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حفظ ونگهداری فضای سبز تصفیه خانه 
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روحانی در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا:

ادیان الهی از جمله اسالم هیچ 
رابطه ای با ترور و تروریسم ندارند
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با استفاده از سامانه هوشمند تاکسی اصفهان ؛

کارت بزنیـد؛ 
               هدیه بگیرید

مدیرعامل ســازمان هدفمندی یارانه ها گفــت: یارانه 
3 میلیــون و300 هــزار نفــر غیرنیازمند حذف شــد 
که از ایــن تعــداد حــدود8۷0 هــزار نفــر اعتراض 
کردند و پــس از بررســی، یارانه 561 هــزار نفر دوباره 
برقــرار شــد. اکبــر ایــزدی دربــاره خالصــه وضع 
 عملکــرد قانــون هدفمندکــردن یارانه هــا در دوره 
پنج ســاله پنجم توســعه، گفت: هدف از اجرای قانون 
هدفمندکردن یارانه ها، کاهش شدت مصرف انرژی در 
بخش های غیر مولد کشور و هدایت منابع انرژی صرفه 
جویی شــده به بخش های صنعتی و تولیدی و افزایش 

صادرات از یک طرف و از...

مدیر موزه لــوور پاریس گفت: مهم تریــن ماموریت من 
در ســفر به ایران و همچنین اصفهان، تالش در راستای 
گسترش همکاری های ســازمان میراث فرهنگی و موزه 
لوور در کشور فرانسه اســت. » ژان لوک مارتینز « مدیر 
موزه لوور کشور فرانسه و هیئت همراه در سفری نیم روزه 
از آثار تاریخی و برخی از موزه های اصفهان دیدار کردند.

وی در این دیدار از مجموعه جهانی کاخ موزه چهل ستون، 
مجموعه جهانی مســجد جامــع عتیــق، کارگاه های 
صنایع دستی اصفهان، موزه موسیقی اصفهان، مجموعه 
جهانی میدان امام )ره(، مجموعه جلفا، کلیسای وانک و 

همچنین موزه خاچاطور گساراتسی دیدار کرد...

رییس جمهور با بیان اینکه ادیان الهی از جمله 
اســالم هیچ رابطه ای با ترور و تروریسم ندارند، 
گفت: قرار شد همکاری های ایران و ایتالیا برای 
قرابت و نزدیکی میان مسیحیت و اسالم شروع 
شود. حجت االسالم حسن روحانی در نشست 
خبری مشــترک با نخســت وزیر ایتالیا ضمن 

خوشامدگویی به هیئت ایتالیایی برای سفر به 
ایران گفت: کشور ایتالیا جایگاه خاصی در میان 
مردم ایران دارد و همچنین این کشور کمپانی ها 
و صنعتش همواره در ایران با حســن استقبال 
روبه رو بوده اســت. وی افزود: ایتالیا دوســت 

قدیمی و ارزشمند ایران است...

یارانه 
۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر 

قطع شد

همکاری های میراث فرهنگی 
اصفهان و موزه لوور فرانسه

 گسترش پیدا می کند

هزینه ۳۰ تا ۸۰ هزارتومانی 
ثبت نام اعتکاف

نرخ بنزین بر اساس مصرف 
پلکانی شد

مراسم لیله الرغائب 
در بقاع متبرکه اصفهان 

برگزار می شود

نسخه کی روش برای 
سپاهان نویدکیا

بدهی بیش از ۱۰۰هزار 
میلیاردتومانی دولت به 

نظام بانکی
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رییس جمهور با بیان اینکه ادیان الهی از جمله اسللام 
هیچ رابطه ای با ترور و تروریسللم ندارند، گفت: قرار شد 
همکاری های ایران و ایتالیا برای قرابت و نزدیکی میان 

مسیحیت و اسام شروع شود.
حجت االسام حسن روحانی در نشست خبری مشترک 
با نخسللت وزیر ایتالیا ضمن خوشللامدگویی به هیئت 
ایتالیایی برای سللفر به ایران گفت: کشور ایتالیا جایگاه 
خاصی در میان مردم ایران دارد و همچنین این کشللور 
کمپانی ها و صنعتش همواره در ایران با حسن استقبال 

روبه رو بوده است.
وی افزود: ایتالیا دوست قدیمی و ارزشمند ایران است و 
در دوران های سخت حتی در دوران های تحریم، مواضع 

ایتالیا نسبت به دیگران مواضع متعادل تری بوده است.
رییس جمهللور با اشللاره به نقللش ایتالیللا در مذاکرات 
هسته ای، گفت: در مذاکرات هسته ای گرچه ایتالیا عضو 
گروه ۱+۵ نبود، اما با انتخاب خانم موگرینی، ایتالیا سهم 

و نقش خود را در موفقیت مذاکرات ایفا کرد.
وی با بیان اینکه بعد از اجرایی شدن برجام اولین سفر من 
به اروپا، کشور ایتالیا بود، گفت: امروز در کمتر از دو ماه 

نخست وزیر ایتالیا از کشور ما دیدن می کند.
رییس جمهور تاکید کرد: هم سللفر من به رم و هم سفر 
 نخسللت وزیر ایتالیا به تهران هر دو پیام روشللنی دارد؛ 

برای اراده دو ملت در زمینه توسعه روابط اقتصادی، علمی 
و فرهنگی میان دو کشور.

روحانللی اداملله داد: در زمینلله صنعت، حمللل و نقل، 
گردشگری، علم و فناوری و همچنین در سایر زمینه های 
 اقتصللادی، تفاهمات و اسللناد خوبی در گذشللته بین 
دو کشور امضا شده و امروز برای اجرایی کردن آنها باید 

قدم های موثرتری برداریم.
وی با اشاره به اسناد به امضا رسیده میان دو هیئت، گفت: 
 در ایتالیا۳۰ سند و در تهران ۶ سللند میان هیئت های 
دو کشللور بلله امضللا رسللید و اجللرای این ۳۶ سللند 
می تواند مسللیر جدیدی برای روابط دو کشللور به ویژه 
سرمایه گذاری و ورود فناوری ایتالیا به ایران را فراهم کند.

رییس جمهللور با بیان اینکلله در زمینه روابللط بانکی و 
همچنین بیمه صادراتی ) سللاچه ( نیز میان دو کشللور 
قدم های خوبی برداشته شده است، تصریح کرد: ارتباطات 
 در ایللن زمینه برقرار شللده، امللا هنوز نیللاز به حرکت 

سریع تری برای حل و فصل برخی از جزییات داریم.
 روحانی افللزود: گرچلله تحریم هللای بانکی برداشللته 
شللده اسللت، اما در عین حال بخش روانی که از دوران 
تحریم به جای مانده و هنوز احتیاج به تاش برای زدودن 

آنها داریم.
 وی گفت: خوشللحالم که در دوران پسللاتحریم، ایتالیا 

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور 
پیشران برای توسعه با ایران قدم برداشته است.

رییس جمهور با بیان اینکه قبل از تحریم ها ایتالیا شریک 
تجاری ایران در اروپا بوده اسللت، تصریح کرد: هنوز این 

کشور می تواند نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
وی با بیان اینکلله در زمینه اسام هراسللی نیز دو طرف 
نکاتی را مطرح کردند، گفت: ایللن ضرورت دارد که دنیا 
بداند ادیان الهی از جمله اسللام هیچ رابطه ای با ترور و 
تروریسم ندارند و همه ادیان الهی پیام آور صلح، محبت و 
همزیستی مسالمت آمیز میان انسان ها هستند و در این 
زمینه مخصوصا برای قرابت و نزدیکی میان مسللیحیت 
و اسللام و تنفر هر دو دین از ترور، افراط و خشونت قرار 

شد همکاری های دو کشور شروع شود و ادامه پیدا کند.
روحانللی در ادامه این نشسللت با اشللاره بلله معضات 
کشللورهای منطقه از جمله افغانسللتان، یمن، عراق و 
سوریه، اظهار داشللت: دیگر بحث دو طرف و رایزنی ها، 
 هماهنگی های بیشللتر بین ایران و ایتالیللا برای کمک 

به حل معضات منطقه بود.
 وی تاکید کللرد: عاوه بر اراده دو کشللور بللرای مبارزه 
با تروریسم، مسللائل انسانی و مشللکاتی که در زمینه 
مسائل نوع دوسللتانه به ویژه در یمن و سللوریه و بحث 

پناهندگان وجود دارد، گفت وگو و رایزنی شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی از بدهی بیللش از۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت 
به نظام بانکی کشللور خبر داد و گفت: بانک ها نمی توانند تامین کننده منابع 

الزم برای تولید باشند.
نمایندگان مجلس شللورای اسللامی در مجلس و در جریان بررسللی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سللال 9۵ با حللذف تبصره ۱9 الیحه بودجه امسللال 
 موافقت کردنللد. طبق تبصللره ۱9 الیحه بودجه سللال 9۵ بلله دولت اجازه 
داده می شود به منظور اصاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیات دهی 
بانک های دولتی از محل حسللاب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی جمهوری اسللامی ایران، حداکثللر به میزان۵۰۰ هزار 
میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات 

قطعی بانک ها از دولت منظور کند.
نحوه تخصیص و تسللویه مطالبات مذکور توسللط کارگروهی مرکب از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس 
 کل بانک مرکزی جمهوری اسللامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ 
تسویه شللده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران، سرمایه دولت در بانک های یادشده افزایش پیدا می کند.
علی طیب نیا وزیر امللور اقتصادی و دارایی در مخالفللت با حذف تبصره ۱9 

الیحه بودجه 9۵ در مجلس در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری سال جاری 
را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و انتظار دارند که در سال 
جاری ما قدم های موثری برای رفع موانع تولید و کمک به راه اندازی واحدهای 
 تولیدی برداریللم. وی افللزود: همه نماینللدگان می دانند که بللزرگ ترین و 
مهم ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه های تولیدی کشور با آن مواجهند، 

تامین منابع مالی الزم برای انجام فعالیت های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشللور تامین کننده 
 منابع مالی برای بنگاه  های تولیدی اسللت، اظهار داشللت: نظام بانکی کشور 
در حال حاضر به دالیل مختلف نمی تواند وظیفه تامین مالی بنگاه های تولیدی 

را به نحو مناسبی انجام دهد و بانک های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند.
طیب نیا اضافه کرد: نسبت کفایت سرمایه در بانک های ما در حد 4 درصد است 
که با اسللتانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد؛ بیللش از۱۰۰هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت به نظام بانکللی و بیش از9۰هزار میلیللارد تومان مطالبات 
غیرجاری بانک هاست و بخش مهمی از منابع بانک ها به عنوان دارایی های مازاد 
مسدود اسللت. وی با بیان » برآوردهای ما نشللان می دهد که چیزی حدود7۰ 
درصد تسهیاتی که سیسللتم بانکی ارایه می دهد از بخش استمهال و تمدید 
است «، گفت: بنابراین منابعی که بانک ها اعطا می کنند به هیچ وجه نمی تواند 

نیازهای بخش تولید کشور را تامین کند و در مواردی نیز بانک های ما به عنوان 
واسطه ملی با بانک های خارجی می خواهند عمل کنند، به دلیل صورت های مالی 
نامناسب و مشکل کفایت سرمایه، قادر نیستند منابع مالی الزم را از خارج جذب 
کنند و اگر هم بتوانند، بانک های خارجی تضمین بانک های ما را نمی پذیرند و 

انتظار دارند دولت تضمین دولتی برای شان صادر کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ما برای اینکه بتوانیم این مشللکل 
را حل کنیم و برای اینکه بانک ها قادر باشللند برای تولیدکنندگان منابع الزم 
 را فراهم کنند پیش بینی کرده ایم که از محل منابع حاصل از حسللاب تسعیر 
در بانک های دولتی افزایش سللرمایه داشللته باشللیم و بانک ها این منابع را 

بافاصله صرف پرداخت بدهی شان به بانک مرکزی کنند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه با راهکار دولت ترازنامه های بانک های دولتی اصاح 
می شود و فعالیت سرمایه بانک ها نیز افزایش پیدا می کند، اضافه کرد: بانک ها 
این امکان را خواهند داشللت که نیازهای تولید کشللور را از این طریق تامین 
کنند و قدرت وام دهی بانک ها نیز افزایش پیدا می کند و ترازنامه بانک مرکزی 
نیز اصاح خواهد شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر ترازنامه بانک مرکزی و 
بدهی های بانک ها به بانک مرکزی رقم باالیی است و از طرف دیگر بدهی بانک 
مرکزی به دولت نیز به عنوان یک آیتم اصلللی در ترازنامه بانک مرکزی وجود 

دارد که همه این مشکات را ما مرتفع می کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشللان کرد: ما به دولت پیشللنهاد 
کرده ایم کلله بدهی دولت را تسللویه کنیم و اصا به دنبللال افزایش مطالبات 

بانک ها نیستیم.

توپ در زمین تیم سیاست خارجی ایران است که اگر مسئله 
جلوگیری از پیشرفت های هسته ای مدنظر اروپایی ها باشد، 
آیا پشللت آقای صالحی را خالی کرده و تحت فرمان اتحادیه 
اروپا اقدام خواهد کرد و یا این که با اقتدار پاسللخی محکم به 
زیاده خواهی آنان می دهد. حدود یک سال از حضور »فدریکا 
موگرینی« در ایران می گذرد. حضوری که به گفته مسئوالن 

کشور، با هدف افزایش تعامات بین ایران و اروپا محقق شد.
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با توجه به تز دکترای او 
مبنی بر سیاست و دیانت در اسام که او را به یک اسام شناس 
حرفه ای تبدیل کرده است، بی شک نسبت به سیاست های 
اسامی- اقتصادی کشللورمان کاما آگاه است، کما این که 
مدت زیادی نگذشته اسللت که از سفر حسن روحانی به اروپا 

بهره های فراوانی بردند.
حضور رییس جمهور ایللران در اروپا، به میزانی دسللت رنج 
سالیانه کشللورهای اروپایی را تامین کرد که با عنوان » ورود 
کیف های پر پللول ایللران در اروپا« از آن یاد می شللود پس 
طبیعی اسللت که نگاه اروپاییان به ایران را نگاهی طمع آمیز 
بنگریم. این سللوال همواره در ذهن مردم تداعی می شللود 
که آیا نتیجلله این تعامات، بللاز هم خرید کللم ارزش ترین 
 نیازهای کشور است یا خیر. آیا می توان روزی را دید که پول 

اروپایی ها وارد چرخه اقتصاد کشور شود؟
همچنین می توان گفت موگرینی که وزیر خارجه دولت ایتالیا 

 است دیدگاه سیاسللت خارجی کشللورمان که بر پایه تعامل 
با کشورهای غربی است را زمینه مناسبی جهت بهره برداری 

بیشتر از دستاوردهای ملی ایران می داند.
تحکیم روابط ایللران و اروپا همواره تیتر رسللانه های داخلی 
و خارجی پس از نشسللت های دو جانبلله ظریف و موگرینی 
بوده اسللت، اما ابهام در چگونگی این روابط سللوال بسیاری 
از کارشناسان سیاسللی اسللت بنابراین باید دید این تحکیم 
روابط، آیا وضعیت اقتصادی کشللورمان را تحت الشعاع قرار 

می دهد یا خیر.
از مسللائل اقتصادی عبور مللی کنیم و نگاه مان را به سللمت 
برجام سوق می دهیم. رسیدگی به مسللئله برجام نیز طرف 
دیگر قضیه است که آیا اروپا می خواهد بر خاف سیر و روش 
 آمریکا به انجام تعهللدات خود در این زمینه پایبند باشللد یا 

خیر.
ظاهرا این حضور نشان از راسللتی آزمایی مثبت اروپا از ایران 
اسللت و فی الواقع می تللوان گفت کشللورهای اروپایی میل 
بیشتری به سللرمایه گذاری در ایران پیدا کرده اند، اما به این 
 موضوع نگاهی دیگر مللی توان کرد به این گونلله که با توجه 
به سللخنان آقای صالحی رییس سللازمان انرژی اتمی ایران 
مبنی بر راه اندازی فردو و قلب رآکتور اراک، احساس خطری 
 در این زمینه پیش روی گروه ۵+۱ است که برای جلوگیری 

از این مسئله، اتحادیه اروپا پیش قدم شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی از حضور رییس 
مجلس در نشست جامعه اصولگرایان در اردیبهشت ماه امسال 
خبرداد و گفت: با حضور الریجانی در این نشست موافق هستم.

حجت االسام والمسلمین احمد سالک نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسامی در خصوص برگزاری نشست جامعه 
اصولگریان اظهار کرد: جلسلله ای به دعللوت آیت اهلل موحدی 
کرمانی در تهران تشکیل شد که محور انسجام درون تشکیاتی 
اصولگرایان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وی با بیان اینکه 
 ضرورتی جهت دسللته بندی جامعه وجود نللدارد، تاکید کرد: 
این که جامعلله به دو حزب اصولگرایی و اصاح طلبی تقسللیم 
شود و پیرامون احزاب چپ و راست سللخن به میان آید، شیوه 
صحیحی نیسللت بنابراین باید تاش کنیم جامعه را به سمت 

انقابی بودن حرکت دهیم و با افراد ضدانقاب مقابله کنیم.
سالک در ادامه سخنان خود با اشاره به تشکیل گروه هفت نفره 
اصولگرایی بیان کرد: وظیفه اصلی ایللن گروه، پیگیری فرآیند 
فعالیت های اصولگرایان در کشور اسللت که با هدف انسجام و 

اتحاد بین اعضای جامعه اصولگرایی فعالیت می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شللورای اسللامی به حضور 
 الریجانی در نشسللت جامعه اصولگرایان اشللاره کللرد و گفت: 

با حضور رییس مجلس در این نشست موافق هستم.
وی با بیان این که فعالیت اصولگرایان در اصفهان از دو سال قبل 
به صورت جدی آغاز شده است، تصریح کرد: اصفهان تنها شهری 

اسللت که در زمینه اتحاد اصولگرایان پیش قدم شللده اسللت، 
 اما اشللکالی که وجود دارد، ضربه خللوردن از نیروهای خودی 
است. وی لیست اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسامی 
اصفهان را جامع و دقیق عنوان کرد و افزود: در انتخابات مجلس 
شورای اسامی، شاهد ارایه لیسللت های متعدد از اصولگرایان 
اصفهان بودیم که موجب شد4۵۰هزار رای تقسیم شود و رای 

قاطع نصیب اصولگرایان نشود.
سللالک در پایان گفت: مجمع اصولگرایان تنهللا ویژه انتخابات 
گذشته نبود و برای انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری نیز 
برنامه های جامعی دارد. مجمع اصولگرایان در نظر دارد همواره 
به عنوان بازوی والیت فقیه به انقاب اسامی کمک کرده و در 
تصمیم گیری های مهم کشور، موضع گیری دقیقی اتخاذ کند.

حضور موگرینی در ایران؛

فرصت یا تهدید؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

با حضور الریجانی در نشست اصولگرایان، موافقم

طیب نیا در صحن علنی مجلس مطرح کرد:

بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیاردتومانی دولت به نظام بانکی

سخنگوی دولت گفت: حذف ۲4 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این 
شرایط عادالنه نیست و قطعا موجب اذیت بسیاری از مردم می شود.

به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اظهار داشت: آنچه 
دولت درخصوص موضوع هدفمندی یارانه تقدیم مجلس کرد، مبنی بر این 
بود که در بخش منابع  48 هزار میلیللارد تومان از محل هدفمندی مدنظر 
باشد که در سال 94 هم همین عدد مطرح شده تا به عنوان مجموع منابع 

هدفمندی مورد تایید مجلس قرار بگیرد.
نوبخت ادامه داد: مدنظر دولت این بللود که مصارف منابع مذکور به نحوی 
باشد که برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، بخش بهداشت و 

درمان، تولید و اشتغال مورد استفاده قرار بگیرد. 
نوبخت ادامه داد: حذف ۲4 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط 
عادالنه نیسللت و قطعا موجب اذیت بسللیاری از مردم می شود. وی گفت: 
حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه با مکانیزم کمیسیون تلفیق مشکل 

است و باید منتظر ایده مجلس در بخش مصارف بود.
نوبخت افزود: دولت تاش خواهد کللرد در تدوین آیین نامه اجرایی دولت 
برای حذف دهک هللای ثروتمنللد از دریافت یارانه نقدی بلله نحوی عمل 
کند که یارانه نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشللود. وی ادامه داد: یارانه 
 نقدی در معیشت بسیاری از خانوارها نقش دارد و دولت این موضوع را در 

آیین نامه مذکور لحاظ می کند.

همزمان با ایام سالروز صدور فرمان امام خمینی)ره( مبنی بر افتتاح حساب۱۰۰ 
 جهت کمک بلله مسللکن محرومین و تشللکیل بنیاد مسللکن انقاب اسللامی، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی مبلغ۲۰۰ میلیون ریال جهت 
واریز به حساب۱۰۰ امام متعلق به بنیاد مسکن انقاب اسامی اهدا کردند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اسامی در سال ۱۳۶8 در پیامی تاکید کرده بودند: 
الزم است حساب۱۰۰ که شرف انتساب به اسم مبارک حضرت امام قدس سره را 
داشته است و منشا خیرات و برکات برای مردم فقیر و محروم بوده همچنان باقی 

باشد و مردم مومن و با گذشت، به وسیله آن برای مسکن محرومین انفاق کنند.

معاون نخست وزیر روسیه گفت: کشورش، فروش سامانه دفاع موشکی اس۳۰۰ 
را به ایران، آغاز کرده است. 

دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسللیه گفت: روسیه، نخستین محموله 
این سامانه را به ایران ارسال کرد.

روسیه درسال۲۰۱۰، قرارداد اس۳۰۰ به ایران را به حال تعلیق درآورد و علت آن 
را تحریم های سازمان ملل عنوان کرد، اما پوتین رییس جمهور روسیه پارسال و 
پس از توافق برجام، این تعلیق را لغو کرد. معاون نخست وزیر روسیه افزود: ایران 
اکنون شللکایت خود را در دادگاهی در ژنو برای دریافت خسارت از روسیه بابت 
تعلیق قرارداد اولیه، پس خواهدگرفت. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت 
خارجه دیروز گفت: ایران و روسیه توافقنامه جدیدی درباره تحویل سامانه دفاع 

موشکی اس - ۳۰۰ امضاکرده اند و این قرارداد درحال اجراست.

ایران و ایتالیا با امضای ۶ یادداشت تفاهم و موافقت نامه همکاری، راه را برای 
گسترش بیش از پیش روابط تهران - رم در حوزه های سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی هموارتر کردند.
جمهوری اسامی ایران و جمهوری ایتالیا با امضای شش یادداشت تفاهم 
 و موافقت نامه همکاری، راه را برای گسترش بیش از پیش روابط تهران رم 

در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هموارتر کردند.
اسناد همکاری بین تهران و رم را مقام های ارشللد بخش های خصوصی و 
دولتی دو کشور و در حضور حجت االسام حسن روحانی رییس جمهوری 

اسامی ایران و » متئو رنتزی « نخست وزیر ایتالیا امضا کردند.
یادداشللت تفاهم در زمینلله همکاری در حللوزه فعالیت هللای فرهنگی و 
گردشللگری، تفاهم نامه همللکاری صنعتللی در زمینه تولیللد انرژی های 
تجدیدپذیر، چارچوب همللکاری میان راه آهن ایران و ایتالیا، یادداشللت 
تفاهم همللکاری میان شللرکت صادرات گاز ایران و شللرکت انللی ایتالیا، 
یادداشللت تفاهم میان شللرکت فرودگاه های ایران و ایتالیا درباره توسعه 
فللرودگاه مهرآباد تهللران، یادداشللت تفاهم همللکاری در زمینلله تولید 
انواع مفتول، میله و تسللمه مورد نیللاز صنایع خودروسللازی و تفاهم نامه 

همکاری های نمایشگاهی، اسنادی بود که میان تهران و رم امضا شد.

به رغم گزارش ها از درگیری هایی در چند نقطه یمن، به نظر می رسد 
آتش بس این کشور با هدف پایان جنگ که از نیمه شب یکشنبه شروع 

شد، عمدتا برقرار مانده باشد.
اسللتفان دوجاریک، سللخنگوی سللازمان ملل در نیویورک گفت که 
برخاف » خشونت های پراکنده «، آتش بس در یمن که با میانجی گری 
سازمان ملل توافق شده، رعایت شده است.  این آتش بس مقدمه ای بر 
 مذاکرات صلح در یمن اسللت. از زمان شروع حمات عربستان به یمن 

در ماه مارس ۲۰۱۵ بیش از۶۳۰۰ نفر کشته شده اند.
 سللازمان ملللل مللی گویللد کلله بیشللتر کشللته هللا غیرنظامیللان 
هسللتند و اکثریت بزرگ آنهللا در حمللات هوایی ائتاف سللعودی 
 کشللته شللده انللد. ایللن جنللگ همچنیللن باعللث فاجعه انسللانی 
در یمن شللده به طوری که حللدود دو میلیون نفللر را آواره کرده و8۰ 
 درصد جمعیللت کشللور نیازمند کمک هسللتند. دو طللرف درگیری 
گفته اند که به آتش بس احترام خواهند گذاشت مگر آنکه هدف حمله 
قرار گیرند. اسماعیل اولد شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور 
یمن، گفت که پایان خصومت ها » حیاتی، عاجل و به شدت مورد نیاز 
است. « همزمان مقدمه چینی برای شروع مذاکرات صلح کویت از روز 

۱8 آوریل در جریان است.

صدها تن از معترضان از یک گروه ائتافی به نام » بهار دموکراسی « در حالی 
مقابل کاخ سفید دست به تحصن اعتراضی علیه فساد مالی در سیاست زدند 
که نابرابری های مالی به یکی از مسللائل سیاسی پیش از انتخابات ریاست 

جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بدل شده است.
 بیللش از4۰۰ تن از اعضای این گروه ائتافی روز دوشللنبه توسللط پلیس 
در واشنگتن دی.سی به اتهام تجمع غیرقانونی، برهم زدن نظم عمومی و 
ایجاد ناآرامی دستگیر شدند. این تظاهرات صلح آمیز بخشی از یک سری 
از تظاهرات در واشنگتن در هفته اخیر از سوی این گروه ائتافی بوده است 
که بازتابی از تاثیر پول و سللرمایه در سیاست گذاری های آمریکا محسوب 
می شللود. معترضان شللعارهایی نظیر » هر فرد،  یللک رای « و » پول را از 

سیاست خارج کنید « سر می دادند.
 جنبش بهار دموکراسللی ریشلله در جنبش اشللغال وال اسللتریت دارد و 
از کمپین های نامزدهایی چون برنی سندرز و دونالد ترامپ که علیه کمپین 

پول در سیاست گذاری ها سخن می گویند، حمایت می کند.
پیتر کاالهان، هماهنگ کننده این گروه ائتافی گفللت: بر این باوریم که 
مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا باید نماینده مردم باشللند. در حالی که 
بسللیاری از گروه ها با دموکرات هللای چپ گرا ارتباط دارنللد، ما از افرادی 
حمایللت می کنیم کلله دارای مواضعی متفللاوت هسللتند. آمریکایی ها از 
سیاست گذاران شان خسته هستند. در همین حال، افزایش نابرابری ها به 
یکی از موضوعات اصلی در کمپین های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ۲۰۱۶ 

ریاست جمهوری آمریکا بدل شده است.

نوبخت:

حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه 
نقدی عادالنه نیست

از سوی مقام معظم رهبری انجام شد:

اهدای ۲۰۰ میلیون ریال به حساب ۱۰۰ امام 
جهت کمک به مسکن محرومین

 روسیه ارسال نخستین محموله 
امضای ۶ یادداشت تفاهم و موافقت نامه سامانه اس 3۰۰ به ایران را تایید کرد

همکاری میان ایران و ایتالیا

تداوم آتش بس در یمن
به رغم خشونت های پراکنده

بازداشت بیش از ۴۰۰ معترض
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با ترور و تروریسم ندارند



خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: به منظور تشویق 
تاکسیرانان و شهروندان در استفاده از ســامانه هوشمند 5 درصد تخفیف 
 برای شــهروندان و 5 درصد افزایــش کرایه برای راننــدگان پیش بینی 

شده است.
 علیرضا صلواتی اظهارکرد: تاکنون70 درصد از تاکسی های شهر اصفهان 

به سامانه هوشمند مجهز شده است.
وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در نیمه اول ســال جاری30 

درصد باقیمانده به سامانه هوشمند تاکسی مجهز می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت استفاده 
از سامانه هوشمند تاکسی تصریح کرد:30 درصد از تاکسیرانانی که سامانه 
هوشمند را بر روی خودرو خود نصب کرده اند، از سامانه استفاده نمی کنند.

صلواتی با اشاره به اجرای طرح های تشویقی در استفاده از سامانه هوشمند 
 تاکسی خاطرنشــان کرد: به منظور تشــویق تاکســیرانان و شهروندان 
در استفاده از سامانه هوشمند 5 درصد تخفیف برای شهروندان و 5 درصد 

افزایش کرایه برای رانندگان پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه برای اعمال10درصد طرح تشویقی نیز تامین 
شده است، اظهارکرد: در پایان هر ماه نیز پیامک پرداخت کرایه تشویقی 

برای رانندگان تاکسی که از سامانه استفاده می کنند نیز ارسال می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: کمیته فرهنگ 
شهروندی نیز به تازگی مزایای استفاده از سامانه هوشمند تاکسی را در شهر 

به شهروندان و رانندگان تاکسی اطالع رسانی  می کند.
 صلواتی اضافه کرد: شهروندان نیز باید استفاده از سامانه هوشمند تاکسی را

از رانندگان مطالبه کنند چرا که پرداخت کرایه از طریق سامانه هوشمند 
عادالنه محاسبه  شده و مسافت و زمان در آن لحاظ می شود.

وی با اشــاره به اینکه طی بررسی های انجام شــده هیچ سامانه هوشمند 
خرابی وجود ندارد، گفت: برخی رانندگان اذعان می کنند که سامانه خراب 
اســت و به همین خاطر از آن اســتفاده نمی کنند در حالی که شهرداری 

خرابی دستگاه ها را رد می کند.
 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان افــزود: تذکرات الزم 
 به رانندگان تاکســی برای استفاده از ســامانه هوشــمند داده می شود 
و در مرحله آخر در صورت عدم رعایت رانندگان، خودرو توقیف می شــود 

البته امیدواریم به این مرحله نرسیم.

با استفاده از سامانه هوشمند تاکسی اصفهان؛

کارت بزنید؛ هدیه بگیرید

 کامــال پنهانــي! حتــي در خبرگــزاري شــهرداري کــه 
 بي اهمیــت تریــن اتفاقــات حوزه شــهري اصفهــان را 
با آب و تاب گزارش مي دهد به غیر از یک خبر جزیي، خبري از 
افزایش20 تا  45 درصدي بهاي بلیت هاي ناوگان اتوبوسراني 

شهرداري و 25 درصدي تاکسي هاي اصفهان نبود!
این افزایش بي ســابقه چنان در ســکوت اتفــاق افتاد که 
حتي در نشست خبري شــهردار اصفهان هیچ حرفي از آن 
 به میان نیامد! هیچ یک از اعضاي شــوراي شــهر اشاره اي 
به آن نکردند تا شــهروندان با افزایش ناگهاني قیمت ها سال 

جدید را آغاز کنند...
با وجــود افزایش 14 درصــدي حقوق که هر ســاله مبناي 
افزایش نــرخ کرایه هاي نــاوگان حمل و نقل شــهري بود، 
امســال شــهرداري اصفهــان در تصمیمي بي ســرو صدا 
افزایش30 تــا40 درصدي را بــه هزینه هاي شــهروندان 
اصفهــان تحمیل کــرد در حالي کــه معاون حمــل و نقل 
 ترافیک شــهردار این رقم را  مبلغ قابل توجهــي نمي داند! 
و حتي معتقد اســت مردم هنوز ســهم خود را از هزینه هاي 
جابه جایي با سیســتمي که به اعتراف خود مدیران شهري 
 بیش از50 درصــد از شــهروندان از آن ناراضي هســتند، 
نمی پردازند! شاید این هزینه اي است که شهروندان باید براي 

تحقق شعار » هر هفته یک افتتاح « بپردازند...
علیرضا صلواتــی، معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار 
 اصفهــان در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: در بحــث 
حمل و نقــل عمومــی افزایش نــرخ یکــی از چالش های 
اساســی شــهرداری ها در هر ســال اســت. این در حالی 
اســت که هر ساله بر اســاس قانون، شــهروندان یک سوم، 
 شــهرداری یــک ســوم و دولــت نیز یــک ســوم هزینه 

حمل و نقل را در هر شهری پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه در سال گذشــته هزینه جاری اتوبوسرانی 
130 میلیــارد تومان بوده اســت و بــا این میــزان هزینه 
یک هزار و200 اتوبوس در ســطح شــهر حرکت می کرده 
اســت، افــزود: از این میــزان هزینــه جــاری70 میلیارد 
تومان حقوق و 15 میلیــارد تومان ســوخت و مابقی خرج 
تعمیرات و... شده اســت که از این میزان40 میلیارد تومان 
 ســهم شــهروندان اســت که 35 میلیارد تومان آن وصول 
شــده اســت و 45 میلیارد تومان نیز ســهم دولت بوده که 
فقط ســه میلیارد آن وصول شــده اســت پس در واقع 47 
میلیارد تومان کســری بودجه داشــته ایم  که شــهرداری 
عالوه بــر پرداخت ســهم خــود ایــن کســری بودجه را 
 نیز جبــران و 92 میلیــارد تومــان در این بخــش هزینه 

کرده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه امــروز شــهروندان و شــرکت 
اتوبوســرانی رضایــت چندانی از ســرویس دهــی ناوگان 
اتوبوســرانی ندارند، گفــت: متاســفانه امــروز اتوبوس ها 
فرســوده بوده و نامنظمی حرکــت دارند پــس برای حل 
این موضــوع نیازمنــد بودجه بیشــتر هســتیم. چراکه از 
2600 میلیارد تومــان بودجه کل شــهرداری، 92 میلیارد 
 تومان صرف اتوبوســرانی شــده  که این فشــار ســنگینی 

به شهرداری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت اتوبوس در شــهر از 5 
تا40 درصد متغیر است، افزود: میانگین افزایش قیمت چیزی 
حدود 25 درصد است که با این وجود هنوز شهروندان سهم 

یک سومی خود را نمی پردازند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تصریح کرد: 
برای افزایش قیمت بــا فرمانداری مکاتبــه کرده ایم و نظر 
فرمانداری نیز در این زمینه تامین خواهد شــد البته مصوبه 
افزایش قیمت غیر قانونی نیست. چراکه شورای شهر نیز آن 
را چکش کاری کرده و به فرمانداری بــرای اعالم نظر و اجرا 

ارسال شده است.
 صلواتــی تاکید کــرد: شــاید افزایش30 تــا40 درصدی 
در نگاه اول عدد باالیی باشــد ولی اتوبوسی که در گذشته با 
125 تومان مسافر را جابه جا می کرده امروز با200 تومان این 
کار را می کند و این افزایش 75 تومانی در سبد اقتصادی امروز 

خانوارها هزینه ای محسوب نمی شود.

قبول دارم که الگوی مسافت رعایت نمی شود
وی اظهارکــرد: اینکــه گاهی الگــوی مســافت در برخی 
مسیرهای اتوبوســرانی رعایت نمی شــود مثل خط 65 در 
مســیر باقوشــخانه تا میدان بزرگمهر را قبول دارم و سعی 
داریم کــه سیســتم عدالتی را محقــق کنیم، امــا اجرای 
 چنین چیــزی نیازمنــد سیســتم الگوی مســافت بوده و 
به صورت هوشــمند باید محاســبه شــود و تــالش بر این 
اســت که چنین اتفاقــی رخ بدهد، اما باید زیر ســاخت آن 
در اصفهان فراهم شــود. البتــه باید این موضــوع را در نظر 
 داشــته باشــید که خط یک BRT در مســیر باقوشخانه 

یزد آباد چیزی حدود 21 کیلومتر مسافت دارد.
معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهــان با بیان 
 اینکه نزدیک به چهارسال اســت که کرایه اتوبوس افزایش 
پیدا نکرده و این باعث شــده که یک اختالف وحشــتناک 
 بین کرایــه واقعــی و کرایه دریافتــی ایجاد شــود، گفت: 
زمانی که کرایه هــا تغییر نمی کرد به دلیــل کمک دولت به 

این بخش بود، اما امروز که به دلیل شــرایط اقتصادی دولت 
نمی تواند کمک کند شهرداری مجبور است 92 میلیارد تومان 
هزینه اتوبوسرانی کند این در حالی اســت که با این میزان 

مبلغ220 دستگاه اتوبوس نو می توانست وارد ناوگان کند.
صلواتی ادامــه داد: اصال به ایــن موضوع اعتقــاد ندارم که 
با افزایــش نرخ کرایــه اتوبوس، اســتفاده از حمــل و نقل 
عمومــی کاهش پیــدا می کند چراکــه به دنبــال افزایش 
کیفیت هســتیم. اگر نرخ کرایه ثابت می ماند فرســودگی 
ناوگان بیش از گذشته می شــود و زمان رسیدن اتوبوس ها 
در خطوط نیز افزایش پیــدا می کرد و مطمئن باشــید که 
 مــردم از فرســودگی و دیر رســیدن یک اتوبوس بیشــتر 

از افزایش قیمت بلیت ناراحت می شوند.
هر کورس تاکسی 500 تومان

معاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان در 
خصوص افزایش قیمت تاکســی نیز اظهار کــرد: با افزایش 
25 درصدی قیمت تاکســی مبلغ هر کورس تاکســی500 
 تومان شــده اســت و به دلیل اینکه اوال  عدد رندی است و 
بــه راحتــی قابــل معامله اســت هیــچ راننده تاکســی 
حــق افزایش حتــی چنــد ریالی هم نــدارد و به شــدت 
 با موضــوع افزایش کرایه تاکســی بیــش از مصوبه برخورد 

خواهیم کرد.
همچنیــن علیرضــا نصــر اصفهانــی عضــو شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان در خصــوص افزایش نــرخ کرایه 
 تاکســی ها گفت: قبل از شــروع ســال جدید افزایش نرخ 
حمل و نقل عمومی در جلســات متعددی در کمیســیون 
حمل و نقل بررســی و با تجزیه و تحلیل اعضا شورای شهر و 

تاکسیرانی این افزایش رخ داد.
 وی بــه جهــش ناگهانــی قیمــت اشــاره کــرد و افزود: 
بعد از مدت ها باید قیمت های منطقی را ارایه می کردیم و سهم 
اعالمی از طرف وزارتخانه یعنی30 درصد سهم مردم، بیش 
از30 درصد سهم شهرداری و بیش از30 درصد سهم دولت 

اجرایی می شود.
 همچنین قبول داریم که این قیمت ها ممکن اســت حمل 
و نقل عمومی را کم رنگ کند، اما باید به ســمت قیمت های 

واقعی حرکت کنیم.
این عضو شورای شهر در خصوص علت اعالم نشدن افزایش 
نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس توســط سخنگوی شورای شهر 
اظهار کرد: امسال در پایان سال شورا درگیر دو موضوع مهم 
بودجه 95 و برنامه اصفهــان1400 بود که همین امر موجب 
شد تا بررســی افزایش قیمت به روزهای پایان بکشد و اعالم 

عمومی آن در ایام عید مقدور نبود.
نصــر اصفهانــی خاطر نشــان کــرد: قطعــاا  در خصوص 
 برخی مســائل بــه ویــژه مســائل مهمــی مثــل کرایه 
حمل و نقل عمومی نباید فردی تصمیم بگیریم و سعی داریم 
این گونه نباشد آرزوی مان این اســت که به صورت رایگان 
بتوانیم اتوبوس در اختیــار مردم قرار دهیم، اما متاســفانه 
 شــهرداری هر ماه30 میلیارد تومان کمک به اتوبوســرانی 

دارد.
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بهار گرانی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اصفهان؛

چرا اينقدر بي سرو صدا؟!

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

هزینه ۳0 تا ۸0 هزارتومانی ثبت نام اعتكاف
مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان:

سنگفرش میدان امام  )ره( نو نوار می شود
معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری اصفهان:

پارك بانان اصفهان اسكوتر سوار می شوند

مدیر موزه لوور پاریس گفت: مهم ترین ماموریت من در ســفر 
به ایــران و همچنین اصفهان، تالش در راســتای گســترش 
همکاری های ســازمان میراث فرهنگی و موزه لوور در کشــور 

فرانسه است.
» ژان لوک مارتینز « مدیر موزه لوور کشــور فرانســه و هیئت 
همراه در ســفری نیم روزه از آثار تاریخی و برخی از موزه های 

اصفهان دیدار کردند.
وی در این دیــدار از مجموعه جهانی کاخ موزه چهل ســتون، 
مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق، کارگاه های صنایع دستی 
 اصفهان، موزه موســیقی اصفهــان، مجموعــه جهانی میدان 
امــام )ره(، مجموعه جلفا، کلیســای وانــک و همچنین موزه 

خاچاطور گساراتسی دیدار کرد.
مدیر موزه لوور در این دیدار اظهار داشت: اصفهان، شهر موزه ای 
در زیر آسمان اســت که برای دیدن تمامی آثار آن به چند روز 
 زمان نیاز اســت. وی تصریح کرد: پیش از ســفر بــه اصفهان، 
در دوره های آموزشــی شــناخت هنر و معماری مشرق زمین 
شــرکت کرده و اطالعاتی درباره ایران و به ویژه اصفهان کسب 
کردم بنابراین امروز خوشحالم که توانستم اصفهان را از نزدیک 

ببینم و آموخته های خود را با آنچه دیده ام، مقایسه کنم.
مارتینز در ادامه دیدارش از اصفهان که تنی چند از مســئوالن 
موزه لــوور نیز وی را همراهــی می کردند با مدیــرکل میراث 

فرهنگی استان و تعدادی از مدیران این اداره کل دیدار کرد.
در این دیــدار فریدون اللهیــاری مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان تصریح کرد: استان 
اصفهان با پیشینه تمدنی 7 هزارساله و وجود هزاران اثر تاریخی 
یکی از مهم ترین مراکز میراث تمدنی در جهان و همچنین یکی 

از مهم ترین محورهای گردشگری در ایران به شمار می رود.
وی تاکید کرد: امروزه ایران به عنــوان یکی از امن ترین مقاصد 
گردشگری به ویژه در جنوب غرب آسیا به شمار می رود بنابراین 
بسیار تمایل داریم تا ارتباطات فرهنگی خود را با اروپا و به ویژه 

فرانسه از طریق صنعت گردشگری افزایش دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
 اصفهان گفت: بی شــک ارتباطــات فرهنگی ایران و فرانســه 
از سابقه ای طوالنی برخوردار اســت، به گونه ای که بسیاری از 
گردشگران و مستشرقان فرانســوی همچون شوالیه شاردن، 
 ژان تاورنیــه، پیر لوتی، مــادام دیوالفوآ، از چهار ســده پیش 
تا سده های اخیر به ایران سفرکرده و مطالب متنوعی را درباره 
 حیات اجتماعی و فرهنگــی مردم ایران و به ویــژه اصفهان را 
به رشته تحریر درآورده اند. وی همچنین ضمن تشکر از حضور 
مدیر موزه لــوور و هیئت همراه در ایــران و همچنین اصفهان 
 ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه موزه لوور اشیا ارزشمندی 
از تمدن ایرانی را در اعصار مختلف در خود جای داده، این نکته 

می تواند به توسعه تعامالت فرهنگی و توسعه گردشگری میان 
دو کشور بزرگ ایران و فرانسه بینجامد.

در ادامه این نشســت مدیــر موزه لــوور، با سپاســگزاری از 
میهمان نــوازی مســئوالن اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان عنوان کرد: امروز از ما در اصفهان به شایســتگی تمام 
پذیرایی شد و خرســندم به اطالع شما برســانم که مهم ترین 
 ماموریت من در ســفر به ایــران و همچنیــن اصفهان، تالش 
در راستای گسترش همکاری های ســازمان میراث فرهنگی و 

موزه لوور در کشور فرانسه است.
ژان لوک مارتینز همچنین تاکید کــرد: با دیداری که از تهران 
و همچنین اصفهان داشتیم، من و همکارانم متقاعد شدیم که 
می توانیم در قالب امضای تفاهمات فی مابین، تعامالت فرهنگی 

میان این دو حوزه را برقرار کنیم.
وی با ابراز خرســندی از ســفرش به ایران خطاب به مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان تصریح کرد: بی شــک من و همکارانم 
خرسندیم که پذیرای ما در این دیار تاریخی شدید، با این وصف 
باید به اطالع شما برسانم که من و بسیاری از شهروندان کشور 
فرانسه اطالعات زیادی درباره کشور شما داریم بنابراین صراحتا 
عنوان می کنم که سفر به اصفهان، رویای بسیاری از مردم فرانسه 
است بنابراین پس از بازگشت به فرانســه پیام صلح، دوستی و 

میهمان نوازی شما را به مردم فرانسه ابالغ خواهم کرد.

 مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
هزینه های ثبت نام اعتکاف استان اصفهان گفت: بر اساس 
آخرین مبالغ اعالم شده مبلغ30 تا۸0 هزارتومان طبق نوع 

خدمات از معتکفان گرفته می شود.
 حجت االسالم رحمت اهلل اروجی با اشــاره به آغاز ثبت نام 
از متقاضیان برای شرکت در مراســم اعتکاف در مساجد 
استان اصفهان اظهار داشت: ثبت نام از شنبه هفته جاری 

آغاز و تا10 رجب ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در510 مسجد در سراسر 
استان مراسم اعتکاف برگزار شده اســت، افزود: در سال 
جاری نیز مراســم اعتکاف در550 مسجد استان اصفهان 
برگزار خواهد شد. مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
با اشاره به موافقت اداره کل آموزش و پرورش برای برگزاری 

 اعتکاف دانــش آموزی نیز ابراز داشــت: بر این اســاس 
در مســجد المهدی مرداویج و مسجد رحیم خان خیابان 

طالقانی اعتکاف دانش آموزی برگزار می شود.
 وی با اشــاره بــه برگــزاری اعتــکاف دانشــجویی در 
مسجد الغدیر دانشگاه و مســجد الغفور گفت: در مسجد 

آقانور نیز اعتکاف مداحان برگزار می شود.
حجت االسالم اروجی تعداد معتکفان سال گذشته را 104 
هزار نفر اعالم کرد و بیان داشت: امســال نیز پیش بینی 
می شود که120 هزار نفر در مراســم اعتکاف در سراسر 

استان شرکت کنند.
وی اعــزام مبلغین برای تشــکیل حلقه هــای بصیرت و 
اجرای طرح با قرآن در زالل اعتکاف را از برنامه های وی ژه 
فرهنگی اعتکاف در مساجد استان اصفهان عنوان کرد و 
گفت: همچنین پک فرهنگی نیز در بین معتکفان توزیع 

خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان در خصوص 
هزینه های ثبت نام اعتکاف استان اصفهان در سال جاری 
گفت: ما نمی توانیم در خصوص مبلغ دریافتی با مسئوالن 
مساجد برخورد کنیم و بر اساس آخرین مبالغ اعالم شده 
از30 تا۸0 هزار تومان طبق نوع خدمات از معتکفان گرفته 

می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
به منظور فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل نقلیه 
پاک تخصیص اسکوتر برای تردد پارکبانان در دستور 

کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل 
پاک در شــهر اصفهان با توجه به میزان آالینده های 
موجود در این شهر در دستور کار است، اظهار داشت: 
از این رو بــا انعقاد تفاهم نامه ای بــا معاونت علمی و 
فناوری رییس جمهور خریــد موتورهای برقی برای 
اولین بار در کشور در دســتور قرار گرفت و تا پایان 
خرداد ماه ســال جاری در اختیار شــهروندان قرار 

می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وارد کردن دوچرخه های 
برقی نیز در دستور کار است، ابراز داشت: همچنین 
راه اندازی اتوبوس برقی نیز مورد توجه شــهرداری 
اصفهان است که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگسازی برای استفاده 
از حمل و نقل پــاک در بین شــهروندان اصفهانی 
نیز در معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان در حال انجام است، افزود: از این رو به منظور 

فرهنگســازی بهتر و معرفــی ظرفیت های موجود 
 اجرای طرح اســتفاده از اســکوتر بــرای پارکبانان 

در دستور کار شهرداری است.
 وی اضافه کرد: پارکبانان در هنگام انجام سرکشــی 
 به پارک هــا و انجام امــورات روزانه از این وســیله 
حمــل و نقلــی اســتفاده می کننــد تا بــه نوعی 

فرهنگسازی برای دیگر شهروندان نیز باشد.
صلواتی با بیان اینکه اسکوترهای شــارژی باهر بار 
شــارژ  کردن می توانند تا30 کیلومتــر را بپیمایند، 
افزود: دســتگاه های شــارژ برای این وسایل حمل 
و نقلی نیز در نظر گرفته شــده اســت و به صورت 
 پایلــوت در پارک جنگلی ناژوان ایــن طرح اجرایی 

می شود.

3

منصور نجفی اظهار کرد: به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان و 
گردشگران ساماندهی و نوسازی سنگفرش میدان امام )ره( در دست 

اجراست.
 وی افزود: 2۸ میلیارد ریال اعتبار برای نوســازی ســنگفرش میدان 

امام )ره( اختصاص داده شده است.
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه عمرانی منطقه، 
بیان کرد: آزادســازی خیابان گلــزار حدفاصل سرچشــمه تا خیابان 

احمدآباد در حال انجام است.
نجفی علت وجود ترافیــک در خیابان گلزار را وجود نمایشــگاه های 

اتومبیل و واحدهای صنفی میوه فروشی دانست.
 وی تاکید کرد: با اجرای خیابان خواجه نظام الملک ترافیک این خیابان 

به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.

مدیر موزه لوور در سفر به اصفهان:

همكاری های میراث فرهنگی اصفهان و موزه لوور فرانسه
 گسترش پیدا می کند



 خبر
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با درنظر گرفتن جایگاه مه��م برنج به عنوان محصولی اس��تراتژیک 
الزم اس��ت هرگونه تغییر و تحول در میزان عرضه و تقاضای این کاال 
از سوی مسئوالن و سیاس��تگذاران تنظیم بازار رصد شده و برای آن 
سیاستگذاری صحیح و منطقی صورت پذیرد، اما افزایش قیمت  برنج 
در یک فصل مشخص طی سنوات گذشته که هر ساله شاهد تکرار آن 
بوده ایم بیانگر ضعف و نبود سیاس��تگذاری صحیح در زمینه کنترل 

بازار است.
این درحالی است که با افزایش مقطعی یا پلکانی هرساله قیمت برنج، 
بسیاری از کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران صنفی با اظهارنظرهای 
 متفاوت��ی س��عی در ب��ه حاش��یه ران��دن اص��ل موضوع داش��ته و 
به همین دلیل، معض��ل تنظیم عرضه و تقاضای برن��ج تاکنون ادامه 
پیدا کرده اس��ت. به عنوان مثال گاهی مس��ئوالن وزارتخانه ذی ربط 
مقصر معرفی می ش��وند و در دوره ای حضور گس��ترده دالل ها عامل 
اصلی گرانی ش��ناخته می شوند، اما سوال اینجاس��ت که آیا واقعا این 

روند، حرکت به سمت حاشیه و دور شدن از اصل مطلب نیست؟
همه قبول داریم هزینه ه��ای تولید در بخش های مختلف کاش��ت، 
داشت و برداش��ت برای کش��اورزان افزایش پیدا کرده و همین نکته 
در کارخانه های تولیدی نیز کامال مش��هود است. پس اگر در دوره ای 
شیب صعودی مالیم قیمت ها را در بازار ایران تجربه کنیم شاید توجیه 
اقتصادی داشته باشد. اما این بار صعود یک باره نزدیک به4000 تومان 
برای هرکیلوگرم برنج ایرانی نشان می دهد در این حوزه معضلی عمیق 
وجود دارد و باید برای جلوگیری از تکرار مج��ددش برنامه ای دقیق 

داشته باشیم.
از این رو الزم است امسال که تقریبا واکنش های منطقی تری نسبت 
به افزایش قیمت برنج می بینیم یک بار برای همیشه مشکل افزایش 
بهاره قیمت برنج را برطرف کرده و نقطه پایانی بر این سریال تکراری 
بزنیم. برای رس��یدن به این مقصود الزم اس��ت نکات زی��ر را مدنظر 

داشته باشیم:
1- همواره واردات برنج های خارجی را در دوران برداش��ت محصول 
 داخلی به صورتی محدود کنیم که حاصل دسترنج کشاورزان داخلی 
ب��ا ارقامی ناچی��ز خریداری نش��ود. به عن��وان مث��ال بهترین فصل 

محدودیت واردات، خرداد تا پایان دی ماه است.
2-پس از اتمام فصل برداش��ت و تعیین آمار دقیق از تولید الزم است 
 مس��ئوالن و سیاستگذاران متناس��ب با نیاز پیش بینی ش��ده بازار و 
 در نظر گرفت��ن ذخایر اس��تراتژیک مج��وز ب��رای واردات محصول 

با کیفیت خارجی صادر کنند.
3- از آنجا ک��ه هرگونه تغیی��ر در رون��د و حج��م واردات برنج تاثیر 
مستقیم و غیرقابل پیش بینی بر بازار داخلی کشورمان دارد به صورتی 
 برنامه ریزی کنیم که بازار ش��ایعه پردازی و سودجویی در این زمینه 
به حداقل خود رس��یده و با اس��تفاده از سیاس��ت های میان مدت و 

بلند مدت، بستر کامال شفافی در این زمینه تدارک ببینیم.

گرانی در بهار
سریال تکراری برنج

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: 
یارانه 3 میلی��ون و300 هزار نفر غیرنیازمند 
حذف شد که از این تعداد حدود۸۷0 هزار نفر 
اعتراض کردند و پس از بررس��ی، یارانه ۵۶1 

هزار نفر دوباره برقرار شد.
اکبر ای��زدی درباره خالصه وض��ع عملکرد 
 قان��ون هدفمندک��ردن یارانه ه��ا در دوره 
پنج ساله پنجم توسعه، گفت: هدف از اجرای 
قانون هدفمندکردن یارانه ها، کاهش شدت 
مصرف انرژی در بخش های غیر مولد کشور 
و هدایت منابع انرژی صرفه جویی ش��ده به 
بخش ه��ای صنعت��ی و تولی��دی و افزایش 
صادرات از یک ط��رف و از س��ویی دیگر باز 
 توزیع منابع حاصله از آزادس��ازی قیمت ها 
 در می��ان گ��روه ه��ای نیازمند در کش��ور 
بوده است. رییس س��ازمان هدفمند سازی 
یارانه ها تصریح کرد: این امر هرچند س��بب 
فشار س��نگین به دولت یازدهم برای تامین 
ماهانه نزدیک به 3۵ هزار میلیارد ریال شده، 

بلکه برخالف دولت گذش��ته ریالی از بانک 
مرکزی و خزانه داری کل استقراض نشده و 
مبالغ قابل توجهی نیز در امر سالمت، کمک 
به نیازمن��دان، تولید و ش��رکت ها پرداخت 

شده است.
یاران�ه پرداختی معادل پنج س�ال 

بودجه عمرانی کشور
وی اف��زود: از ابت��دای اج��رای قان��ون 
هدفمندک��ردن یاران��ه ه��ا در اواخر س��ال 
 ۸۹ تا پایان بهمن س��ال گذش��ته نزدیک به 
2 تریلیون و200 هزار میلیارد ریال پرداخت 
شده و این رقم نزدیک به بودجه عمرانی پنج 

سال کشور است.
مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها 
گفت: تاکنون عالوه بر پرداخت یارانه نقدی، 
 بیش از20 ه��زار میلیارد ری��ال برای کمک 
به بخش ه��ای مختلف تولی��دی، صنعتی، 
ارتقای نظام س��المت و خدم��ات، پرداخت 

شده است.

ایزدی اظهارداشت: یک تریلیون و۶00 هزار 
میلیارد ریال یارانه پرداختی از محل اصالح 
قیمت ها بوده و۵30 هزار میلیارد ریال نیز از 
محل بودجه عمومی مصوب ازجانب مجلس 
ش��ورای اس��المی و ۵۷ هزار میلی��ارد ریال 
ازجانب دولت قبل از بانک مرکزی استقراض 
شد؛ ضمن اینکه بهمن س��ال گذشته به ۷۵ 
میلیون و 23۶ هزار و ۸2۹ نفر، یارانه پرداخت 

شده است.
 وی در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا توجه 
به اینکه دول��ت معموال ب��رای تامین منابع 
مالی پرداخت نقدی با مش��کل روبه روست 
چرا ب��رای حذف اف��راد غیر نیازمن��د اقدام 
قابل توجهی ص��ورت نگرفته اس��ت، گفت: 
 هر چند بدون اغراق پایگاه اطالعاتی موجود 
در سازمان هدفمندسازی یارانه ها از جمله 
ب��زرگ تری��ن پای��گاه اطالعاتی در کش��ور 
 اس��ت که همواره مورد استناد بس��یاری از 
 وزارتخان��ه ها و دس��تگاه ها در کش��ور قرار 

می گی��رد، اما قاب��ل اتکا نب��ودن اطالعات 
ارس��الی از س��وی برخی دس��تگاه ه��ا و به 
 روز نب��ودن برخ��ی از اطالعات ارس��الی از 
دس��تگاه های ذیربط به خصوص س��ازمان 
امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد که از بانک 
 های اطالعاتی اصلی هستند، سبب شده کار 
با مشکل مواجه شود و میزان خطای ناشی از 

شناسایی را باال ببرد.
 رییس س��ازمان هدفمن��د س��ازی یارانه ها 
به تاکی��د رییس جمهوری مبن��ی بر حذف 
نش��دن یارانه هیچ نیازمندی اش��اره کرد و 
 افزود: این امر سبب ش��د که عملیات حذف 

با دقت و حساسیت خاصی انجام شود.
وی ادام��ه داد: در همین زمین��ه تاکنون از 
جان��ب وزارت کار، تعاون و رف��اه اجتماعی 
یارانه سه میلیون و300 هزار نفر که به عنوان 
افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار 
یارانه بگیران حذف ش��ده اس��ت که از این 
تعداد ح��دود۸۷0 هزار نفر به ح��ذف یارانه 
خود اعتراض کردند که پس از بررسی، یارانه 
حدود ۵۶1 هزار نفر از معترضان دوباره برقرار 

شده است.
ایزدی در پاس��خ به این پرس��ش که میزان 
پرداخت در دولت یازدهم به بخش های تولید، 
سالمت و خدمات چگونه است، گفت: با وجود 
مشکالت مالی دولت سال گذشته و کاهش 
ش��دید درآمد نفتی به میزان۸0 درصد سال 
13۹2، عالوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیش 
از20 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش 
های مختلف تولیدی، صنعتی، ارتقای نظام 
سالمت و خدمات پرداخت شده است که از 
آن جمله می توان به » کمک به حفظ اشتغال 
و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک 
 و متوس��ط در بخش صنعت و معدن، ارتقای 
رقاب��ت پذی��ری ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندسی، کمک به حفظ اشتغال و افزایش 
تولید ب��ه ویژه ب��رای واحده��ای کوچک و 
متوس��ط یا افزایش س��رمایه صندوق های 
حمایت از توسعه س��رمایه گذاری در بخش 
کش��اورزی، یارانه ش��یر مدارس، پرداخت 
یارانه به ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران بابت یارانه230 ریالی جابه جایی هر تن 

کیلومتر حمل ونقل ریلی « اشاره کرد.
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ابالغ وقت رسیدگی
1/74 در خصوص پرونده کالس��ه 94-2111خواهان زینب علی پوردشتی 
با وکالت خانم میرحاج دادخواس��تی مبنی بر مطالبه )استرداد( مبلغ دویست 
میلیون ریال وجه الرهانه مغازه استیجاری به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
به طرفیت گل صنم صادقی- شهرام محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مورخ 95/3/1  ساعت 9 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی

 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 870 شعبه32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/75 در خصوص پرونده کالس��ه 95-34 خواهان سید صالح مسئولی زاده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت محمد نصیری تقدیم نموده اس��ت 
وقت رس��یدگی مورخ 95/3/3  س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 828 شعبه ششم مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/76 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-1978 خواه��ان ابراهیم قرهی قهی 

دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال به احتس��اب خسارت 
دادرسی و تاخیر و تادیه به طرفیت علی صادقی ره چشمه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی مورخ 95/3/4  س��اعت 9:30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 846 ش��عبه 45 مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/77 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1824 خواهان سید مجتبی فرسیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره چک به مبلغ 17/500/000 و 17/500/000 
به انضمام خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تاخیر و تادیه به طرفیت 
حشمت اله معتمدی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی مورخ 95/3/4  ساعت 
8:30 تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 847 شعبه 45 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/78 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-1977 خواه��ان ابراهی��م قرهی 
قهی دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه مبل��غ 200/000/000 ری��ال بابت وجه 
یک فق��ره چک لغای��ت هزینه دادرس��ی و تاخی��ر و تادیه ب��ه طرفیت مهدی 

یحیی پور تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی مورخ 95/3/4  ساعت 9 تعیین 
گردیده اس��ت با توج��ه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قب��ل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– 
جنب س��اختمان صب��ا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل 
 اخت��الف اصفه��ان ش��عبه 45 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان مراجعه

 و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 848 شعبه 45 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

ش������ماره   9510100353700279 ابالغی������ه: ش������ماره   1 /79
پرونده:9309983812800798 شماره بایگانی شعبه: 940674 شاکی اصغر 
خاکسار دادخواستی به طرفیت  متهمین حسین دواتساز و شکوفه واثق هر دو 
فرزند عباس به خواسته تحصیل مال از طریقه نامشروع و کالهبرداری خوان 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان واقع در اصفهان )111 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 343 ارجاع و به کالسه9309983812800798  
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/03/09 و س��اعت 8:30 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست ش��اکی و به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 878 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )111 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

ش�����ماره   9510100354200132 ابالغی�����ه: ش�����ماره   1 /81

پرونده:9209980360101060 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941254 ش��اکی 
کوکب چعب��اوی ب��ه طرفیت  عل��ی ضامنی ش��کایتی به خواس��ته تحصیل 
مال از طریق نامش��روع تقدی��م دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان 
واقع در اصفه��ان )116 جزایی س��ابق( واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 344 ارجاع و به کالس��ه 9209980360101060 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1395/03/05 و ساعت 11:00 تعیین ش��ده است به علت 
 مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
 آئی��ن دادرس��ی دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور 
 دادگاه مرات��ب یک نوب��ت در یک��ی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود
  ت��ا خوانده پ��س از نش��ر آگه��ی و اط��الع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه
  و ضم��ن اع��الم نش��انی کام��ل خ��ود نس��خه دوم دادخواس��ت
  و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جه��ت رس��یدگی

 حاضر گردد.م الف: 893 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان )116 
جزایی سابق( 

آگهی 
احتراما نظ��ر به اینکه برابر دس��تور مقام محترم قضایی ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان آباده به جهت اجرای صحیح دادنامه شماره 977 
این س��ازمان مکلف به اعاده وضعیت معدن چاه لر جرقویه به حال سابق به 
نفع آقای هوش��مند ایروانی گردیده اس��ت و شرکت معادن س��نگ ایروانی- 
شمسا، دارنده فعلی پروانه ش��ماره 104/175/85/31987 مورخ 85/7/10 و 
ش��ماره تمدیدی 104/68528 مورخ 92/12/28 از ارائه پروانه مذکور جهت 
 ظهرنویسی به نام ذیحق خودداری نموده لذا این سازمان به جهت جلوگیری از
  هر گونه س��وء اس��تفاده و آگهی عموم��ی تقاضای نش��ر آگه��ی مبنی بر

 بی اعتباری پروانه فوق الذکر به نام ش��رکت معادن س��نگ ایروانی- شمسا 
را خواهان می باش��د. م الف 1521 رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان 

یارانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر قطع شد
خبر

مسئول ویژه تجارت با ایران در دولت انگلیس گفت بانک ها همچنان برای 
تامین مالی مبادالت تجاری با ایران اکراه دارند. وی از تالش ها در آمریکا 

برای جلوگیری از دسترسی ایران به معامالت دالری انتقاد کرد.
مقامات انگلیسی گفتند، بانک های این کشور همچنان برای تامین مالی 
مبادالت تجاری با ایران اکراه دارند و نگرانند که  همچنان هدف تحریم های 
 موجود دولت آمریکا قرار بگیرن��د. این تحریم ها مانع از ورود مجدد تهران 

به بازارهای جهانی پس از سال ها تحریم شده است.
تحریم های غرب علی��ه ایران از جمل��ه تحریم های بانک��ی در ماه ژانویه 
به عنوان بخشی از توافق با قدرت های جهانی لغو شد، اما جمهوری اسالمی 
ایران برای دسترس��ی به خدمات مالی جدید همچنان با مش��کل مواجه 
است، زیرا بسیاری از بانک های بزرگ همچنان نگران متهم شدن به نقض 

تحریم های پابرجای دولت آمریکا هستند.
نورمن المونت، وزیر دارایی سابق و مسئول ویژه تجارت با ایران در دولت 
انگلیس می گوید: » این مشکلی اس��ت که من نگرانم حل آن اندکی زمان 
ببرد. « وی که در کنفرانس مالی » سیتی اند فایننشال ایران ترید « سخن 
می گفت، افزود: » می توان درک کرد که چرا آنها ) بانک ها ( بسیار محتاط 

هستند. آنها قبال میلیاردها دالر جریمه شده اند. «
الکساندرا رنیسون، کارشناس انستیتوی مدیران انگلیس گفت، بانک های 
کوچک تر اروپایی در حال آغاز ارایه خدمات مالی تجارت با ایران هستند، 
اما بانک های انگلیسی » مطلقا تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند. « وی 
افزود: » هر بانکی در انگلی��س که واقعا هرگونه منافع��ی در آمریکا دارد، 
هیچ حرکتی نمی کند. « رنیس��ون گفت، حتی دور هم جمع کردن تجار، 
سیاستگذاران و بانک ها کاری دشوار است و این تالش ها را خنثی می کند.

ایوان وارن، یک مشاور سیاستگذاری در وزارت دارایی انگلیس اذعان کرده 
که روابط تجاری نزدیک بانک های انگلیس��ی با همتایان آمریکایی ش��ان 

»چالش های عمده ای را به وجود آورده است«.
 مارک پرایس، وزیر تجارت و س��رمایه گذاری انگلیس گفته، این کش��ور 
با واش��نگتن در حال کار بر روی این مسائل اس��ت و اینکه ساجد جاوید، 
وزیر کسب و کار در آستانه سفر یک هیئت تجاری انگلیسی به ایران در ماه 
آینده، با بانک های انگلیسی جلس��ه خواهد داشت. پرایس گفت: » برنامه 
جاوید این است که پای بانک های انگلیسی را به این هیئت باز کند... این 

دولت می خواهد شاهد ایفای نقش بانک ها باشد. «

هیچ بانک انگلیسی همکاری با ایران 
را آغاز نکرده است

نمایندگان مردم در خانه ملت با تداوم به کارگیری 
کارت سوخت در نظام سوخت رس��انی به وسایل 

نقلیه در کشور موافقت کردند.
نماین��دگان در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای 
اس��المی در جری��ان بررس��ی بخ��ش درآمدی 
جزییات الیح��ه بودجه ۹۵ کل کش��ور و تبصره 
14 با پیش��نهاد الحاق یک بند به تبصره مذکور با 
132 رای موافق، 2۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع 
از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت 

کردند.
احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
 اسالمش��هر و پردیس در مجلس شورای اسالمی 
ب��ه عن��وان پیش��نهاد دهن��ده بن��د مذک��ور 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ش��فافیت در اقتص��اد به 
کاهش مفاس��د کمک م��ی کند گفت: س��وخت 
ی��ک ام��ر سرنوشت س��از در اقتص��اد ب��وده اگر 
 بتوانی��م مص��رف آن را در بنزی��ن ک��م ک��رده و 
 در گازوئیل به ش��کل صحیح��ی مدیریت کنیم 

به کاهش آالیندگی و ترافیک کمک کرده ایم.
 وی اف��زود: با هدفمن��د کردن مصرف س��وخت 
به��ره وری افزایش پیدا ک��رده از ای��ن رو کارت 

س��وخت کمک بسیار بزرگی به کش��ور در جهت 
مدیریت اقتصادی می کند.

س��وخت  کارت  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  توکل��ی 
بهتری��ن اطالع��ات را در اختی��ار نی��روی 
انتظام��ی و دس��تگاه ه��ای امنیت��ی ق��رار 
 م��ی ده��د، اف��زود: ب��ا وج��ود کارت س��وخت 

پرمصرف ها به سادگی شناخته می شوند.
عضو کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: با وجود کارت سوخت 
می توانیم به بس��یاری از اطالعات از جمله س��ن 
خودرو و مالک آن دسترس��ی پیدا کرد از این رو 

تداوم استفاده از آن ضروری است.
بند 202 – دولت مکلف اس��ت حداکثر چهارماه 
پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک 
و س��نگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز 
را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت 
 مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه س��وخت 
به کلیه وس��ایل نقلیه صرفا با اس��تفاده از کارت 

مذکور و براساس احکام زیر مجاز است.
1- وس��ایل نقلی��ه ای مش��مول دریاف��ت کارت 
هوشمند س��وخت خواهند ش��د که دارای برگ 

معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث بوده و عوارض 
ساالنه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند.

2-هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک 
خودرو دریافت خواهد شد.

 3- قیم��ت ان��واع س��وخت براب��ر قیم��ت آنه��ا 
 در پایان سال 13۹4 خواهد بود. همه انواع سوخت 

تک نرخی خواهد بود.
4-در صورتی که وس��یله نقلیه ای با اس��تفاده از 
کارت سوخت جایگاه، سوخت گیری کند، عالوه 
بر پرداخت بهای س��وخت، به میزان قیمت تمام 
شده س��وخت به عنوان عوارض اس��تفاده کارت 
 س��وخت جایگاه از صاحب وس��یله نقلیه دریافت 

خواهد شد.
۵- از تاریخ الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند 
س��وخت موضوع صدر این تبص��ره، دولت مکلف 
 است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه 
تعیین ش��ده و به صورت پلکانی، عوارض انتشار 
آالیندگی، عوارض اس��تفاده از زیرس��اخت های 
کش��ور اعم از جاده ها و خیابان ها و تاسیس��ات 
مربوط و عوارض ایجاد ترافیک، به روش مذکور در 

بند ۵ دریافت کند.

 ۶- متوس��ط مقدار مص��رف ماهان��ه بنزین برای 
 یک بار و براس��اس هر یک از انواع وس��ایل نقلیه 
 با تعداد سیلندرهای مشابه )یک تا شش سیلندر( 
به عنوان پل��ه ا ول تعیین می ش��ود و پلکان های 

 بعدی ب��ه مق��دار40 لیتر ب��ه پله ماقب��ل اضافه 
می شود.

برای هر لیت��ر مصرف مازاد در پله اول نس��بت به 
مقدار مصرف پایه۵000 ریال و در پلکان های دوم 

و س��وم به ترتیب۷۵00 و10000 ریال و مازاد بر 
 مصرف 1۸0 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از 
مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق 

دریافت خواهد شد.

کارت سوخت حذف نمی شود؛

نرخ بنزین بر اساس مصرف پلکانی شد
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محمداسحاق بلوچی نس��ب یکی از نامداران و البته پیشکسوتان موسیقی 
نواحی ایران و به ویژه منطقه بلوچستان است که بیش از پنج دهه عمرش را 
با نوازندگی و خوانندگی عرصه موسیقی نواحی گذرانده است. او در بسیاری 
از کشورهای دنیا اجرای موسیقی داشته، اما در ایران شاید کمتر کسی نام 
او را شنیده باشد. با او که مسئول انجمن موسیقی چابهار هم هست، درباره 

حال و هوای این روزهای موسیقی نواحی گفت وگویی کوتاه انجام دادیم.
برخی هنرمندان موسیقی نواحی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مستمری می گیرند. شما هم جزو این هنرمندان هستید؟
خیر. در کل چابهار دو هنرمند مستمری می گیرند و البته هیچ کس هم بیمه 
نیست. بنده هم که نه مستمری دارم و نه بیمه، مثل اغلب هنرمندان استان.

هنرمندانی که مستمری می گیرند، راضی هستند؟
در ماه فقط120 هزار تومان برای شان واریز می شود. شما حساب کنید کسی 

که50 �40 سال از عمرش را پای موسیقی گذاشته، این مبلغ را می گیرد.
هنرمندان استان جز موسیقی شغل دیگری هم دارند؟

 خی��ر. هیچ کدام ش��غل دیگری ندارن��د و اگر مناس��بتی باش��د و فرصتی 
برای ش��ان پیش بیاید، می توانند درآمدی داش��ته باش��ند. جش��نواره ای 
 برگزار ش��ود، دهه فجر باش��د و جش��ن انقالب، برکتش ب��ه نوازنده ها هم 

می رسد. 
اغلب ارگان ها هم دس��تمزدی را به نوازنده ها می دهند که خیلی کم است. 
 باور کنید این مبالغ پول قبض آب و برق ش��ان هم نمی ش��ود چه برس��د 

به زندگی کردن.
با این شرایط نسل جوان تر حاضر است وارد عرصه موسیقی شود؟

نه. مگر این که موسیقی را بگذارند در حاش��یه زندگی شان و شغل دیگری 
داشته باشند تا با درآمدش بتوانند زندگی کنند. فکر نمی کنم حاضر شوند 
مثل ما همه زندگی شان را برای موس��یقی بگذارند. با این رویه موسیقی ما 
مدام کمرنگ و کمرنگ تر شده و باالخره فراموش می شود. مگر این که کسی 

دست هنرمندان را بگیرد و مانع این اتفاق شود.
فرزندان شما حاضرند وارد عرصه موسیقی نواحی شوند؟

هر دو پسر و دخترم لیسانس گرفته اند، اما بیکارند و فقط دنبال هنر موسیقی 
هستند. اما این اتفاق همیشه نمی افتد و همه جوان ها همین مسیر را انتخاب 

نمی کنند.
بیشتر کدام نهادها برای اجرای برنامه از شما دعوت می کنند؟

سازمان مناطق آزاد و وزارت ارش��اد که البته اغلب هم دستمزد هنرمندان 
را زود پرداخت نمی کنند. صداوسیمای استان هم بیشتر سراغ هنرمندانی 
می رود که می خواهند مش��هور ش��وند و برای اجرا پ��ول نمی گیرند. فقط 
جش��نواره فجر بود که س��ال گذش��ته همه چیز در اختیار ما گذاش��ت و 
حق الزحمه مان را هم به موقع پرداخت کرد وگرنه در بسیاری از اجراها این 
اتفاق نمی افتد. من خارج از کش��ور هم اجراهای زیادی داشته ام، هم از ما 

استقبال می شود و هم حق الزحمه مان پرداخت می شود.
در ایران از اجراهای تان استقبال نمی شود؟

اگر برای مان برنامه ریزی شود و موسیقی اجرا کنیم، مطمئنا مردم استقبال 
می کنند. امیدوارم این اتفاق بیفتد.

خبر
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سینما

 س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی از اس��تقبال گسترده 
از سینماهای کشور در ایام نوروز خبر داد و گفت: بنا بر آمارف میزان 

فروش فیلم ها در20 روز نخست سال،20 میلیارد تومان بوده است.
  حس��ین نوش آبادی، س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
در نشستی که درباره استقبال کشور از سینماها در ایام نوروز برگزار 
شد، گفت: ما خوشحالیم که برای اولین بار در کشور شاهد این حجم از 
استقبال بودیم. این مسئله به عوامل مختلفی چون کیفیت فیلم های 
در حال اکران، تبلیغات جشنواره فیلم فجر برای فیلم های برگزیده 
 و تبلیغات رسانه ها اشاره کرد. وی با اش��اره به میزان فروش فیلم ها 
در این ایام افزود: طی20 روز نخست سال شاهد درآمد20 میلیاردی 

از فیلم ها بودیم که این میزان، استقبال مردم را نشان می دهد.
 نوش آبادی همچنین در ادامه سخنان خود به تبلیغ برخی از فیلم ها 
از طریق شبکه های ماهواره ای اش��اره کرد و یادآور شد: ما منکر این 
نیستیم که برخی از عناصر حوزه س��ینما برای تبلیغ فیلم های شان 
به شبکه های فارسی زبان خارجی روی می آورند. ما برای این مسئله 
اقداماتی انجام داده ایم، اما گاهی ه��م کارگردان، تهیه کننده و دیگر 

عوامل فیلم نقشی در این موضوع ندارند.
 به گفته س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، باید رسانه های 
داخلی و همچنین صدا و س��یما تالش بیشتری انجام دهند؛ چرا که 
این دست از اقدامات کمک به اقتصاد مقاومتی است و نوید آینده ای 

روشن خواهد بود.

دومین نشست » سه شنبه های داستان « با محوریت بررسی آثار » فئودور 
داستایفسکی « برگزار می شود.

دومین نشس��ت سه شنبه های داس��تان که در س��ال جدید دومین دوره 
جلسات خود را برگزار می کند، با محوریت بررسی آثار این نویسنده برگزار 

می شود.
داستایوفسکی نویسنده مشهور و تاثیرگذار اهل روسیه بود. ویژگی منحصر 
به فرد آثار وی روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت های داستان است. 
اکثر داستان های وی همچون شخصیت خودش سرگذشت مردمی است 
عصیان زده، بیم��ار و روان پریش. او ابتدا برای ام��رار معاش به کار ترجمه 
پرداخت و س��پس رفته رفته به تالیف آثاری برجس��ته و ماندگار همچون 

»جنایت و مکافات« که از جمله آثار مهم او تلقی می شود دست زد.
 قمارباز، ابل��ه، برادران کارامازوف و دفتر یادداش��ت روزانه یک نویس��نده 

از دیگر آثار این نویسنده است.
این نشست با حضور » سیاوش گلشیری « برگزار می شود. وی کارشناس 
ارشد پژوهش هنر و دارای بیش از یازده سال سابقه در نویسندگی و تدریس 
فیلمنامه و داستان در انجمن س��ینمای جوان اصفهان و چندین موسسه 
دیگر است. آثاری همچون » تمام بندها را بریده ام « و » مثل کسی که از یاد 

می رود « از جمله آثار این نویسنده است.
 این نشس��ت 31 فروردین ماه از س��اعت 16 در تاالر دکتر شریعتی واقع 

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

اخبار کوتاه

در سه شنبه های داستان؛

» فئودور داستایفسکی « را
بیشتر بشناسید

آمار فروش فیلم ها در نوروز؛ 

20 روز 20 میلیارد

کارگردان اصفهانی جایزه فستیوال فیلم یونیورسال آمریکا را از آن خود کرد
فیلم ب12 به کارگردان��ی » امید نیا ز« جایزه ویژه فس��تیوال جهانی فیلم 

یونیورسال آمریکا را از آن خود کرد.
  این هنرمن��د اصفهانی در این ب��اره گفت: فیلم ب12 در س��ال 93 تولید و 
در سال 94 آماده ارسال به جش��نواره های مختلف شد و توانست در اولین 
حضور بین المللی خود در جشنواره جهانی سئول، در مهرماه سال گذشته 

جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را بگیرد.
 نیاز افزود: در این جش��نواره بود ک��ه فیلم مورد توجه دو ت��ن از داوران که 
از کشور آمریکا در این جشنواره حضور داشتند، قرار گرفت و به واسطه آنان 
در فستیوال جهانی فیلم یونیورسال آمریکا ش��رکت کرد و جایزه ویژه این 

جشنواره را با عنوان بهترین دستاورد فرهنگی گرفت.
وی همچنین از حضور فیلم ب12 همراه با 3 فیلم ایرانی دیگر در جشنواره راه 
ابریشم ایرلند سخن گفت و تصریح کرد: این فیلم پیش از این همراه با فیلم 
های » دو «، » تابو « و » بوفالو « در این جشنواره شرکت کرد، اما متاسفانه 

هیچ یک از این آثار موفق به دریافت عنوانی نشد.
کارگردان دو اث��ر بلند » همس��ر دات کام « و » ماه مینا « از ش��رکت فیلم 
ب12 در جشنواره جهانی فیلم سندیه گو در ش��هریور ماه سال جاری خبر 
داد و عنوان کرد: جشنواره جهانی سندیه گو از اعتبار قابل توجهی در حوزه 
فیلمسازی برخوردار است و امیدوارم فیلم ب12 بتواند در این جشنواره هم 
بدرخشد. وی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری را زمان آغاز مراحل ساخت 
فیلم جدیدش دانست و گفت: فیلمبرداری این فیلم که با عواملی حرفه ای 

ساخته می شود از ابتدای اردیبهشت ماه در ش��هر لنگرود در شمال کشور 
آغاز می شود.

فیلم ب12 داستان دو نوجوان روستایی را روایت می کند که بدون هماهنگی 
با خانواده برای تهیه داروهای مادربزرگ ش��ان به شهر می روند و برحسب 
 اتفاق در کانال آب س��قوط می کنند. این دو نوجوان زمانی که به روستا باز

می گردند با مراسم ختمی که از س��وی خانواده های شان برای شان برگزار 
شده، مواجه می شوند.

فیلم ب12 به نویس��ندگی، طراحی و کارگردانی امید نیاز و تهیه کنندگی 
فریال بهزاد س��اخته ش��ده و بازیگرانی همچون اصغر همت، محبوبه بیات، 
صدرالدین حجازی، افشین سنگ چاپ، بهادر محمدی، رضا اسدی و کیانا 

شهنام نیا در آن به ایفای نقش می پردازند.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ امید نیاز متولد س��ال 1358 و فارغ التحصیل تئاتر از 
دانش��گاه هنر و معماری تهران اس��ت. نویس��نده کارگردان و مدرس تئاتر 
و س��ینما از س��ال 2009 فعالیت بین المللی خود را در عرص��ه تئاتر آغاز 
 کرده و تاکنون 38 تئاتر به روی صحنه برده اس��ت. از این میان 18 نمایش 
بین المللی داشته که در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، سوئیس، هلند، 
ایتالیا و ترکیه اجرا شده است. او همچنین دارای دکترای افتخاری از دانشگاه 
بونیس آیرس آرژانتین در زمینه طنز در تئاتر کودک ونوجوان است. آخرین 
فعالیتش نیز در عرصه تئاتر، اجرای نمایش 11 تولید مشترک ایران و ایتالیا 

بوده که در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر نیز روی صحنه رفته است.

رییس شورای عالی تهیه کنندگان س��ینما با بیان اینکه هنوز بدهی وزارت 
کشور به این شورا پابرجاس��ت، گفت: عالوه بر وزارت کشور، اداره کل ارشاد 
 اصفهان هم به ما بدهکار ش��ده و جالب اس��ت ضامنی هم که معرفی کرده، 
به روی مبارک خود نمی آورد. س��ید غالمرضا موسوی که پیش تر هم اعالم 
کرده بود، وزارت کشور برای نمایش فیلم های سی و دومین جشنواره فجر در 
استان ها مبلغی را به شورای عالی تهیه کنندگان سینما بدهکار است، درباره 
پرداخت این بدهی گفت: همچنان این بدهی وجود دارد و به همین دلیل از 
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور تقاضا داریم در سال جدید نسبت به تسویه 

حساب این وزارتخانه با شورای عالی تهیه کنندگان اقدام کنند. 
این تهیه کننده سینما در ادامه با ابراز تاسف از بدقولی اداره کل ارشاد استان 
اصفهان بابت تسویه حساب نمایش فیلم های جش��نواره سی و چهارم فیلم 
فجر در این اس��تان افزود: اداره ارشاد اصفهان هم بخش��ی از هزینه نمایش 
فیلم های جشنواره سی و چهارم را پرداخت نکرده است و درصدی از قرارداد 
ما همچنان باقی مانده است. هرچند تاکنون همکاران ما در دبیرخانه شورای 
عالی پیگیری های زیادی انجام داده اند، اما این بدهی همچنان وجود دارد و 

جالب اینجاست ضامنی هم که معرفی شده بود ، به روی مبارک نمی آورد! 
موسوی اضافه کرد: متاسفانه این بدقولی  وجود دارد. با این حال شورای عالی 
تهیه کنندگان همچنان امیدوار است، مطالبات خود را از جشنواره سی و دوم 
فجر از وزارت کشور و نیز مطالبات جشنواره سی و چهارم را از اداره کل ارشاد 
اصفهان دریافت کند. در همین زمینه سعید خانی که امسال با تهیه کنندگی 

فیلم » من « در جشنواره حضور داش��ت گفت: اساسا معتقدم تمام استان ها 
ظرفیت برگزاری جش��نواره را ندارند و اگر اس��تانی عالقه مند است میزبان 
جشنواره فیلم فجر باش��د، باید تمام بخش های آن استان همچون اداره کل 

ارشاد، شهرداری، فرمانداری و ... در کنار یکدیگر کار گروهی انجام بدهند.
وی اضافه کرد: در جش��نواره سال گذش��ته چهار اس��تان فارس، اصفهان، 
 خراس��ان رضوی و سیس��تان و بلوچس��تان پیش قدم ش��دند و همه آن ها 
بعد از جش��نواره به قراردادش��ان عمل کردند، اما بخش��ی از قرارداد استان 

اصفهان باقی مانده است.
خانی با اشاره به پیگیری هایی که برای تس��ویه حساب با ارشاد اصفهان انجام 
شده است، افزود: برای تسویه حساب با این استان مکاتبه کردیم، اما اداره کل 
ارشاد اصفهان می گوید که مابقی قرارداد را وزات ارشاد باید بپردازد یعنی توپ 
را به زمین این وزارتخانه می اندازد. در حالی که وزارت ارش��اد هم می گوید ما 
 در استان ها تعهدی نداریم. به هر حال همچنان حدود30 درصد از این قرارداد 
باقی مانده و پرداخت نشده اس��ت. این تهیه کننده و پخش کننده اضافه کرد: 
اس��تان اصفهان می گوید قرار بوده این بخش را ش��هرداری و وزارت ارش��اد 
متقبل ش��وند، اما در هر حال طرف حساب ما اداره کل ارش��اد اصفهان است 
 که هنوز نسبت به تسویه حساب خود اقدام نکرده است. به گفته سعید خانی، 
در جشنواره سی  و چهارم فیلم فجر نزدیک به 28 فیلم در این استان ها اکران 
ش��دند و همه این فیلم ها با اج��ازه تهیه کنندگان خود در اس��تان ها نمایش 

داشتند.

دیدن فیلم چهارش��نبه تجربه عجیبی است، نه از این باب 
که فیلم خوب یا حتی فیلم متوسطی است، بلکه در میان 
این همه تشویق و تعریف که انگیزه ای می شود برای دیدن 
فیلم ش��تاب کنیم با پدیده عجیبی روبه رو می شویم که 
اسم فیلم را رویش گذاشته اند و از قضا در بد بودن و مبتذل 

بودن بی همتاست.
شاید دانس��تن اینکه فیلم عوامل حرفه ای دارد و بازیگری 
مثل ش��هاب حس��ینی در آن ب��ازی می کن��د و موضوع 
جدی مثل قصاص را موضوع اصلی داس��تانش قرار داده، 
پذیرش اینکه فیلم مبتذلی است س��خت باشد  ولی فیلم 
 تقلیدی اس��ت بدون نوآوری از مضمون، محتوا و ساخت 
کلیش��ه ای ملودرام های پرتعداد ایران��ی که از موضوعات 
خاص سواستفاده کرده و بی سوادی زیبایی شناسی خود 
را پشت چیزی به نام واقع گرایی پنهان می کند و متاسفانه 
سطح سلیقه نه تنها مخاطبین بلکه بسیاری از اهالی رسانه 

را نیز به پایین ترین حد ممکن رسانده است.
 البته رفتار رس��انه ها برای تبلی��غ و در مرکز ق��رار دادن 
فیلم ها و بزرگ نمایی در مورد آنها بیش از آن که به پایین 
آمدن س��طح س��لیقه آنها مربوط باش��د به زد و بندهای 
ژورنالیستی و مسائل پشت پرده بر می گردد وگرنه معلوم 
نیس��ت چرا چنین فیلم ضعیفی و چنین کارگردان نابلد و 
بی استعدادی باید این مقدار در مرکز توجه و مورد تشویق 

قرار بگیرند؟
فیلم با مراسم ازدواجی ش��روع می شود که ظاهرا با نزاعی 

میان شوهر خاله داماد و پدر عروس منجر به قتل پدر عروس 
شده و مراسم کنسل می شود. حاال یک سالی از آن ماجرا 
گذشته اس��ت و در این دوران انگار مادر خانواده هم فوت 
شده است. خانواده عزادار است  - البته عزادار بودن خانواده 
 تنها از طریق دو اعالمیه چس��بانده ش��ده ب��ه درب خانه 
قابل فهم اس��ت و از فرط تک��رار نمایش ای��ن دو اعالمیه 
 آزاردهنده اس��ت – و  در انتظار اج��رای قصاص که معلوم 
می شود دختر خانواده در دوران صیغه محرمیت ناخواسته 
 باردار ش��ده اس��ت و ای��ن آغاز کشمکش��ی اس��ت برای 
رضایت دادن یا بخش��یدن. در این جا میان پس��ر  کوچک 
خانواده که خواس��تار قصاص اس��ت و خواهرها و برادرش 
اختالف به وجود می آید. مشکل دقیقا از جایی آغاز می شود 
که دلیل قصاص و یا رضایت هرکدام از شخصیت ها نامعلوم 
اس��ت. در واقع عدم ش��خصیت پردازی کاراکترها دلیل و 

انگیزه قصاص یا بخشش را نامعلوم می گذارد.
همه کاراکتره��ای فیلم بدون فردیت هس��تند و اساس��ا 
تصویری توده ای و مبه��م از افراد طبقه خ��ود در جامعه 
 را تداعی م��ی کنند. ای��ن اپیدم��ی نش��ان دادن تصویر 
کاریکاتور گون��ه و بدون فردیت از اف��راد جامعه روز به روز 
سینمای ایران را از لحاظ شخصیت پردازی به ورطه سقوط 
نزدیک می کند. بعد از آن نوبت به کش دادن فیلم می رسد. 
 درحالی که در همان دقایق ابتدایی می ش��ود حقیقت را 
به پسر خانواده گفت، تازه بعد از بیست دقیقه و کلی دست 
به دست کردن، قضیه برای او روشن می ش��ود. بعد از آن 

سکانس های بدون منطق و اساسا سر صحنه نوشته شده 
و پر از اشکال و درگیری و فحش دادن های مکرر مبتذل و 
سیگار کشیدن های از مد افتاده برای نشان دادن عصبانیت ، 
همه و همه اثباتی است بر اینکه فیلم نامه – البته در صورت 
وجود داشتن- یکی از بدترین متن هایی است که در چند 

سال اخیر به فیلم تبدیل شده است.
 در م��ورد اجرا نی��ز هم��ه چی��ز در انتهای ش��لختگی و 
آماتور بودن سیر می کند. از بازی ها تا حرکت های دوربین 
و حتی استفاده ناشیانه از صوت که بدترین و خنده دارترین 
و احمقانه ترینش استفاده از صدای هواپیما در چند صحنه 

در موقع درگیری ها و دعواهاست.  
 و اما پایان که فاجعه به تمام معنا اس��ت. قرار گرفتن چند 
اتفاق پشت سر هم و  در یک توالی زمانی برای پایان بندی 
از آن دست اشتباهاتی است که فقط یک تفکر آماتور قادر 
به خلق آن اس��ت. در حالی که اکرم، دختر خانواده بچه را 
سقط کرده و به خانه می آید در همان لحظه داماد خانواده 
می آید و خبر سکته و مرگ شوهرخاله اش را می رساند که 
در انفرادی قبل قصاص اتفاق افتاده و در لحظه ای بعد پسر 
از خانه بیرون می زند و در همان لحظه نامزد س��ابقش که 
انگار او را ترک کرده با همسر جدیدش از راه می رسد. ولی 
این پایان شاهکار فیلم ساز نیست. فیلم با جنس تصویری 
تمام می شود که شروع ش��ده بود. یعنی از طریق دوربین 
یک تلفن همراه. اتفاقات مراسم ازدواج آغاز فیلم را از طریق 
دوربین یک تلفن همراه می بینیم که همین اتفاق در پایان 
فیلم صورت می گیرد و نامزد سابق پسر و همسر جدیدش 
با تصاویری به همان شکل و از طریق تلفن همراه دیده می 
شوند. گذشته از آنکه این نوع استفاده از تصویر بدون منطق 
است فیلم س��از محترم در پی تعمیم پذیری  مشکالت و 
مسائل و اتمس��فر زیس��تی حاکم بر زندگی امروز جامعه 
اس��ت، که این کار نه تنها از طریق ای��ده عقب مانده فیلم، 
 یعنی ش��روع و پایان فیلم از طریق یک ن��وع تصویر انجام 
نمی گیرد که اساس��ا بی س��وادی فیلم س��از اجازه نمی 
 دهد بفهمد برای تحق��ق چنین امری ما نی��از به کنکاش 
در شخصیت های مختلف برای درک و فهم شرایط زیستی 
شخصیت ها داریم تا بتوانیم شاید کمی به تصویری نمونه 
وار از جامعه مورد نظر دست پیدا کنیم، آن هم شاید چراکه 
مدیوم عینیت گرای سینما به راحتی اجازه تعمیم پذیری 

را به فیلم ساز نمی دهد.
چرایی اختصاص جای��زه بهترین فیل��م بخش هنر و 
تجربه جشنواره فجر س��ال قبل به فیلمی که نه تنها 
ربطی به این گروه ندارد بلکه اساس��ا در تعریف اولیه 
فیلم دچار مش��کل اس��ت از پرس��ش هایی است که 

داوران محترم باید جوابگو باشند.

شهرداری منطقه 6 اصفهان به منظور ساماندهی و زمینه سازی مشارکت 
 ش��هروندان در فعالیت های فرهنگ��ی اجتماعی این منطق��ه، فراخوانی را 

با عنوان همیاران فرهنگی اجتماعی منتشر کرد.
بر این اساس زمینه های همیاری در این فراخوان عبارت اند از:

هنری )ش��عر و ادبی��ات، گرافیک و طراح��ی، هنرهای دس��تی، هنرهای 
تجسمی، هنرهای نمایشی، هنرهای چیدمان، موسیقی و آواز، مجری گری(

 رس��انه ای ) خبرنگاری، عکاس��ی و فیلمبرداری، س��ینما، روزنامه نگاری، 
فضای مجازی، مستندسازی، نماهنگ و تیزر (

مذهبی ) خطیب، قاری قرآن، مداح (
علمی ) مطالع��ات و پژوهش، اختراع و اکتش��اف، کارآفرینی، برنامه ریزی 

استراتژیک (
آموزشی ) مربی تربیتی، هنری، ورزشی، قرآنی (

شهروندان منطقه 6 ش��هرداری اصفهان می توانند جهت تکمیل فرم برای 
شرکت در این طرح فرهنگی، از 25 فروردین لغایت 3 اردیبهشت ماه سال 

جاری به آدرس اینترنتی www.hamyar6.ir  مراجعه کنند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از برگزاری جشنواره 
مطبوعات در استان خبر داد.

حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی اظهار کرد: امسال جشنواره مطبوعات 
در استان اصفهان برگزار خواهد شد و در حال برنامه ریزی برای جشنواره 
هستیم. وی افزود: زمان، جزییات و برنامه های پیرامون جشنواره مطبوعات 
در آینده نزدیک اطالع داده می ش��ود. جشنواره مطبوعات استان اصفهان 
سال گذشته پس از حرف و حدیث های بسیار برگزار نشد و مدیر کل ارشاد 
اس��تان اصفهان در خرداد ماه به برگزاری نشس��ت های ویژه با مسئوالن 
 نش��ریات سراس��ری و اس��تانی، خبرگزاری ها و دیگر رس��انه های استان 

در خصوص برگزاری جشنواره مطبوعات استان اشاره کرده بود.
 ارزانی اما در تیر ماه در مصاحبه ای که داش��ت، گفته بود با توجه به زمان 
باقی مانده تا روز خبرنگار بعید است جشنواره مطبوعات امسال در آن روز 
برگزار شود. او از دو مرحله ای ش��دن روند داوری آثار و برگزاری جشنواره 
در دی ماه س��ال 94 خبر داده و گفته بود: اگر زمان داوری آثار و برگزاری 

جشنواره به روز خبرنگار نرسید، دو مراسم جداگانه برگزار خواهیم کرد.
حال باید منتظر مان��د و دید که آیا امس��ال نیز جش��نواره مطبوعات که 
جایگاهی برای ایجاد انگیزه در میان خبرنگاران و اصحاب قلم محس��وب 
می شود، برگزار خواهد شد یا داس��تانی همانند آنچه در سال گذشته رخ 

داده بود، بار دیگر اتفاق خواهد افتاد؟!

 ویژه برنامه ش��ب آرزوها در ج��وار بقاع متبرکه اصفهان توس��ط اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان برگزار می شود.

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رجب و نخس��تین روز پنجشنبه این ماه 
که » لیله الرغائب « نام دارد، برنامه های مختلفی از س��وی مراکز مذهبی 

کشور برگزار می شود.
اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان نیز مقدم��ات برگزاری این 

برنامه را در بقا متبرکه اصفهان فراهم کرده است.
 ریی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه ناحی��ه دو اصفهان اظهار داش��ت: 
به اولین شب جمعه ماه رجب، لیله الرغاب گفته می شود و برای آن اعمال 

قابل توجهی در منابع و کتب موثق ذکر شده است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد هادی روح االمینی در ادامه تصریح 
 کرد: در همین راس��تا ویژه برنام��ه لیله الرغائب و یا ش��ب آرزوها در جوار 

دو امامزاده اصفهان برگزار می شود.
وی در ادامه افزود: این ویژه برنامه در ش��ب پنجش��نبه 26 فروردین ماه 
پس از اقامه نماز مغرب و عش��ا و در جوار امامزاده محس��ن)ع( و امامزاده 

ابوالعباس)ع( خوراسگان برگزار می شود.

فیلم سینمایی » خشم و هیاهو « در س��ینما خانواده اصفهان به روی 
پرده رفت.

خش��م و هیاهو فیلمی به کارگردانی و نویس��ندگی هومن س��یدی و 
تهیه کنندگی سعید سعدی است که در سی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر برنده جایزه بهترین فیلمبرداری شد. هومن سیدی هم برای 

کارگردانی خشم و هیاهو جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد.
داس��تان این فیلم درباره » تینا « همسر » خسرو پارسا « خواننده مشهور 
 پاپ اس��ت که پس از اطالع از رابطه پنهانی همسرش با دختر دانشجویی 
به نام » حنا « اقدام به خودکش��ی ناموفق می کند و پ��س از قطع نخاع و 
رفتن در کما به خانه بازمی گردد. » خسروپارس��ا « ب��ا آوردن » حنا « به 
عنوان پرستار خصوصی » تینا « با یک تیر چند نشان می زند، اما چندی 
بعد » تینا « در بسترش به طرز فجیعی به قتل می رسد و » حنا « به عنوان 
قاتل بازداشت و اعدام می شود درحالی که تا روز آخر مدعی بود که قاتل 
نیست. طناز طباطبایی، نوید محمدزاده، سعید چنگیزیان، بهناز جعفری، 
رضا بهبودی، رعن��ا آزادی ور و بهزاد عمرانی در ای��ن فیلم به ایفای نقش 

می پردازند.

بدقولی اداره ارشاد استان اصفهان در پرداخت مطالبات سینما

شهرداری منطقه 6 اصفهان؛

انتشار فراخوان همیاران
فرهنگی اجتماعی

مدیر کل اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان؛

جشنواره مطبوعات
امسال برگزار می شود

محمداسحاق بلوچی نسب، خواننده موسیقی نواحی؛

هیچ شغلی جز موسیقی نداریم

در نخستین پنجشنبه ماه مبارک رجب؛

مراسم لیله الرغائب در بقاع متبرکه 
اصفهان برگزار می شود

اکران فیلم جدید؛

» خشم و هیاهو « را
در سینما خانواده ببینید!

اخبار

یادداشتی درباره فیلم چهارشنبه ساخته سروش محمدزاده؛

هفت شنبه!
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 دبیرفدراسللیون وزنلله بللرداری اعللام کللرد در وهله اول سللامتی 
بهداد سلیمی و سپس کسب مدال المپیک در اولویت ماست.

 حسللین مقامی بللا بیان اینکه بهداد سلللیمی یک ورزشللکار بسللیار 
 حرفه ای است، اظهار داشت: او با برنامه ریزی کمیته پزشکی فدراسیون و 
گروه بازتوانی توانسللته به شللرایط آمادگی نسبی خود دست پیدا کند 
 و تمریناتللش را آغاز کند. البته باید متذکر شللوم که سللامتی بهداد 

در اولویت است و کسب مدال المپیک در درجه بعدی قرار دارد.
وی در خصللوص سللرمربیگری انوشللیروانی در تیم ملی بزرگسللاالن 
تصریح کرد: سجاد انوشللیروانی بعد از المپیک۲۰۱۲ لندن در اردبیل 
به مربیگری فعالیت داشللت و با پتانسللیل باالی خود توانست در یکی 
از رده هللای پایه تیم ملی نیز مربیگری خللود را آغاز کند. در مجموع 
نیز توانایی خود را در مدت کوتاه نشللان داد و برای ملی پوشللان تیم 

جوانان تاثیرگذار بود.
دبیللر فدراسللیون وزنه برداری خاطرنشللان کرد: انوشللیروانی کارنامه 
آن چنانی در پسللت سللرمربیگری ندارد ولی جای هیچ نگرانی نیست 
 چللون در دوره های گذشللته نیللز مربیانی همچون کللوروش باقری و 

حسین توکلی از رده پایه و جوانان وارد عرصه مربیگری شدند.
انوشللیروانی فردی با اخاق اسللت که توانسللته با ملی پوشان ارتباط 
مطلوبللی برقرار کند و به خوبی با روحیللات نفرات حاضر در تیم ملی 

آشناست.

نماینللدگان شایسللته کشللورمان در اردوی اروپایی ایتالیا و فرانسلله تمرینات 
پرفشاری را انجام می دهند.

اعضای تیم دوچرخه سللواری کشللورمان در رشللته کوهسللتان که هم اکنون 
در اردوی تدارکاتی در کشللور ایتالیا به سللر می برند دوشللنبه در رشته کراس 
 کانتری رقابت سنگینی را با بزرگان این رشته برگزار کردند. باال بودن سطح این 
رقابت ها که بدون شک در کاس سطح اول دنیا برگزار می شود موجب شد تا برخاف 
مشکات بسیار رکابزنان، شاهد محک جدی شاگردان پریموث استرانکار در این 
 رقابت باشیم. به طور حتم حضور در این مسابقه و سایر رقابت های پیش رو با هدف 
آماده سازی و در شرایط مسابقه قرار دادن رکابزنان کشورمان در چنین مسابقات 
 سللطح باالیی صورت گرفته اسللت. فهرسللت نفرات شللرکت کننده در مسابقه 
نشان می دهد که امیدی به کسب مدال برای نمایندگان کشورمان وجود نداشت 

و همه نفرات رده های نخست جزو بهترین های این رشته در دنیا بوده اند. 
فرهاد عصفوری، سرپرست تیم ملی کشورمان در تشریح ماحصل آنچه تا امروز 
در اردوی تیم ملی گذشللته گفت: با توجه به مشکاتی که برای دوچرخه های 
رکابزنان به وجود آمد نتوانسللتیم در بخش کسللب مدال موفق ظاهر شویم که 
البته انتظاری هم وجود نداشللت ولی کادر فنی تیم ملی در آستانه رقابت های 
قهرمانی آسللیا این اردو و مسللابقات را محک جدی می دانللد. رکابزنان کراس 
کانتری نیز یکشللنبه هفته آینده یک مسللابقه دیگر خواهند داشت که آن هم 
در سللطح باالیی برگزار می شود. شرایط اردو خوب است و خدارا شکر مشکلی 

وجود ندارد.

سالمتی بهداد سلیمی از مدال المپیک 
مهم تر است

 محک دوچرخه سواران ایران 
در فرانسه و ایتالیا
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تالش فان خال برای حل بحران من یونایتد

طارمی از پس رحمتی برمی آید؟

چهره های ویژه ای که شاید هواداران 
استقالل را سورپرایز کنند

اولین حمل کننده مشعل المپیک ۲۰۱۶ ریو 
مشخص شد

سیری در دنیای ورزش

هشللتاد و دومیللن دیللدار تیم هللای فوتبال اسللتقال و 
پرسپولیس در شرایطی روز جمعه برگزار خواهد شد که با 
وجود هفته ها صدرنشللینی آبی پوشان انتقادات از عملکرد 

مظلومی و تیمش بیشتر از پرسپولیس است.
پرویللز مظلومی درسللت می گوید وقتی تاکیللد دارد که 
 چرا کسللی از پرسللپولیس انتقاد نمی کند و همه انتقادها 
به سللمت استقال است. تورق رسللانه ها و انتقادهایی که 
پیشکسللوتان این تیم از تیم مظلومللی دارند، حرف های 
 حسللن زاده، نیکبخللت، فللراز فاطمللی، علللی جباری و 
سللید عباسللی و... . در مقابللل حرف های وحیللد قلیچ و 
عربشللاهی و دیگر پیشکسوتان پرسللپولیس که با انرژی 
زیاد در حال کری خواندن و بردن دربی هسللتند سندی 
اسللت بللرای این حللرف مظلومی که هنللوز حتی همین 
امروز هم در جدول باالتر از پرسللپولیس قرار دارد و اتفاقا 
پرسللپولیس هم در انزلی بازی بسللیار قابل انتقادی را از 

خود نشان داد.
دلیللل این دو نوع نللگاه متفاوت اما چیسللت؟ چرا انتقاد 
رسللانه ها، پیشکسللوتان و حتی هواداران استقال از این 

تیم بسیار بیشتر از پرسپولیس است؟
حرکت به سمت پایین

شللاید اولیللن و واضللح تریللن دلیللل انتقادهای بیشللتر 
کلله  باشللد  آن  پیللکان  تیللم  ایللن  از   اسللتقالی ها 
 به سللوی پایین اسللت. استقال خوب شللروع کرد و متر 
اندازه گیری این تیللم همان ابتدای فصل بوده و حاال که 
خیلی نرم به سمت پایین حرکت می کند این نوع حرکت 
به ضرر مظلومی در حرکت است، اما در آن سو تیم برانکو 
در ابتللدای فصل فاجعه متحرک بود و آرام آرام باال آمد و 

حاال رسیده به پشت گردن استقال.
 سرخ ها برانکو را بیشتر دوست دارند

ایللن امللا تنهللا دلیللل انتقادهللای بیشللتر از اسللتقال 
 نیسللت، دلیل دیگر آن اسللت که هواداران، پیشکسوتان 

و رسللانه هللای پرسللپولیس، برانکو را هم قبللول دارند و 
هم  دوسللت دارنللد. کارنامه برانکو و شللخصیت ناب او و 
بی ادعا بودنش و البته بازی های تهاجمی تر پرسللپولیس 
این تیم را با حامیان بیشللتری به جلو هدایت می کند، اما 
در حوزه پیشکسللوتان و هواداران و رسانه های استقالی 
اعتمللاد کاملی به مظلومی وجود ندارد و ترس از سللقوط 
استقال نسللبت به امید قهرمانی با مظلومی بیشتر است 
 و همیللن موضللوع انتقادها را بیشللتر می کنللد، این همه 
در حالی رخ می دهد که تیم مظلومی بیش از بیست هفته 
صدرنشللین بللوده و هرگز در پایین جللدول  قرار نگرفته 
و شللرایطی در مجموع بهتر از پرسللپولیس برانکو را رقم 

زده است.
 پرسپولیس تشنه جام

اما این هم پایان کار شللمارش دالیل نیسللت. نکته بعدی 
این اسللت که پرسپولیس ۸ سال است جام نگرفته و حاال 
هملله این تیم را از سللکو تا داخل زمین و پیشکسللوتان 
تشللنه کللرده اسللت. در واقع اتحللاد عمیقی بر حسللب 
همین تشللنگی به صورت خودجوش بلله وجود آمده که 
هیللچ کس حاضر نیسللت باز هللم عیبی از پرسللپولیس 
بگیللرد و همه مللی خواهند این تیللم را قهرمان ببینند و 
بعللد از آن اگللر دعوا و یا ادعایی دارنللد مطرح کنند. این 
 موضللوع اما برای مظلومی وجود ندارد و هم خودش و هم

امیر قلعه نویی در جام حذفی و لیگ سه و چهار سال قبل 
قهرمان شده اند و در بقیه سال ها تا روز آخر مدعی و در 
کللورس قهرمانی بوده اند و حتی به چهار تیم برتر آسللیا 
هم رسللیده اند به این ترتیب هر نتیجه ای پایین تر از این 
ها که بر شللمردیم برای پیشکسللوت، هوادار و ... شکست 
محسوب می شود. همه این دالیل موجب شده که حمایت 
از برانکو چندین برابر مظلومی باشد و این مربی حق دارد 
که نسللبت به وضعیت موجود معترض باشللد هرچند در 

رقم خوردن این وضعیت خودش هم نقش داشته است.

سرمربی تحت فشار تیم فوتبال منچسللتریونایتد در تاش است تا شاید بحران 
داخلی منچستریونایتد را حل کند.

 لوئیس فان خال پس از شکسللت اخیللر مردانللش در لیگ برتر بیللش از پیش 
تحت فشار قرار گرفته و البته مثل همیشه به حل این مشکل امیدوار است.

فان خال در نشست خبری گفت: منچستریونایتد همیشه بزرگ است و به روزهای 
خوب خود باز خواهد گشت، من تنها تاش می کنم تا آخرین ثانیه حضورم برای 
 این تیم بزرگ و خوب، مفید باشللم، بعللد از من این تیم باز هللم یک تیم بزرگ 
خواهد بود و هوادارانش باید به آینده ای خوب و روشللن برای تیم شللان امیدوار 
باشند. فان خال در رختکن منچستریونایتد با بازیکنان صحبت کرده و حتی برخی 
از دوستان نزدیک به بازیکنان کلیدی این تیم از درگیری لفظی برخی بازیکنان 
با فان خال در رختکن خبر داده اند، به هللر حال مدیریت این مربی هلندی باعث 
شده تا مشکات درونی منچستریونایتد به خارج از اردوگاه شیاطین منتقل نشود.

 هشللتاد و دومین دربی پایتخت، تقابل بهترین خط دفللاع و برترین خط حمله 
لیگ برتر خواهد بود. تیم فوتبال پرسپولیس از هفته بیست وسوم فصل گذشته 
تا دیدار هفته بیست وپنجم لیگ برتر پانزدهم در تمام بازی های لیگ برتری خود 

حداقل یک گل به ثمر رسانده است.
 شللاگردان برانکو که در 33 بللازی پیاپی توانسللته اند دروازه حریفللان خود را 
 باز کنند در هشللتادودومین دربی پایتخت رودرروی بهتریللن خط دفاع لیگ 
 قللرار می گیرنللد. اسللتقال یکللی از آماده تریللن دروازه بان های لیللگ یعنی 

مهدی رحتمی را در اختیار دارد.
 کاپیتان تیم فوتبال اسللتقال در ۲۱ بازی این فصل کلله درون دروازه تیمش 
قرار گرفته۱۰ کلین شللیت ثبت کرده که آمار خوبی محسللوب می شود. تقابل 
بهترین خط حمله و برترین خط دفاع لیگ برتللر پانزدهم می تواند دربی ۸۲ را 
بیش از پیش جذاب کند. از سوی دیگر استقال هم تنها در 6 بازی این فصل در 
گلزنی ناکام بوده و از خط حمله نسبتا قدرتمندی بهره می برد که همین موضوع 
 کار دفاع متزلزل پرسللپولیس را در دربی سللخت خواهد کرد. همچنین تقابل 
مهدی طارمی، آقللای گل لیگ برتر پانزدهم تا اینجای فصللل با مهدی رحمتی 

می تواند روز جذابی را در دربی رقم بزند.

تیم فوتبال استقال برای دربی روز جمعه ممکن است با چهره ای جدید 
پای به میدان بگذارد.تیم اسللتقال در این فصل با مشکل مصدومیت و 
 کمبود بازیکن روبه رو بوده و این مسللئله دفعات زیادی گریبان گیر تیم 

پرویز مظلومی شده است.
مشکل آسیب دیدگی در آستانه دربی روز جمعه، انتخاب های مظلومی 
برای ترکیب فنی تیمش را محدود کرده و عاوه بر این مسئله، سرمربی 
اسللتقال که در این فصل نشللان داده عاقه خاصی به جوانگرایی دارد، 

ممکن است چهره های جوان ویژه ای را راهی این دیدار کند.
 حضور احسللان خرسللندنیا در پسللت هافبک دفاعی محتمل تر از بقیه 
به نظر می رسد. استقال که با مصدومیت شللدید روزبه چشمی در این 
پست روبه رو است، مجبور به استفاده از خرسللندنیا است و این بازیکن 
جوان یکی از چهره هللای ویژه دربی ۸۲ محسللوب می شللود. عاوه بر 

خرسندنیا، فرشید اسماعیلی هم برای بازی کردن شانس دارد. 
دیگر مهره جالب برای استقالی ها، امید نورافکن است. 

این بازیکن ۱۸ ساله در صورت حضور در میدان، می تواند عنوان یکی از 
جوان ترین بازیکنان حاضر در تاریخ دربی را کسللب کند و از این طریق 

مطرح شود.
 همچنین محسللن کریمی کلله البته سللابقه بللازی در دربللی را دارد، 
یکی دیگر از مهره های جوان تیم مظلومی خواهد بود که ممکن اسللت 

برای پرسپولیس دردسرساز شود.

 قهرمان ژیمناسللتیک جهان در سللال ۲۰۱۵ از کشللور یونان به عنللوان اولین 
حمل کننده مشعل المپیک ۲۰۱6 ریودوژانیرو انتخاب شد.

» الفتریوس پترونیاس « از یونان، نفر اول مسابقات ژیمناستیک قهرمانی جهان 
در سللال ۲۰۱۵ به عنوان اولین حمل کننده مشللعل بازی های المپیک ۲۰۱6 
 ریو معرفی شللد. این ورزشکار ۲۵ ساله قرار است مشللعل را در روز ۲۱ آوریل از 

» کاتارینا لهو « بازیگر زن یونانی در ورزشگاه المپیای باستانی در اختیار بگیرد.
پترونیاس، اولین ژیمناسللتی است که آغاز کننده مسللیر حمل مشعل المپیک 
 خواهللد بود. پیللش از این » لی نینللگ « دارنده سلله مدال طللای المپیک در 
رشته ژیمناستیک، در سال ۲۰۰۸ شعله اصلی بازی های المپیک پکن را روشن 
کرده بود. پترونیاس که در سال گذشته میادی قهرمان بازی های اروپایی در باکو 
و قهرمان اروپا در مون پولیه نیز شد، قرار است نخستین حضورش در المپیک را 

با اعزام به برزیل تجربه کند.
 این ورزشکار قرار اسللت مشللعل را به » جیووانه گاویو « به عنوان اولین برزیلی 
حمل کننده مشعل المپیک و کسی که چهار بار طای مسابقات والیبال قهرمانی 

جهان و دو بار طای المپیک را کسب کرده، تحویل بدهد.

اسطوره تنیس جهان بازگشت خود به میادین را اعام کرد.
 مرد شللماره 3 تنیس جهان راجر فدرر، مدتی است که از زمین تنیس دور است. 
او بعد از تورنمنت استرالیا به میدان نرفته است و یک عمل جراحی بر روی زانویش 
انجام داده اسللت. فدرر قرار بود در تورنمنت میامی به میللدان برود که به خاطر 

مریضی این امر اتفاق نیفتاد.
 وی در ایللن باره گفت: مللن کاما از لحاظ جسللمی و روانی اسللتراحت کردم و 
هم مریضی که در میامی گرفتم کاما رفع شللده اسللت. در ابتدا فکر می کردم 
 مدتی زیادی درگیر ویروس باشم، اما سه روز بعد بهتر شدم. من۱۰ روز پیش به 
مونت کارلو رسللیدم و 9 روز در زمین تمرین کردم. اوضللاع خوب پیش می رود 
 و من از حرکاتم و نحللوه ضرباتم به توپ راضی هسللتم .اسللطوره تنیس جهان 
در این باره گفللت: در حال حاضر زانویم اذیتم نمی کند، اما باید دید در شللرایط 

مسابقه چه واکنشی نشان می دهد. هیچ قرعه آسانی در تورنمنت مستر۱۰۰۰ امتیازی وجود ندارد و من هیچ کس را 
دست کم نمی گیرم. در عین حال امیدوارم کسی به خاطر مصدومیت، مرا دست کم نگیرد.

سللرمربی تیم ملی والیبال ایران همچنان در تاش اسللت تا بهترین بازیکنان را 
 برای تیم ملی انتخاب کند. رائول لوزانو، سللرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران 
فرصت زیادی ندارد تا لیسللت اولیه تیم ایران برای حضور در مسابقات انتخابی 
المپیک را اعام کند و به همین دلیل تللاش می کند تا تمام بازیکنان را زیر نظر 

داشته باشد.
برای مثال پس از اینکه فرهاد نظری افشار نتوانسللت تیم ملی را همراهی کند، 
رائول لوزانو تصمیم گرفت مجتبی میرزاجانپللور را جایگزین وی کند. برخاف 
 اینکه خیلی ها اعتقاد دارند بیشللترین تاکید لوزانو روی دریافت کننده ها است 
به نظر می رسد که وی دقت نظر خاصی روی پاسورها هم دارد، چراکه در تمرین 
اخیر مهدوی جای خود در تیم الف را به علیرضا بهبللودی داد تا این جابه جایی 

بازیکنان ادامه داشته باشد. 
 ظاهرا این تغییر و جابهجایی نفرات از تیم الف به تیم ب و برعکس ادامه خواهد داشللت تا سرمربی آرژانتینی تیم ملی 

به ترکیب ایده آل خود برسد. 

اعالم آمادگی فدرر برای بازگشت به میادین آخرین تالش های لوزانو برای انتخاب بهترین ها

سللر مربی تیم ملی تکوانللدو در خصوص آمادگی دو ملی پللوش تکواندو برای 
حضور در رقابت های کسب سهمیه المپیک قاره آسیا، اظهار کرد: ما از سه سال 
قبل و از رقابت های قهرمانی آسللیا استارت حضور در المپیک را زدیم و در این 
 مدت علیزاده و خدابنده محک خوبی خوردند. ضمن این که بسللیاری از اولین 
 مدال ها در مسابقات جهانی، گرند پری و یونیورسیاد به دست آمد و بانوان ایران

تاریخ سازی کردند.
 مینللو مللداح ادامه داد: در چند ماه گذشللته کیمیللا علیزاده و اکللرم خدابنده 
 هللر دو دچار مصدومیت شللدند و این اتفاق کمی تمرینللات مارا عقب انداخت، 
اما خوشللبختانه با کمک فدراسللیون تکواندو و همچنین فدراسللیون پزشللکی 

ورزشی هر دو ملی پوش دوران درمان خود را به خوبی سپری کردند.
مداح با اشللاره به شرایط مناسللب تمرین تکواندوکاران گفت: فدراسیون از هیچ 
تاشی مضایقه نکرد. به لحاظ بدنساز، روانشناس و پزشک دچار مشکل نبودیم 
و امکانات نیز برای تمرین فراهم بود. از زمانی که مشخص شد ما شانسی برای 
کسللب سللهمیه از طریق رنکینگ در بخش بانوان نداریم، تمرکز خود را روی 

مسابقات قاره ای گذاشتیم.
او بللا بیللان این که تکواندوکاران تنها با فینالیسللت شللدن می توانند کسللب 
 سللهمیه کنند، خاطر نشللان کللرد: در دوره های قبلی چهار نفللر از هر وزن در 
 مسللابقات قاره ای به سللهمیه المپیک می رسللیدند، اما با توجه به این که در

این دوره از طریق رنکینگ شللش سللهمیه توزیع شد، تنها دو نفر اول مسابقات 
قاره ای به سهمیه می رسند.

مینو مداح: از سه سال قبل برای حضور 
در المپیک استارت زدیم

کریس رونالدو با انتشار عکسللی در صفحه اجتماعی اش از یک روز ویژه خبر داد. 
ستاره باشگاه رئال مادرید اعام کرد مراسم انتشار کتاب مادرش در اسپانیا برگزار 

می شود.

لنز دوربین

یک روز ویژه برای رونالدو و مادرش

تفاوت استقالل با پرسپولیس؛

پیکان حرکت آبی ها رو به پایین است

بازی خوب سللپاهان مقابل پرسپولیس و استقال 
نشان می دهد که این تیم اختافات درونی 

دارد و وقتی پخش مستقیم و بیننده 
زیادی دارد خوب بازی می کند 

و باقی موارد اسیر 

اختافات است.
نوع بازی سپاهان مقابل استقال و البته پرسپولیس نشان 
داد این تیم با اسللتیماچ می تواند بزرگی کند، اما مانعی از 
درون این باشگاه اجازه نمی دهد سپاهان نتیجه بگیرد 
و تنها مواقعی که پخش مسللتقیم بللازی، پربیننده 
می شود و مقابل استقال و پرسپولیس همه ایران 
بازیکنان را می بینند، این تیم توپ را می چرخاند 
 و مدام و پللی در پی موقعیت خلللق می کند و 
در مواقع دیگر از این مهم خبری نیست 

که نیست.
برخللی ایللن اتفللاق و ایللن 

نخواستن را به دلیل رفتار های محرم نوید کیا می دانند و این 
» برخی « در حال ازدیادند. کامنت ها و نظرات مردم حتی خود 
سللپاهانی های اصفهان را که نگاه می کنی متوجه می شللوی 
 که محرم دیگللر جایگاه سللابق را در اصفهان نللدارد. او آنقدر

 قهر و آشتی و باید و نباید داشللته و فراتر از یک بازیکن اقدام 
کرده که  جللدی ترین دوسللتدارانش را هم با تردید 

مواجه کرده است.
 حرف های حسللین فرکللی در مللورد نویدکیا 

در واقع شاید پایانی بود بر تردید ها در مورد 
این بازیکن که سللعی می کند 

 در کار مربی و حتی مدیران 

دخالت کند وگرنه سپاهان در دیدار های بزرگ کاما سرحال و 
متحد به میدان می رود و خوب هم بازی می کند.

در این رابطه البته که مدیریت باشگاه مقصر همه وقایع است، 
 آنها باید پای حسللین فرکی می ایسللتادند و حتللی با وجود 
نتایج بد » که بد هم نتیجه نگرفته بود « اجازه از هم گسیختگی 
و چند پاره شدن و غیر اصولی رفتار کردن باشگاه را می گرفتند، 
اما در همان ابتدای فصل شکسللت خود را در این رابطه اعام 
کردند و کاری کردند که حسللین فرکی برود و به نظر می رسد 

همین نقشه برای استیماچ هم کشیده شده است.
 در این مسللیر اما نسللخه کللی روش موجللود اسللت، او نه با 
یک نویدکیا که با چندین نویدکیا با نام های جباری، خلعتبری، 
عقیلی، خود نوید کیللا، رحمتی و ... کنار نیامللد و همه را کنار 

گذاشت و نسلی نو در انداخت.
برای این کار یک مربی خوب الزم است و یک جوانگرایی انقابی 
و تعویض بازیکنان وگرنه با ایللن همه اختاف درونی که حتی 
پیش از بازی با استقال هم اخبارش به بیرون درز پیدا می کند 

سپاهان به جایگاه سابق خودش باز نمی گردد.
مشکل این تیم کاما معلوم است، نه استیماچ و نه فرکی مقصر 
نبوده اند بلکه مدیریت این باشگاه بوده که از مربیان خود دفاع 
 نکرده و پشت آنها نایسللتاده وگرنه کاما معلوم است که آنجا 
در آن تیم چه کسی یا کسانی دوست دارند مربی و مدیر باشند 

و تصمیم هایی خارج از جایگاه فعلی خود بگیرند.

نسخه کی روش برای سپاهان نویدکیا



7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1835 | چهارشنبه 25 فروردین 1395 | 5 رجب 1437

اخبار کوتاه
آب یکی از ارکان اصلی حیات بش��ری است، به طوری که 
حیات بدون آن ب��رای موجودات زنده به هی��چ وجه قابل 
تصور نیس��ت. اگر چه کل میزان آب جهان ثابت است، اما 
 توزیع نامناسب آب در سطح جهان و از همه مهم تر فقدان

آب سالم در بس��یاری از نقاط جهان نگرانی های زیادی را 
پیش روی بشر قرار داده است.

متاس��فانه با وج��ودی که70 درصد س��طح زمی��ن را آب 
فراگرفته اس��ت، اما بحران آب در بس��یاری از کشورهای 
جهان از جمله کشورهای کمربند خشک زمین مانند ایران، 
به عنوان یکی از دغدغه های اصلی ف��راروی آینده جوامع 
مطرح و نمایه ه��ای این بحران امروزه به ویژه در ش��رایط 

خشکسالی به خوبی نمایان است.
ایران یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین 
با مشکل کم آبی، خشکسالی های متناوب و نیز سیل های 
مخرب و ویرانگر مواجه اس��ت. رش��د فزاینده جمعیت و 
تخریب های ناشی از فعالیت های انسانی، نیاز این جمعیت 
روزافزون به محصوالت کشاورزی، دامی و محدودیت آب 
و خاک به عنوان بس��تر اصلی تولیدات کشاورزی، مسئله 
کم آبی را به گونه ای بس��یار جدی فراروی کشورمان قرار 

داده است.
به طور کلی کاهش منابع آبی و نی��از روزافزون بخش های 
مختلف به آب در نقاط مختلف کش��ور را می توان از اثرات 
 این بحران دانس��ت. در این میان چهارمح��ال و بختیاری 
 به عنوان یکی از اس��تان های کشور در سال های گذشته با 
کاهش بارش، خشک شدن قنات ها و چشمه ها و افت شدید 

سطح آب در دشت هایش مواجه شده است.
 کاهش 23 درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل هواشناس��ی چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: 
متاس��فانه میانگین بارش این اس��تان، از ابت��دای مهرماه 
تاکنون تنها 308 میلیمتر بوده است و این در حالی است 
که مدت مشابه سال گذشته میزان بارش با400 میلی متر 
بود. مهرداد قطره با بیان اینک��ه میانگین بلند مدت بارش 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در اس��فندماه برابر با 414 
میلیمتر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: میزان بارندگی استان 
 نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 23 درصد و نسبت 

به میانگین بلند مدت 26 درصد کاهش پیدا کرده است.
 چهارمحال و بختیاری در میان 5 استان خشک 

کشور قرار گرفته است
مدی��رکل هواشناس��ی چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار 
 ک��رد: مطاب��ق با آم��ار مرک��ز ملی خشکس��الی کش��ور، 
چهارمحال و بختیاری به همراه سیس��تان و بلوچس��تان، 
 خراس��ان ش��مالی، خراس��ان جنوبی و خراس��ان رضوی 

در ردیف پنج استان خشک و کم بارش قرار دارند.
قطره ب��ا بیان اینک��ه همه ایس��تگاه های اس��تان کاهش 
 بارندگی دارند، افزود: از آغاز سال زراعی تاکنون بروجن با 
 86 میلیمت��ر کمترین میزان ب��ارش را دارد به گونه ای که

 این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 181 میلی متر 
بود.

وی ادامه داد: در همی��ن مدت ش��هرکرد 136 میلی متر 
 و کوهرن��گ به عن��وان پربارش تری��ن نقطه اس��تان تنها 
747 میلی متر در مقایس��ه با 994 میلی متر مدت مشابه 

سال گذشته، بارش داشته اند.
 چهارمح�ال و بختی�اری وارد نهمی�ن س�ال 

خشکسالی شده است
قطره تصریح کرد: اس��تفاده بیش از حد از س��وخت های 
فسیلی، تغییر کاربری اراضی، افزایش جمعیت و دستکاری 
در طبیع��ت از علل تغییر اقلیم و به دنب��ال آن پیامدهایی 
همچون بارش های خارج از فصل، موج های گرما و س��رما، 
کاهش بارش ها، تغییر نوع بارش و دیگر ناهنجاری های آب 
و هوایی اس��ت. این مس��ئول تاکید کرد: متاسفانه امسال 
وارد نهمین سال خشکسالی شده ایم و این مطلب ضرورت 
انجام اقدامات مناسب از نظر حفظ منابع آبی را در استان 

نشان می دهد.
 3 دشت دیگر به دشت های ممنوعه چهارمحال 

و بختیاری افزوده شده است
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
 با بیان اینکه 12 دش��ت در این اس��تان وجود دارد، گفت: 
با وضعیت بارش��ی که در س��ال های گذش��ته و امس��ال 
داشته ایم، سه دشت فالرد، گندمان و بلداجی نیز با توجه 
به داشتن بیالن منفی، به دشت های ممنوعه استان افزوده 
شده اند و تعداد دشت های ممنوعه استان به هشت دشت 
افزایش پیدا کرده است.حسین صمدی برداشت بی رویه از 
منابع آب زیرزمینی به ویژه به صورت غیرقانونی را از علل 

افت سطح ایستابی آبخوان ها و دشت های استان برشمرد 
و تصریح کرد: متاس��فانه در اس��تان بیش از70 درصد آب 
کشاورزی و90 درصد نیازهای شرب و صنعت از منابع آب 
 زیرزمینی تامین می شود و همین مس��ئله فشار زیادی را 

بر آبخوان های استان وارد کرده است.
 چاه های غیرمج�از در چهارمحال و بختیاری به 

کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده است
مدیرکل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری یکی 
از راه های جلوگیری از افت سطح آب در آبخوان های استان 
 را بهینه س��ازی پروانه های بهره برداری عنوان و بیان کرد: 
 ب��ا تالش های ص��ورت گرفته تع��داد چاه ه��ای غیرمجاز 
در اس��تان به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده است و 
درصدد هستیم از این تعداد باقی مانده نیز جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند بر روی10 درصد 
چاه های آب در اس��تان، افزود: کنترل برداش��ت های آب، 
جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های کشاورزی، مدیریت 
مصرف آب در بخش کش��اورزی و امکان محاس��به دقیق 
آب تخلیه ش��ده از آبخوان ها از مزای��ای نصب کنتورهای 

هوشمند است.
 ارقام گیاهی زودرس در چهارمحال وبختیاری 

استفاده شود
 رییس س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری

 بیان کرد: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه90 درص��د آب در بخش 
کشاورزی مصرف می شود الزم است کشاورزان از سهمیه 
آب تعیین ش��ده و برنامه های کاهش مصرف آب استفاده 

کنند. ذبیح ا... غریب با اشاره به اینکه استفاده از روش های 
جدید کشت و ارقام با نیاز آبی پایین سهم زیادی در کاهش 
مصرف آب در بخش کش��اورزی دارد، تاکید کرد: کش��ت 
محصوالت کش��اورزی باید همراه با برنامه و مطابق با نیاز 
استان یا کشور باش��د چرا که این کار از مصرف بیهوده آب 
و تولید محصولی که بازار خرید مناسبی ندارد، جلوگیری 
می کند. این مسئول یادآرو شد: سیب زمینی و ذرت از جمله 
محصوالت با نیاز آبی باال هستند که باید کشت آن ها همراه 

با توجه به مقدار مصرف و توجیه کشاورزان باشد.
 بحران آب در بخش کشاورزی جدی است

رییس جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختی��اری با بیان 
اینکه خشکس��الی و مصرف بی رویه آب ه��ای زیرزمینی 
در اس��تان، بخش کش��اورزی را با بحران ج��دی کمبود 
آب کرده اس��ت، اف��زود: در ش��رایط کنونی اس��تفاده از 
 روش های آبیاری تحت فشار مانند آبیاری بارانی و قطره ای 
در س��طح اراضی و باغات بهترین راه برای استفاده بهینه 
از آب در بخش کش��اورزی اس��ت که البته باید استفاده از 
این سیس��تم ها به منظور دس��تیابی به راندم��ان مطلوب 
 و ب��اال، با طراح��ی و اجرای درس��ت همراه باش��د. غریب

 اظهار کرد: طرح هایی که در بخش کشاورزی اجرا می شوند 
باید همراه با مصرف پایین آب و تولید باال باشد و از اجرای 
طرح هایی که با مصرف باالی آب بازدهی کمتری نس��بت 
به طرح های دیگر دارد پرهیز کرد. وی یادآور شد: توسعه 
بیمه  محصوالت کشاورزی، توس��عه روش های استحصال 
باران برای ش��رب، اس��تفاده از روش های جمع آوری برف 
در زمستان، اس��تفاده از ش��بنم و ترویج روش های جدید 
بهره برداری از سیالب ها، توسعه تحقیقات در زمینه انتخاب 
 گونه های گیاه��ی و معرفی تکنیک های زراعی مناس��ب 
با شرایط کم آبی و خشکسالی، ترویج صرفه جویی در مصرف 
آب، اعمال مدیریت مصرف، تالش در جهت پذیرفته شدن 
سیاست های خشکسالی و سیل درس��طح ملی و توجه به 
 تامین آب از منابع جدید باید به عنوان راهکارهای مقابله 

با خشکسالی مورد توجه قرار گیرد.
 در ش��رایط موجود کش��ور تغییر و اص��الح الگوی مصرف 
 در قس��مت های مختلف زندگی، به ویژه بخش کشاورزی 
به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب، امری واجب است 
و باید در نحوه مصرف آب در بخش های مختلف کشاورزی، 

شرب و صنعت بازبینی الزم صورت گیرد.
س��ازمان های بین المللی هش��دار می دهند که با افزایش 
جمعیت در ایران، این کشور در سال 2025 درگیر بحران 

جدی آب خواهد بود.
اما ای��ن نکت��ه قاب��ل توجه اس��ت که ب��ا وجود هش��دار 
س��ازمان های بین المللی در خص��وص افزایش جمعیت و 
بحران جدی آب در سال 2025 برای ایران، نمایان شدن 
عالیم خشکس��الی در بس��یاری از نقاط کش��ور و به ویژه 
چهارمحال و بختیاری همچنان ساده انگارانه به این موضوع 
نگریسته می شود. به راستی خشکسالی در ایران، واقیعت 

است یا خیال؟!

 مدیر کل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره 
 به اینکه 92 واح��د تولید ق��ارچ در چهارمحال و بختی��اری فعالیت 
می کنند، گف��ت: از تعداد کل واحدهای تولید قارچ این اس��تان، 22 
 واحد صنعت��ی و70 واحد خانگی هس��تند. ذبیح ا... غریب با اش��اره 
به رش��د10 درصدی تولید قارچ خوراکی در چهارمحال و بختیاری، 
 اظهار داشت: در س��ال گذشته بیش از ش��ش هزار تن قارچ خوراکی 

در چهارمحال و بختیاری تولید شده است. 
مدیرکل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
قارچ تولیدی اس��تان چهارمحال و بختیاری بیش��تر از نوع دکمه ای 
 اس��ت که به بازارهای اس��تان های اصفه��ان، فارس و ته��ران صادر 
می شد. غریب تاکید کرد: قارچ دکمه ای تولیدی به واسط شرایط آب 
و هوایی مناسب و معتدل از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است و بازار 
 پس��ندی باالیی دارد. وی بیان کرد: هم اکنون قارچ تولیدی اس��تان 

چهارمحال و بختیاری به صورت صنعتی و خانگی تولید می شود.

اس��تانداری  ارتباط��ات  و  اطالع��ات  فن��اوری  دفت��ر   مدی��رکل 
 چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: نخس��تین همای��ش علم��ی و تخصصی 
 » ش��هرکرد ش��هر هوش��مند « با همکاری بخش خصوصی در این اس��تان

  29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. مرتضی سقائی با اشاره به اهمیت فناوری 
در روند رشد و پیش��رفت این اس��تان افزود: این همایش با حضور مسئوالن 
کشوری، استانی، کارشناسان و صاحب نظران حوزه فناوری اطالعات برگزار 
می ش��ود. وی بیان داش��ت: یکی از رویکردهای اصلی برگزاری این همایش 

فرهنگ سازی برای توسعه دولت الکترونیک است.  
س��قائی با بی��ان اینک��ه هوشمند س��ازی از اهداف مهم نقش��ه اص��الح راه 
نظام اداری در این اس��تان اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این همایش به منظور 
تبادل نظر، تبادل اطالعات و رش��د فرهن��گ  برای نزدیک ش��دن به اهداف 
دولت الکترونیک برگ��زار خواهد ش��د. وی هدف از برگ��زاری این همایش 
 را حساس س��ازی مس��ئوالن و س��وق دادن برنامه ریزی ه��ا و اعتب��ارات 
به سمت شهر هوشمند دانست. مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
 اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری تبیین نق��ش و جایگاه ش��هروندان در 
شهر هوش��مند را از دیگر اهداف برگزاری همایش ش��هرکرد شهر هوشمند 
 عنوان ک��رد. وی از برپای��ی غرفه هایی ب��رای معرفی دس��تاوردهای علمی 
 در حوزه فن��اوری اطالعات خبر داد و یادآور ش��د: عالقه من��دان می توانند 
در کنار این گردهمایی از غرفه های معرفی ظرفیت های بخش خصوصی در این 
 استان بازدید کنند. سقائی با اشاره به ضرورت برگزاری باشکوه اولین همایش 
 » شهرکرد شهر هوشمند « تصریح کرد: برای دس��تیابی به اهداف همایش 
چهار کمیته از جمله کمیته های علمی، تبلیغات و اطالع رس��انی، اجرایی و 

تدارکات و پشتیبانی تشکیل شده اند.

۹2 فعالیت واحد تولید قارچ
 در چهارمحال و بختیاری 

 برگزاری همایش 
» شهرکرد شهر هوشمند « 
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خشکسالی؛ واقعیت یا خیال؟

مفاد آرا
1/58 آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف  اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي   
براب��ر آراء صادره هي��أت موض��وع   قانون تعيي��ن تکلي��ف  اراضي و 
س��اختمانهاي فاقد سند رس��مي   مس��تقر در  اداره ثبت اس��ناد و امالک 
فريدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است  
لذا مش��خصات متقاضيان و امالک  مورد تقاضا به ش��رح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود  در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند  
ميتوانند  از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  
اداره ثبت اسناد  محل تسليم  و پس از اخذ رس��يد،  ظرف يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
1.برابر راي شماره139460302013001040 مورخ 94/12/3   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عفت حبيبي فرزند علي اصغر بش��ماره 
شناسنامه 51 صادره از فريدونش��هر در ششدانگ دو باب مغازه فوقاني 
مسکوني  به مس��احت 95.85 مترمربع پالک 2470   فرعي از 237 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالکهاي 462 و 464   فرعي از 237  اصلي  واقع در 
فريدونشهر  خريداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي محمد باقر چياني  

محرز گرديده است.
2.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001044 -94/12/5  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ذبيح اله خداپرست فرزند باقر بشماره 
شناسنامه 29 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 754.60 
مترمربع پالک 39 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي 
از227 اصلي  واقع در روستاي دهسور فريدونشهر ) خود متقاضي مالک 

رسمي ملک  ميباشد( محرز گرديده است.
3.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001045-94/12/5   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر توس��لي فرزند درويش��علي 
بشماره شناس��نامه 8 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 
77.40 مترمربع پالک 2587 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فريدونشهر  خريداري مع الواسطه  از 

مالک رسمي آقاي عبدالعلي مليانيان  محرز گرديده است.
4.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001049-94/12/9 هي��ات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر خداپرس��ت فرزند عليرضا بش��ماره 
شناسنامه 20 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 437.50 
مترمربع پالک 40 فرع��ي از 227 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک 1 
فرعي از 227 اصلي  واقع در روس��تاي دهس��ور فريدونشهر  خريداري 

مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي محمود خداپرست محرز گرديده است.
5.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001051-94/12/10 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي رجبعلي رضائي فرزند محمد بشماره شناسنامه 
861 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 360.60 مترمربع 
پالک 41 فرعي از 227 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 227 

اصلي واقع درروستاي دهسور فريدونشهر  خريداري مع الواسطه  از مالک 
رسمي آقاي محمد رضائي  محرز گرديده است.

6.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001055-94/12/10 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي اکبر گشول فرزند حسينقلي بشماره شناسنامه 
125 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 350.50 مترمربع 
پالک 463 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 3 فرعي از 231 
اصلي واقع در فريدونش��هر-  وحدت آباد  خريداري مع الواسطه  از مالک 

رسمي آقاي ابوطالب زماني  محرز گرديده است.
7.براب��ر راي ش��ماره 139460302013001078-94/12/24  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي کربعلي فرزند سردار بشماره 
شناسنامه 1160 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 35.60 
مترمربع پالک 533 فرعي از 242 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک1 
فرعي از242 اصلي واقع درروستاي سيبک فريدونشهر   خريداري از مالک 

رسمي آقاي عبدالحسين مجلسي محرز گرديده است.
8.برابر راي ش��ماره 139460302013001079-94/12/24   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد يوسلياني فرزند حياتقلي بشماره 
شناسنامه 101 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 137.30 
مترمربع پالک 464 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از پالک2 
فرع��ي از 231 اصلي  واقع در فريدونش��هر ،وحدت آ ب��اد  خريداري  مع 

الواسطه از مالک رسمي آقاي پرويز احمدي  محرز گرديده است.
9.برابر راي شماره 139560302013000014-95/1/7 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون ش��هر تصرف��ات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي نصرت اله يوس��لياني فرزند نعمت اله بشماره 
شناسنامه 149 صادره از فريدونشهر در يک باب  مغازه  به مساحت 86.70 
مترمربع پالک 2475 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک482 
فرعي از 237 اصلي واقع در فريدونش��هر  خريداري مع الواسطه  از مالک 

رسمي آقاي حفيظ اله يوسلياني محرز گرديده است.
10.براب��ر راي ش��ماره139560302013000015 -95/1/7  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي قربانعلي يوس��لياني فرزند نعمت اله بش��ماره 
شناسنامه 13 صادره از فريدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يک 
باب خانه به مساحت 295 مترمربع پالک 241 فرعي از 242 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک1فرعي از242 اصلي واقع در فريدونشهر، روستاي 
سيبک  خريداري از مالک رس��مي آقاي  محمد باقر کريمي  محرز گرديده 

است.
11.براب��ر راي ش��ماره 139560302013000016-95/1/7   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم معصومه خودس��ياني فرزند محمد بش��ماره 
شناسنامه 37 صادره از فريدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يک 
باب خانه به مساحت 295 مترمربع پالک 241 فرعي از 242 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1فرعي از 242  اصلي  واقع در فريدونشهر ،روستاي 
سيبک  خريداري از مالک رس��مي آقاي محمد باقر کريمي  محرز گرديده 

است.
12.براب��ر راي ش��ماره139560302013000027-95/1/8   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم س��يده فاطمه باقري فرزند س��يد اکبر 
بشماره شناسنامه 960 صادره از فريدونشهر در يک باب خانه به مساحت 
139.20 مترمربع پالک 20 فرعي از 236 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 
پالک 1 فرعي از 236 اصلي  واقع در فريدونشهر،روستاي چقادر  خريداري 

از مالک رسمي آقاي رحمت اله شياسي  محرز گرديده است.
13.براب��ر راي ش��ماره139560302013000028-95/1/8   هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدون شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ين علي بابائي فرزند علي بشماره 
شناسنامه 716 صادره از فريدونشهر در يک باب  ساختمان  به مساحت 
166.60 مترمربع پالک 21 فرعي از 236 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 
پالک 1 فرعي از236 اصلي  واقع در فريدونشهر ،روستاي چقادر  خريداري 

از مالک رسمي آقاي رحمت اله شياسي  محرز گرديده است.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 95/01/25

تاريخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه 95/02/9 
محسن مقصودي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدونشهر

حصروراثت
1/70 آقای فري��دون نامداری دارای شناس��نامه ش��ماره 19 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 7/95 ش��عبه اول حقوقی و حس��بی شورای حل 
اختالف تيران از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراث��ت نموده و 
چنين توضيح داده شادروان ابوالقاسم نامداری بشناسنامه 25 در تاريخ 
1394/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 1- فريدون نامداری ش.ش 19 به عنوان فرزند 
ذکور متوفی 2- مريم نام��داری ش.ش 1808 . 3- پروانه نامداری ش.ش 
1553. 4- پروين نامداری ش.ش 20 . 5- معصومه نامداری ش.ش 1617. 
6- فرزانه نامداری ش.ش 29670به عنوان فرزندان اناث متوفی 7- فاطمه 
يا مدد قاسمی ش.ش 261 به عنوان همسر متوفی و به جز نامبردگان متوفی 
وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تاهرکس��ی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخس��تين آگهی ظرف يک ماه  به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 389 شعبه اول حقوقی و 

حسبی شورای حل اختالف تيران
تحدید حدود اختصاصی

1/52 ش��ماره ص��ادره: 1395/03/205224 نظر با اينک��ه تحديد حدود 
شش��دانگ يک قطعه ملک پالک ش��ماره 213 و 214 واقع در کوی محال 
اردستان يک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق پرونده ثبتی 
به نام خانم حليمه مصدق اردس��تانی فرزند عبدالحسين به قيومت آقای 
محمد حس��ين موفق اردس��تانی فرزند غالمرضا در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اس��ت. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/2/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/1/25 

م الف983 رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/71 ش��ماره ابالغي��ه: 9510103623100352 ش��ماره پرون��ده: 
9509983623100030 شماره بايگانی ش��عبه: 950036 خواهان سجاد 
زرين دست دادخواس��تی به طرفيت خوانده اميد ايمانی به خواسته الزام 
به فک پالک خودرو و مطالبه خسارات دادرسی تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اردستان نموده که جهت رسيدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگس��تری شهرستان اردس��تان واقع در اردس��تان ارجاع و 
به کالس��ه 9509983623100030 ثب��ت گرديده که وقت رس��يدگی آن 
1395/03/22 و ساعت 9:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد. م الف 989 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان اردستان 
دادنامه

1/72 ش��ماره دادنام��ه: 9509973623100061 ش��ماره پروان��ه: 
9509983623100030 شماره بايگانی ش��عبه: 950036 خواهان: آقای 
سجاد زرين دس��ت فرزند عباس به نشانی اردس��تان خ امام پائين تر از 
بهزيس��تی تعميرگاه تهران )محل کار( خوانده: آقای اميد ايمانی مجهول 
المکان خواسته: دس��تور موقت دادگاه با رعايت تش��ريفات قانونی ختم 
رسيدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت 
به صدور قرار دس��تور موقت می نمايد.قرار دستور موقت در خصوص 
درخواست آقای س��جاد زرين دس��ت فرزند عباس به طرفيت آقای اميد 
ايمانی داير بر توقيف يک دس��تگاه اتومبيل به شماره انتظامی 992 ج64/

ايران 99 پژو 206 مدل 1383 جهت توقيف پالک آن اين شعبه با عنايت به 
محتويات پرونده اقدام خواهان به پرداخت خسارت احتمالی حسب فيش 
سپرده به شماره 546482 مورخ 95/1/21 و اينکه وفق مقررات راهور پالک 
اتومبيل شخصی بوده و متعلق به مالک رسمی و در صورت ارتکاب راننده 
اتومبيل به تخلفات راهور نمره منفی برای گواهينامه مالک رسمی محاسبه 
شده و اينکه ارتکاب هر نوع اعمال مجرمانه ای در بدوامر متوجه مالک پالک 
می باشد نه متصرف و لذا ارکان و شرايط صدور قرار فراهم بوده مستندا 
به مواد 310 و 316 و 319 و 320 و 235 قانون آ. د. م مبادرت به صدور قرار 
دستور موقت بر توقيف اتومبيل فوق جهت توقيف پالک آن می نمايد. قرار 
صادره مستقال قابل اعتراض نيست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای 
تجديد نظر به اصل رای به دستور موقت صادره نيز اعتراض نمايد. قرار 
صادره قبل از ابالغ قابليت اجرا دارد. م الف 988 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/73 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-2294 خواهان ش��هرام روغنی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت مهدی ابن شهيد- فريدون ابن شهيد 
تقديم نموده است وقت رسيدگی مورخ 95/3/1 س��اعت 8 تعيين گرديده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان  
برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 852 شعبه 7 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 چ��ه بس��یار خواهش ه��ای نفس��انی لحظ��ه ای 

که اندوه طوالنی و درازی را در پی دارد.
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حفظ اسرار خانوادگی و حل کردن مشکالت در چارچوب خانه 
 و جلوگیری از باخبر شدن نزدیکان از مسائل و اسرار خانوادگی 

از جمله صفات متعالی و زیبای یک خانواده است.
معموال بر مال شدن اسرار خانواده در چند صورت رخ می دهد:

 سادگى و کم تجربه بودن افراد
 زوج های ج��وان در اوایل زندگی خانوادگی خود، ناخواس��ته و 
از روی غفلت یا ناپختگی مسائلی که مربوط به زندگی زناشویی، 
خلقیات و روحیات یکدیگر است را برای اقوام و دوستان نزدیک 
بازگو می کنند. این کار در وهله اول شاید مشکلی ایجاد نکند؛ 
اما با گذش��ت زمان و تغییر رابطه ها و دوس��تی ه��ای بیرونی 
ممکن است مشکل ساز ش��ود و در آینده مورد طعنه و سرزنش 

قرار گیرند.
به طور مثال دختر یا پس��ری که تازه زندگی خانوادگی 

خود را در زیر یک سقف شروع کرده اند؛ ممکن  است 
برخی کارها و رفتارهای ش��ان برای هم 

جالب یا تعجب برانگیز باش��د و تا قبل 
از این چون با یک نف��ر چنین نزدیک 
 و صمیمی زندگی نکرده اند مس��ائلی 

برای شان جلب توجه کند و بیاندیشند 
خوب اس��ت تجربیات خود را در اختیار 

دوستان دیگرش��ان که هنوز کانون گرم و 
عاشقانه زن و شوهری را نچشیده اند، قرار دهند و 

مسائل خصوصی زندگی خویش را برای شان بازگو کنند. 
غافل از این که دوستی های بیرونی ممکن است مانند 
خیلی از رابطه ها، ابدی و همیشگی نباشد و مشکالتی 
سبب جدایی دوستان از یکدیگر شود. بنابراین همین 

 جدایی ها خصوصا اگر خصومت هم ایجاد ش��ده باش��د 
می تواند زمینه س��از افشای اس��رار خانوادگی برای گرفتن 

انتقام از فرد مقابل باشد و چه زندگی هایی که به خاطر رعایت 
نکردن همین مسئله ساده دچار اختالل و طالق نشده است!

 افراد غریبه
در هر خانه ای بنا بر ش��رایط اف��راد غریبه ای 

رفت و آمد م��ی کنند. مانن��د نظافتچی، 
تعمیرکار و س��رویس کار و از این قبیل. 
اعضای خانه باید مراقب باشند و خیلی با 
این افراد صمیمی و گرم نش��وند که اسرار 
خانوادگی خود را هم برای آنان باز گو کنند 
 و سفره دل ش��ان را بر ای شان باز کنند و 

به اصطالح عامیانه»چای��ی نخورده، 
پسر خاله شوند. «

در اینج��ا ب��ه عن��وان الگوگیری 

ماجرای مفضل بن قیس که محضر امام صادق ) علیه الس��الم ( 
رسید و به این مطلب مرتبط است را مرور می کنیم.

 مفض��ل ب��ن قی��س حکای��ت م��ی کن��د: روزی ب��ه محض��ر
 امام ص��ادق) علیه الس��الم ( وارد ش��دم و بعضی از مش��کالت 

زندگی ام را برای آن حضرت بازگو کردم.
 ام��ام ب��ه خدمت��کار خ��ود فرم��ود: » آن کیس��ه را بی��اور. «

هنگامی که کیس��ه را آورد، حض��رت به من فرم��ود: » در این 
 کیس��ه مقدار چهارصد دینار اس��ت... آن ها را بردار و مشکالت 

زندگی ات را برطرف نما. «
پس از آن که کیسه را گرفتم، عرضه داشتم: » ای پسر رسول خدا 
) صلی اهلل علیه و آله (! من تقاضای پول نکردم؛ بلکه خواس��تم 
در حق ما به درگاه خداوند متعال دعایی کنی تا به دعای ش��ما 

گرفتاری های ما برطرف شود. «
امام صادق ) علیه الس��الم ( فرمود: » مانعی ندارد. این پول ها 
 را بردار و به همین زودی به درگاه خداوند س��بحان دعا 

می کنم که ان شاا...، به خواسته هایت برسی. «
و در پایان به عنوان موعظ��ه و نصیحت فرمود: 

» مواظب باش که مسائل زندگیت 
را برای هر کسی بازگو نکنی که 

خود را در نزد افراد بی جهت سبک خواهی کرد. «
 اختالفات خانوادگى

زن و ش��وهری که در یک خانه ب��ا یکدیگر زندگ��ی می کنند، 
 به ط��ور طبیع��ی ممکن اس��ت دچار اخت��الف و ع��دم تفاهم 
 در موضوع ی��ا موضوعاتی ش��وند. تا اینجا مش��کلی نیس��ت و 
 با کمی تدبی��ر و از خود گذش��تگی طرفین موض��وع قابل حل

 است. 
اما گاه��ی زوجی��ن ب��رای درد دل، اختالف��ات خ��ود را برای 
دیگران بازگو م��ی کنند. این امر اگر بی جه��ت و بدون هدف و 
 فقط به دلیل درد دل باش��د ن��ه گرفتن راهکار از یک مش��اور، 
 می تواند خطرناک و س��بب افشای اسرار و مش��کالت خانواده 

شود.
کودکان و فرزندان

 کودکان به جهت روحی��ه لطیف و بی غل و غ��ش خود قدرت 
تمی��ز دادن مس��ائل خانوادگی 

از غی���ر خانوادگ��ی 
 را ن�دارن���د و

 
م�م�ک���ن 
س���������ت   ا
ه��ر حرف��ی را که 
در خانه می ش��نوند یا هر 
عملی را که می بینند ب��رای دیگران 
 بازگو کنن��د. بنابراین وظیفه 
پدر و مادر اس��ت که ابتدا 
هر حرف ی��ا هر عملی را 
جل��وی ک��ودکان خود 
نگوین��د و انجام ندهند. 
ثانیا در تربیت فرزندان 

خود در رابطه با راز دار بودن، آموزش ه��ا و تربیت های الزم را 
به کار برند.

  اسرار خانواده
در تربیت فرزن��دان خود در رابطه با راز دار ب��ودن، آموزش ها و 

تربیت های الزم را به کار ببرید!
 وقتی فرزندان رازه��ای خانواده را برمال م��ی کنند والدین چه 
عکس العملی باید نش��ان دهند و چه برخوردی بهتر اس��ت از 

خود نشان دهند:
۱- اگر مطالبی که کودک در جمع مطرح می کند، کم اهمیت یا 
بی اهمیت است؛ برای مثال وقتی می گوید: » شام چی خورده ایم 

یا دیروز کجا رفته ایم و… « هیچ واکنشی نشان ندهید.
۲- اگر مس��ائل مهم زندگی تان را در جمع بی��ان می کند یکی 
 از دالیل مهم آن، این اس��ت ک��ه خودتان در حضور همس��ر یا 
بس��تگان تان همین کار را می کنید، بدون اینکه متوجه باشید 
دختر ۸ س��اله ش��ما با وج��ود اینکه مش��غول بازی اس��ت، 

صحبت های شما را می شنود. 
س��عی کنید الگوی خوبی باشید و مسائل 
و رازه��ای خانوادگی را ب��ا دیگران مطرح 
نکنید، اگر هم ای��ن کار را انج��ام می دهید 
حداقل زمانی که او مدرس��ه است و درخانه حضور 

ندارد، با دیگران صحبت کنید.
۳- وقتی کودک رازهای خانواده را مطرح می کند 
واکنش شدید نشان ندهید بلکه او را از جمع بیرون 
ببرید و او را از نظر خودتان مطلع کنید؛ مثال بگویید: 
» من خیلی ناراحت می شوم وقتی مسائل خصوصی زندگی مان 
جلوی بقیه مطرح می شود « یا در   همان موقع با یک نگاه جدی 

)بدون هیچ صحبتی( برای چند ثانیه به او نگاه کنید.
۴- به هیچ وجه از روش های نصیحت، عصبانیت، تهدید، تنبیه 

و… به ویژه در حضور جمع استفاده نکنید.
۵- کودک ش��ما به ش��دت نیازمند جلب توجه اس��ت. شما و 
همسرتان سعی کنید نکات مثبت او را بیشتر ببینید برای مثال 
می توانید توانمندی هایش را روی کاغذ بنویسید و روی کمدش 
 بچس��بانید. تا می توانید با او بازی کنید، برایش وقت بگذارید، 

با هم بیرون بروید و…
۶- به دیگران بسپارید که وقتی از مس��ائل زندگی تان صحبت 
 می کن��د، هی��چ واکنش��ی نش��ان ندهن��د و کام��ال بی تفاوت

 باشند.
 ۷- هدف ک��ودک از خبرچینی را مش��خص کنی��د، آیا کودک 
به دنبال جلب توجه و کسب قدرت است یا انتقام جویی می کند؟

۸-  به کودک کمک کنی��د دیگ��ران را در توانمندی های خود 
سهیم کند یا به آن ها آموزش دهد.

۹- به او کم��ک کنید تا برای دس��ت پیدا ک��ردن مهارت های 
اجتماعی الگوی مناسبی پیدا کند و رفتارهای قابل تحسین الگو 

را به خاطر بسپارد یا یادداشت کند.
۱۰- به کودک آموزش دهید که گزارش چه اطالعاتی مناس��ب 

است. مثل نیاز به کمک فوری، زد و خورد، فریب دادن و …
۱۱-  در بحث های کالس��ی و گروهی احساس دیگران در مورد 
افراد خبر چین را به چالش بکشید یا بیان داستان  و نشان دادن 
فیلم و… آن ها را با عواق��ب خبرچینی و احساس��ات دیگران 

نسبت به چنین کسانی آشنا سازید.
۱۲- در مورد علل خبرچینی ب��ا کودک صحبت کنید و به او یاد 
دهید که از روش های دیگ��ر مطلوب ب��رای افزایش مقبولیت 

استفاده کند.
۱۳- به جای گوش دادن به خبر چین��ی از او بخواهید ماجرا را 

بنویسد.
۱۴- خبر چینی را نادیده گرفت��ه و رفتارهای صحیح کودک را 

تشویق کنید.
 ۱۵- هنگامی که چش��م پوش��ی از خبر وی غیرممکن اس��ت 
 با کودک قرار بگذارید در ص��ورت خبرچینی نکردن به او جایزه 

می دهید و برعکس.
۱۶- به کودک اعتماد به نفس بدهید تا برای جلب توجه مجبور 

به خبرچینی نشود.
۱۷- در فعالیت و کارها، کودک خبرچین را با الگوهای مناسب 
آشنا کنید و در مورد رفتارهای خوب این الگوها با کودک بحث 

کنید.
 ۱۸- کروم بلتز، پیش��نهاد می ده��د اصل تمیز را ب��ه کودکان

یاد دهی��د تا برخ��ی خبرها ب��ا خبرچینی متفاوت باش��د مثل 
خبرهایی که مورد خطر برای اموال مدرسه و دیگران و… است.

۱۹- کودک را با دادن فهرستی  از خبرچینی هایش از رفتارش 
آگاه کنید.

۲۰- به کودک کمک کنید تا خودش راهی برای اصالح رفتارش 
بیابد به جای اینکه آن را به طور کامل به عهده والدین بگذارید.

معرفی کتاب

 رمان » جین ایر « نوشته » ش��ارلوت برونته «  را انتش��ارات امیرکبیر 
با ترجمه » مریم مویدی« برای ششمین بار تجدید چاپ کرد.

 » ش��ارلوت برونت��ه « نویس��نده ای که هم��راه با دو خواه��ر دیگرش  
از نویسندگان مطرح انگلیسی به ش��مار می رود، در رمان »جین ایر« 
 از دختری می نویس��د که با ازدس��ت دادن پدر و م��ادرش در کودکی 
دوران سختی را تحت سرپرستی بستگانش سپری می کند و سرانجام 
 نیز به علت تفاوتی که با آن ها داشت و مشکالتی که به دنبال آن ایجاد 
می ش��ود، خانم خانه تصمیم می گیرد تا او را به مدرس��ه ای با قوانین 
خشک و سخت بفرستد تا به عقیده خویش با این کار این کودک عجیب 

را اصالح کرده و همچنین مسئولیت مراقبت از او را از سر خود باز کند.
جین پس از رفتن به آن مدرس��ه نیز با وجود سختی های بسیار تالش 
کرده و در نهایت پس از گذشت س��ال ها، به عنوان معلم وارد یک خانه 
اشرافی می شود که در این خانه نیز با وجود عالقه ای که ارباب خانه به او 

پیدا کرده، فراز و نشیب  های زیادی در انتظار جین است...
در قسمتی از کتاب » جین ایر « می خوانیم:

» خانم رید سر خود را از روی پارچه ای که می دوخت برداشت و به من 
نگاه کرد. چشمش به چشم من افتاد، و در همین حال انگشتان او از آن 
حرکت های چابک بازماندند. با لحن آمرانه ای گفت؛ از اتاق برو بیرون، 
به دایه خانه برگرد. نگاه من یا ش��اید چیز دیگری اورا ناراحت کرده بود 
چون با خشم ش��دید و در عین حال فروخورده حرف می زد، برخاستم 
و به طرف در رفتم. دوباره برگش��تم. به آن طرف اتاق به س��مت پنجره 

 رفتم. بعد به او نزدیک ش��دم، باید حرف بزنم؛ بی رحمانه پا روی قلبم 
 گذاش��ته بود، باید برگردم، ام��ا چطور؟ ب��ا چه نیرویی ج��واب قاطع 

به دشمنم بدهم؟ «
گفتنی است از رمان » جین ایر « نمایش نامه، اپرا و هفت فیلم سینمایی  

نیزساخته شده است.

جين ایر

گوناگون 

مجله آمریکایی » منابع مالی جهانی « به تازگی رتبه بندی ثروتمندترین 
و فقیر ترین کشورهای جهان را منتشر کرده است. این فهرست بر اساس 
اطالعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تدوین ش��ده اس��ت و 
قدرت خرید هر ش��هروند با در نظر گرفتن هزینه نسبی زندگی و سطح 

تورم در آن، مورد اندازه گیری قرار گرفته است.

  رتب�ه اول ثروتمندتری�ن: قطر، درآم�د س�رانه: 146000 دالر 
قطر به عنوان بزرگ ترین صادر کننده گاز طبیعی مایع به شمار می رود و 
نفت منبع اصلی درآمدش است. نفت و گاز طبیعی مایع پایه های اقتصاد 
 کش��ور هس��تند که بیش از۷۰ درصد از درآمد کل و همچنین بیش از 

۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. 
اتباع قطر تنها ۱۲ درصد از کل جمعیت ۲/۲ میلیون نفری این کش��ور 
است. قبل از ظهور صنعت نفت، قطر کشور فقیری بود با اقتصاد مبتنی 

بر صید مروارید. امروزه، قطر یک قدرت بزرگ در جهان عرب است.
 رتب�ه دوم ثروتمندتری�ن: لوکزامب�ورگ، درآمد س�رانه: 94000 دالر 
لوکزامبورگ دومین کش��ور کوچک اتحادیه اروپا اس��ت ک��ه در میان 
کشورهایی که دارای دموکراسی هستند از رفاه بیشتری برخوردار است. 
 این کش��ور با صنایع متنوع اش تا حد زیادی وابس��ته به بانک، فوالد و 
بخش های صنعتی اس��ت. ب��ا جمعیت کم��ی بی��ش از ۵۰۰۰۰۰ نفر 

لوکزامبورگ جزو هشتمین کشور کم جمعیت اروپا به شمار می رود.
  رتبه س�وم ثروتمندتری�ن: س�نگاپور، درآم�د س�رانه: 85000 دالر 
سنگاپور،کشور- شهری است مس��تقل که با داشتن حکومتی  عملگرا و 
عاری از فساد و با پیشرفت سریع اقتصادی به یک نماد  تبدیل شده است. 
سنگاپور به دلیل تجارت آزاد و نرخ پایین مالیاتی که با بازار  تجارت گرا 
همراه است، بسیار توسعه پیدا کرده است. سنگاپور با یک جمعیت  ۵/۳ 

میلیونی، دومین کشور- شهر مستقل متراکم پس از موناکو است.

 ثروتمندترین و فقيرترین 
کشورهای جهان )1( 

طراح و مدیر پروژه نرم افزار موبایلی » سالم « گفت: این نرم افزار تلفیقی 
از تلگرام و اینستاگرام است؛ طراحی این نرم افزار از سال ۸۷ کلید خورد و 
قبل از اینکه نرم افزارهای پیام رسان بیگانه وارد کشور شوند، این نرم افزار 
را طراحی کردیم. مسعود جاللی با اش��اره به اینکه این نرم افزار دارای 
قابلیت های زیادی هست، خاطرنشان کرد: نرم افزار سالم به عنوان مثال  
قابلیت اشتراک  گذاری عکس همچنین امکان گذاشتن کامنت، الیک و 
فالو را برای کاربران فراهم می کند. وی افزود: همچنین این نرم افزار عالوه 
بر اینکه از قابلیت هایی مانند امکان چت و گروه  س��ازی همانند تلگرام 
برخوردار است، دارای امکاناتی از قبیل ارسال عکس و فیلم نیز هست. 
جاللی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ نفر بر روی پروژه سالم کار 
می کنند که تا دو ماه دیگر نسخه کامل آن وارد بازار می شود. وی گفت: 
برای باال بردن سطح فنی و ارتقای نرم افزار سالم  نیازمند حمایت های 

همه جانبه از سوی مسئوالن مربوطه هستیم.

گروه تروریستی داعش نه تنها آثار باس��تانی و قدیمی شهر تدمر را 
 تخریب کرده بلکه بخش زیادی از اش��یا قیمتی و عتیقه این شهر را 

به صورت غیر قانونی به فروش رسانده است.
بازرسان روس��ی اعالم کرده اند که تروریس��ت های داعش بیش از 
 ۲۰۰ میلیون دالر از فروش آثار هنری و قیمتی تدمر درآمد کس��ب 

کرده اند.
 ۲۷ مارس ارتش س��وریه با حمایت نیروی هوایی روس��یه موفق شد 
شهر تدمر را به طور کامل از دس��ت داعش آزاد کند. این شهر مسیر 

مهمی برای دستیابی به شهر دمشق پایتخت سوریه است.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در س��ازمان ملل نیز اخیرا با ارسال 
نامه ای به شورای امنیت تاکید کرد: حدود۱۰۰ هزار هدف فرهنگی 
 که از اهمیت جهانی برخوردار است، شامل۴۵۰۰ محل باستانی  که

  ۹ مورد آن در فهرس��ت میراث جهانی یونس��کو ثبت ش��ده است، 
هم اکنون تحت کنترل داعش در خاک سوریه و عراق قرار دارد.

 محققان دانشگاه کالیفرنیای آمریکا موفق شدند قلبی با قابلیت پیوند 
به بیماران نیازمند به پیوند بسازند.

  بر اس��اس این گزارش این » قل��ب مصنوعی « از دو بخش تش��کیل 
 ش��ده اس��ت؛ بخش اول از مواد آلی تشکیل شده اس��ت و بخش دوم 
به صورت مهندسی طراحی شده اس��ت. این قلب مصنوعی مانند قلب 

طبیعی می تپد و همچنین می تواند میزان تپش  را کنترل کند.
یکی از محققان ای��ن پروژه گفت: » برای س��اخت ای��ن قلب قطعات 
الکترونیکی را با بافت زنده ترکیب کرده ایم؛ پیش از این فقط بافت های 
آلی قلب را طراحی کرده ایم، اما در این پ��روژه یک قلب کامل طراحی 
و ساخته شده اس��ت. «  به گفته وی، گروه آنها در طول ۵ سال گذشته 
 روی ساخت بافت های قلب کار کردند و از ابزارهای پیچیده فناوری نانو 
در این پروژه بهره بردند.  این قلب مصنوعی نه تنها می تواند کار قلب  را 

انجام دهد بلکه قابلیت کنترل از راه  دور را هم دارد.

بامیه نوعی سبزی مغذی است که در درمان بسیاری بیماری ها همچون 
دیابت، آسم، کلسترول و بیماری های قلبی عروقی بسیار موثر است.

بامیه بیشتر در نواحی گرمس��یری رش��د می کند و یکی از سالم ترین و 
مغذی ترین مواد موجود بر روی کره زمین در نظر گرفته می شود. هر بامیه 
حاوی حدود۳۰ کالری، ۳ گرم فیبر، ۲۱ میلی گرم ویتامین ث، ۷/۶ گرم 
 کربوهیدرات، ۰/۱ گرم چربی، ۲ گرم پروتئی��ن،۸۰ میکروگرم فوالت و 

۶۰ میلی گرم منیزیم است.
 خوش��بختانه می توان این ماده زندگی بخش را به ش��کل های متفاوت 
همچون سرخ شده، کباب شده، پخته ش��ده، ترشی و سوپی مصرف کرد. 
بامیه خواص دارویی فراوانی دارد و برای افزایش خواص آن و جذب بیشتر 
مواد موجود در آن بهتر است سر و ته چند بامیه را ببرید و آن ها را خرد کنید 
و در یک لیوان آب بریزید و تا صبح آن را کنار بگذارید. در صبح۳۰ دقیقه 

قبل از صبحانه آب آن را بخورید.

 نرم افزار » سالم « 
تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است

درآمد200میلیون دالری داعش
طبیعی ترین داروخانه دنیا»قلب مصنوعی« ساخته شداز فروش اشیا عتیقه تدمر 

رازداری و حفظ اسرار خانواده
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