
سال 95 سرآغاز تحول در زیبایی شهر؛

زیبایی نصف جهان با ایجاد
» ابرنمادها « دوچندان می شود

شهردار اصفهان مطرح کرد:

آمادگی اصفهان برای خواهرخواندگی با ملبورن
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سردار حسین دهقان در مراسم الحاق داک دو هزار تنی به 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران اظهار 

کرد: گذشته تاریخ نیروهای مسلح بیان این...

در جوامع امروز زیباسازی ش��هر و حفظ جلوه های 
 بصری احساس خوش��ایندی را در انس��ان ها ایجاد 
می کند و پویایی و نش��اط اجتماعی را در ش��هر به 
ارمغان می آورد. امروزه تغیی��ر و تحوالت اقتصادي 
و فرهنگ��ي، رش��د س��ریع و روز اف��زون جمعیت و 

تكنولوژي، باعث شكل گیري ش��تاب زده فضاهاي 
شهري ش��ده اس��ت، بنابراین توجه به این مهم که 
زیبایي ش��هر تاثیرات زی��ادي بر ش��ئونات مختلف 
زندگي بش��ر خصوصا ارتقاي کیفي فضاهاي شهري 

مي گذارد، امري اجتناب ناپذیر تلقي مي شود...

دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی دهم اردیبهشت ماه 
برگزار می شود و در این مرحله نیز انتشار فهرست ها همچنان 
بازارگرمی دارد تا برخی کاندیداها در فهرست های انتخاباتی 
تغییر رنگ دهند.  پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی از هفتم اسفندماه سال گذشته باز مانده است تا ملت 
ایران در دهم اردیبهش��ت ماه برای تعیین تكلیف کرسی های 
باقی مانده ای��ن دوره از مجلس پای صندوق ه��ای رای بروند. 
در مرحله نخس��ت انتخابات با مش��ارکت ۶۲ درصدی مردم 
۲۲۱ کرس��ی تعیین تكلیف ش��د و مطابق آخرین اطالعات 
اعالم شده از س��وی متولیان امر مرحله دوم انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در ۵۶ حوزه انتخاباتی و ۲۱ استان کشور برگزار 
می شود. محمدحسین مقیمی رییس ستاد انتخابات کشور در 
گفت وگویی گفته است که همه تمهیدات و اقدامات الزم برای 
برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است و 

تبلیغات نامزدهای انتخاباتی...

فرمانده قرارگاه مرکزي پدافند هوایي شهید نصر اصفهان گفت: راهبرد ارتش، راهبرد 
فرمانده کل قواس��ت و در این زمینه نیز آمادگي حضور در کلیه عرصه هاي دفاع از 

کیان اسالمي را دارد.
 امیر سرتیپ دوم ستاد اباذر جوکار گفت: ۲9 فروردین سالروز دستور امام خمیني)ره( 
مبني ب��ر رژه ارتش و نمایش اقت��دار آن در راه صیانت از انق��الب، تمامیت ارضي و 

استقالل کشور و حمایت مردم از ارتش است.
وي با اشاره به دسیسه هاي دشمنان براي انحالل ارتش 
در بعد از پیروزي انقالب اسالمي گفت: با این وجود امام 
خمیني )ره( با صدور فرمان خود ای��ن توطئه را نقش بر 

آب کردند.
 فرمان��ده ق��رارگاه مرک��زي پدافند هوایي ش��هید نصر، 
غائله ه��اي قومیتي را از دیگر توطئه هاي دش��من براي 
 مقابله با انقالب اس��المي برش��مرد و افزود: با شروع این 
غائله ها در مناطقي همچون کردس��تان، گنبد و جنوب 
ایران، ارتش به عنوان منس��جم ترین واحد نظامي وارد 

عمل شد.
وي حمل��ه نظامي و آغ��از جنگ تحمیل��ي علیه انقالب 
اسالمي را از دیگر توطئه هاي دشمن برشمرد و گفت: در 
دوران دفاع مقدس نیز ارتش جمهوري اس��المي ایران با 
تقدیم 48 هزار شهید و ۲00 هزار جانباز حضور خود را در 

راه دفاع از انقالب به منصه ظهور رساند.
امیر جوکار گفت: نیروي زمیني با حض��ور در 4۵ عملیات بزرگ که منجر به آزادي 
قسمت هاي زیادي از خاک کشور شد و نیروي دریایي ارتش با انهدام کامل نیروي 

دریایي دشمن در همان روزهاي اول جنگ تحمیلي، نقش بسزایي ایفا کردند.
وي اضافه کرد: نیروي هوایي ارتش نیز در عملیات متعدد از جمله حمله ۱40 فروندي 
و آسیب رساندن به شبكه هاي اقتصادي و نظامي دشمن و در کنار آن پدافند هوایي 
 با انهدام ۶00 فروند هواپیماهاي جنگي دش��من، نیروي هوایي دشمن بعثي را در 
برهه اي به صورت کامل از کار انداختند و دش��من را در چند نوبت وادار به بازسازي 

نیروي هوایي خود کردند.
فرمانده قرارگاه مرکزي پدافند هوایي ش��هید نصر اصفهان گفت: در سال هاي بعد 

از دفاع مقدس نی��ز نیروهاي ارتش در عرصه هاي هوا، زمی��ن و دریا با به روز کردن 
امكانات و افزایش توانمندي هاي خود آمادگي الزم براي مقابله با هر تهدیدي را دارند.

وي اظهار کرد:ارتش بعد از پیروزي انقالب با حضور و برنامه ریزي عقیدتي- سیاسي 
به یك ارتش مكتبي، والیتي، متدین، منظم تر و قوي تر از گذشته تبدیل شد که برابر 

فرامین رهبر معظم انقالب انجام ماموریت مي کند.
امیر جوکار به تعامل ارتش با سایر نیروهاي مسلح نیز 
اشاره کرد و افزود: قرارگاه پدافند هوایي نمود کامل و 
تجسم عیني وحدت، اتحاد و همدلي نیروهاي مسلح 
است زیرا کنترل عملیاتي پدافند هوایي واحدهاي 
مختلف ارتش، سپاه و در برخي موارد نیروي انتظامي 

و بسیج در اختیار این قرارگاه است.
امیر سرتیپ دوم ستاد اباذر جوکار ادامه داد: امروزه 
نیروهاي مسلح در کنار هم با تاس��ي به آموزه هاي 
فرهنگ اسالم و مكتب عاش��ورا تحت فرمان مرجع 
تقلید و فرمانده کل قوا آماده ف��داکاري براي حفظ 
ارزش هاي اس��الم و انقالب، حفظ تمامیت ارضي و 

استقالل کشور هستند.
فرمانده قرارگاه مرکزي پدافند هوایي ش��هید نصر 
اصفهان به برنامه هاي مختلف ارتش به مناس��بت 
هفته ارتش اش��اره کرد و اف��زود: این برنام��ه ها با 
برگزاري مراسم یادبود شهید صیاد شیرازي در ۲۱ 

فروردین آغاز شد.
وي افزود: همایش ه��اي پیاده روي،محافل انس، مس��ابقات کتابخوان��ي، دیدار با 
نمایندگان ولي فقیه در اس��تان هاي اصفهان، یزد و چهار محال بختیاري، تجلیل 
از پیشكس��وتان و خانواده هاي ش��هدا، جانبازان و آزادگان، غبار روبي مزار شهدا، 
 شرکت در نمازهاي جمعه و سخنراني پیش از خطبه ها در این سه استان، از جمله 

برنامه هاي ارتش در این ایام است.
امیر جوکار اف��زود: در روز ۲9 فروردی��ن)روز ارتش( نیز یگان ه��اي نمونه ارتش با 
همراهي سایر نیروهاي مسلح در استان اصفهان در شهرستان هاي اصفهان، کاشان و 

شهرضا رژه خواهند رفت و اقتدار خود را به دشمنان نشان خواهند داد.

حضور متعدد هیئت های تجاری خارجی در ماه های 
اخیر در ایران، این سوال را در فضای اقتصادی ایجاد 

کرده است که آیا شرکت های خارجی...

یكی از س��رمایه گذاران مجموع��ه » ش��هرزاد « گفت: 
مخاطبان این س��ریال به حرف هایی که درباره پایان این 

سریال زده می شود، توجهی نكرده...

رییس هیئ��ت اتومبیلرانی و موتورس��واری اس��تان 
اصفهان گف��ت: برگ��زاری نمایش��گاه اتومبیل های 

کالسیك در تقویم ساالنه...

وزیر اقتصاد با اعالم این که مردمی کردن اقتصاد یكی از ۱۲ 
برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی است، گفت: امیدواریم طرح جامع 
مالیاتی تا بهمن سال جاری به سرانجام برسد. علي طیب نیا 

گفت: دولتي بودن اقتصاد و سهم باالي...

هر کشور متجاوز به ایران را
پشیمان می کنیم

نگاهی به گرایش سیاسی کاندیداهادر دور دوم انتخابات؛

 کدام استان هابیشترین نامزد 
رادارند؟

آثار برجام به زودی به بخش 
خصوصی  نمی رسد

مردم برای دیدن پایان
» شهرزاد « صبر کنند

برگزاری نمایشگاه اتومبیل های 
کالسیک در اصفهان

طیب نیا عنوان کرد:

اجرای ۱۲ برنامه اقتصاد مقاومتی
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فرمانده قرارگاه پدافند هوایي اصفهان:

راهبرد ارتش، راهبرد فرمانده کل قواست

 امروزه نیروهاي مس�لح در 
کنار هم با تاس�ي ب�ه آموزه 
هاي فرهنگ اسالم و مكتب 
عاش�ورا تحت فرمان مرجع 
تقلید و فرمانده کل قوا آماده 
فداکاري ب�راي حفظ ارزش 
هاي اس�الم و انقالب، حفظ 
تمامی�ت ارضي و اس�تقالل 

کشور هستند.
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دور دوم انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
ــود و  ــت ماه برگزار مى ش دهم ارديبهش
ــت ها  ــار فهرس ــن مرحله نيز انتش در اي
ــى  ــا برخ ــى دارد ت ــان بازارگرم همچن
ــت هاى انتخاباتى  ــا در فهرس كانديداه

تغيير رنگ دهند. 
ــن دوره انتخابات مجلس  پرونده دهمي
شوراى اسالمى از هفتم اسفندماه سال 
ــت ايران  ــت تا مل ــته باز مانده اس گذش
ــراى تعيين  ــت ماه ب ــم ارديبهش در ده
ــده اين  ــى هاى باقى مان ــف كرس تكلي
ــاى صندوق هاى راى  ــس پ دوره از مجل
ــت انتخابات با  ــه نخس بروند. در مرحل
مشاركت 62 درصدى مردم 221 كرسى 
ــق آخرين  ــد و مطاب ــن تكليف ش تعيي
ــوى متوليان  ــده از س اطالعات اعالم ش
ــس  ــات مجل ــه دوم انتخاب ــر مرحل ام
شوراى اسالمى در 56 حوزه انتخاباتى و 

21 استان كشور برگزار مى شود.
ــتاد  ــى رييس س ــين مقيم محمدحس
ــور در گفت وگويى گفته  انتخابات كش
ــت كه همه تمهيدات و اقدامات الزم  اس
براى برگزارى دور دوم انتخابات مجلس 
ــت و تبليغات  ــده اس ــر گرفته ش در نظ
ــز از 8 صبح دوم  نامزدهاى انتخاباتى ني
ارديبهشت آغاز مى شود و تا 8 صبح نهم 

ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
ــت كه  ــده اس ــن يادآور ش وى همچني
در مرحله دوم 138 نامزد در 21 استان 

براى تصاحب 69 كرسى مجلس به رقابت 
خواهند پرداخت.

ــس دهم  ــات مجل ــه دوم انتخاب مرحل
ــب  ــراى كس ــرقى ب ــان ش در آذربايج
ــتان براى 8 كرسى،  ــى، خوزس 9 كرس
ــتان 5  ــى، لرس آذربايجان غربى 6 كرس
ــتان هر  ــى، فارس، زنجان و گلس كرس
ــران، گيالن و  ــى، ايالم، ته يك 4 كرس
ــل، اصفهان،  ــى و اردبي مركزى 3 كرس
ــتان،  ــارى، كردس ــال بختي چهارمح
ــدان براى  ــدران و هم ــاه، مازن كرمانش
2 كرسى و در خراسان رضوى، هرمزگان 
ــى بالتكليف  ــراى يك كرس و يزد نيز ب

برگزار مى شود.
ــده  ــق اطالعات جمع آورى ش اما مطاب
آذربايجان شرقى، خوزستان، آذربايجان 
غربى و لرستان به ترتيب با 18، 16، 12 
ــترين نامزد انتخاباتى  و10 كانديدا بيش
را در دور دوم انتخابات دارند. همچنين 
آذربايجان شرقى با برگزارى انتخابات دور 
دوم در 6 حوزه انتخابيه، خوزستان در 6 
حوزه انتخابيه، آذربايجان غربى و فارس با 
چهار حوزه انتخابيه بيشترين حوزه هاى 
ــاهد برگزارى  ــى رادارند كه ش انتخابات
انتخابات دهم ارديبهشت ماه خواهد بود، 
ــده در سطح سه  مابقى 21 استان يادش
ــات دور دوم مجلس  تا يك حوزه انتخاب
ــالمى را برگزار خواهند كرد.  شوراى اس
ــامى كانديداهاى  همچنين در ميان اس

راه پيدا كرده به دور دوم نام هشت زن به 
ــم مى خورد تا اعظم محمدى نيا در  چش
حوزه انتخابيه خرم آباد، فاطمه مقصودى 
در حوزه بروجرد، معصومه آقاپور در حوزه 
انتخابيه شبستر، شهال ميرگلو بيات در 
حوزه انتخابيه ساوه و زرنديه، سارا فالحى 
ــاعى در حوزه انتخابيه  در ايالم، زهرا س
تبريز، خديجه رفيعى در حوزه انتخابيه 
بروجن و سميه محمودى در شهرستان 
ــور در دور دوم  شهرضا، دهاقان و دره ش
انتخابات با آقايان براى كسب كرسى هاى 

مجلس رقابت كنند.
ــن  ــور در آخري ــخنگوى وزارت كش س
اظهارت خود از چاپ 19 ميليون تعرفه 
و ايجاد 15 هزار و800 صندوق اخذ راى 
براى مرحله دوم انتخابات دهم مجلس 
ــط افرادى  ــت: فق ــر داده و گفته اس خب
ــه راى دهند كه  مى توانند در اين مرحل
در مرحله نخست در حوزه هاى انتخابيه 
ــرى افزود:  ــند. امي كنونى راى داده باش
ــامانه اى الكترونيكى در  به اين منظور س
شعب اخذ راى مستقر مى شود و كسانى 
ــت در حوزه هاى  ــه نخس ــه در مرحل ك
انتخابيه ديگر راى داده اند در اين مرحله 
ــاى انتخابيه ديگر  نمى توانند در حوزه ه
راى دهند. سخنگوى وزارت كشور احكام 
و مقررات مرحله نخست انتخابات را براى 
مرحله دوم نيز معتبر و الزم االجرا دانست 
و گفت: ارايه اصل شناسنامه و فقط درج 

كد ملى براى راى دادن الزامى است.  
ــدگان  ــور نماين ــن، حض وى همچني
ــذ راى مانند  ــعب اخ ــا را در ش نامزده
ــت و  ــاز دانس ــت مج ــه نخس مرحل
ــد  ــا باي ــون، نامزده ــق قان ــزود: طب اف
ــه فرماندارى ها  ــان را ب ــدگان ش نماين
ــا نيز آنان  ــد و فرماندارى ه معرفى كنن
ــر انتخابات  ــارت ب ــه هيئت هاى نظ را ب
ــايى  معرفى خواهند كرد تا كارت شناس
براى آنان صادر شود. اميرى تاكيد كرد: 
نامزدها حداكثر تا 48 ساعت قبل از روز 
ــان راى گيرى مهلت دارند نمايندگان ش

را به فرماندارى ها معرفى كنند. 
ــور همچنين با اعالم  قائم مقام وزير كش
آمادگى كامل براى برگزارى مرحله دوم 
انتخابات مجلس گفته است: بااينكه در 
ــت انتخابات، آموزش هاى  مرحله نخس
ــدار و ديگر  الزم به1800 فرماندار، بخش
ــى انتخابات در ده منطقه  متوليان اجراي
ــات آموزشى  ــد اكنون نيز جلس داده ش
ــراى متوليان  - توجيهى در 5 منطقه ب
در حال برگزارى است. بنابراين گزارش 
با نزديك تر شدن به روز برگزارى انتخابات 
ــالمى تنور  ــوراى اس دور دوم مجلس ش
ــت كانديداهاى مورد حمايت  اعالم ليس
ــى براى  ــاى سياس ــزاب و جريان ه اح
ــار جديدى  ــن دوره داغ و هر روز اخب اي
ــدن افراد  ــذف و اضافه ش در رابطه با ح
در اين فهرست ها و تفاوت ساليق احزاب 
ــت هاى  نزديك به هم در رابطه با فهرس
ــود، موضوعى كه  اعالمى منتشر مى ش
ــرى برخى اصولگرايان  گاه باعث قرارگي
در ليست اصالح طلبان و يا حزبى شدن 

مستقل ها مى شود.
ــتان ها  ــى از اس ــردم در برخ ــكاى م ات
ــه  ــات ب ــت انتخاب ــه نخس در مرحل
ــوى جريانات  ــت هاى اعالمى از س ليس
ــه قائم مقام  ــه اى بود ك ــى به گون سياس
ــت كه فهرست  ــور معتقد اس وزير كش
ــتى راى دادن  ــورى و به صورت ليس مح
ــت انتخابات  از شاخص هاى دوره نخس

مجلس در هفتم اسفندماه بود. 
ــا در دوره دوم  بايد منتظر ماند و ديد آي
ــت ها اقبال  ــز مردم به ليس انتخابات ني
نشان خواهند داد يا همچنان مطالبات و 
دغدغه هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى 
مردم نقش تعيين كننده اى در سبد آراى 

هر كانديدا دارد.

ــكده آمريكايى اذعان داشت: اعراب  تحليلگر انديش
حاشيه خليج فارس هرگز با قدرت نظامى واقعى ايران 
مواجه نشده اند و در صورت نبرد با اين كشور بايد شاهد 

خسارات سنگينى باشند.
ــى، امنيتى  ــور نظام ــس » تحليلگر ام ــكل نايت « ماي
كشورهاى حاشيه خليج فارس، ايران و عراق انديشكده 
« واشنگتن » در اظهار نظرى گفت، نبرد نظامى ائتالف 
ــنگين تر  از آنى است كه به نظر  رياض با ايران بسيار س

مى آيد.
ــن بيان ميل  ــور آن ها در نبرد يم نايتس گفت: « حض
ــور ايرانيان  ــردن حض ــت متوقف ك نمايش نبرد جه
ــا  ــت. آن ه ــن اس ــن و يم ــان، بحري ــوريه و لبن در س
مى خواستند اين عالمت را ارسال كنند كه اگر آمريكا 
ــورها حاضرند  ــيده، اما  اين كش به توافقى با ايران رس
ــران را مغلوب  ــت يمن تحت حمايت اي به تنهايى دول
ــعودى و يمن اين مسير را با اعزام  كنند و عربستان س

نيرو به بحرين در بهار عربى آغاز كردند.
ــالح هاى  ــاره به س ــا اش ــه ب ــس در ادام ــكل نايت ماي
ــارا... در  ــوى نيروهاى انص ــده از س ــتفاده ش مورد اس
ــان »، « كورنت اى »  ــك هاى « توف ــون موش يمن چ
ــدود60 تانك  ــه تاكنون ح ــورس 113 »  ك و « كونگ
ــود كرده اند ، گفت:  ــعودى را ناب و خودروى زرهى س

ــران و حزب ا... لبنان دقيقا  «نيروهاى تحت حمايت اي
فرمول نبرد با اسرائيل را اينجا پياده كرده اند و نيروهاى 
ــا و تاكتيك هايى  ــالح ه صالح و حوثى ها از چنين س

استفاده مى كنند.
ــب شده ائتالف  مايكل نايتس در  زمينه تجربيات كس
ــت: « البته توان  ــرد يمن گف ــعودى از حضور در نب س

ــه ويژه  ــيه خليج فارس ب ــورهاى حاش نظامى كش
ــال 1991 و  ــده عربى از س ــتان و امارات متح عربس
ــو افزايش پيدا كرده  جنگ اول خليج فارس به اين س
ــت و به عنوان مثال عمليات آبى خاكى و نيروهاى  اس
چتر باز آن ها يا  توان مسدود كردن تردد دريايى  و دفاع 
ضد موشكى شان افزايش پيدا كرده است.  شايد آن ها 
ــور موقت و بابت  ــران را در جاهايى كه حض بتوانند اي
تعهدشان دارند را شكست دهند، اما نبرد واقعى با اين 

كشور كابوس است. » 
ــنگتن در خاتمه گفت:  تحليلگر ارشد انديشكده واش
ــت و حتى آن ها هنوز حزب ا...  « بحث حوثى ها جداس
ــورهاى عرب حاشيه خليج فارس  لبنان نشده اند . كش
ــده اند و  ــدرت نظامى واقعى ايران مواجه نش هرگز با ق
ــراى آن ها دارد.  ــى را ب نبرد يمن حكم عرصه آزمايش
نبرد واقعى احتمالى آن ها با ايران بسيار سخت تر است . 
ــت تابوت  جنازه هاى خود را  آن ها از نبرد يمن بازگش
ــران اعراب  ــنگين با اي ديده اند، اما در صورت نبرد س
ــمان  ــاهد گلوله هاى آتش در آس خليج فارس بايد ش
ــى از بزرگ ترين  ــى و جبيل ( يك خراش ها و بنادر دب
شهرهاى صنعتى عربستان  ) باشند  البته اين را بگويم 
كه پارسى ها نيز متحمل خسارات جانى و مالى خواهند 

شد.

ــخ به سوالى درباره اينكه هاشمى   رييس شوراى سياست گذارى اصالح طلبان در پاس
رفسنجانى، حسن روحانى و رييس دولت اصالحات ظاهرا بر روى رياست شما در مجلس 
دهم توافق كرده اند و اخبار آن منتشر شده، گفت: براى اولين بار است كه اين موضوع 

را مى شنوم و اطالعى ندارم.
ــوراى عالى  ــم و رييس ش ــران در مجلس ده ــردم ته ــارف منتخب م محمدرضا ع
ــگاه  ــيه كنگره ملى آموزش عالى كه در دانش ــت گذارى اصالح طلبان در حاش سياس
ــخ به سوالى درباره  ــد، با حضور در جمع خبرنگاران و در پاس تربيت مدرس برگزار ش
برنامه اصالح طلبان براى دور دوم انتخابات مجلس دهم، اظهار داشت: ما مى خواهيم 
در حوزه هاى انتخابيه اى كه به دور دوم رفته مشاركت حداكثرى مردم شكل بگيرد تا 
مجلس كارآمد تشكيل شود و برنامه هاى ما مانند دور اول انتخابات مجلس است. رييس 

ــت گذارى اصالح طلبان در  ــورا، شوراى سياس مورد ادامه كار اين ش
انتخابات اصالح طلبان گفت: شوراى سياسـت گــذارى 

ــكل  ــد براى دور دهم مجلس ش ــه و باي گرفتـ
ــى  ــود ارزياب ــرد خ ـــد،از عملك ـــته باش داش
ـــوراى  ــب ش ـــايد تركيـ ــت گذارى ش سياس
ــه اصالح طلبان تغيير پيدا كند،  ــا اينك ام
ــود  ــورا تعطيل مى ش ــن ش اي

ـــخص  ــر مش ــا خيـ ي
نيست.

ــكالتى وجود دارد و عمال ما نخستين شركتى  رييس ايرباس مى گويد: مش
هستيم كه در اين زمينه با ايران همكارى مى كنيم، اما اميدواريم اين مسير 

و همكارى ادامه داشته باشد.
ــركت ايرباس پس از ديدار با وزير راه و شهرسازى  فابريس بره گيه رييس ش
ــاى ايرباس بتوانند  ــه زودى هواپيماه ــورمان با بيان اينكه اميدواريم ب كش
با نشان ايران اير به پرواز درآيند، درباره نحوه تحويل هواپيما به ايران افزود: 
ما توافقى را اواخر ماه ژانويه ( بهمن سال 94 ) در سفر رسمى آقاى روحانى 
ــرارداد تبديل كنيم.  ــه امضا كرديم و اكنون بايد اين توافق را به ق به فرانس

براى همين منظور هم كارهاى زيادى بايد انجام پذيرد. 
وى درباره موانعى كه بر سر راه معامله وجود دارد نيز گفت: اين طبيعى است 
كه مشكالتى وجود دارد. قرارداد ما يك قرارداد مهم است و عمال ما نخستين 

شركتى هستيم كه در اين زمينه داريم كار مى كنيم. 
رييس ايرباس، فابريس بره گيه، افزود: همزمان با مجوز دولت ايران به شركت 
ايران اير براى خريد هواپيماهاى جديد، مذاكرات فورى در فرانسه آغاز شد 
بنابراين از آنجايى كه ما اولين هستيم پس بايد مشكالت را نيز از پيش روى 

برداريم. 
ــركت 118 فروند هواپيما  از نوع  ــاس توافق ايران و ايرباس فرانسه، اين ش براس
ــل خواهد داد.  ــال 2024 به ايران تحوي ــاس320 ،330، 350 و380 را تا س ايرب
ــت فروند را امسال تحويل  ــت در صورت تاييد قرارداد نهايى ايرباس هش قرار اس

دهد.

سردار حسين دهقان در مراسم الحاق داك دو هزار تنى به نيروى دريايى راهبردى ارتش 
جمهورى اسالمى ايران اظهار كرد: گذشته تاريخ نيروهاى مسلح بيان اين حقيقت است 

كه نيروهاى مسلح قصد تجاوز و سلطه طلبى در منطقه و فرا منطقه اى را ندارند.
ــاوز به ايران را  ــورى قصد تج وى افزود: اين تجربه را به دنيا منتقل كرديم كه اگر كش
داشته باشد، آنها از اين اقدام پشيمان مى كنيم. وزير دفاع، نيروهاى مسلح را مدافع ملت 
ــت و تصريح كرد: امروز آمريكا و صهيونيستى با راه اندازى جنگ نيابتى  مسلمان دانس
مردم بى گناه را مى كشند و قصد ناامنى منطقه را دارند. وى گفت: هر جا در عالم نظام 
سلطه گر و در راس آن نظام سياسى آمريكا بخواهد عليه جبهه مقاومت اقدامى صورت 
دهد ملت و نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران با تمام توان در مقابل آنها مى ايستند.

ــعه طلبى در منطقه و  ــاوز و توس ــلح قصد تج ــاره به اينكه نيروهاى مس دهقان با اش
فرامنطقه اى را ندارند، افزود: نيروهاى مسلح اين تجربه را منتقل كردند كه اگر قدرت هاى 
منطقه اى و فرامنطقه اى بخواهند چشم طمع به اين كشور داشته باشند آنها را پشيمان 
مى كنند. وى با بيان اينكه جريان هاى قدرت از جريان هاى تروريستى حمايت مى كنند، 
گفت: آنها باالترين جنايت هاى بشرى را در يمن، عراق، آفريقا، دامن زدند و حتى اين 
ــرفته و متمدن كه فكر مى كردند ادبيات  ــورهاى به ظاهر پيش جنايت ها به درون كش
ــد نيز رخنه  ــوب در درون آنها باش ــى آنها مى تواند مانع از آش و فرهنگ و نظام سياس
ــاره به اينكه امروز قلب اروپا  ــتيبانى نيروهاى مسلح با اش كرده است. وزير دفاع و پش
در معرض اقدام هاى تروريستى است، افزود: امروز نياز به اجماع، اقدام، عزم و اراده براى 
ــالمى در پيشاپيش اين حركت  ــتى است و جمهورى اس مقابله با جريان هاى تروريس

قرار دارد.

عارف؛

اطالعى از توافق هاشمى، روحانى 
و رييس دولت اصالحات ندارم

رييس ايرباس:

هواپيماهاى خريدارى شده ايران 
به تهران مى رسند

سردار دهقان:

هر كشور متجاوز به ايران را
پشيمان مى كنيم

نبرد با ايران كابوس اعراب؛

هنوز قدرت واقعى ايران را نديده ايد

خبرگزارى رويترز به نقل از يك مقام ارشد اتحاديه اروپا كه نامش فاش نشده 
است، نوشت: در سفر يك روزه « فدريكا موگرينى » مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا در تهران درباره گشايش دفتر ديپلماتيك دائمى اين اتحاديه 

در تهران مذاكره خواهد شد.
ــا به منظور انجام  ــت امروز در صدر هيئتى از اتحاديه اروپ موگرينى قرار اس
مذاكراتى در سطح مديران اجرايى ارشد اين اتحاديه به تهران سفر كند. در 
اين سفر درباره انرژى، روابط تجارى و مسائل سوريه بحث و تبادل نظر خواهد 
شد. پس از ايتاليا و فرانسه، بروكسل اكنون به دنبال از سرگيرى روابطش با 
تهران است. هيئت اتحاديه اروپا به رياست موگرينى در اين سفر كه پس از
بيش از يك دهه انجام مى شود به دنبال استفاده از فرصت به دست آمده در 
نتيجه توافق هسته اى تاريخى سال گذشته با ايران است. هدف از اين ديدار، 
از سرگيرى روابطى است كه تا قبل از تحريم ها عليه برنامه هسته اى ايران، 
ــور و دومين خريدار بزرگ  ــريك اصلى تجارى اين كش اتحاديه اروپا را به ش
نفتى اش بدل كرده بود. سفر كميسيونرهاى اروپايى به تهران به دنبال ديدار 
ــرد كه تازه ترين آنها به  مقام هايى از ديگر دولت هاى اروپايى انجام مى گي
ــت وزير ايتاليا از تهران در هفته گذشته مربوط  ــفر « متئو رنتزى » نخس س

مى شود. 
هر چند توافق هيئت اتحاديه اروپا درباره ارتقاى روابط تجارى همچون توافق 
حاصل آمده بين ايتاليا و فرانسه از زمان توافق هسته اى تير94 نخواهد بود، 
ــفر مى تواند راه را براى روابط تجارى كشورهاى كوچك تر هموار  اما اين س
كرده و به اين كميسيون اجازه مى دهد به نفع دولت هاى اتحاديه اروپا اعمال 
ــانه گمانه زنى كرد: انتظار مى رود موگرينى در اين ديدار  نفوذ كند. اين رس
درباره سوريه با « محمد جواد ظريف » وزير امور خارجه ايران گفت و گو كند. 
اتحاديه اروپا در نشست هاى كميسيونرها، موضوع چگونگى كمك به ايران 
ــتفاده از اهرم قدرت خود به  را براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت و اس
ــورى كه  عنوان بزرگ ترين بلوك تجارى جهان براى منفعت گرفتن از كش

ذخاير سرشا رگاز در اختيار دارد، بررسى خواهد كرد. 
مقام ناشناس اتحاديه اروپا همچنين گفت: مقام هاى اتحاديه اروپا همچنين 
ــويق بانك هاى اروپايى به منظور از سرگيرى معامالت  درباره چگونگى تش

تجارى در اين كشور مذاكره خواهند كرد. 
وى تاكيد كرد: ما به بهبود فضاى سرمايه گذارى نياز داريم. 

ــت خارجى اتحاديه اروپا به ايران پس از حضور تعدادى  سفر مسئول سياس
از رهبران دولت هاى اروپايى در ايران از انجام مى شود.

با پايان پيدا كردن دوران رياست بان كى مون در سال 2016، سازمان ملل 
در اقدامى بى سابقه تالش كرده تا به همه اعضاى خود فرصت دهد در انتخاب 

دبير كلى اين سازمان مشاركت كنند.
براى اولين بار، سازمان ملل نشست هايى براى كمك به انتخاب دبيركل جديد 
اين نهاد برگزار كرده تا در راستاى شفاف سازى روندى كه در تسلط شوراى 

امنيت و اعضاى ثابتش است، قدم بردارد. 
ــته آغاز گشته براى اولين بار،  اين جلسات استماع كه از روز سه شنبه گذش
ــازمان ملل اين فرصت را داده است تا نامزدهاى احراز  به كشورهاى عضو س
سمت دبيركلى ملل متحد را در زمينه يكسرى مسائل مورد سوال قرار دهند؛  
ــداران صلح ملل متحد يا ايستادگى در  مسائلى چون سو رفتار جنسى پاس

برابر فشار كشورهاى قدرتمند.
سمت دبيركلى ملل متحد به طور سنتى ميان مناطق در گردش بوده است 
و آسيا، آفريقا، آمريكاى جنوبى و اروپا همگى اين پست باالى ملل متحد را 
در دست داشته اند. كشورهاى اروپاى شرقى چون روسيه اين بحث را دارند 
كه هرگز از آن حوزه دبيركل سازمان ملل انتخاب نشده و اينكه اينك نوبت 

آنان است. 
ــل متحد با هم  ــمت دبيركلى مل اكنون چهار زن و چهار مرد براى احراز س
ــرقى اند. از ميان اين نامزدها قرار  رقابت دارند كه شش تن آنها از اروپاى ش
ــه دوره دبيركلى  ــاه پيش از خاتم ــت دبيركل جديد ملل متحد چند م اس

بان كى مون در پايان سال 2016 معرفى شود. 
 

ــور در سيا  رييس جمهور آمريكا پس از ديدار با مقامات امنيت ملى اين كش
مدعى شد كه كشورش در مقابله با گروه تروريستى داعش دست آوردهاى 

قابل توجهى داشته است.
ــورك تايمز، « باراك اوباما » درباره  به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از نيوي
دست آوردهاى مبارزه ادعايى كشورش با گروه تروريستى داعش در عراق و 
سوريه با اذعان به اين نكته كه داعش هنوز توانايى بروز خشونت وحشتناك 
ــد كه آمريكا در 2 سال گذشته  عليه بيگناهان را دارد در عين حال مدعى ش

دست آوردهاى چشمگيرى در مبارزه با اين گروه تروريستى داشته است!
وى گفت: در حال حاضر، تمركز تالش هاى ما بر مسئله اطمينان پيدا كردن 
از برچيده شدن و شكست شبكه داعش است. من هم اكنون با شوراى امنيت 
ــى از بازبينى هميشگى ما و رايزنى در خصوص  ( ملى ) ديدار كردم كه بخش

تالش هاى مان عليه داعش است.
اوباما همچنين مدعى شد كه گروه تروريستى داعش بعد از عمليات ائتالف 
ــوريه در موضع تدافعى قرار دارد  ضد داعش به رهبرى آمريكا در عراق و س
ــركردگان آن كشته شده اند. وى همچنين  و شمار زيادى از فرماندهان و س
ــدت محدود  ــته به ش ــال گذش ــع مالى اين گروه در دو س ــد مناب مدعى ش
شده است. وى خطاب به حمله احتمالى گروه هاى تروريستى به آمريكا گفت: 
ما اين پيام را به شما مى دهيم كه اگر به آمريكايى ها حمله كنيد، هيچ جاى 

امنى نخواهيد داشت. ما شما را هر كجا كه باشيد پيدا خواهيم كرد.

گمانه زنى ها از اهداف سفر موگرينى به ايران؛

گشايش دفتر دائمى ديپلماتيك
اتحاديه اروپا در تهران

آغاز ماراتن جانشينى بان كى مون

« اوباما » مدعى شد:

در مبارزه با داعش دست آوردهاى 
قابل توجهى داشته ايم!
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بين الملل

ــرى همراه وى  ــت وزير ايتاليا و هيئت250 نف ــفر « متئو رنتزى » نخس س
ــته صورت گرفت، بازتاب گسترده اى دررسانه هاى  به تهران  كه هفته گذش
ــى بعد ازبرجام اين سفر، بر بعد  بين المللى داشت واغلب عالوه بر بعد سياس

اقتصادى آن بيشتر متمركز شدند.
ــتقبال گرم دكتر  ــان، به اس ــون دويچه وله آلم ــزارش انتخاب، تلويزي به گ
ــن روحانى ازهيئت250 نفره ايتاليايى پرداخت وآن را منشأ گسترش  حس
ــا در دروارن  ــم اتحاديه اروپ ــور مه ــران با ايتاليا به عنوان يك كش روابط اي

پسا تحريم توصيف كرد.
ــس دولت  ــتين ريي ــزى نخس ــه رنت ــالم اينك ــى با اع ــانه اروپاي ــن رس اي
يكى ازقدرت هاى بزرگ اقتصادى اروپاست كه پس از حصول توافق هسته اى 
ــزود: دولت ايتاليا  ــود، اف ــپار ايران مى ش ولغو تحريم هاى بين المللى رهس
ــد تا پس از  ــته اى ميان ايران و قدرت هاى جهانى مى كوش در پى توافق هس
ــماره يك ايران در اروپا بدل شود. در حال حاضر  برجام به شريك تجارى ش
ــوب  ــارى مهم ايران در اروپا محس ــريك تج ايتاليا پس از آلمان دومين ش

مى شود.
ــته )، حسن روحانى در جريان سفر  در ژانويه سال جارى ( بهمن سال گذش
ــفر مزبور  خود به اروپا از ايتاليا هم ديدن و با آقاى رنتزى مالقات كرد. در س
حدود30 سند و حال طى سفر كنونى مقامات ايتاليا به ايران 7 سند به امضا 
رسيد كه اجرايى شدن آنها راه را بر گسترش مناسبات دوجانبه اقتصادى و 

همچنين ورود سرمايه گذارى و فناورى ايتاليا به ايران هموار مى سازد.
ــتر به ابعاد اقتصادى اين سفر  راديو بين المللى فرانسه نيز در گزارشى بيش
ــمارى از رهبران  ــفر با ش ــر ايتاليا در اين س ــت وزي پرداخت و افزود: نخس
ــت وگو كرد و  ــن روحانى ديدار وگف ــالمى ايران از جمله حس جمهورى اس
درعين حال با امضاى هفت تفاهم نامه اقتصادى در زمينه هاى جهانگردى، 
انرژى هاى پاك، راه آهن و زيرساخت ها، از « دوستى سنتى » ميان ايران و 

ايتاليا ابراز خرسندى كرد.
ــد اروپايى به ايران  ــتين سفر يك مقام ارش براساس اين گزارش، اين نخس
ــور است وبه مناسبت اين  پس از لغو تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه اين كش
سفر، ايتاليا و ايران چندين تفاهمنامه و توافق همكارى اقتصادى امضا كردند. 
مبادالت اقتصادى دو كشور كه پيش از اعمال تحريم ها به هفت ميليارد يورو 

بالغ مى شد هم اكنون به يك ميليارد و600 ميليون يورو مى رسد.
ــرى ازرنتزى و ــپانيا درگزارش خود كه با تصوي ــه الوانگوارديا اس همچنين روزنام

ــفر رييس دولت ايتاليا به تهران پس  ــت: س ــن روحانى» منتشرشده، نوش « حس
ازاجرايى شدن توافق هسته اى و پايان تحريم هاى اعمالى برايران انجام شده است.

بازتاب بين المللى سفر رنتزى به تهران؛

ايران ، محبوب ايتاليا

نگاهى به گرايش سياسى كانديداهادر دور دوم انتخابات؛خبر

 كدام استان هابيشترين نامزد رادارند؟

ــت گذارى اصالح طلبان در  ــورا، شوراى سياس مورد ادامه كار اين ش
انتخابات اصالح طلبان گفت: شوراى سياسـت گــذارى 

ــكل  ــد براى دور دهم مجلس ش ــه و باي گرفتـ
ــى  ــود ارزياب ــرد خ ـــد،از عملك ـــته باش داش
ـــوراى  ــب ش ـــايد تركيـ ــت گذارى ش سياس
ــه اصالح طلبان تغيير پيدا كند،  ــا اينك ام
ــود  ــورا تعطيل مى ش ــن ش اي

ـــخص  ــر مش ــا خيـ ي
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ــينما دراصفهان شايسته اين شهر  استاندار اصفهان گفت: وجود پنج س
ــنهاد ايجاد پنج سينماى جديد را  ــت و بر اين اساس پيش هنرپرور نيس

با كمك شهردارى دارم و پيگير اين مسئله خواهم بود.
رسول زرگرپور در مراسم افتتاح و بازگشايى سينما فلسطين اصفهان، 
با بيان اينكه اصفهان در دنيا به عنوان يكى از10 شهر ديدنى مطرح است، 
اظهار داشت: ماركوپولو اين ديار را نصف جهان ناميد، اما امروز گردشگران 

اروپايى با عنوان « تمام  جهان » از اين شهر هنرخيز ياد مى كنند.
ــفر رييس جمهور به اصفهان ايشان   استاندار اصفهان افزود: در زمان س
ــوال كرد و من علم و فناورى و  درباره محورهاى توسعه استان از من س
ــگرى و ميراث فرهنگى را به عنوان دو محور اساسى براى  توسعه گردش

اصفهان ذكر كردم.
استاندار اصفهان گفت: رييس جمهور در جواب من اين سوال را مطرح 
ــعه  ــت و اگر هنر محور توس كرد كه پس جايگاه هنر در اصفهان كجاس

اصفهان نباشد اين امر در كدام استان كشور معنا پيدا خواهد كرد.
ــراى تعيين  ــف در مطالعات خود ب ــن نكته ظري ــه داد: ما از اي وى ادام
ــعه اصفهان غافل بوديم چراكه اصفهان خاستگاه هنر و  محورهاى توس
هنرمندان است و اين سخن گردشگران قرن هاى 6 و 7 در نگاشته ها و 

خاطرات شان است.
وجود پنج سينما در شهر اصفهان قابل قبول نيست

ــندى از افتتاح  ــخنان خود با ابراز خرس زرگرپور در بخش ديگرى از س
ــفر تنفس هنرى ابراز داشت: البته  سينما فلسطين به عنوان يك اتمس
از اين روند به عنوان استاندار اصفهان متاسف هستم كه با وجود تمامى 
ــهر دو ميليون نفرى  ــاالى هنرى ش ــود ظرفيت هاى ب تالش ها و با وج
اصفهان تنها 5 سينما در اين شهر وجود دارد كه اصال قابل قبول نيست.

ــينماهايى  ــته س ــال گذش ــول دو س ــه در ط ــرد: گرچ ــه ك وى اضاف
ــت، اما براى شهر  ــده اس ــهر، برخوار و نجف آباد افتتاح ش در شاهين ش
ــينما جوابگو نيست و من نيز همانند رييس حوزه  اصفهان تعداد پنج س
هنرى اصفهان معتقدم بايد از ايجاد فضاهاى مناسب براى نمايش ابعاد 
مختلف هنر مانند تئاتر، موسيقى و ديگر هنرهاى مطرح استان به عنوان 

محورهاى اساسى توسعه غافل نشويم.
ــتاندار اصفهان با بيان اينكه براى ايجاد مراكز فرهنگى هنرى بيشتر  اس
ــهردارى و شوراى شهر نيز  در شهر اصفهان اعالم آمادگى مى كنم و ش
بر اين امر راغب هستند، تاكيد كرد: بر اين اساس به عنوان يك پيشنهاد 
ــر نهادهاى  ــتاندارى و ديگ ــهرى اس ــدوارم با همكارى مديريت ش امي
مرتبط، پنج سينماى جديد در اصفهان پايه گذارى شود و پيگير اين امر 
خواهم بود. رسول زرگرپور اضافه كرد: در بازديد از مركز سينماى تجربى 
ــاهده كردم كه نشان مى دهد اغلب  در مجموعه فرشچيان اسنادى مش
ــايد لهجه اصفهانى ندارند، اما  هنرمندان درجه يك كشورى، گرچه ش
ــتند و آنها نيز خواهان اهميت بيشتر به مقوله هنر در اين  اصفهانى هس

استان هستند.

استاندار اصفهان:

ساخت 5 سينماى جديد را در اصفهان 
پيگيرى خواهم كرد

شهردار اصفهان با اشاره به اينكه شهردارى اصفهان آمادگى 
خود براى خواهرخواندگى با شهر ملبورن را اعالم مى كند 
ــئوالن شهر ملبورن تمايل زيادى  گفت: از آنجايى كه مس
ــالمى ايرانى دارند آماده برگزارى  ــبت به معمارى اس نس

همايشى در اين زمينه هستيم.
ــاى  ــا نايب رييس و رؤس ــدار ب ــژاد در دي دكتر جمالى ن 
ــتراليا، استان اصفهان  دانشكده هاى دانشگاه ملبورن اس
ــتا و  ــزار و 833 روس ــهر و يك ه ــا دارا بودن 107 ش را ب
ــكونت گاه به لحاظ دارا بودن تعداد شهرها، نخستين  س
ــت: اين استان و به وي ژه  استان كشور دانست و اظهار داش
شهر اصفهان نيز با 22 هزار اثر تاريخى يكى از استان هاى 
ــت. وى با اشاره به جاذبه هاى  متمدن و تاريخى كشور اس
گردشگرى طبيعى استان اصفهان افزود: گردشگرانى كه 
ــال  ــفر مى كنند در هر زمانى از س ــتان اصفهان س به اس
ــتان  ــال را در مناطق مختلف اس مى توانند چهار فصل س
ــهردار اصفهان به عناوين و برندهاى شهر  تجربه كنند. ش
ــته اشاره كرد و گفت: اصفهان  اصفهان طى10 سال گذش
ــال 2006 به عنوان پايتخت جهان اسالم، در سال  در س
ــتى و اخيرا نيز  گذشته به عنوان شهر جهانى صنايع دس
ــت. وى در  ــهرهاى خالق جهان پيوسته اس به شبكه ش
ــهر اصفهان در عرصه ديپلماسى  ادامه با تاكيد بر اينكه ش
ــت، بيان  ــهرهاى فعال جهان اس ــهرى نيز يكى از ش ش
ــهر در حال حاضر عضو بسيارى  كرد: بر اين اساس اين ش
، ICCN،INT ــه ــى از جمل ــازمان هاى معتبر جهان از س

ــهردار  ــت. ش  CITYNET، METROPOLICE و ... اس
اصفهان به خواهرخوانده بودن اصفهان با 13 شهر بزرگ 
ــت كه  ــرد: همچنين بايد توجه داش ــاره و بيان ك دنيا اش

ــژه در جنگ  ــان در دوران تاريخى مختلف و به وي  اصفه
ــورهاى  ــداد زيادى از بزرگان كش جهانى دوم ميزبان تع
ــال حاضر در  ــيارى از آنها در ح ــوده كه بس مطرح دنيا ب
ــهر مدفون هستند. وى اصفهان را  قبرستان ارامنه اين ش
ــهرهاى ايران عنوان كرد و افزود:  يكى از صنعتى ترين ش
همچنين اين شهر با دارا بودن 192 نوع صنايع دستى در 
اين زمينه نيز در كشور ايران و حتى در سطح بين المللى 
پيشتاز است. جمالى ن ژاد با تاكيد بر اينكه در برنامه ريزى 
ــده است تا اين شهر  اخير در شهر اصفهان سعى بر آن ش
ــود، تصريح كرد:  ــمت صنايع دانش بنيان هدايت ش به س
از اين رو قرار است اين امر در كوتاه مدت در برنامه 5 ساله 
ــهردارى و در برنامه بلندمدت چشم انداز50 ساله شهر  ش
اصفهان تحقق پيدا كند. وى با بيان اينكه دانش و خالقيت 
دو كليد واژه بسيار مهم در برنامه ريزى شهر اصفهان است، 
ــهردارى را  گفت: از اين رو در اين راه از هر ظرفيتى كه ش
در تحقق اهدافش كمك كند استفاده خواهيم كرد. شهردار 
اصفهان تصريح كرد: مى توان با استفاده از  تجربيات و علم 
دانشگاهيان و مسئوالن شهرى ملبورن و همچنين با انتقال 
تجربيات دانشگاهيان و مسئوالن مديريت شهرى اصفهان 
به روند ارتقايى هر دو شهر كمك كرد. وى با اشاره به اينكه 
ــهردارى اصفهان آمادگى خود براى خواهرخواندگى با  ش
شهر ملبورن را اعالم مى كند، گفت: از آنجايى كه مسئوالن 
شهر ملبورن تمايل زيادى نسبت به معمارى اسالمى ايرانى 

دارند آماده برگزارى همايشى در اين زمينه هستيم.
معمارى اصفهان همواره مورد توجه دانشجويان 

دانشگاه ملبورن است
 پروفسور « كى ون » نايب رييس دانشگاه ملبورن استراليا  

نيز در اين ديدار با اشاره به اينكه معمارى اصفهان همواره 
ــگاه ملبورن قرار  ــجويان معمارى دانش مورد توجه دانش
مى گيرد، اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه كشور 
ــر برخى از  ــا به دليل تغيي ــتراليا نيز تاريخى بوده، ام اس
ــت تاريخى غلبه  ــه باف ــهرى بافت جديد ب بافت هاى ش
كرده است. وى قدمت 163 ساله دانشگاه ملبورن را دليل 
بر تاريخى بودن شهر ملبورن دانست و افزود: همه مى دانيم 
ــهر ملبورن پيدايش طال در اين منطقه  كه دليل ايجاد ش
ــاكنان اين شهر پس از اتمام  بوده كه متاسفانه برخى از س
منابع طاليى موجود اين شهر را ترك كرده و برخى ديگر 
به سختى اين شهر را تا شكل گيرى كامل مديريت كرده اند.

نايب رييس دانشگاه ملبورن استراليا با اشاره به اينكه همه 
ــهرهاى جهان در برخى از مقاطع زمانى با چالش هايى  ش
روبه رو مى شوند، گفت: از اين رو بايد توجه داشت كه شهر 
ملبورن از30 سال گذشته و به دليل مشكالتى كه صنعت 
ــرد دانش محورى  ــرده بود رويك ــهر ايجاد ك براى اين ش
به خود گرفته و دانشگاه به عنوان يكى از المان هاى حساس 
ــت. وى با تاكيد بر اينكه در شهر  اين شهر تبديل شده اس
ــهرك هاى جديدى كه  ملبورن بر اين اعتقاديم كه در ش
براى شهروندان ايجاد مى شود بايد امكاناتى فراهم شود كه 
براى شهروندان كيفيت زندگى خوبى را به همراه بياورد، 
اضافه كرد: همچنين سعى شده معمارى هايى كه در اين 
شهر انجام مى شود با فرهنگ مردم همخوانى داشته باشد 

تا مردم به مناطق جديد نيز حس تعلق پيدا كنند.
ــهروندان را از نخستين  كى ون ارتقاى كيفيت زندگى ش
ــتراليا عنوان كرد  ــهرهاى كشور اس اولويت هاى  برنامه  ش
ــاس در اين شهرها دانشگاه ها نقش  و ادامه داد: بر اين اس
ــهر به عنوان بسترى براى  بسيار تاثيرگذارى دارند و از ش
ــتفاده مى كنند. وى كه  ــان اس ــازى  ايده هاى ش پياده س
معتقد است شهرها بهترين آزمايشگاه براى اجراى آخرين 
پژوهش هاى دانشگاهى هستند، افزود: بايد توجه داشت 
كه امروزه تنها مكان تاثيرگذار در حل چالش هاى جدى 
ــهرى مانند اصفهان كه  ــگاه ها هستند و ش شهرها، دانش
در ابتداى راه تبديل شدن به دانش محورى است بايد به اين 

امر توجه داشته باشد.
ــتراليا در ادامه نزديك  ــگاه ملبورن اس نايب رييس دانش
بودن محل اشتغال و محل زندگى را يكى از مولفه هاى باال 
بردن كيفيت زندگى براى شهروندان دانست و ابراز كرد: 
از اين رو برنامه ريزى در اين باره در شهرهاى دانش محور 
ــد كه سازگارى  ــتاى راه اندازى مشاغلى باش بايد در راس

با محيط زندگى شهروندان نيز داشته باشد.
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اخبار

مدير منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: در سال جارى 13 پروژه عمرانى 
– فرهنگى در منطقه 10 شهردارى اجرا مى شود.

عبدالرسول امامى اظهار كرد: با توجه به بررسى نيازهاى محالت، 13 پروژه 
ــود. وى افزود: پل  ــه 10 اجرا مى ش ــاخص عمرانى – فرهنگى در منطق ش
ــال جارى براى امنيت و آسايش  عابر پياده مكانيزه ميدان احمد آباد در س

شهروندان احداث مى شود.
مدير منطقه 10 شهردارى اصفهان تصريح كرد: تملك فاز دوم خيابان شهيد 
رضائيان و تملك خيابان عسگريه دوم- حد فاصل خيابان پروين تا خيابان 

سپيده كاشاني در دستور كار سال جارى منطقه قرار دارد.
امامى تملك ميدان خواجه عميد را از ديگر پروژه هاى سال جارى دانست 
ــان پروين تا خيابان  ــان هفت تير حد فاصل خياب و اضافه كرد: تملك خياب
سپيده كاشاني و تملك خيابان اطشاران حدفاصل بزرگراه شهيد آقابابائي تا 

مجموعه تفكيكي ظفر امسال انجام مى شود.
وى بيان كرد: مشاركت در احداث پاركينگ عسگريه، مشاركت در احداث 
فرهنگسراى مجموعه تفكيكي ظفر، احداث دوربرگردان ميدان احمد آباد، 
ساماندهي خيابان هاى سپيده كاشاني و آل خجند حدفاصل خيابان سروش 

تا خيابان پروين از ديگر پروژه هاى شاخص سال جارى است.

ــواد  ــاورى م ــه ) فن ن ــردازى فناورا ــده پ ي ــو ( ا ــده  ش ي ــداد ا روي
و تجهيزات پزشكى، اول ارديبهشت امسال در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان 

برگزار مى شود.
ــكده فناورى هاى نوين اين دانشگاه  ــوى دانش ــنواره علمى از س اين جش

و با همكارى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان برگزار مى شود.
محورهاى ايده شو فناورى مواد و تجهيزات پزشكى شامل ساخت تجهيزات 

پزشكى، بيو مواد و مهندسى بافت و بازى درمانى است.
پژوهشگران و عالقه مندان براى ثبت نام در اين رويداد مى توانند به پايگاه 

اينترنتى startupevent.ir مراجعه كنند.
رويداد ايده شو فناورى مواد و تجهيزات پزشكى ساعت 15 الى20 چهارشنبه 
اول ارديبهشت امسال در تاالر ابن سينا دانشگاه علوم پزشكى اصفهان برگزار 
ــه دقيقه ايده خود را در حضور  ــود. در اين رويداد ايده پردازان در س مى ش
جمع بيان مى كنند و پس از داورى از لحاظ عامه پسند بودن براى حضار و 
ــاالن اقتصادى براى راه اندازى يك  قانع كننده بودن براى داوران فنى و فع
ــود. تا كنون 14 رويداد  ــه ايده برتر جوايزى اهدا مى ش ــب وكار، به س كس
ــالمت ،  ــد هنر، فناورى اطالعات، س ــو در زمينه هاى مختلف مانن ايده ش

بازى هاى رايانه اى، شيمى و كشاورزى در اصفهان برگزار شده است.

مدير منطقه 10 شهردارى اصفهان خبر داد:

اجراى 13 پروژه عمرانى- فرهنگى در 
سال جارى

برگزارى ايده شو فناورى مواد 
و تجهيزات پزشكى در اصفهان

شهردار اصفهان مطرح كرد:

آمادگى اصفهان براى خواهرخواندگى با ملبورن
حركت اصفهان به سمت صنايع دانش بنيان

رييس ستاد اقامه نماز اصفهان خبر داد؛

اصفهان رتبه نخست ارزيابى ستاد اقامه نماز كشور
رييس هيئت اتومبيلرانى و موتورسوارى استان اصفهان؛

برگزارى نمايشگاه اتومبيل هاى كالسيك در اصفهان
دبير كميته فرهنگ شهروندي شهرداري اصفهان؛

آموزش فرهنگ شهروندي در تاكسي هاي اصفهان

ــهر و حفظ جلوه هاى بصرى  ــازى ش در جوامع امروز زيباس
احساس خوشايندى را در انسان ها ايجاد مى كند و پويايى و 

نشاط اجتماعى را در شهر به ارمغان مى آورد.
ــريع  ــد س ــر و تحوالت اقتصادي و فرهنگي، رش امروزه تغيي
ــكل گيري  ــث ش ــوژي، باع ــت و تكنول ــزون جمعي و روز اف
ــت، بنابراين توجه به  ــده اس ــتاب زده فضاهاي شهري ش ش
ــهر تاثيرات زيادي بر شئونات مختلف  اين مهم كه زيبايي ش
زندگي بشر خصوصا ارتقاي كيفي فضاهاي شهري مي گذارد، 

امري اجتناب ناپذير تلقي مي شود.
زيباسازى شهر اصفهان به دل همه نشست

بابايى يكى از شهروندان اصفهانى در خصوص چگونگى روند 
ــال گذشته شهر  ــهر اصفهان گفت: در اواخر س زيباسازى ش
ــترى به خود ديد؛ وجود  اصفهان با ديوارنگاره ها زيبايى بيش
ــس هاى جذاب،  ــر روى درختان، تندي پرنده هاى مينايى ب
ــهر، همه و همه  ــر روى ديوارهاى بلند ش ــى هاى زيبا ب نقاش

زيبايى هاى شهر ما را افزايش داده بود.
ــاله اصفهانى نيز كه در حال  ــهروند 57 س احمد نصر ديگر ش
ــخ به سؤال  قدم زدن در كنار پل تاريخى خواجو بود، در پاس
ــال چه تغييراتى را  خبرنگار ايمنا مبنى بر اينكه در نوروز امس
ــاهده كرديد؟ گفت: امسال شهر زيباى  در شهر اصفهان مش
اصفهان زيباتر از هميشه شده بود، وقتى من كه شهروند اين 

شهر هستم نه تنها در روز بلكه از شب هاى اصفهان هم لذت 
ــيار بسيار  ــافران هم اصفهان را بس مى برم، به طور حتم مس

دوست داشته اند.
ــس گرفتن از  ــه در حال عك ــم جوانى ك كمى آن طرف خان
ــت  ــت اصفهان بود، گفت: چند ماهى اس مناظر زيباى طبيع

ــا بود، اما  ــه اصفهان زيب ــهر را مى بينيم البت زيبايى هاى ش
ــرد، اما اكنون  ــته مى ك ديوارهاى بزرگراه ها روح آدم را خس

با استفاده از هنرهاى اصفهان تزيين شده است.
ــيار لذت  ــن زيبايى ها بس ــه از ديدن اي وى ادامه داد: من ك
ــاه  ــهر كرمانش ــه ميهمانان ما كه در نوروز از ش مى برم، البت

ــيار تميز ، زيبا و  ــهر ما را كه بس به اصفهان آمده بودند نيز ش
نورانى بود، خيلى دوست داشتند.

رشد 100 درصدى بودجه زيباسازى در سال 95 
ــهردارى اصفهان گفت:  ــازى ش ــازمان زيباس مديرعامل س
پروژه هاى زيباسازى شهرى كه اجرا شد در حقيقت پيشخوان 

و ويترين فعاليت هاى اين سازمان با محوريت خالقيت بود.
ــم در زمينه  ــهر اصفهان از قدي ــار كرد: ش مهدى بقايى اظه
ــا به داليلى  ــيار مطرح بوده، اما طى مدتى بن ــازى بس زيباس

فعاليت ها در اين زمينه كمرنگ شد.
وى افزود: پس از تغيير مديريت شهردارى اصفهان در ابتداى 
ــتن شهر  ــهردار بر پيرايش و آراس ــته و تاكيد ش ــال گذش س
به جمع بندى نهايى رسيديم كه فضاى شهر نياز به يك انقالب 

در حوزه زيباسازى دارد.
مديرعامل سازمان زيباسازى شهردارى اصفهان در ادامه سال 
95 را سرآغاز تحولى در زيباسازى شهر دانست و تصريح كرد: 
ــهر اصفهان با 32 ميليارد تومان درسال  بودجه زيباسازى ش
ــته را تجربه  ــد100 درصدى نسبت به سال گذش جارى، رش
ــازى با مشاركت   ــازمان زيباس مى كند. وى گفت: اقدامات س
ــكل  ــاركت ها به مش مردم بوده و اميدواريم با تداوم اين مش

مالى بر نخوريم.
ــال  ــهروندان اصفهانى داد كه امس ــه ش ــن نويد را ب بقايى اي

ــتاب بيشترى  ــى هاى ديوارى در شهر ش نورپردازى و نقاش
ــود و   ــاى بعضى از نمادها تكميل مى ش مى گيرد، ظرافت ه
ــازى رو به رو  ــتمر با پروژه هاى زيباس شهروندان به طور مس

خواهند شد.
وى به ويژه به برنامه هاى امسال سازمان زيباسازى شهردارى 
ــه پيرايش مقدم  ــرد: از آنجايى ك ــاره و اظهارك ــان اش اصفه
ــتاد پيرايش شهرى در  ــال س ــت، امس ــهرى اس بر آرايش ش
اصفهان تشكيل مى شود و دبيرخانه آن در سازمان زيباسازى 

شهردارى اصفهان شكل مى گيرد.
ــهردارى اصفهان ادامه داد:  مديرعامل سازمان زيباسازى ش
طرح جامع نور نيز در اصفهان اجرا مى شود و مراحل قانونى آن 

در حال سپرى شدن است.
وى نورپردازى ميدان امام خمينى(ره) و ساخت يك ابر نماد 
شاخص براى شهر اصفهان را از ديگر برنامه هاى شاخص اين 
ــال در دو زمان  ــال جارى برشمرد و گفت: امس سازمان در س
تاريخى سوم خرداد و 31 شهريورماه اتفاق هاى خوبى را براى 
گراميداشت شهدا در شهر رقم خواهيم زد. بقايى اضافه كرد: 
ــازمان زيباسازى، شوراى  ــهردارى، مجموعه س از آنجا كه ش
ــهر اجماع دارند،  شهر و عموم مردم در موضوع زيباسازى ش
شهروندان در سال جارى شاهد فعاليت هاى گسترده در زمينه 

زيباسازى شهر خواهند بود.

ــتان اصفهان گفت:  رييس ستاد اقامه نماز اس
استان اصفهان سال گذشته از بين 31 استان 
كشور رتبه نخست ارزيابى ستاد اقامه نماز كل 
كشور در همه حوزه ها را به خود اختصاص داد.

ــه شوراى ادارى  رضا جديدى در دومين جلس
ــر اهميت توجه  ــتان برخوار با تاكيد ب شهرس
ــرد: امر نماز  ــه نماز اظهار ك همگانى به فريض
ــت و هر كس در هر  ــئله همگانى اس يك مس
جايگاهى كه قرار دارد بايد توجه به اقامه نماز 

را در اولويت قرار دهد.
ــالم بر دو قسم  وى عبادت را در دين مبين اس
ــرد و افزود:  ــرادى و اجتماعى ) عنوان ك ( انف
پذيرفتن مسئوليت در دين ما مسلمانان سراسر 

جهان جزو عبادات به شمار مى آيد.
رييس ستاد اقامه نماز اصفهان يكى از وظايف 
ــواده و  ــويق خان ــور را تش اصلى مديران كش
كاركنان زيرمجموعه خود به امر به جاى  آوردن

ــمرد و گفت: انسان ها براى  نماز اول وقت برش
ــرفت نيازمند خودسازى هستند  ــد و پيش رش
ــاى آوردن نماز  ــر از به ج ــى باالت و هيچ عمل
ــه اين گونه  ــوان پيدا كرد ك اول وقت را نمى ت

ــازى يك فرد شود. موجب شكوفايى و خودس
رييس ستاد اقامه نماز استـان اصفهان با بيان 
ـــال گذشته از  اين خبر كه استان اصفهان س
ـــت ارزيابى  ــتان كشور رتبه نخس بين 31 اس
ــور در همـه حوزه ها  ــتاد اقامه نماز كل كش س
ــاجد، ادارات و نهادهـاى دولتى  ازجمله ( مس
ــاد نمـازخانه هاى  ــى، مدارس و ايج و خصوص
ــود اختصـاص داد، تصريح  بين راهى ) را به خ
ــن  ــان اولي ــتاندار اصفه ــور اس ــرد: زرگرپ ك
استاندارى بود كه سال گذشته در حوزه ترويج 
ــى لوح يادبود و جايزه  فرهنگ نماز و نمازخوان

دريافت كرد.
ــال را  ــاى امس ــترين برنامه ه ــدى بيش جدي
در حوزه نماز فرهنگ سازى عنوان كرد و بيان 
ــازى در جامعه  ــت: ترويج اين فرهنگ س داش
ــپس با  ــكل مى گيرد و س ــدا در خانواده ش ابت
ــى مدارس اين گرايش  فعاليت دينى و پرورش
ــط معلمان به دانش آموزان انتقال  دينى توس
ــد از راهكارهاى  ــد و در ضمن باي پيدا مى كن
ــدى افراد  ــويق و عالقه من ــب براى تش مناس

به اقامه نماز استفاده شود.

ــت اتومبيلرانى و  به گزارش فارس رييس هيئ
ــتان اصفهان گفت: برگزارى  موتورسوارى اس
ــيك در تقويم  ــگاه اتومبيل هاى كالس نمايش
ــى اصفهان  ــگاه هاى بين الملل ــاالنه نمايش س

گنجانده شد.
ــاتى را  ــان اظهار كرد: جلس ــا مصدقي غالمرض
ــى اصفهان  ــگاه بين الملل ــئوالن نمايش با مس
ــگاه اتومبيل هاى  ــد نمايش داشتيم و مقرر ش
ــاله در فروردين برگزار شود،  ــيك هرس كالس
ــگاه  ــال مقدمات براى برگزارى نمايش اما امس
ــد. وى در ادامه  در ماه رمضان انجام خواهد ش
ــوارى را  ــت اتومبيلرانى و موتورس ايجاد پيس
نياز مبرمى براى ورزش اصفهان دانست و بيان 
داشت: از مسئوالن تقاضا داريم با ايجاد پيست 
ــه داد جوانان  ــوارى ب ــى و موتورس اتومبيلران

اصفهانى برسند.
رييس هيئت اتومبيلرانى و موتورسوارى استان 
اصفهان يادآور شد: مسافت پيست اتومبيلرانى 
و موتورسوارى نقش جهان حدود 15 هزار متر 
ــت رقمى نزديك به  ــفالت اين پيس است و آس
ــاز دارد؛ براى انجام اين  دو ميليارد تومان را ني

كار نياز به مساعدت ارگان هايى نظير شهردارى 
ــى  كه اين  ــرد: در صورت ــم. وى تاكيد ك داري
ــود، مى تواند براى رشته هاى  پيست احداث ش
ــوارى و اتومبيل رانى، درگ و اساللوم  موتورس
مورد استفاده قرار گيرد، ضمن اينكه مى توان از 
آن به  عنوان محلى براى برگزارى نمايشگاه هاى 

مربوط به موتور و اتومبيل استفاده شود.
ــتش  ــه پيرامون درخواس ــان در ادام مصدقي
ــوارى و  ــيون موتورس ــور در فدراس براى حض
اتومبيل رانى تصريح كرد: درخواست ماموريت 
ــن منوط به  ــيون را داده ام و رفتن م به فدراس
ــود، اما همچنان  ــيون خواهد ب موافقت كميس
مسئوليتم در هيئت اصفهان پابرجا خواهد بود.

ــهرداري  ــهروندي ش دبير كميته فرهنگ ش
اصفهان از آموزش فرهنگ شهروندي در هفت 
هزار و200 دستگاه تاكسي با همكاري سازمان 

تاكسيراني اين شهر خبر داد.
محمدحسن مرداني با بيان اينكه آموزش هاي 
شهروندي توسط مانيتور سامانه هاي هوشمند 
ــت، گفت: در مرحله  تاكسي در حال انجام اس
نخست از اجراي اين طرح، ضوابط استفاده از 
ــتفاده از سامانه هوشمند  تاكسي و مزاياي اس

به شهروندان آموزش داد مي شود.
ــهرداري  ــهروندي ش دبير كميته فرهنگ ش
اصفهان ادامه داد: در مراحل بعدي موضوع هاي 
مختلف شهروندي همچون آداب سفر، رعايت 
قوانين عبور و مرور، فرهنگ آپارتمان نشيني 
ــود  ــاير موار مورد نياز آموزش داده مي ش و س
ــفر خود از اين آموزش  تا مسافران، در طول س

ها بهره مند شوند.
ــهرداري  ــهروندي ش دبير كميته فرهنگ ش
اصفهان، محمدحسن مرداني با اشاره به قريب 
ــفر روزانه درون شهري اصفهان  هشت هزار س
ــي راني انجام مي شود  كه توسط ناوگان تاكس

ــا توجه به  ــهروندي ب ــوزش هاي ش افزود: آم
ــا به جايي هاي  ــري و آمار قابل توجه ج فراگي
درون شهري تاثير بسزايي در ارتقاي فرهنگ 

شهروندي خواهد داشت. 
ــن از آموزش  ــي همچني ــن مردان محمدحس
ــدگان ناوگان  ــل رانن ــوق و وظايف متقاب حق
ــهري  ــافران درون ش ــيراني و مس تاكس
ــتگاه اتوبوس خبر  ــاي تبليغاتي ايس در تابلوه
ــد: در يك هزار و200 ايستگاه  داد و يادآور ش
اتوبوس شهري در قالب آيين نامه 15 ماده اي 

به اين موضوع پرداخت خواهد شد.
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حضور متعدد هيئت هاى تجارى خارجى در ماه هاى اخير در ايران، 
اين سوال را در فضاى اقتصادى ايجاد كرده است كه آيا شركت هاى 
خارجى براى سرمايه گذارى  بيشتر به دنبال همكارى و شريك شدن 

با بخش دولتى هستند يا بخش خصوصى؟
به اعتقاد يك عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران، نمى توان 
خيلى اميدوار بود كه آثار برجام به زودى به بخش خصوصى كشور 
ــور بايد تحرك  ــش خصوصى كش ــد. چرا كه به گفته وى، بخ برس
ــد و در غير اين صورت طبيعى  ــد و خودش منشأ اثر باش داشته باش
ــت كه هيئت هايى كه به دعوت دولت به ايران مى آيند به دنبال  اس

شركت هاى بزرگ و همكارى با بخش دولتى باشند.
سيدحميد حسينى گفت: با رشد اقتصادى سال گذشته كه بين صفر 
و نيم درصد بوده است، پيش بينى مى شود با توجه به لغو تحريم ها و 
گشايش هايى كه به طور تدريجى در حال رخ دادن است، ايران بتواند 
در بسيارى از صنايع افزايش توليد داشته باشد و بخش هاى مختلف 
از جمله نفت، تجارت، خدمات و كشاورزى بتوانند به رشد اقتصادى 

پنج درصدى در سال جارى كمك كنند.
ــاد ايران، بخش  ــاى محرك اقتص ــا يكى از موتوره وى افزود: قطع
ــت. افزايش صادرات و توليد نفت در ماه هاى اخير مى تواند  نفت اس
در ايجاد ارزش افزوده و همچنين ارزآورى براى كشور موثر باشد و 
از سوى ديگر مى تواند به ساير بخش هاى اقتصادى كشور كمك كند. 
ــته شرايط نسبتا مناسبى  همچنين بخش كشاورزى كه سال گذش
ــال جارى هم با توجه  ــود كه در س ــت پيش بينى مى ش ــته اس داش

به بارندگى ها رشد داشته باشد.
ــح كرد: اما اينكه  ــدگان اتاق بازرگانى ايران تصري عضو هيئت نماين
ــات دهند جاى  ــور را نج اين بخش ها بتوانند اقتصاد و صنعت كش
ــد اقتصادى مثبت و تقويت  ــك و ترديد دارد. يعنى با وجود رش ش
بنگاه هاى بزرگ اقتصادى و شركت هاى دولتى در بخش هايى مانند 
ــخص نيست كه آثار آن  فوالد، نفت، پتروشيمى و حمل و نقل، مش
ــد و جاى ترديد است كه بخش  به بخش هاى پايين دستى هم برس

خصوصى بتواند از آن منتفع شود.
ــه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و  عضو هيئت مديره اتحادي
پتروشيمى ايران به حضور هيئت بلند پايه ايتاليايى در ايران اشاره 
ــت به ايران  كرد و گفت: هيئت بزرگ ايتاليايى در هفته اى كه گذش
ــد خريد نفت،  ــيد مانن ــتر توافقنامه هايى كه به امضا رس آمد و بيش

قرارداد گاز، ريل راه آهن و خط اعتبارى ساچه با بخش دولتى بود.
ــينى عنوان كرد: اتاق بازرگانى در حال كمك به توسعه بخش  حس
ــعه بخش خصوصى كمكى نمى كند. در واقع  دولتى است و به توس
ــت هم داده ايم و بخش دولتى  ــت به دس در اين مرحله همگى دس
ــد اقتصادى  ــم و مى خواهيم از اين طريق به رش را بزرگ تر مى كني

برسيم.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران:

آثار برجام به زودى به بخش 
خصوصى  نمى رسد

ــه مردمى كردن  وزير اقتصاد با اعالم اين ك
ــتاد اقتصاد  ــى از 12 برنامه س ــاد يك اقتص
مقاومتى است، گفت: اميدواريم طرح جامع 
مالياتى تا بهمن سال جارى به سرانجام برسد.
ــودن اقتصاد و  علي طيب نيا گفت: دولتي ب
ــهم باالي دولت در امور اقتصادي در كنار  س
ــتگاه هاي دولتي  ــي پيچيده دس بروكراس
از عارضه هاي اصلي اقتصاد ايران به شمار مي 
رود و در سياست هاي ابالغي از سوي رهبر 
ــتاي اقتصاد  ــالمي در راس معظم انقالب اس
ــه درمان عارضه  ــه ويژه اي ب مقاومتي، توج

دولتي بودن اقتصاد ايران شده است.
ــت:  ــور اقتصادي و دارايي اظهارداش وزير ام
ــي از 12 برنامه  ــاد يك ــردن اقتص مردمي ك
ــت به گونه اي كه  ستاد اقتصاد مقاومتي اس
سهم و نقش مردم در فعاليت هاي اقتصادي 
ــتيابي به اين هدف بايد  ارتقا يابد و براي دس
اختيارات را به مسئوالن استان ها واگذار كرد. 
ــده  وي افزود: در برنامه ريزي هاي انجام ش
تالش ها بر اين بوده كه بخش خصوصي نقش 
ويژه تري در امور اقتصادي كشور داشته باشد 
ــود. بخشي  و اداره امور نيز به مردم واگذار ش
از اختيارات به مديران استاني واگذار شده و 

بخشي نيز در حال واگذاري است.
ــار واگذاري  ــرد: در كن ــد ك ــب نيا تاكي طي
اختيارات به استان ها بايد فضا را براي انجام 

ــان امور فراهم كرد زيرا متاسفانه  سهل و آس
ــب و كار در ايران فضاي مناسبي  فضاي كس
ــت و در اين حوزه در سطح بين المللي  نيس

جايگاه خوبي را در اختيار نداريم.
ــري در وزارت  ــرد: دفت ــان ك وي خاطرنش
ــي ايجاد و در اين دفتر  امور اقتصادي و داراي
سامانه اي براي ثبت و شناسايي مجوزهاي 
ــت.  ــده اس ــور راه اندازي ش صادره در كش
ــزار مجوز كه  ــته از حدود دو ه ــال گذش س
ــود، يك هزار و400  در هر سال صادر مي ش
ــد حذف را  ــرده ايم و فرآين مورد را حذف ك
ادامه مي دهيم و در كنار آن فرآيند صدور اين 
ــهيل كرده ايم تا كمترين  مجوزها را نيز تس

هزينه را براي سرمايه گذاران ايجاد كند.
ــب و كار را از  وزير اقتصاد بهبود فضاي كس
رويكردهاي اصلي دولت تدبير و اميد برشمرد 
ــكل اقتصادي صرف  ــراي حل مش و گفت: ب
واگذاري مالكيت بنگاه ها از دولت به بخش 
خصوصي جوابگو نيست و بايد شرايط كسب 
و كار را در كشور تسهيل كنيم. اميدواريم در 
ــاهد بهبود فضاي كسب و  سال جاري نيز ش

كار در ايران باشيم.
ــال از سوي  ــان كرد: امس طيب نيا خاطرنش
ــال اقتصاد  ــم انقالب به عنوان س رهبر معظ
ــده و در  مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري ش
ــايش هاي ايجاد  ــاتحريم و گش شرايط پس

ــه از فرصت هاي  ــت ك ــده هدف اين اس ش
ــتفاده را ببريم. هدف  ــده كمال اس ايجاد ش
اصلي در اقتصاد مقاومتي، دستيابي به رشد 
ــت كه بتواند شرايط بهتري  اقتصادي باالس
ــتانداردها و  ــاد كرده و اس را براي مردم ايج
ــد. وي با  ــيوه زندگي مردم را بهبود بخش ش
اشاره به موانع موجود در مسير تحقق اقتصاد 
ــده ارزيابي  ــعي ش ــان كرد: س مقاومتي بي
ــكالت  كامل و جامعي از اقتصاد ايران و مش
ــب نيا  ــيم. طي ــته باش ــاختاري آن داش س
دولتي بودن و نفتي بودن را عمده مشكالت 
ــدگاه رهبر معظم انقالب  اقتصاد ايران از دي
اسالمي دانست و گفت: دولتي بودن اقتصاد 

ايران از نتايج نفتي بودن بودجه است.
ــتگي  ــاد تاكيد كرد: ما بايد وابس وزير اقتص
ــش دهيم  ــت را كاه ــه نف ــود ب ــاد خ اقتص
ــت  ــن جه ــي در اي ــعه مل ــدوق توس و صن
ــت. همچنين بايد بخش  ــكل گرفته اس ش
ــود را در  ــده اي از درآمدهاي نفتي خ فزاين
صندوق توسعه ملي ذخيره كنيم و اميدواريم 
ــورت جدي و در جايگاه  اين صندوق را به ص

خود تقويت كنيم.
طيب نيا سهم پايين ماليات در تامين منابع 
ــكالت موجود  ــت را از ديگر مش ــي دول مال
در اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: سيستم 
ــت كه  ــنتي اس ــور كامال س ــي كش ماليات

به صورت مكانيزه عمل نمي كند و به همين 
ــح از درآمد  ــاي اطالعات صحي دليل بر مبن
موديان اقدام نمي شود. وي وصولي از محل 
ماليات ها در سطح كشور را كم ارزيابي كرد 
ــورت كامل انجام  و افزود: اين وصولي به ص
ــود كه براي رفع اين نقيصه، سامانه  نمي ش
ــت  ــات موديان مالياتي در دس جامع اطالع
ــت. وي تصريح كرد: در برنامه  ــكيل اس تش
ــت براي  ــور از نف ــدت اقتصادي كش بلندم
سرمايه گذاري ياد شده كه بر همين اساس 
ــاي مالياتي  ــت بايد از درآمده نيازهاي دول
تامين شود و اميدواريم طرح جامع مالياتي 
ــرانجام خود برسد. وظيفه  تا بهمن ماه به س
ــادرات و  ــراي مقررات ص ــي گمرك اج اصل
ــي ورود،  ــات اجراي ــت و عملي واردات اس
ــرك انجام  ــوي گم ــص و صدور از س ترخي
مي شود و اگر اين اقدامات در كمترين زمان 
ــري در بهبود فضاي  صورت گيرد نقش موث
ــب و كار و كاهش هزينه هاي مبادالتي  كس

خواهد داشت.
ــاختار  ــت: برنامه اصالح س وزير اقتصاد گف
ــده آن در  ــش عم ــه و بخ ــرك نيز تهي گم
ــياري از  ــده است. در بس ــور اجرايي ش كش
ــور، بخش عمده كارهاي  ــتان هاي كش اس
گمرك به صورت سيستمي انجام مي شود و با 
اين اقدام، زمينه براي كاهش فساد و تسهيل 

ورود و خروج كاال فراهم شده است.
ــه اقدامات  ــه داد: مجموع ــا ادام ــب ني طي
ــه انگيزه  ــت ك ــه گونه اي اس ــده ب انجام ش
ــي دهد زيرا  ــاق كاال را كاهش م ــراي قاچ ب
ــه بر بودن و  يكي از داليل قاچاق كاال هزين
ــد قاچاق را  ــت. باي زمان بر بودن واردات اس
پرهزينه كرد و از سيستم هايي استفاده شود 

كه كشف قاچاق در اسرع وقت انجام شود.
ــوزه  ــي در ح ــتم هاي ــت: از سيس وى گف
ــتيم كه مي توانيم  پولشويي برخوردار هس
ــايي كنيم.  ــاق را شناس ــاي قاچ ــبكه ه ش
ــيوه هاي دستي به دنبال  به جاي آنكه با ش
ــبكه هايي  ــيم از ش ــايي قاچاق باش شناس
ــاي بزرگ  ــود كه قاچاق ه ــتفاده مي ش اس

به راحتي قابل شناسايي باشد.
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طيب نيا عنوان كرد:

اجراى 12 برنامه اقتصاد مقاومتى
حذف 1400 مجوز كسب و كار

استاندار اصفهان مطرح كرد:

واگذارى طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى استان به بخش خصوصى

رييس راه آهن ايتاليا اعالم كرد:

آمادگى ايتاليا براى همكارى
با راه آهن ايران

به دليل كاهش بارندگى ها؛

احتمال خسارت 50 درصدى به 
محصوالت كشاورزى استان اصفهان

ــذارى طرح هاى تملك  ــتاندار اصفهان گفت: واگ اس
ــان به بخش  ــتان اصفه ــرمايه اى اس دارايى هاى س
غيردولتى از مصاديق اقتصاد مقاومتى است و بايد ويژه 

و با اولويت پيگيرى شود.
ــاماندهى  ــه كارگروه س ــور در جلس ــول زرگرپ رس
ــرمايه  ــك دارايى هاى س ــاى تمل واگذارى طرح ه
ــاره به  ــتان اصفهان به بخش غيردولتى با اش اى اس
ــتان ها در اقتصاد مقاومتى، اظهار  ــى اس هم انديش
كرد: طى برگزارى جلسه اى رييس سازمان مديريت 
ــاى عمرانى  ــر روى طرح ه ــور ب ــزى كش و برنامه ري
ــخنرانى خود متمركز شد و  به عنوان محور اصلى س
ــار مورد  ــى ناتمام و اعتب ــرح هاى عمران بر تعداد ط
ــذارى آنها تاكيد  ــر واگ ــريع ب نياز اين طرح ها و تس
ــر را به عنوان يكى از  كرد. وى ادامه داد:  دولت اين ام
ــش  ــى در بخ ــادى مقاومت ــاى اقتص ــاخصه ه ش
ــد جدى تر  ــى كند و باي ــاى عمرانى تلقى م طرح ه
مورد توجه قرار گيرد. استاندار اصفهان افزود: اكنون 
ــاد مقاومتى قرار گرفته و  اين اقدام در محدوده اقتص
ــرى و ارايه  ــه با پيگي ــت ك از فعاليت هاى اصلى اس

ــل واگذارى اهميت  ــذارى طرح هاى قاب گزارش واگ
پيدا مى كند.

ــتانداران اشاره كرد  وى به بخشنامه ارسالى براى اس
و گفت: در اين بخشنامه عنوان شده كه با نقش موثر 
استانداران در واگذارى طرح ها و اجراى دستورالعمل 
ــرمايه  ــرايط واگذارى طرح هاى تملك دارايى س ش
ــاده 27 قانون  ــتناد م ــه اس ــر دولتى ب به بخش غي
ــتورات الزم براى آغاز  الحاق دو، استانداران بايد دس
ــرع وقت ابالغ  ــذارى اين طرح ها را در اس فرآيند واگ

كنند.
ــاره به پروژه هاى ملى در اين طرح ها، زرگرپور با اش
ــاس اين بخشنامه متولى واگذارى   بيان داشت: براس
ــى مركزى و ــاى اجراي ــتگاه ه ــا دس ــروژه ه اين پ
ــتانداران بايد براى تسريع   وزارتخانه ها هستند و اس
در واگذارى اين پروژه ها گزارش واگذارى مربوطه را 
اجرايى و براى نهايى شدن به كارگروه واگذارى ملى 
ارسال كنند. وى تصريح كرد: عليرغم اينكه واگذارى 
طرح هاى ملى به مديريت استان مربوط نمى شود، اما 
مديران استان بايد در شناسايى، پيشنهاد و پيگيرى 

طرح هاى ملى مشاركت داشته باشند.
ــه در فرآيند اجرايى  ــتاندار اصفهان افزود: چنانچ اس
ــرح  ــذارى ط ــريع در واگ ــراى تس ــتورالعمل ب دس
ــود دارد بايد  ــا ابهاماتى وج ــام موانع ي هاى نيمه تم
ــرع وقت به معاونت هماهنگى برنامه و بودجه   در اس

سازمان منعكس شود. 
ــت از واگذارى  ــدف دول ــه ه ــه اينك ــاره ب وى با اش
ــروژه هاى  ــت كه پ ــام اين نيس ــاى نيمه تم طرح ه
ــد، گفت:  ــذار كن ــادى را واگ ــه اقتص ــدون توجي ب
ــچ پروژه اى  ــدام كنيم هي ــا اين رويكرد اق چنانچه ب
ــت  ــت اين اس ــداف دول ــد، اه ــد ش ــذار نخواه واگ
ــاال كه  ــادى ب ــه اقتص ــا توجي ــى ب ــروژه هاي ــه پ ك
ــود اعتبارات  ــل نب ــه دلي ــوده، اما ب ــاح ب قابل افتت
به بهره بردارى نرسيده را به بخش غير دولتى واگذار 
كند. زرگرپور با تاكيد بر اينكه هدف دولت از واگذارى 
ــت، اظهار  ــد و درآمد زايى نيس پروژه ها ايجاد درآم
داشت: به طور حتم قيمت گذارى اين پروژه ها، قيمت 
ــت كه پروژه براى  ــت بلكه قيمتى اس تمام شده نيس

واگذارى توجيه اقتصادى داشته باشد.

رييس راه آهن ايتاليا در ديدار با مديرعامل راه آهن، همكارى و مشاركت 
ــى و  ــتاى برگزارى دوره هاى آموزش ــران در راس خود را با راه آهن اي

قطارهاى سريع السير اعالم كرد.
ماتزون چينى رييس راه آهن ايتاليا به همراه هيئتى با مدير عامل شركت 
راه آهن كشورمان ديدار و گفت وگو كرد. طى اين ديدار پور سيد آقايى 
معاون وزير راه و شهرسازى و مدير عامل شركت راه آهن ضمن معرفى 

راه آهن و پروژه هاى ريلى، اهميت هر كدام از آنها را بازگو كرد.
ــه از پروژه هاى مهمى چون خطوط سريع السير محور قم  در اين جلس
– اراك و تهران – همدان ياد شد كه به عنوان پروژه هاى مهم در كشور، 

مى توانند استفاده از خطوط سريع السير را توسعه دهند.
مدير عامل شركت راه آهن با بيان اينكه ترانزيت و توسعه آن در كشور 
ــت، همكارى خود را با راه آهن  از جايگاه و اهميت خاصى برخوردار اس
ــرد و در مقابل، هيئت راه آهن  ايتاليا در همه بخش هاى ريلى اعالم ك
ــه ها به خصوص برگزارى  ايتاليا اعالم آمادگى كردند كه در همه زمين

دوره هاى آموزشى فنى با راه آهن ايران همكارى مى كنند.
ــرد در زمينه پرداخت وام هاى  همچنين رييس راه آهن ايتاليا اعالم ك
آسان با بهره پايين و همچنين قطارهاى سريع السير با ايران همكارى 
ــر ايتاليا و  ــت وزي ــل از اين ديدار نخس ــت؛ قب خواهد كرد. گفتنى اس
رييس جمهور ايران در كاخ رياست جمهورى تفاهماتى را در بخش هاى 

مختلف به خصوص ريلى به امضا رسانده بودند.

مدير حفظ نباتات اداره كل جهاد كشاورزى استان اصفهان گفت: كاهش 
ــارت به محصوالت  ــال50 درصد خس ــبب احتم ميزان بارش باران س

كشاورزى استان اصفهان شده است.
ــنعلى رحيمى با ارايه اين آمار، اظهار داشت: سن علف هاى هرز و   حس
رنگ آن از عوامل خسارت زا مزارع گندم است كه با كنترل مى توان اين 

خسارت احتمالى را به10 درصد كاهش داد.
وى افزود: متاسفانه امسال بيشتر مزارع تحت تنش هاى خشكى و گرما 
ــيب ها و آفت ها  ــد مقدار آس قرار گرفتند و هر چه مزارع ضعيف تر باش

بيشتر است.
مدير حفظ نباتات اداره كل جهاد كشاورزى استان اصفهان خاطر نشان 
كرد: اكنون گندم گلپايگان تحت تنش است و با عدم مراقبت خسارت 

جدى به آن وارد مى شود.

خبر

يك استاد دانشگاه درباره پيامدهاى پلكانى شدن قيمت بنزين گفت: 
« اجراى اين طرح عمال به سمت چند نرخى شدن قيمت انرژى پيش 
خواهد رفت و قطعا اين طرح آثار تورمى دارد و نبايد در اين باره ترديد 

كرد. »
ــدن قيمت بنزين ابتدا در مجلس راى آورد، اما  اگرچه طرح پلكانى ش
سپس براى بررسى بيشتر به كميسيون تلفيق عودت داده شد. طبق 
اين طرح كه احمد توكلى طراح اصلى آن است، قرار است تا يك سطح 
ــخص كه دولت تعيين خواهد كرد و احتماال همان60 ليتر باشد  مش
ــتر قيمت بنزين  ــد. اما با مصرف بيش قيمت بنزين1000 تومان باش
تغيير خواهد كرد به طورى كه گفته مى شود با مصرف مازاد بر60 ليتر 
تا100 ليتر قيمت بنزين به ليترى1500 تومان افزايش پيدا مى كند 
ــقف140 ليتر به1750 تومان و از اين ميزان بيشتر تا180 ليتر  و تا س
به دو هزار تومان بالغ مى شود. احمد توكلى معتقد است اين طرح آثار 
تورمى ندارد و به چندنرخى شدن بنزين نيز نمى انجامد. دكتر حسين 
ــائل اقتصادى در اين باره گفت:  راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مس
«به نظر مى رسد هدف اصلى اين طرح به يك معنا كنترل مصرف بوده 
ــه نحو عادالنه ترى ميان مردم  و اينكه منابع عمومى همچون بنزين ب
تقسيم شود نه آنكه عده اى به دليل مصرف بيشتر از اين مواهب عمومى 

بيشتر بهره بگيرند. »
ــمت چند نرخى شدن  وى ادامه داد: « اما اجراى اين طرح عمال به س
قيمت انرژى پيش خواهد رفت و قطعا اين طرح آثار تورمى دارد و نبايد 

در اين باره ترديد كرد. »
ــوى ديگر چون با اجراى اين طرح بنزين چندنرخى  وى افزود: « از س
ــف وجود  ــكال مختل ــاد به اش ــكل گيرى فس ــود احتمال ش مى ش

خواهد داشت. »
ــرح گفت:  ــراى اين ط ــوم اج ــاره پيامد س ــگاه درب ــتاد دانش اين اس
ــوم اينكه گروه هايى از جامعه با اجراى اين طرح  شديدا ناراضى  « س
خواهند شد. يعنى اجراى اين طرح نارضايتى در ميان كسانى همچون 
ــان مرتبط با بنزين  رانندگان تاكسى و حمل و نقل عمومى كه كارش

است، ايجاد خواهد كرد. »
وى ادامه داد: « بنابراين با اين تفاسير هدف اين طرح كه نوعى برقرارى 
عدالت است تحقق پيدا نخواهد كرد چون براى كسانى كه چند خودرو 
دارند مهم نيست نرخ بنزين چقدر شود چراكه نابرابرى آنقدر زياد شده 

كه براى عده اى اين رقم ها معنا ندارد. »
وى افزود: « نكته آخر اينكه حتى اگر قيمت بنزين خيلى افزايش پيدا 
كند و 5 هزار تومان شود مهم نيست، مهم اين است كه منابع به دست 
آمده چگونه هزينه خواهد شد. اگر قرار باشد منابع حاصل شده صرف 
ايجاد اشتغال، رشد اقتصادى و كاهش نابرابرى و ارايه خدمات عمومى 
ــاير قيمت ها از جمله ارز بشود  بهتر نشود و بهانه اى براى افزايش س

چرخه مارپيچى تورم را تشديد خواهد كرد. »

استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادى؛

تبعات گرانى
پلكانى  بنزين

آگهــى برگــزارى انتخابــات هيــات مديــره و بازرســان اتحاديــه صنفى 
فروشندگان پوشاك، كيف و كفش شهرستان لنجان

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان 
هيات برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى شهرستان لنجان

به استناد ماده (11) آيين نامه اجرايى نحوه برگزارى انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاى صنفى ( موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
نظام صنفى) از اعضاى اتحاديه صنف مذكور دعوت مى شود با همراه داشتن اصل پروانه كسب معتبر، روز چهارشنبه مورخ 1395/02/1 از 
ساعت 9/30 الى 12:30 به ساختمان اتاق اصناف به نشانى زرين شهر، خيابان وليعصر كوچه وصال مراجعه نمايند و با شركت در انتخابات 

از بين داوطلبان حائز شرايط، اشخاص مورد نظر را (با توجه به تعداد مورد نياز مشخص شده در جدول ذيل) انتخاب نمايند.  

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آيين نامه اجرايى نحوه برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى: 
1- بر اساس ماده 23 قانون، در اتحاديه ها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبى آراى ماخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس 
(اول و دوم) يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار تعيين مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هيات مديره اتحاديه، انتخاباتى براى انتخاب 

بازرسان (اصلى و على البدل) برگزار مى گردد. 
2- بر اساس تبصره بند (6) ماده 13 آيين نامه، وكالت دادن براى دادن راى ممنوع است. 

3- براساس بند (1) ماده (17) آيين نامه چنانچه هر يك از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند مى توانند ظرف مدت سه 
روز كارى پس از انتخابات شكايت خود را كتباً و با ذكر دليل به كميسيون نظارت تسليم نمايند. 

4- بر اساس ماده (15) آيين نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت مى يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب در دور 
دوم حداقل با حضور يك چهارم اعضا رسميت مى يابد. و در صورت عدم دستيابى به حد نصاب مذكور راى گيرى براى آخرين مرتبه با نصاب يك 

چهارم تكرار و در صورت عدم دستيابى به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحاديه اقدام خواهد شد.

 اسامى داوطلبان به ترتيب حروف الفبا مى باشد.

   1- اديبى                          حبيب اله

   1- برجى                          اكرم

      هيات مديره: (5) نفر اصلى- (2نفر) على البدل
      بازرسان: (1 نفر) اصلى- (1 نفر) على البدل

   3- حصيرى                       اكبر

   3- غفارپور                         شورانگيز

   8- طاهرى                        محمدرضا

   6- شفيعيان                      سيد اكبر

   10- ملكى                        ولى اله

   2- اديبى                          حميد

   2- دهقانپور                       شهال

   4-رجايى                           محمدحسين
   5-رجايى                           ولى اله

   4- معين ريزى                   زهرا

   9- طغيانى                       على

   7- صالحى                        رحمت اله

   11- مهديان                      احمدرضا

اسامى داوطلبان هيات مديره

اسامى داوطلبان بازرسان

تعداد مورد نياز
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حجت االسالم والمسلمين على سرلك دبير دومين جشنواره روحانى و سينما 
در نشست خبرى اين جشنواره گفت: « مارمولك » فيلمى است كه سينماى 
ايران را يك گام به پرداخت روحانى در سينما نزديك كرد و بعد از آن بود كه 

اقبال سينما براى پرداخت به روحانيت بيشتر شد.
سرلك اظهار داشت: خاستگاه برگزارى اين جشنواره دغدغه هايى بود حاصل 
از سو تفاهم ها و تنگ خلقى هايى كه از تجربه نزديك شدن نسبت روحانى و 
سينما در سال هاى گذشته شاهد بوديم. وى افزود: در دوره اول، جشنواره-

همايش، داشتيم كه بحث  هاى تئوريك و بحث مفصل از منظرهاى گوناگون 
در آن گنجانده شد. اين جشنواره ارديبهشت ماه 93 برگزار شد و نتايج و اثرات 
موثرى داشت و از جمله اتفاق هايى آن اين بود كه شورا سياستگذارى جشنواره 

خدمت رهبر معظم انقالب رفتند و رهبرى بر ادامه اين كار تاكيد كردند.
ــانى است كه در اين عرصه  سرلك افزود: امسال جشنواره فقط تقدير از كس
خوب فعاليت كردند و در 27 فروردين ماه آيين تقدير از فيلم هايى كه در حوزه 

روحانى ساخته شده است، برگزار مى شود.
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا اظهارات كمال تبريزى در خصوص 
نگاه مثبت رهبرى به فيلم « مارمولك »، باعث نامزدى اين فيلم شد؟ گفت: 
ــته هم مورد ارزيابى قرار گرفت.  اتفاقا در همان  فيلم مارمولك در دوره گذش
دوره گفت وگوى مفصلى با كمال تبريزى كارگردان اين اثر داشتم كه بازتاب 
ــت. صحبتى كه اخيرا از رهبرى درباره فيلم  بسيارى در فضاى رسانه ها داش
نقل شده است هيچ ارتباطى با نامزدى اين فيلم در اين دوره از جشنواره ندارد.

ــت و توانمندى است و به لحاظ بازى،  سرلك ادامه داد: مارمولك فيلم درس
ــت. اگرچه به اين فيلم هم  ــاخته شده اس فرم و حرفى كه مى زند درست س
مانند خيلى از آثار سينمايى انتقاداتى وارد است. در همان گفت وگويى كه با 
كمال تبريزى داشتم، اين كارگردان اذعان مى كند كه در مورد انتخاب اسم 
ــت و اين هم به خاطر اين بود كه چند اسم را براى آن  ــتباه كرده اس فيلم اش
انتخاب كرده بوند ولى فقط با اسم « مارمولك » موافقت شد. سرلك  در پاسخ 
به سوالى در مورد اينكه طرحى براى حضور تعداد محدودى بازيگر در نقش 
روحانى در فيلم هاى سينمايى است، گفت: اينكه چنين طرحى به مجلس ارايه 
شده است كه فقط برخى از بازيگران در نقش روحانى بازى كنند، از نظر من 
اصال درست نيست و چنين مسئله اى امكان پذير نيست. گفتنى است مراسم 
اختتاميه اين جشنواره روز گذشته برگزار و منتخبان هربخش معرفى شدند. 

خبر
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سينما

ــرى  يكى از  ــينما درباره موضع گي ــى، كارگردان س حبيب ا... بهمن
ــت: كار آن روزنامه  ــور گف ــاره مرحوم فرج ا... سلحش روزنامه ها درب
ــتى نبود. اما درباره اين هجمه ها  در انتشار چنين مطالبى كار درس
بايد بگويم طبيعى است كه هنرمندان جبهه فرهنگى انقالب با يك 
جنگ همه جانبه نرم مواجه باشند؛ زيرا يكى از  اولين اهداف دشمنان 
ــه داران مبارزه  ــتند كه طالي انقالب، همين هنرمندان انقالبى هس

با جنگ نرم هستند.
ــب كنيم كه چنين  ــزود: نبايد تعج ــب كايت ها »  اف كارگردان« ش
ــد. هجوم  ــرار بگيرن ــم ق ــاز و تهاج ــت و ت ــورد تاخ ــى م هنرمندان
ــهيد آوينى و مرحوم سلحشور نشان دهنده  به  هنرمندانى مانند ش
ــانى چنين هنرمندانى را مورد  ــت و بايد ديد چه كس حقانيت آنهاس
تهاجم قرار مى دهند. بهمنى تصريح كرد: براى ارزيابى كيفيت آثار 
ــنجى كرد. توجه  ــور بايد از مردم نظر س هنرى افرادى مانند سلحش
ــريال يوسف، با اشتياق  ــيد كه مردم همچنان با پخش س داشته باش
آن را دنبال مى كنند. اين امر نشان دهنده تاثير اين اثر بر مردم است 

و اينكه جذابيت هاى الزم براى آثار فرهنگى را داشته است.
ــت به جاى اينكه  ــلما »  ادامه داد: بهتر اس ــيب و س كارگردان « س
ــانه هايى  ــخ گويى به چنين روزنامه و رس ــغول پاس خودمان را مش
ــم و بهانه ها را  ــتحكم تر كني ــه هنرمندان متعهد را مس كنيم، جبه
از دست معاندين بگيريم؛ تا اين هنرمندان بتوانند با توليد  آثار فاخر 

و ارزشمند ديگرى حرفى براى گفتن داشته باشند.

ــريال  ــت: مخاطبان اين س ــهرزاد » گف ــرمايه گذاران مجموعه « ش يكى از س
به حرف هايى كه درباره پايان اين سريال زده مى شود، توجهى نكرده و تا پايان 

كار صبر كنند.
ــار اخبارى مبنى بر لو رفتن پايان داستان  ــيد هادى رضوى » درباره انتش « س
« شهرزاد » گفت: من فكر مى كنم بهتر است مخاطبان تا پايان توزيع سريال صبر 
كنند و همراه با قصه پايان آن را ببينند. قطعا استاد فتحى و خانم ثمينى داستان 
ــت و تا لحظه آخر مخاطب بايد  را طورى نوشته اند كه همچنان پر رمز و راز اس

منتظر حوادث تازه اى باشد.
ــهرزاد» معتقدند اگر  ــخ به اين موضوع كه بابرخى از مخاطبان «ش وى در پاس
ــبيه  ــد، اين مجموعه هم ش ــاد ازدواج كن ــهرزاد با فره ــريال ش در انتهاى س
به سريال هاى تركيه اى مى شود، عنوان داشت: به هيچ وجه اين سريال شباهتى 
ــريال ها اركان خانواده را هدف گرفته اند و  با سريال هاى تركيه اى ندارد. اين س
ــى مى كنند،  ــواده را بى ارزش و متالش ــق هاى ضربدرى كانون خان با طرح عش
ــهرزاد » كامال برمبناى تاكيد بر خانواده پيش مى رود.  درحالى كه سريال « ش
ــتان حشمت ديالوگى مى گويد با اين  وى تصريح كرد: مثال در يك بخش از داس
ــواده داريم و  ــا توجه ويژه اى به خان ــوهردار حرمت دارد و م مضمون كه زن ش

عشق در اين اثر مقدس است و مانند آثار تركيه اى با هوس آلوده نشده است.
رضوى اظهارداشت: خيلى خوشحالم كه مردم با اشتياق اين مجموعه را پيگيرى 
ــاى آن را پرداخت نكرده اند،  ــان كه پول تماش مى كنند. حتى برخى از مخاطب

حاال پشيمان شده اند و اعالم كردند كه مى خواهند هزينه خريد اثر را بپردازند.

خبر

خبرگزارى فارس: 

مردم براى ديدن پايان « شهرزاد » 
صبر كنند 

حبيب ا... بهمنى:

هجوم به مرحوم « سلحشور » 
نشان دهنده حقانيت اوست

حضور « سعدى و كنفوسيوس » در يك همايش

ــيوس » همزمان با ايام روز بزرگداشت سعدى  ــعدى و كنفوس همايش « س
در مركز فرهنگى شهر كتاب برگزار مى شود.

ايران و چين، دو كشور باستانى قاره آسيا با سابقه اى طوالنى و تاريخ و تمدنى 
ــتى ديرينه و عميق ايران و چين به بيش از دو هزار  غنى هستند و قدمت دوس
سال مى رسد. مردم دو كشور همواره با يكديگر تماس داشته و افراد زيادى از 
ــور مقابل آشنا  دو ملت با يكديگر رفت و آمد مى كردند و با فرهنگ و هنر كش
مى شدند. مردم چين همواره براى سعدى شيرازى و آثارش ارزش فراوانى قائل 
ــعدى نيز به دفعات از چين به زبان  بوده و هستند و به او احترام مى گذارند. س
تحسين آميزى ياد كرده است. سعدى و كنفوسيوس دو شاعر متفكر از سرزمين 
ايران و چين هستند كه آثارشان براى مردم دو كشور آشناست و از اشعار و آثار 
ــى جامعه انسانى از يك  اين دو حكيم بزرگ بر مى آيد كه در مشاهده و بررس

پايه و اساس مشترك برخوردار بودند كه همان محبت و انسان دوستى است.
ــتانه  روز بزرگداشت سعدى،  همايش دو روزه سعدى و كنفوسيوس، در آس
با مشاركت مركز فرهنگى شهر كتاب، مركز سعدى شناسى، رايزنى فرهنگى 
ــگاه خه بى چين،  ــگاه پكن و دانش ــالمى ايران در چين، دانش جمهورى اس
با حضور سعدى  شناسان و كنفوسيوس شناسان ايران و چين برگزار مى شود.

سخنرانان و مقاالتى كه در اين همايش ارايه مى شوند به اين شرح  هستند:
دكتر فتح ا... مجتبايى: « طبيعت و تربيت از ديدگاه كنفوسيوس و سعدى »، 
دكتر رضا داورى اردكانى: « شاعر پارسى و حكيم چينى »، دكتر ضيا موحد: « 
كنفوسيوس و سعدى: دو پنجره  اخالقىـ  رفتارى به جهان »، چنگ من لى: 

« اهميت عملى انديشه هاى خيرخواهى سعدى و كنفوسيوس »، باى گوى: 
« از ترجمه « گلستان » نگاه به پديده توسعه ميان فرهنگى چين و ايران »، 
ــيوس »، دكتر  ــعدى و كنفوس ــا زونگ پينگ: « مقايسه  انديشه هاى س ش
ابوالقاسم اسماعيل پور: « بررسى تطبيقى مكالمات كنفوسيوس با گلستان 
ــانى از ديدگاه كنفوسيوس و  سعدى »، دكتر مهدى محبتى: « طبيعت انس
ــعدى و كنفوسيوس با دوگانه   سعدى »، دكتر محمد دهقانى: « مواجهه  س
ــعدى،  ــيوس و س ــا خاكى: « كنفوس ــالق »، دكتر غالمرض ــت و اخ سياس
ــتانى: « با سعدى از شيراز تا  اندرزگويان اخالقى » و كوروش كمالى سروس
پكن ». اين همايش در روزهاى يكشنبه و دوشنبه 29 و30 فروردين از ساعت 
16 در مركز فرهنگى شهركتاب واقع در خيابان شهيد بهشتى، خيابان شهيد 

احمد قصير ( بخارست)، نبش كوچه سوم برگزار مى شود.

مسعود فراستى منتقد سينما در سمينار نقدنويسى در جشنواره « سما » گفت: 
نقد تنها راه جلو رفتن است و سينما هم از اين قاعده مستثنى نيست، اما وقتى 
فيلمسازى مثل افخمى ضد نقد است واى به حال بقيه جريان هاى سينمايى.
مسعود فراستى منتقد سينماى ايران در دومين نشست از سمينار نقدنويسى 
ــالن  ــازان و بازيگران در س ــينماى ايران كه با حضور جمعى از فيلمس در س
ــتن در درجه نخست يك  ــطين برگزار شد، گفت: نقد نوش اصلى سينما فلس
دغدغه شخصى براى نويسنده است كه اين دغدغه شخصى موجب درگيرى 
ــود و زمانى كه اين مسئله  ــدن براى فرد مى ش ــئله ش ذهن و در نهايت مس
ــود.  ــد به نقد تبديل مى ش ــتوانه تحقيق، اما و اگر و چرايى همراه باش با پش
ــود را دارند، اما در مواردى  هريك از منتقدان ديدگاه و جهان بينى خاص خ
ــئله و چالش  ــدن به مس ــوع و تبديل ش ــرى ذهنى با يك موض مانند درگي
مشترك هستند. وى با اشاره به جريان نقد و تاثيرگذارى آن در سينما گفت: 
ــاز حركت  ــران جلوتر از فيلمس ــينماى اي ــدم كه جريان نقد در س من معتق
مى كند و اساسا منتقدان يك سر و گردن از سينماى ايران باالتر هستند، اما 

همين جريان نقد نياز به باز تعريف دارد.
ــان نقد در برنامه  ــتى در توضيح صحبت هاى خود با ذكر مثالى از جري فراس
ــينماى  ــت » بحثى درباره س ــش در برنامه « هف ــت: چندى پي «هفت» گف
كمدى كردم گفتم كه هركس كه فكر مى كند فيلمساز شده و يا به اصطالح 
ــروع يا سراغ فيلم هاى  از مادرش قهر كرده مى خواهد فيلم بسازد و براى ش
جشنواره پسند آن سوى مرزها مى رود و يا كمدى مى سازد. درحالى كمدى 

ساختن تمرين مى خواهد و اتفاقا سخت ترين نوع فيلمسازى است.
ــى بر آن حاكم  ــت نقد در جامعه اى كه دموكراس وى ادامه داد: جريان درس
ــى وجود نداشته باشد  ــكل مى گيرد و جامعه اى كه در آن دموكراس باشد ش
نه نقد و نه سينماى كمدى، هيچ يك شكل نمى گيرد. بنابراين نقد، تنها راه 
جلو رفتن است و سينما هم از اين قاعده مستثنى نيست، اما وقتى فيلمسازى 

مثل افخمى ضد نقد است واى به حال بقيه جريان هاى سينمايى.
ــت  ــتى تاكيد كرد: ناگفته نماند به دليل به وجود نيامدن جريان درس فراس
ــينماى ايران به روابط عمومى فيلم ها تبديل  نقد نويسى، اغلب منتقدان س
شده اند و از سوى ديگر هيچ يك از فيلمسازان هم نقدپذير نيستند و تا وقتى 
ــالم نقد نويس را  ــكل فيلم از زبان منتقد بيان مى شود، از فردا جواب س مش

نمى دهد. 

ــى جريان ها  ــال قبل برخ ــات دو س هنوز اعتراض
ــى » را از ياد نبرده ايم  به تابلوى « صداقت آمريكاي
ــيدن اين تابلو از معابر شهر  كه منجر به پايين كش
تهران شد، اما اين همه ماجرا نبود. داستان سازمان 
فرهنگى « اوج » اينجا تمام نمى شد و ادامه داشت. 
سازمانى كه به تازگى انيميشنى با عنوان « بچرخ تا 

بچرخيم » توليد كرده است. 
انيميشن « بچرخ تا بچرخيم » در روزهاى گذشته 
ــرخ تا  ــت. « بچ ــده اس ــبكه كودك پخش ش از ش
ــال تحريم هاى  ــم » روايتى كودكانه از اعم بچرخي

غرب عليه مردم ايران است.
« دايى محمد »، « عمو محمود » و « عمو حسن » 
به ترتيب درباره اتفاقاتى كه داخل خانه «آقاجون» 
ــوند. ماجرا  ــام » روبه رو مى ش مى افتد با « آقاى س
ــا ديدن  ــاى آقاجون ب ــه نوه ه ــت ك از اين قرار اس
ــام كه يك فرفره  ــباب بازى جديد پسر آقاى س اس
ــبيه آن را بسازند.  رنگى بود تصميم مى گيرند تا ش
ــباب بازى جديد  پس از آن متوقف نمى شوند و اس
ديگرى مى سازند. آنها در آخر با لبخندهاى آقاجون 
سراغ ساخت « چرخ چاه » مى روند، چيزى كه عدم 
ــده بود همه را در ده  توانايى در ساخت آن باعث ش
ــام كند. شخصيت هاى  ــته به آقاى س مريد و وابس
ــه ماجراى  ــدند ك ــه اى طراحى ش ــتان به گون داس
ــه دولت پياپى در موضوع  آنها شبيه به عملكرد س

هسته  اى ايران است.

ــن را بيشتر از  ــتان اين انيميش محمد سرشار داس
دو سال قبل و در زمانى كه اولين توافقات هسته اى 
ميان ايران و 1+5 اعالم شده بود، نوشت. « داستان ما 
و كدخدايى كه نمى خواست فرفره بسازيم » به خاطر 
تطابق روايتش با اتفاقات روز به سرعت در شبكه هاى 
اجتماعى دست به دست شد. همان روزها تابلوهاى 
« صداقت آمريكايى » هم در تهران حسابى سروصدا 
كرد. تابلويى كه در سال هاى آخر دولت دهم طراحى 
شده بود، در روزهاى آغازين دولت يازدهم بر معابر 
شهر تهران نصب شد. « صداقت آمريكايى » نمايى 
از بى اعتمادى به آمريكا بود. بى اعتمادى به آمريكا 
ــاى مذاكرات،   ــا در روزه ــدى نبود، ام حرف جدي
ــتند فضا ناخوش شود هرچند  عده اى دوست نداش
ــام برخى « كارهاى  كه رهبر انقالب نيز درباره انج
نابه جا » هشدار داده و بارها اعالم كرده بودند كه به 
طرف غربى خوش بين نيستند. تاكنون آمريكايى ها 
به هيچ كدام از تعهدات آمده در متن مذاكرات عمل 
ــدى را عليه ايران  ــا تحريم هاى جدي نكرده اند. آنه

وضع كرده اند.
 به نوشته « تسنيم »؛ « صداقت آمريكايى » متوقف 
نشد؛ جريانى كه در موضع ايجاب قرار داشت، دست 
ــت.  ــازى داش پرى از توليدات هنرى براى جريانس
ــمر زمانه ات را بشناس »، موشن هاى  تابلوهاى « ش
ــته اى، ترانه هاى  صداقت آمريكايى و مذاكرات هس
ــاى روى ميز »،  ــكا » و « گزينه ه ــر آمري « مرگ ب

ــفنديار قره باغى از ترانه « آمريكا  ــخه جديد اس نس
ــو »، كاريكاتورهاى تقابل  ــه نيرنگ ت آمريكا ننگ ب
ايران و آمريكا، نماهنگ حاج صادق آهنگران با نام 
ــتانى و  «مرگ بر آمريكا 93»، فيلم هاى كوتاه داس
ــترده سطح شهر و ... كه  مستند، گرافيتى هاى گس
توسط بچه هاى انقالبى در سازمان فرهنگى «اوج» 
ــى از جنس  ــراى برخوردهاي ــد، فرصتى ب توليد ش

تيترهاى « ديپلماسى بيلبوردى » باقى نگذاشت.
ــى كه  ــا و كدخداي ــتان م ــره « داس ــروز باالخ ام
ــازيم » تبديل به انيميشن  ــت فرفره بس نمى خواس
ــن  ــت. اين انيميش ــده اس « بچرخ تا بچرخيم » ش
ــمين جشنواره مردمى  در اكرانى ويژه، آغازگر شش
ــته بود و توانست جايزه  ــال گذش فيلم عمار در س

فانوس طاليى اين جشنواره را از آن خود كند. 
ــبت  ــانه ها نس حاال دوباره موضع گيرى برخى رس

به نمايش اين انيميشن، آغاز شده است. 
ــن را  ــن انيميش ــب اي ــالح طل ــاى اص ــانه ه رس
ــور دولت  ــت و رييس جمه ــكار به دول توهين آش
ــتاى دفاع از  ــد و آن را در راس ــى دانن اصالحات م
ــام ارزيابى  ــاد از برج ــژاد و انتق محمود احمدى ن
ــاى منتقد  ــانه ه ــو اما رس ــد. در اين س ــى كنن م
ــش « بچرخ  ــده دارند انيمي ــت عقي و مخالف دول
ــاط با  ــود در ارتب ــات موج ــم » واقعي ــا بچرخي ت
ــان  ــم و آن چه گرفتيم را نش ــام و آن چه دادي برج

داده است.

ــتمي در بيمارستان جم  ــمي صبح پنج شنبه از عباس كيارس سيد حسن هاش
تهران عيادت كرد و پس از ديدار و احوالپرسي از اين فيلم ساز برجسته ايراني به 
خبرنگاران گفت: وضعيت كيارستمي رو به بهبود است و اقدامات درماني الزم 
ــت و اميدواريم تا10 روز آينده از بيمارستان مرخص  ــده اس براي وي انجام ش

شود.
وي اضافه كرد: براي درمان بيماري كيارستمي نياز به جراحي بود كه انجام شد 
و بعد دچار التهاب كيسه صفرا شد كه ربطي به جراحي نداشت و كيسه صفراي 
وي نيز عمل شد، اما بعد از آن دچار عفونت شدند كه متاسفانه عفونت وارد خون 
شده بود و شرايط كيارستمي را حاد كرده بود و در عيادتي كه روز 13 فروردين 

براي اولين بار از ايشان داشتم وضعيت ايشان بسيار بحراني بود.
ــگاه علوم پزشكي ايران،  ــت اضافه كرد: البته همكاران من در دانش وزير بهداش
در جريان وضعيت كيارستمي بودند و كارهاي الزم را انجام مي دادند. بهترين 
ــان را پيگيري مي كردند و  متخصصان بيماري هاي واگير و عفوني درمان ايش
ــكان و جراحان  ــري از بهترين پزش ــتمي تيم ديگ بعد از عيادت من از كيارس
بيمارستان هاي تهران براي هم فكري با پزشكان كيارستمي با آنان همفكري 

كردند.
ــتمي گفت: خوشبختانه شرايط  ــت درباره آخرين وضعيت كيارس وزير بهداش
رو به بهبود است، تب ايشان قطع شده است، وضعيت كليه ها خوب است و تغذيه 

كيارستمي نيز به صورت عادي انجام مي شود و اشتهاي وي نيز خوب است.
ــنگين كه براي كيارستمي  ــمي اضافه كرد: با وجود عمل هاي جراحي س هاش
ــدن است  ــن وي دوره نقاهت به خوبي در حال طي ش ــده با وجود س انجام ش
ــد و برادر  ــي كه با فرزن ــد دارم و صحبت هاي ــن هنرمن ــناختي كه از اي و با ش
ــود  ــاي خ ــا پ ــتمي ب ــه زودي كيارس ــم ب ــام داده اي ــردان انج ــن كارگ اي

از بيمارستان خارج مي شوند و به خدمات هنري برمي گردند.
ــت در واكنش به صحبت هايي كه در روزهاي اخير درباره وضعيت  وزير بهداش
ــده نيز گفت: حاشيه سازي براي بخش  كيارستمي در فضاي مجازي منتشر ش
ــيه ها توجه كرد امسال من از  ــه وجود دارد خيلي نبايد به حاش پزشكي هميش
ــته ام كه بدون توجه به حاشيه ها با  ــگاه هاي علوم پزشكي خواس روساي دانش

تالش بيشتر براي خدمت به سالمت مردم تالش كنند. 
ما نبايد به خاطر حاشيه ها از كار غافل شويم زيرا هيچ آبي از اين حاشيه سازي ها

براي مردم گرم نمي شود.

ــايت جديد  ــى در مورد س ــاى داخل ــات و خبرگزارى ه اداره كل مطبوع
خبرنگاران، اطالعيه اى صادر كرد.

ــور مطبوعاتى  ــايت معاونت ام ــزارى مهر به نقل از وبس به گزارش خبرگ
ــالمى، اداره كل مطبوعات و  ــاد اس ــانى وزارت فرهنگ و ارش و اطالع رس
خبرگزارى هاى داخلى در اطالعيه اى از خبرنگاران متقاضى كارت حرفه اى 
خواست از امروز شنبه 28 فروردين 95 به سامانه جامع رسانه هاى كشور 

مراجعه كنند.
در اين اطالعيه آمده است:

با توجه به تدوين دستورالعمل جديد صدور كارت حرفه اى روزنامه نگارى، 
ــوابق و  ــد ضمن بارگذارى س ــهيالت خبرنگارى مى توانن متقاضيان تس
ــور، درخواست خود را پيگيرى  ــامانه جامع رسانه هاى كش آثار خود در س

كنند.
كليه متقاضيان جديد و همچنين كسانى كه تاكنون در سايت سمان پرونده 
داشته اند، در صورت تمايل به عضويت در بانك اطالعاتى خبرنگاران كشور 
و استفاده از تسهيالت آن الزم است حساب كاربرى جديد در سامانه جامع 

رسانه هاى كشور ( e-rasaneh.ir )  تشكيل دهند.
ــامانـه قابل  ــش « خبـرنگاران » ايـن س اطالع از نحوه عضويـت در بخـ

مشاهده است.
ــتفاده خبرنگاران از مدارك  الزم به يادآورى است، سايت سمان، براى اس

بارگذارى شده قبلى، تا اطالع ثانوى قابل استفاده است.

مصطفى تقى زاده با حضور چند بازيگر سرشناس اولين فيلم سينمايى 
خود با نام موقت « زرد » را كليد خواهد زد.

ــار و  ــان، بهاره كيان افش ــرداد صديقي ــاره بيات، مه ــرام رادان، س به
شهرام حقيقت دوست بازيگرانى هستند كه تا كنون حضورشان در اين 

فيلم قطعى شده است.
نكته جالب توجه حضور كامران مجيدى برادر مجيد مجيدى به عنوان 

تهيه كننده است.
ــن فيلـم را هـم بـر عهـده  مصطفى تقى زاده نگـارش فيلـم نامـه ايـ
دارد. در كارنامه كارى اين كارگردان كه سابقه دستيارى سعيد سهيلى 
در فيلم « كالشينكف » و برنامه ريزى فيلم « چند متر مكعب عشق » 
را دارد، كارگردانى فيلم هاى نيمه بلند « رها » و « عقربه ها » نيز ديده 
مى شود. او در فروردين ماه 93 فيلم نامه « زرد » را به ثبت رسانده و حاال 
دقيقا دو سال پس از ثبت فيلم نامه شرايط ساخت اولين فيلم سينمايى 

بلند او فراهم شده است. نام اين فيلم به زودى تغيير مى كند.
ــى و چهارم  ــنواره س كامران مجيدى تهيه كننده اين فيلم هم در جش
ــيد جمال سيدحاتمى را تهيه  «الك قرمز» اولين تجربه سينمايى س

كرده بود. هنوز اطالعاتى در خصوص موضوع فيلم وجود ندارد.

ضد نقد نباشيم

وزير بهداشت:

عباس كيارستمي تا 10 روز آينده 
از بيمارستان ترخيص مي شود

سرلك:

« مارمولك » ، پرداخت روحانى 
در سينماى ايران را يك گام جلو برد

رونمايى از سايت جديد خبرنگاران
بهرام رادان و ساره بيات بازيگران 

« زرد » شدند

اخبار

درباره واكنش رسانه ها به يك انيميشن؛

بچرخ تا بچرخيم!
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همان طور كه شباهت هاى ظاهرى از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شود، 
در مواردى فرزندان از والدين خود ژن هاى موفقيت را به ارث مى برند كه 

اين موضوع در ورزش اتفاق ها و حواشى جالبى را رقم مى زند.
ــا رخ داد و ــخ در فوتبال دني ــال 95، دو اتفاق تل در روزهاى ابتدايى س

 دو ستاره مشهور مستطيل سبز با كره خاكى وداع كردند. 
ــروف فوتبال  ــتاره مع ــاه، يوهان كرايف س ــن روز فروردين م در پنجمي
ــال هاى ( 1971، 1973 و 1974 )  ــلونا كه در س ــگاه بارس هلند و باش
به عنوان بهترين بازيكن سال اروپا انتخاب شده بود، در سن 68 سالگى 
ــت.10 روز بعد از اين اتفاق، چزاره مالدينى يكى از بهترين هاى  درگذش
ــن ايتاليايى كه به  ــالن و اولي ــال ايتاليا و تيم مي دهه60 ميالدى فوتب
عنوان كاپيتان ميالن جام قهرمانى باشگاه هاى اروپا را باالى سر برد هم، 

ديده از جهان فروبست.
ــال هاى  ــطوره بزرگى بود ولى در س چزاره هرچند در دوران خودش اس
ــرش « پائولو »  ــش پس ــعاع درخش ــارات و نامش تحت الش اخير افتخ
ــطوره  ــرار گرفت؛ آن هم برخالف اس ــى ايتاليا و تيم ميالن ق در تيم مل
ــى را در تيم هاى  ــرش « وردى » مدت زمان كوتاه فوتبال هلند كه پس
بارسلونا، منچستر، سلتاويگو و اسپانيول بازى كرد، اما نتوانست همانند

كرايف پدر، به ستاره اى براى فوتبال هلند تبديل شود.
درگذشت اين ستاره ها كه فرزندان شان هم نامى از خود در فوتبال دنيا 
ــكارانى كه فرزندان شان  ــته اند، نگاه ها را به سوى ورزش به يادگار گذاش
هم توانستند همانند والدين در يك رشته ورزشى افتخار آفرينى كنند، 

سوق داد؛ نفراتى كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

آشنايى با پدران و فرزندان مشهور دنياى ورزش

ريك برى 72 ساله كه داراى 5 پسر و يك دختر است، در 15 سال بازى 
ــى اش ثبت و با كسب  در NBA، افتخارات بزرگى را در كارنامه  ورزش

25/729 امتياز جزو 5 بازيكن برتر اين رقابت ها لقب گرفت. 
ــاله است، هرچند بسكتباليست  « اسكوتر » فرزند اول ريك كه 49 س
ــت آورد، اما  ــت فرصت بازى در ليگ NBA را به دس بود، اما نتوانس
«جان» فرزند دومش طى سال هاى 1992 تا 2004 در برخى تيم هاى 

اين مسابقات بازى كرد. 
ــت كه  ــومش يعنى « برنت » اس ــر س ــن فرزند ريك، پس معروف تري
از سال 1995 تا 2009 براى 6 تيم بازى كرد و در سال 2005 به همراه 
سن آنتونيو اسپرز قهرمان NBA شد؛ عنوانى كه باعث شد «برى ها» 
ــام قهرمان اين  ــرى تاريخ NBA لقب بگيرند كه ج دومين پدر و پس

رقابت ها را به دست آورده اند. 
« دريو » هم زياد معروف نبود، هرچند در NBA بازى كرد. « كانيون » 

پسر آخر ريك هم در كالج بسكتبال چارلستون تمرين مى كند.

ــت كه  ــى اس ــين و مربى فعلى انگليس ــپ » بازيكن پيش ــرى ردن « ه
در تيم هاى وستهام، بورنموث، برنتفورد، سياتل ساندرز و بورنموث بازى 
ــاوت همپتون،  ــتهام، پورتس موث، س كرده، در تيم هاى بورنموث، وس
تاتنهام و كويينز پارك رنجرز مربيگرى كرده و از ابتداى سال سرمربى 

تيم ملى اردن شده است. 
ــى ردنپ كه  ــت. جيم ــى فرانك لمپارد اس ــى ردنپ و داي او پدر جيم
ــتان را دارد، تا سال 2005 كه  ــينه 17 بازى براى تيم ملى انگلس پيش

ــاى بورنموث، ليورپول،  ــال خداحافظى كرد، براى تيم ه از دنياى فوتب
تاتنهام و ساوت همپتون به ميدان رفت، اما به اندازه پسر عمه اش يعنى 

فرانك لمپارد، مشهور نبود. 
ــتان بود كه 106 بازى ملى و ــتاره هاى فوتبال انگلس لمپارد يكى از س

29 گل زده در كارنامه دارد. او در دوران بازيگرى براى تيم هاى وستهام، 
ــال 2015 به  ــيتى بازى كرد و در س ــى و منچسترس ــوانزى، چلس س

تيم نيويورك سيتى پيوست.

ــان  ــرش از قهرمان ــارت و پس ــل ارنه ــف دي رال
ــابقات فرمول يك و رالى بوده و  شناخته شده مس
ــتند. ديل در دوران فعاليتش 7 قهرمانى و 76  هس
ــچ ترديدى مى توان  ــت آورد و بدون هي برد به دس
او را بهترين راننده مسابقات نسكار تا زمان مرگش 

برشمرد. 
اين راننده آمريكايى كه سلطان پيست بود، در 18 
ــال 2001 و در رقابت هاى ناسكار - ديوتا  فوريه س
ــين ها و ديوار  ــد از برخورد با يكى از ماش 500 - بع

حاشيه محل مسابقه، به شدت از ناحيه سر مصدوم 
ــتان هاليفاكس و  ــاعتى بعد در بيمارس ــد و س ش
در سن 49 سالگى درگذشت، درحالى كه پسرش 

بدون اطالع از تصادف پدرش، به رقابت ادامه داد. 
ديل ارنهارت پسر هم از 24 سالگى به صورت رسمى 
ــد كه به خوبى راه پدرش را  ــابقات ش وارد اين مس
ــى و 88 پيروزى،  ــا10 قهرمان ــه داد و امروز ب ادام
ــكار ــول يك در ناس ــن رانندگان فرم ــزو بهتري ج

 است.

ــا و ردنپ ها، در  ــا، كرايف ه ــد از مالدينى ه بع
ــا نام برد.  ــوان از كرانچاره عرصه فوتبال مى ت
« زالتكو »پدر در ايران در تيم هاى پرسپوليس و 
سپاهان مربيگرى كرد و با سپاهان قهرمان ليگ 
ــه در دوران بازيگرى  ــد. وى ك و جام حذفى ش
در دو تيم ملى يوگسالوى و كرواسى بازى كرد، 
ــت تيم ملى كرواسى  در عرصه مربيگرى توانس

ــانده و  را بدون باخت به جام جهانى 2006 رس
ــورش را  ــت ها هدايت تيم ملى كش در آن رقاب
برعهده بگيرد. پسرش « نيكو » هم سابقه بازى 
در تيم هاى دينامو زاگرب، پورتث موث، تاتنهام 
ــون 74 بازى  ــته و تاكن ــف را داش و ديناموكي
ــى انجام  ملى هم براى تيم ملى فوتبال كرواس

داده  است.

ــدر  ــپوليس و پ ــن در پرس ــد پروي ــى و محم عل
ــازى كه پدر  ــا حج ــى، ناصر، آتيال و آتوس در تيم مل
در تيم ملى و استقالل، پسر در تيم استقالل و دختر 
در رشته فوتسال، احمدرضا و امير عابدزاده، ابراهيم و 
ــپوليس جزو ستاره هاى  اردالن آشتيانى در تيم پرس
ــتند كه  ــبز هس ــتطيل س ــم و جديد ايرانى مس قدي
پدران بسيار بيشتر از فرزندان شهرت داشته و دارند. 
ــتى اما قضيه كامال متفاوت است زيرا محمد  در كش
خادم ازغدى تنها يك مدال نقره در مسابقات جهانى 

ــول  ــرانش اميررضا و رس ــو دارد، اما پس 1962 توكي
از اسطوره هاى كشتى ايران و جهان هستند.

 اميررضا برادر بزرگ تر يك طال و يك برنز از مسابقات 
جهانى و دو برنز در المپيك را در كارنامه دارد، اما رسول 
كه امروز رييس فدراسيون كشتى است، يك طال و يك 
برنز در المپيك و دو طال و يك نقره در مسابقات جهانى 

كسب كرده است.
 البته عسگرى محمديان و پسرش محمدحسين هم 

در عرصه بين المللى كشتى افتخار آفرين بوده اند.

ــته مختلف موفق به كسب  خانواده « نوآ » در سه رش
ــارى »، پدر بزرگ  ــده اند. « زاچ ــن معتبرى ش عناوي
ــال  ــت كامرونى بود و در س خانواده كه يك فوتباليس
ــه شد.  1961 به همراه تيم نانت، قهرمان ليگ فرانس
ــوى  ــرش « يانيك » كه ترجيح داد مليت فرانس پس
داشته باشد، در رشته تنيس مقام هاى زيادى به دست 
آورد كه مهم ترين آنها قهرمانى اوپن فرانسه در سال 

ــتراليا در سال1990 و  1983، نايب قهرمانى اوپن اس
كسب دو عنوان سومى در اوپن ويمبلدون در سال هاى 
ــت. نوه زاچارى يعنى « يوآخيم »  1979 و 1985 اس
ــت كه عالوه بر بازى  اما يك بسكتباليست مطرح اس
در تيم هاى مختلف NBA، به همراه تيم ملى فرانسه 
به عنوان نايب قهرمانى مسابقات جام ملت هاى اروپا 

در سال 2011 دست پيدا كرده است.

ــه بعد از  ــلوس كلى جونيور » ك ــيوس مارس « كس
ــدن، نامش را به محمد على تغيير داد،  ــلمان ش مس
يكى از ستارگان بزرگ بوكس حرفه اى دنيا است. او كه 
مدال طالى المپيك -1960رم را در كارنامه دارد، در 
دوران قهرمانى، 56 پيروزى، 37 ناك اوت و 5 شكست 
ــهورترين بوكسورهاى  را به دست آورد تا يكى از مش
ــنگين وزن جهان لقب بگيرد. محمدعلى در سال  س
ــكا براى جنگ ويتنام  1966 از حضور در ارتش آمري
ــابقات مختلف  ــال از حضور در مس ــرباز زد و 5 س س

ــما دستكش هاى  ــال 1981، رس محروم شد. در س
ــرد. از آنجايى كه دخترش ليال على،  خود را آويزان ك
ــت، از سال 1999  ــته پدر عالقه فراوانى داش به رش
بوكس حرفه اى را آغاز كرد. او در هر 24 مسابقه رسمى 
بوكس حرفه اى خود پيروز شده ( 21 ناك اوت و 3 راى 
ــته ميان وزن باالى فدراسيون  داوران ) و قهرمان دس
بين المللى مشت زنى زنان ( 2007-2002 ) و شوراى 
ــت زنى ( 2007-2006 ) بود. « على » ها  جهانى مش

مشهورترين پدر- دخترهاى ورزش جهان هستند.

ــرش «برت اندرو هال»  « رابرت ماروين هال » و پس
ــد. رابرت،  ــى روى يخ دارن ــى در هاك ــتان جالب داس
ــته در كانادا  ــتاره هاى بزرگ تاريخ اين رش يكى از س
محسوب مى شود. سرعت باورنكردنى اش در حركت 
ــد هواداران لقب « جت طاليى »  ــكى باعث ش با اس
ــر افتخاراتش،  ــه خاط ــد و ب ــه كار بندن ــراى او ب را ب
در سال 1983 به تاالر مشاهير هاكى راه پيدا كرد. برت 
اما برخالف پدرش، تصميم گرفت در تيم ملى آمريكا 
ــته بوده  به ميدان برود. او يكى از ركوردداران اين رش

زيرا در50 بازى،50 گل به ثمر رسانده و در نهايت لقب 
« برت طاليى » را به دست آورد. 

ــال  ــتانى در س ــك زمس ــره المپي ــب مدال نق كس
ــى 1996  ــام جهان ــالى ج ــدال ط 2002 و م
ــن  ــن بازيك ــارات اي ــزو افتخ ــادا، ج ــور كان در كش
ــال 2009  ــد در س ــث ش ــه باع ــت ك ــرح اس مط
ــد  ــاهير راه پيدا كند. اين افتخار باعث ش به تاالر مش
«هال» ها نخستين پدر و پسرى لقب بگيرند كه به اين 

تاالر پيدا كرده  اند.

ــل جزو بازيكنان مطرح  ــرش لوكا و ميش ــون هم به همراه دو پس ميكال تامپس
ــتيت در سال 2015،  ــتند كه با قهرمانى كالى به همراه گلدن اس بسكتبال هس

به چهارمين پدر- پسر قهرمان NBA تبديل شدند. 
ــبال است. ميكال  ــر ميكال هم بازيكن مطرحى در بيس البته ترايسى، ديگر پس
يكى از مفاخر بسكتبال آمريكاست كه طى سال هاى 1978 تا 1991 در باالترين 
ــال آخر دوران بازيگرى اش را براى تيمى ايتاليايى  سطح NBA بازى كرد و س

به  ميدان رفت. 

ــا در تاالر  ــت12810 امتياز بگيرد ت ــال حضورش در NBA توانس او در 13 س
ــهر ناسائو  ــال 2015 خيابانى را در ش ــاهير اين رقابت ها قرار بگيرد و در س مش
ــال 2011 به تيم گلدن استيت پيوست  به نامش كردند. البته كالى هم كه از س
و با اين تيم موفقيت هاى زيادى به دست آورد، در سال 2014 با تيم ملى آمريكا 
به مقام قهرمانى جهان دست پيدا كرد. او همچنان به افتخارات خانواده تامسون 
ادامه مى دهد. جالب است بدانيد ديويد پسر عموى ميكال هم، يكى از بازيكنان 

مشهور NBA بوده است.

ــى واليبال برزيل  ــرمربى تيم مل برناردو ( روچا د ) رزنده، بازيكن و س
ــرمربى جهان  ــوان پرافتخارترين س ــه عن ــدال ب ــب م كه از نظر كس

شناخته مى شود. 
ــف  ــا مختل ــب قهرمانى ه ــر كس ــالوه ب ــرى، ع او در دوران بازيگ
ــك 1984 لس آنجلس  ــى و بازيگرى، به مدال نقره المپي در عرصه مل
رسيد و در عرصه سرمربيگرى يك مدال طال ( 2004 - آتن ) و دو نقره 

( 2008 - پكن و 2012 - لندن ) را به دست آورده است.
پسرش يعنى برناردو، بازيكن و كاپيتان فعلى تيم ملى واليبال برزيل 
است كه يكى از بهترين پاسورهاى چند سال اخير دنيا به شمار مى رود. 
ــن قهرمانى  ــره در المپيك و چندي ــدال نق ــراه پدرش دو م او به هم
در مسابقات ليگ جهانى و رقابت هاى ديگر معتبر واليبال باشگاهى و 

ملى دنيا كسب كرده است. 
ــر  ــاب رزنده ها به عنوان بهترين پدر و پس همين افتخارها براى انتخ

واليبال دنيا كافى است.

درخشش برى و پسرانش در بسكتبال

فاميل هاى معروف فوتبال انگلستان

قهرمانان پيست با يك حادثه تلخ

« كرانچار » ها، چهره هاى خاص كرواسى

ايرانى هاى مشهور، از فوتبال تا كشتى

سه نسل « نوآ » و سه ورزش

خانواده استثنايى بوكس

هاكى و « هال » هاى دو مليتى

خانواده جالب تامپسون

ستاره هاى برزيلى واليبال
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حصروراثت
1/91 خانم زهره فخارى داراى شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست 
به كالسه 20/ 95 شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
شــادروان مهدى خدائى بشناســنامه 18 در تاريخ 94/12/19 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- زهره فخارى ش.ش 84 به عنوان همسر متوفى 2- حسين خدائى 
شماره ملى 5490198291 به عنوان فرزند ذكور متوفى 3- بهار خدائى 
شماره ملى 5490284285 به عنوان فرزند اناث متوفى 4- اقدس مويدى 
ش.ش 7 به عنوان مادر متوفى و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى 
ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  به دادگاه تقديم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 3 شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى 

حل اختالف تيران 
تحديد حدود اختصاصى

1/90 شــماره صادره: 208011 /1395/04 چون تمامى ششدانگ قطعه 
زمين تازه دائر دو رجلى معروف كوهاب و ســينه مارچون پالك رديف 
350/6 فرعى از شماره 37- اصلى واقع در بخش 11 ثبت كه طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نام خسرو اسدى كشه فرزند شكراله و غيره در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/02/25 ساعت 9 صبح در 
محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ 

انتشار: 1395/01/28 م الف 36 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى

1/89 شــماره صادره: 208023 /1395/04 چون تمامى ششدانگ قطعه 
باغ موستان يك رجل و نيمى كوهاب شــماره پالك رديف 350/4 فرعى 
از 37 اصلى واقع در كشــه بخش 11 ثبت نطنزكه طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام پوران اسدى كشه فرزند خسرو و غيره در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1395/02/25 ساعت 9 صبح در محل 
شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشار: 

1395/01/28 م الف 35 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
ابالغ اجرائيه

1/95 شــماره پرونــده: 139404002135000058/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9400072 شــماره ابالغيــه: 139505102135000002 بدين 
وســيله به خانم اكرم السادات بهشــتى فرزند سيد حشــمت به شماره 
شناســنامه 849 صادره از نطنز و شــماره ملى 0557986044 ساكن 
شهرستان نطنز بلوار مصطفى خمينى ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى 
شــعبه نطنز به اســتناد قــرارداد بانكــى شــماره 621660858 مورخ 
1391/05/01 جهت وصول مبلــغ 39430678تا تاريخ 1394/10/01 به 
انضمام حقوق دولتــى متعلقه كه روزانه از تاريــخ مرقوم مبلغ 18104 
ريال به آن اضافه مى گردد طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه بايگانى 9400072 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 1394/10/28 مامور محل اقامت شــما به شــرح 
متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه كثيراالنتشــار 
زاينده رود آگهى مى شــودو چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاريخ اين 
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف 38 رئيس ثبت اسناد 

و امالك نطنز 
ابالغ اجرائيه

1/96 شــماره پرونــده: 139404002135000057/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9400071 شــماره ابالغيــه: 139505102135000001 بدين 
وســيله به خانم اكرم السادات بهشــتى فرزند سيد حشــمت به شماره 
شناســنامه 849 صادره از نطنز و شــماره ملى 0557986044 ساكن 
شهرستان نطنز بلوار مصطفى خمينى ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى 
شــعبه نطنز به اســتناد قــرارداد بانكــى شــماره 621661444 مورخ 
1391/05/01 جهت وصــول مبلغ 84079534 تا تاريــخ 1394/10/01 
به انضمام حقوق دولتى متعلقه كــه روزانه از تاريخ مرقوم مبلغ 39448 
ريال به آن اضافه مى گردد طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه بايگانى 9400071 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 1394/11/26 مامور محل اقامت شــما به شــرح 
متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه كثيراالنتشــار

 زاينده رود آگهى  مى شــودو چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاريخ اين 
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف 39 رئيس ثبت اسناد 

و امالك نطنز 
ابالغ وقت رسيدگى

1/98 در خصــوص پرونده كالســه 941425 خواهان مهــدى محرابى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چك به طرفيت شــب چراغ موسوى 
فرزند داوود تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخ 
95/3/10 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان  برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف: 855 شعبه 7 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/99 در خصــوص پرونده كالســه 94-1812 خواهــان مهدى رفيعى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلغ ده ميليون ريال به طرفيت غالمرضا 
منصورى تقديم نموده است وقت رسيدگى مورخ 95/3/10  ساعت 9/30 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 866 
شعبه32 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
1/100 در خصوص پرونده كالسه 95-16 خواهان حميدرضا رحيمى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت حسن دهقانى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 95/3/12  ساعت 4/30 عصر 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 925 

شعبه28 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/101 در خصوص پرونده كالســه 941367 خواهان شهرام عسگرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت احمد جزايرى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى روز پنجشــنبه مورخ 95/3/13 ساعت 8/30  صبح 
تعيين گرديده اســت با توجه بــه مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان  برابر ماده 73 قانون آيين دادرســى مراتب در جرايد 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 853 

شعبه 7 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/102 در خصوص پرونده كالســه 94-1194 خواهان كيوان بكرانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبــه به طرفيــت مهدى زهتــاب تقديم نموده 
است وقت رســيدگى مورخ 95/3/17  ســاعت 4/5 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان  
مستندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 23 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 860 شعبه23 مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/103 در خصوص پرونده كالسه 94-754 خواهان محمدرضا احمدى 
زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد چول تقديم نموده است 
وقت رسيدگى مورخ 95/3/17  ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
– اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 22 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 856 شعبه22 مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/104 در خصوص پرونده كالسه 94-753 خواهان محمدرضا احمدى 
زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت عزيزاله بهادرى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى مورخ 95/3/17  ساعت 3/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 22 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 857 شعبه22 مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/105 در خصوص پرونده كالســه 94-1188 خواهان كيوان بكرانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت احمدرضا نيك پور تقديم نموده 
اســت وقت رســيدگى مورخ 95/3/17  ســاعت 5 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مستندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 23 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 861 شعبه 23 مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/107 در خصــوص پرونده كالســه 94-892 خواهــان حميد خليلى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت ميثم حنيفه تقديم نموده است وقت 
رسيدگى مورخ 95/3/23  ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
– اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 26 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 927 شعبه 26 مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

1/112 در خصوص پرونده كالســه 94-987 خواهان ســعيد خبازيان 
اصفهانى دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفيت مسعود 
خبازيان و ســاناز خليليــان تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى 
مورخ 95/3/26 ســاعت 3/30  عصر تعيين گرديده اســت بــا توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان  برابر ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 928 شعبه 39 مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9510100354100285 ابالغيــه: شــماره   1 /108
پرونده:9309980362401405 شماره بايگانى شعبه: 940087 شاكى 
اداره جهاد كشاورزى شكايتى عليه آقاى رحيم مظاهرى مبنى بر تغيير 
كاربرى اراضى زراعى و باغى تقديم دادگاههاى  كيفرى دو شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 115 دادگاه كيفرى دو شهر 
اصفهان واقع در اصفهان (115 جزايى ســابق) مجتمع شــهيد بهشــتى 
واقع در اصفهان ، خيابان شــريعتى ، حد فاصل بيمارستان شريعتى و 
چهارراه پليس ارجــاع و به كالســه 9409980362401405  (940087 
ك 115) ثبــت گرديده كــه وقت رســيدگى آن 1395/03/23 و ســاعت 
11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
شــاكى و به تجويز ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در اموركيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.
م الف: 876 شعبه 115 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (115 جزايى سابق)

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9510466837000006 ابالغيــه: شــماره   1 /106
پرونده:9409986837001252 شماره بايگانى شعبه: 941811 خواهان 
سيد سينا بنى طبا جشوقانى فرزند سيد حســن دادخواستى به طرفيت  
خوانده سيد حسن بنى طباجشــوقانى فرزند موسى به خواسته صدور 
حكم رشد تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 204 ارجاع و به كالسه 941811 خ/10  ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1395/03/18 و ساعت 9:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف: 891 شعبه دهم دادگاه 

خانواده اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9510466837000002 ابالغيــه: شــماره   1 /109
پرونــده:9409986837000965 شــماره بايگانــى شــعبه: 941501 
خواهان خانم رفعت شيرانى فرزند محمد دادخواستى به طرفيت  خوانده 
محمدرضا جعفرى نژادى قضاب فرزند غالمحسين به خواسته مطالبه 
مهريه تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهــان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 204 ارجاع و به كالسه 941501 خ/10  ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1395/03/26 و ســاعت 9 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف: 889 شعبه دهم دادگاه 

خانواده اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9510466837000003 شــماره  1 شــماره درخواســت : /110
پرونده:9409986837000912 شماره بايگانى شعبه: 941445 خواهان 
خانم صديقه فروتن جزى فرزند عباس دادخواســتى به طرفيت خوانده 
فضل اله جزى فرزند حسن به خواســته مطالبه مهريه تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 10 دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد 
نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
204 ارجاع و به كالســه 941445 خ/10  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1395/03/26 و ســاعت 10/30 صبــح تعيين شــده اســت به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف: 890 شعبه دهم دادگاه 

خانواده اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

1/111 شــماره ابالغيــه: 9510100370200258 شــماره پرونــده: 
9209983725100592 شــماره بايگانى شــعبه: 940208 نظر به اينكه 
آقايان مهدى و مجيد باغى شكايتى عليه آقايان 1- حسين باقرى فرزند 
سردار 2- سيد حسن هاشمى مبنى مشاركت در آدم ربائى و ايراد ضرب 
و جرح با چاقو و مشاركت در تخريب پيراهن و گوشى همراه شكات و نيز 
تفخيذ عليه متهمين مطرح نموده است كه پرونده آن به كالسه 940208 
اين دادگاه ثبت و وقت رسيدگى براى روز 1395/04/21 ساعت 10 صبح 
تعيين شده اســت نظر به اينكه متهمين متوارى مى باشند لذا حسب ماده 
344 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبــت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى گردد و از متهم مذكور دعوت به 
عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد 

نمود. م الف895  دفتر شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9510100370200328 ابالغيــه: شــماره   1 /113
پرونده:9309983658500018 شــماره بايگانى شــعبه: 930390 نظر 
به اينكه آقاى محمد ذاكرين فرزند محمد جواد شــكايتى عليه آقاى وحيد 
نظرى فرزند محمود مبنى بر مشــاركت در آدم ربائــى و لواط به عنف 
مطرح نموده است كه پرونده آن به كالسه 930390 اين دادگاه ثبت و وقت 
رسيدگى براى روز 1395/04/28 ساعت 8:30 صبح تعيين شده است نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان مى باشــند لذا حسب ماده 344 قانون آيين 
دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
محلى طبع و نشر مى گردد و از متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت 
رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف896  

دفتر شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9510100350300289 ابالغيــه: شــماره   1 /114
پرونده:9409980350301230 شماره بايگانى شعبه: 941389 خواهان 

/ شاكى صندوق قرض الحسنه مســتضعفين دهنو با امضا و نمايندگى 
حجت اله مسلمى (مدير عامل) و محمد على عمرانى (رئيس هيئت مديره 
دادخواســتى به طرفيت خوانده گان حميــد اديبان پور و امير حســين 
سليمانى پور و فاطمه آقاسى و حسين ســليمانى دهنوى و امير حسين 
محمديان به خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به كالسه 
9409980350301230 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/04/30 
و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
حميد اديبان پور و امير حسين ســليمانى پور و فاطمه آقاسى و حسين 
سليمانى دهنوى و امير حسين محمديان و درخواست خواهان/شاكى و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف: 

898 شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9510100350300293 ابالغيــه: شــماره   1 /115
پرونده:9409980350301064 شماره بايگانى شعبه: 941203 خواهان 
/ شــاكى منصور نيكونژاد دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم قدرت 
اهللا رحيمى به خواســته مطالبه وجه بابت... و مطالبه وجه چك و مطالبه 
خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد 
نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 
ارجاع و به كالسه 9409980350301064 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1395/04/30 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده قدرت اهللا رحيمى و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف: 897 

شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
مفاد آرا

1/123 آگهى مفاد آراء قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در ثبت بادرود 

مفاد راى هيات حل اختالف قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت بادرود كه حسب ماده يك قانون 
و ماده 13 آيين نامه صادر گرديده است مســتند به ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلى آگهى مى 
شود تا چنان چه شخص يا اشخاصى نســبت به راى صادره اعتراضى 
داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تســليم نمايند و معترض بايد ظرف اين مدت از تسليم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل و تسليم 
گواهى مربوط به ثبت محل بنمايد بديهى است اقدامات ثبتى منوط به ارائه 
حكم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نشود و يا معترض گواهى تقديم دادخواست را دادگاه محل ارائه 
ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 13946030202200045 مــورخ 1394/11/29 آقاى 
حسن بندى دستجردى فرزند حســين به شناســنامه 4 به شماره ملى 
6609751498 صادره از دولت آباد ششــدانگ قطعه زمين مزروعى به 
مساحت 100961 متر مربع به شــماره پالك 796 فرعى مفروز از پالك 
683 فرعى از211 اصلى در ازاء سهم مشــاعى متقاضى استقرار يافته 

است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/1/28 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/2/11 

م الف 42 رضا طويلى- رئيس ثبت بادرود
اخطار اجرايى

شماره: 621/94 به موجب راى شــماره  838 تاريخ 94/8/30 حوزه 23  
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه مهدى مستجير فرزند على مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 
مبلغ 32/972/000 ريال بابت اصل خواسته هزينه قبوض تلفن به انضمام 
مبلغ 305/000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست 94/6/19 در حق محكوم له فرهاد نصراللهى فرزند حسنعلى 
به نشانى اصفهان خيابان زينبيه، خ آيت اله غفارى، روبروى شهرك امام 
خمينى كوچه اسالمى پالك 25 و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكــوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجــراى حكم و

 اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفــاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع

 دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم 
نمايد.م الف:862  شــعبه 23 مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
اخطار اجرايى

شماره: 928/94 به موجب راى شماره  242 دادنامه اصالحى 956 تاريخ 
94/3/12 و 94/10/2 حوزه 28  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا شمس هرندى فرزند محمود 
شغل امالك  مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ  چهل ميليون 
ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 170/000 ريال به عنوان خسارت 
دادرسى و پرداخت خسارات تاخر تاديه از تاريخ 89/7/18 لغايت وصول 
و ايصال و نيز هزينه نشر آگهى در حق خواهان اعظم توكلى فرزند فتح 
اله خانه دار به نشــانى اصفهان، بزرگراه پروين، خ شيخ طوسى غربى، 
كوچه شــهيد على مالكى، پالك 21 نيم عشر در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجــراى احكام: همين كــه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد

 يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفــاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلــت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كنــد و اگر مالــى ندارد،

 صريحا اعالم نمايد.م الف:864 شعبه 28 مجتمع شماره يك شوراى حل 
اختالف اصفهان 

7



فاطمه زهرا عليهاالسالم :
خداونــد ايمــان را بــراى پاكــى از شــرك و

 عدل و داد را براى آرامش دل ها واجب كرد.
21

6

17
0

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1837 . April  16. 2016
 8 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
شنبه | 28 فرو ردين    1395 | 8  رجب  1437 | 

شماره 1837 | 8 صفحه | قيمت:1000  تومان

روزنامــه فرهنگى، اجتماعى، 
سياسـى ، اقتصادى و ورزشى 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

ــتر از آنچه فكرش  ــى بيش ــتگاه عصبى خيل عملكرد مغز و دس
ــت؛ حتى نوع  ــاى آن مرتبط اس ــا خون و ويژگى ه را مى كنيد ب
ــر بگذارد.  ــما تاثي ــبك زندگى ش گروه خونى هم مى تواند در س
ــت كه هيچ كدام از ما نمى توانيم گروه خونى مان  واقعيت اين اس

را انتخاب كنيم.
ــاى قرمز خون مان قرار  ــوع آنتى ژنى كه روى گلبول ه به خاطر ن
گرفته، بدون اينكه بدانيم در معرض بعضى آسيب هاى احتمالى 
هستيم. اما در اين ميان، بخش مهمى از كار دست خودمان است. 
ما با انتخاب سبك زندگى مان مى توانيم تاثير بد گروه هاى خونى 
ــترى درون آن  را افزايش دهيم و با ديدن نيمه پر ليوان، آب بيش

بريزيم.
ــراد داراى  ــاى مختلف اف ــراغ ويژگى ه ــن مطلب، ابتدا س در اي
گروه هاى خونى مختلف رفته ايم و در بخشى ديگر، راه حل هايى 
را براى غلبه بر مشكالت هر گروه خونى بيان كرده ايم. توصيه هاى 
ــمى دكتر  ــايت رس ما را جدى بگيريد چون داده هاى مان را از س

« پيتر دادامو »، پزشك درمان هاى طبيعى ترجمه كرده ايم.
گروه A زود عصبانى مى شوند

ــترى  ــون كورتيزول بيش ــى A هورم ــروه خون ــراد داراى گ اف
ــود. اين هورمون باعث ايجاد استرس  ــح مى ش در بدن شان ترش
ــده  ــرادى توصيه ش ــن اف ــل به چني ــن دلي ــود. به همي مى ش
ــان  انجام  ــراى كاهش تشويش ش ــل يوگا را ب تا ورزش هايى مث
دهند. كسانى كه گروه خونى شان A باشد، احتماال زودتر عصبى 

مى شوند و ديرتر از ديگران اعصاب شان آرام مى شود.
گروه B مراقب قلب شان باشند

بنابر تحقيقاتى كه در سال 2012 در دانشگاه هاروارد انجام شد، 
افراد با گروه خونى غير O بيشتر از ديگران در معرض مشكالت 
ــا نيز آنهايى  ــد و از بين اين گروه ه ــى و عروقى قرار مى گيرن قلب
ــتر از ديگران در معرض خطر  كه گروه خونى شان B باشد، بيش
هستند. شانس ابتالى اين گروه نسبت به ديگران 23 درصد بيشتر 
است. دكتر « لوكى » استاد دپارتمان تغذيه  اين دانشگاه مى گويد: 
« با وجود اينكه مردم نمى توانند گروه خونى شان را تعيين كرده يا 
آن را تغيير دهند، اين تحقيقات به فيزيولوژيست ها كمك مى كند 
ــه بيمارى هاى مختلف  ــث افزايش ابتال ب تا ويژگى هايى كه باع

مى شود را پيدا كنيم. »
AB گروه فراموشكاران

ــان مى دهد، كسانى  ــده نش نتيجه  تحقيقاتى كه اخيرا انجام ش
ــتر از ديگران در  كه گروه خونى شان AB باشد، 82 درصد بيش
معرض مشكالت مربوط به يادآورى خاطرات يا اتفاقات هستند. 
اين افراد از نظر زبانى و تمركز هم نسبت به گروه هاى خونى ديگر 
ضعيف تر عمل مى كنند. يكى از داليل اصلى اين ويژگى به خاطر 
ــش هاى پروتئينى به نام فاكتور انعقادى شماره هشت روى  پوش

گلبول هاى قرمز آنهاست كه احتماال باعث كاهش جريان خون 
در مغز مى شود.

ــروه تحقيقاتى در  ــت يك گ ــمن »، سرپرس دكتر « مارى كاش
زمينه  گروه هاى خونى مى گويد: « از آنجايى كه فاكتور انعقادى 
ــتقيم با نوع گروه خونى افراد مرتبط  ــت به طور مس شماره هش

ــت، احتماال ارتباطى بين گروه خونى و اختالل هاى  اس
خاص خونى وجود دارد. »

گروه O نگران سرطان نباشند!
ــه درباره   ــگاه « يل » ك ــان دانش ــى از محقق گروه

عفونت هاى باكتريايى مطالعه مى كنند، مى گويند: 
ــراد داراى  ــود دارد كه اف « احتمال بااليى وج

گروه خونى O نسبت به ديگران كمتر 
ــرطان معده قرار  ــال به س در خطر ابت
ــند. اين نتيجه براساس  ــته باش داش

ــده كه روى  ــى گرفته ش تحقيقات
ــا انجام  ــى از باكترى ه نوع خاص

شده است.
باكترى هليكوباكتر پيلورى 
ــان زندگى  كه در روده  انس
ــى  ــش مهم ــد، نق مى كن
ــرطان  ــه س ــال ب بت در ا
ــر  ــا ب ــده دارد؛ بن مع
اين تحقيقات، كسانى 
ــان  ــروه خونى ش كه گ

ـــد،  ــز O باش ــه جـ بـ
ــه  ــى دارد ك ــان ويژگى هاي خون ش

به رشد اين باكترى ها كمك مى كند. دارندگان گروه خونى 
ــرطان معده  ــان بابت س O چنين ويژگى را ندارند و خيال ش

بايد راحت تر باشد.
چطور با مشكالت گروه خونى مان كنار بياييم؟

دكتر « پيتر دادامو » پزشك درمان هاى طبيعى در وب سايتش 
به افراد در هر گروه خونى توصيه هايى كرده است. سفارش هاى 
او به راحتى نوشتن برنامه  كار روزانه يا ارتباط داشتن با دوستان 
است؛ كارهاى ساده اى كه خيلى راحت مى توان آنها را انجام داد.

O گروه
- براى خودتان هدف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تعيين 

كنيد تا فشار كارى تان كمتر شود.
- سعى كنيد هر كارى را آرام آرام انجام دهيد و با يك دست چند 

هندوانه برنداريد.
ــده به صورت اسنك  - همه جور مواد خوراكى بخوريد؛ حتى ش

و ميان وعده.
- غذاى تان را آرام آرام بخوريد. بعد از اينكه غذا را داخل دهان تان 
ــوراك را  ــقاب تان بگذاريد و خ ــگال را كنار بش ــد چن قرار دادي

سر فرصت بجويد.
ــاى هنگفت مرتبط  ــى بزرگى را كه با پول ه - تصميم هاى خيل

هستند و استرس تان را بيشتر مى كنند، نگيريد.
ــام دهيد؛  ــت فيزيكى انج ــتيد، يك حرك ــى عصبى هس - وقت

مثال ورزش كنيد.
ــا 45 دقيقه  ــت كم چهار بار در هفته، روزى 13 ت - دس

ورزش هوازى انجام دهيد.
- مصرف شكر را كمتر كنيد، تنباكو و سيگار را هم 

دور بريزيد.
A گروه

ــالق زندگى  ــاى خ ــل آدم ه - مث
كنيد.

- براى انجام كارهاى روزانه 
برنامه داشته باشيد.

ــاعت 11  ــر از س - ديرت
ــواب  ــه تختخ ــب ب ش
نرويد و روزانه بيشتر از 
هشت ساعت بخوابيد. 
ــدن  زياد در بيدار ش
معطل نكنيد و زود 
از تختخواب بيرون 

برويد.
ــاعت هاى كارى،  ــول س - در ط
ــه مدت 12 دقيقه ورزش هاى  دو بار و هر بار ب
كششى انجام داده يا كمى قدم بزنيد. تنفس 

عميق را هم فراموش نكنيد.
- اول روزتان را با يك خوراك پر از پروتئين 
ــوراك پروتئينى  ــب ها خ آغاز كنيد، اما ش

كمترى بخوريد.
- وقتى عصبى هستيد، چيزى نخوريد.

- خوراك هاى كم حجم اما مقوى بخوريد.
- سه بار در هفته و هر بار به مدت30 تا40 دقيقه در ورزش هاى 

آرامش بخش مثل يوگا شركت كنيد.
- برنامه هاى منظمى براى چكاب قلب و سرطان داشته باشيد.

- هميشه خوراك تان را خيلى خوب بجويد. اين كار به هضم بهتر 
خوراك كمك مى كند.

B گروه
ــم كنيد. شما  ــت بياوريد را تجس - چيزى كه مى خواهيد به دس

قدرت تخيل خوبى داريد و با اين توانايى به چيزهايى كه دنبالش 
هستيد، مى رسيد.

- روزانه حداقل20 دقيقه در برنامه هاى خالقانه كه تمركز شما را 
مى طلبد، شركت كنيد.

ــد و روزى  ــواب بروي ــاعت 11 به تختخ ــر از س ــب ها زودت - ش
ــاعت بخوابيد. خواب به بهبود گردش خون شما كمك  هشت س

مى كند.
- در طول استراحت هاى روزانه تان از مديتيشن براى آرام شدن 

استفاده كنيد.
ــا آدم هاى اجتماعى  ــانى كه اين گروه خونى را دارند، ذات - كس
ــركت كنيد و از آنها  هستند. در برنامه هاى اجتماعى مختلف ش

لذت ببريد.
ــترى براى ابتال به زوال  - دارندگان اين گروه خونى، شانس بيش
ــل حل كردن  ــل ورزش هاى ذهنى مث ــتر از قب عقل دارند. بيش
ــان تازه را هم  ــد. مى توانيد آموختن يك زب جدول را انجام دهي

امتحان كنيد.
AB گروه

ــا از محيط هاى  ــترش دهيد، ام - ارتباطات اجتماعى تان را گس
خيلى رقابتى كنار بكشيد.

ــدت، ميان مدت و  ــع و جور از هدف هاى بلندم - يك برنامه  جم
كوتاه مدت تان فراهم كنيد تا سرتان بى خودى شلوغ نشود.

- برنامه هاى تان را طورى بچينيد كه مجبور نباشيد در يك زمان 
چند هندوانه برداريد.

ــدود 45 تا60 دقيقه را به ورزش هاى  - دو بار در هفته و هر بار ح
كششى، مديتيشن و يوگا اختصاص دهيد.

ــركت كنيد و  ــه اطراف تان مى بينيد ش ــت گروهى ك - در فعالي
ارتباط تان با ديگران را از دست ندهيد. شما ذاتا آدمى اجتماعى 

هستيد.
ــام داده و از آن لذت مى بريد انتخاب  - كارى را كه به تنهايى انج

كنيد. شما از انجام كارها يا ورزش هاى انفرادى لذت مى بريد.
ــترى  ــى بيش ــت فيزيك ــان فعالي ــاى روزانه ت ــان كاره - در مي

داشته باشيد. اين كار به شما انرژى بيشترى مى بخشد.
A و B گروه آرام ترين ها

ــان مى دهد كه چه مقدار  به طور كلى ساختار آنتى ژن افراد نش
 A ــود. افرادى با گروه خونى ــح مى ش هورمون در بدن آنها ترش
ــم گاهى عصبى ــتند؛ اگر ه ــوال آدم هاى آرام ترى هس و B معم
 مى شوند، زياد به خودشان سخت نمى گيرند و راحت تر از ديگران 
آرام مى شوند. دارندگان اين گروه خونى با ورزش هاى آرام بخشى 
مثل يوگا ميانه  بهترى دارند. اهالى گروه AB هم شرايط بهترى 
ــاى خونى A و B وضع  ــدن افراد در گروه ه دارند. وضع ايمنى ب

بهترى دارد كه با ورزش هم شرايط بهترى پيدا مى كند.

معرفى كتاب

ــه  ــا ترجم ــتوي » و ب ــون تولس ــته « لئ ــت » نوش ــر چيس ــاب « هن كت
ــه و تحليل و  ــه تجزي ــى و بنيادى ب ــه اى اساس ــگان » به گون « كاوه ده

شرح و بسط مقوله هنر مى پردازد.
ــت، مى تواند  ــب، يك خانه، يك منظره، يك حرك ــان، يك اس « يك انس
ــيقى را اگر بسيار بپسنديم  ــد، ليكن اعمال و افكار، اخالق و موس زيبا باش
مى توانيم بگوييم خوب است و اگر نپسنديم بد است. زيبا فقط به چيزى مى 
توانيم بگوييم كه خوشايند حس باصره ماباشد. از اين رو واژه و مفهوم خوب 
ــت، ولى عكس آن صحيح نيست، يعنى مفهوم  شامل مفهوم زيبا هم هس

زيبا معنى خوب را دربر ندارد.
اگر به چيزى كه از روى صورت ظاهرش برايش ارزش قائل شده ايم بگوييم 
خوب، با اين كلمه مى رسانيم كه  زيبا نيز هست ولى اگر به آن بگوييم زيبا، 
لغت زيبا به هيچ وجه حاكى از اين نيست كه شى مورد بحث خوب است... »

ــه قلم  ــت » ب ــر چيس ــاب « هن ــود از كت ــمتى ب ــد قس ــه خواندي آن چ
ــتوى كه خود هنرمندى شهير  « لئون تولستوي ». اثرى كه در آن، تولس
ــط و  تجزيه و تحليل  است به گونه اى اساسى و بنيادى، درپى شرح و بس

مقوله پر اهميت هنر برآمده است.
وى در اين كتاب به مبارزه با نظريات زيبايي شناسانه اي مي پردازد كه هنر 
را با اصطالحاتي چون خوبي، حقيقت و به خصوص زيبايي تعريف مي كنند. 
ــاد و انحطاط بود و هنرمندان  ــتوي هنر در زمان وي رو به فس از نظر تولس
ــردرگمي و گمراهي بودند. اين كتاب نظريات زيبايي شناسانه اي  نيز در س

را كه در اواخر قرن هجدهم و در طول قرن نوزدهم به كمال رسيدند، بسط 
مي دهد و آراي واقع گرايانه كه از زمان افالطون بنيان نهاده شد و به آراي 
تقليدي به عنوان مهم ترين موضوع توجه دارد و كساني را كه هنر و لذت را 

به هم پيوند مي دهند، نقد مي كند.

هنر
چيست

گوناگون 

رتبه نهم ثروتمندترين: اياالت متحده امريكا، درآمد سرانه: 57000 دالر
ــال 2015 با توليد ناخالص داخلى 17/914  ــط س  اياالت متحده آمريكا در اواس
ــال حاضر آمريكا  ــت. در ح ــته اس تريليون دالر بزرگ ترين اقتصاد جهان را داش
ــت. ــان اس ــى در جه ــت و گاز طبيع ــده نف ــد كنن ــن تولي ــزرگ تري ب

  رتبـه دهـم ثروتمندتريـن: سـوئيس، درآمـد سـرانه: 56000 دالر
 سوئيس كه توليد كننده شكالت و ساعت هاى لوكس است يكى از ثروتمندترين 
كشور جهان به شمار مى رود. سياست امنيت پولى بلند مدت و ثبات سياسى به اين 
كشور كمك كرده است كه در زمره بزرگ ترين مركز اقتصادى جهانى باقى بماند.

 جمهورى آفريقاى مركزى فقيرترين كشور جهان 
ــت، اين كشور سال  ــعه ترين كشورها اس ــور يكى از كم توس همچنين اين كش
هاست كه گرفتار فساد، فقر و خشونت  است. اين كشور محصور در خشكى بوده و 
ــيرى داشته و شمال آن را بيابان  از هيچ طرف به دريا راه ندارد. آب و هواى گرمس

 فراگرفته است.    متوسط در آمد مردم اين كشور ساالنه 639 دالر است.  
 جمهورى دموكراتيك كنگو دومين كشور فقير جهان 

ــه برابر با توليد  ــت ك ــع معدنى كنگو 24 تريليون دالر برآورد شده اس ارزش مناب
ناخالص داخلى آمريكا و اروپاست. تصاحب اين  ثروت غيرعادى زيرزمينى انگيزه 
اصلى جنگ داخلى اين كشور بوده است. كنگو داراى تورمى افسارگسيخته است.        

متوسط درآمد ساالنه مردم اين كشور 753 دالر است.     
 ماالوى سومين كشور فقير جهان

ــتر  ــقوط اقتصادى بيش تورم باال و اتكا به تامين مالى كمك كننده ها منجر به س
ــال   2011 پس از اينكه نهادهاى  در ماالوى شد. مشكالت اقتصادى ماالوى از س
بين المللى كه معموال40 درصد از بودجه اين كشور را پشتيبانى مى كردند، كمك 
ــور متوقف كردند،  ــر در اين كش خود را به دليل  نگرانى هاى مربوط به حقوق بش

وخيم تر شد.   متوسط در آمد ساالنه مردم اين كشور 819 دالر است.   

ثروتمند ترين و فقيرترين 
كشورهاى جهان (3)

ــاى كارى زن  ــوزه فعاليت ه ــومى كه ح ــود آداب و رس برخالف وج
در عربستان را مشخص و محدود كرده،30 زن سعودى با در پيش گرفتن 
حرفه قهوه ريختن در مناسبت ها و شادى ها محدوديت ها را پشت سر 
ــتانى تاكيد كردند كه در خصوص اين  ــتند. زنان قهوه ريزعربس گذاش
حرفه بر زنان كارگر خارجى اولويت دارند. يكى از زنان سعودى قهوه ريز 
با نام اختصارى « ن .ج » گفت: عطر وبوى قهوه عربى در مناسبت ها و 
ــوه را به  ــر خارجى قه ــت، زيرا زنان كارگ ــده اس ــادى ها ناپديد ش ش

شيوه صحيح تهيه نمى كنند. 
ــاس خجالت، ترس يا تنگنا  وى افزود: من در خصوص اين حرفه احس
نمى كنم و بسيار مفتخرم كه زن سعودى در اين زمينه وارد شده است؛ 
اين موضوع به او تجربه مى آموزد تا بتواند كارى با دستمزد خوب انجام 

دهد. 
ــبت ــل از قهوه ريختن در هر مناس ــان كرد: درآمد حاص وى خاطرنش

 300 ريال سعودى است.

ــروژه كابين هاى ــا پ ــت ب ــهرهاى هند قرار اس در يكى از ش
ــار بار حمل و نقل عمومى كاسته  ــى بدون راننده از فش  تاكس
ــايى خط  ــده بازگش ــت كه اي ــال ها اس ــود. دولت هند س ش
ــريع براى كاهش ازدحام مردم را مد نظر دارد و  حمل و نقل س
ــد نخستين نمونه در نوع  پروژه PRT گورگان به نظر مى رس

خود است. 
مسير كابين هاى تاكسى بدون راننده داراى 16 ايستگاه خواهد 
ــت مايلى ( 12 كيلومتر ) را بين شهرهاى  ــافتى هش بود و مس
دهلى نو و گورگان پوشش مى دهد. هر كابين توانايى حمل پنج 

سرنشين را دارد و1/100 كابين عملياتى خواهند بود.
ــود تا با پرداخت هزينه  مردم از اين امكان برخوردار خواهند ب
ــپرس در اختيار بگيرند كه بدون توقف  بيشتر يك كابين اكس
در ايستگاه هاى بين راه آنها را مستقيم به مقصد مد نظرشان 

مى رساند.

محققان آمريكايى معتقدند كه مى توان از الياف گياه شاهدانه به عنوان 
ماده  اصلى در ساخت خانه هاى كوچك و ارزان قيمت استفاده كرد.

ــتحكام و كارايى كامال ثابت  شده است،  كيفيت الياف كنف از نظر اس
ــاخت ابزارهايى  ــال قبل از اين الياف در س ــر از هزاران س چرا كه بش

همچون طناب، لباس و ساير ابزار آالت استفاده كرده است.
ــازى Green Built در نيويورك  ــركت ساختمان س ــان ش محقق
معتقدند كه استفاده از الياف كنف نه  تنها براى محيط  زيست خطرى 

ندارد بلكه از نظر مقاومت و زيبايى سازه نيز بسيار كاربردى است.
اولين نمونه آزمايشى خانه كنفى با50 متر مربع مساحت و با امكانات 

كامل توسط اين شركت ساخته شده است.
ــركت Green Built در مورد مزيت استفاده از  يكى از محققان ش
ــازى عنوان كرد: با استفاده از الياف كنف ديگر  الياف كنف در خانه س
نيازى به عايق  حرارتى نيست، چرا كه اين الياف به خوبى در برابر عبور 

گرما مقاومت مى كنند.

ــاد آرامش، حريم  ــا هدف ايج ــگفت انگيز آينيكس ب تختخواب ش
خصوصى و تنبلى محض شكل گرفته و مى توان آن را پيشرفته ترين، 
ــتنى ترين تختخواب جهان عنوان  جذاب ترين و شايد دوست داش

كرد.
ــود  ــبك مختلف عرضه مى ش  تختخواب انقالبى آينيكس در دو س
ــيار مدرن، داراى يك سقف و پرده هاى اتوماتيك  كه هر دو آنها بس
 HD هستند. افزون بر اين، تختخواب جذاب آينيكس به پروژكتور
ــاى ويدئويى يا وبگردى  ــاى فيلم، انجام بازى ه داخلى براى تماش

مجهز شده و از اين رو تنها چند كليد با سرگرمى فاصله داريد.
ــن تختخواب  ــرفته داخلى اي ــى پيش ــتم صوت ــى كه سيس هنگام
با پنج خروجى را مد نظر قرار مى دهيد، سرگرمى و لذت بردن در اتاق 
خواب به طور كامل معناى جديدى به خود مى گيرد. اين در شرايطى 
ــز حريم خصوصى را  ــت كه پرده هاى خودكار اين تختخواب ني اس

فراهم كرده و از ورود نور جلوگيرى مى كنند.

شغلى كه ويژه زنان عربستانى است! تجربه خوابى رويايى با پيشرفته ترين تختخواب ساخت خانه زيبا و ارزان با الياف كنفكابين هاى تاكسى بدون راننده به هند مى آيند

همسرتان را از روى گروه خونى انتخاب كنيد!
گلبول هاى قرمز آنهاست كه احتماال باعث كاهش جريان خون 

در مغز مى شود.
ــروه تحقيقاتى در  ــت يك گ ــمن »، سرپرس دكتر « مارى كاش
زمينه  گروه هاى خونى مى گويد: « از آنجايى كه فاكتور انعقادى 
ــتقيم با نوع گروه خونى افراد مرتبط  ــت به طور مس شماره هش

ــت، احتماال ارتباطى بين گروه خونى و اختالل هاى  اس
خاص خونى وجود دارد. »

Oگروه Oگروه O نگران سرطان نباشند!
ــه درباره   ــگاه « يل » ك ــان دانش ــى از محقق گروه

عفونت هاى باكتريايى مطالعه مى كنند، مى گويند: 
ــراد داراى  ــود دارد كه اف « احتمال بااليى وج

Oگروه خونى Oگروه خونى O نسبت به ديگران كمتر 
ــرطان معده قرار  ــال به س در خطر ابت
ــند. اين نتيجه براساس  ــته باش داش

ــده كه روى  ــى گرفته ش تحقيقات
ــا انجام  ــى از باكترى ه نوع خاص

شده است.
باكترى هليكوباكتر پيلورى 
ــان زندگى  كه در روده  انس
ــى  ــش مهم ــد، نق مى كن
ــرطان  ــه س ــال ب بت در ا
ــر  ــا ب ــده دارد؛ بن مع
اين تحقيقات، كسانى 
ــان  ــروه خونى ش كه گ

ـــد،  ــز O باش ــه جـ ــز Oبـ ــه جـ Oبـ
ــه  ــى دارد ك ــان ويژگى هاي خون ش

به رشد اين باكترى ها كمك مى كند. دارندگان گروه خونى 
ــرطان معده  ــان بابت س  چنين ويژگى را ندارند و خيال ش

بايد راحت تر باشد.

كنيد تا فشار كارى تان كمتر شود.
- سعى كنيد هر كارى را آرام آرام انجام دهيد و با يك دست چند 

هستند و استرس تان را بيشتر مى كنند، نگيريد.
ــام دهيد؛  ــت فيزيكى انج ــتيد، يك حرك ــى عصبى هس - وقت

مثال ورزش كنيد.
ــت كم چهار بار در هفته، روزى 13 ــت كم چهار بار در هفته، روزى 13- دس 13- دس

ورزش هوازى انجام دهيد.
- مصرف شكر را كمتر كنيد، تنباكو و سيگار را هم 

دور بريزيد.
A گروهA گروهA

ــالق زندگى  ــاى خ ــل آدم ه - مث
كنيد.

- براى انجام كارهاى روزانه 
برنامه داشته باشيد.

ــاعت  ــر از س - ديرت
ــواب  ــه تختخ ــب ب ش
نرويد و روزانه بيشتر از 
هشت ساعت بخوابيد. 
ــدن  زياد در بيدار ش
معطل نكنيد و زود 
از تختخواب بيرون 

برويد.
ــاعت هاى كارى،  ــول س - در ط
ــه مدت 12 دقيقه ورزش هاى  ــه مدت 12دو بار و هر بار ب 12دو بار و هر بار ب
كششى انجام داده يا كمى قدم بزنيد. تنفس 

عميق را هم فراموش نكنيد.
- اول روزتان را با يك خوراك پر از پروتئين 
ــوراك پروتئينى  ــب ها خ آغاز كنيد، اما ش

كمترى بخوريد.
- وقتى عصبى هستيد، چيزى نخوريد.

- خوراك هاى كم حجم اما مقوى بخوريد.
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