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وزنامه ای برای همه ر

کشور درنشست خبری:  وزیر 

۵۵ میلیون نفر واجد شرایط 
رای دادن هستند 

امام  جمعه اصفهان:

بحث شورای رهبری در شرع 
و قانون جایگاهی ندارد     

22

ویژگی های نماینده ارزشی 
 یــک نماینــده ارزشــی، بایــد ویژگی هایــی را داشــته باشــد تــا 
بتوانــد وظیفــه  خطیــر  نمایندگــی  را به خوبــی انجــام دهــد و 
کشــور را به خوبــی بــه ثمــر برســاند و رضایتمنــدی  امــور مهــم 
کــه در نظــام اســامی  اصــل هســتند، فراهــم نمایــد. مــردم را 

1-امین و امانتدار ملت: 
نماینــده  زیــرا  اســت؛  امانتــداری  مهــم،  بســیار  ویژگــی  یــک 
مجلــس، امیــن مــردم اســت و بایــد حقــوق مــردم را پیگیــر باشــد 
کــه مــردم بــه او می ســپارند  اهــل امانتــداری باشــد و در امانتــی 

کــه  کســی را ندهــد  بــه  خیانــت نکنــد و اجــازه ورود خیانــت 
می فرمایــد:  کریــم  قــرآن   اســت.   مومــن  نشــانه های  از  ایــن 
مومنــان  افــرادی امانتــدار  هســتند. نماینــده  بایــد مومــن باشــد  
عهدهــم   و  ألماناتهــم   »الذیــن   ملــت؛  امانتــدار  درنتیجــه   و 
کــه همــان  راعــون«؛  نماینــده مجلــس  بایــد  امانــت مــردم را 
نمایندگــی  از ســوی آنــان اســت،  بــا تمامــی تــوان انجــام دهــد 
ــا  ــرد و ب ــرار نگی ــر  ق ــز بازیچــه  مثلــت شــوم  زر و زور و تزوی و هرگ

تهدیــد و تطمیــع از امانــت مــردم دســت بــر نــدارد.
2- مردمی بودن و پیگیری مطالبات  به حق مردم:

از تمامــی  و  اســت  مــردم مرتبــط  نماینــده خــوب همیشــه  بــا 
 اوقــات تعطیلــی مجلــس بــرای رســیدن بــه شــناخت نیازهــای 
مــردم بهــره می بــرد؛ همیشــه  در بیــن مــردم اســت تــا بتوانــد از 
مســیر قوانیــن موجــود نیاز هــای جامعــه را پیگیــری و مرتفــع 
بــه نیاز هــا  ح هایــی  بــا تدویــن و تصویــب طر نمایــد و احیانــا 

بپــردازد.
3- صداقت و صراحت: 

و  دنیــا   و  نفــس   هــوای  خاطــر  بــه  هرگــز   ارزشــی  نماینــده 
ــان  مصلحت هــای دنیایــی، در مقابــل خطاهــای آشــکار مجری
ســکوت نمی نمایــد؛  بلکــه بــا نطق هــای مســتدل  در جهــت 
و  کــج روی  بــرای  را  راه  و  می کنــد  حرکــت  خطاهــا  افشــای 

می بنــدد. انحــراف 
گفته و قول  خود: 4 - اهل عمل به 

کــه  کریــم  قــرآن   آیــه  ایــن  بــر طبــق  مــردم،  امانتــدار واقعــی 
کبــر  می فرمایــد: »یــا ایهاالذیــن آمنــو لــم تقولــون مــاال  تفعلــون 
مقتــا  عنــداهلل  ان تقولــوا مــاال تفعلــون«،  بــه مــردم  قولــی  را 
ــد و از دادن قول هــای  ــه آن عمــل نمای ــد  ب ــه  بتوان ک می دهــد  

می کنــد... دوری  باعمــل 

اعتصاب بازیکنان به دلیل 

سوء تفاهم بود

اشتغال یک هزار و 100 زن در 

کشور  معادن 

 عوارض جدی 
نخوردن صبحانه

دختر جوان:
 آبروی خواهرم را بردم

گفت: عضو خانه احزاب 

هزینه ۳ میلیاردی برای 
برای تبلیغات یک نامزد
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سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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ی به مردم: توصیه های انتخاباتی  آیت اهلل ناصر
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دشمن به دنبال آشوبگری است

نوش دارویی برای میوه های قاچاق

بازی با هنرمندان در نوروز برگزار می شود؛

مدیر امور استان های خانه معدن ایران:

ادامه  در صفحه 

شهردار اصفهان در حاشیه بهره برداری از پروژه های منطقه یک مطرح کرد

شیب تند بهره برداری از پروژه های عمرانی در شهرداری

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شیب بهره برداری از پروژه های عمرانی در شهرداری 
از  که برخی  گفت: شهرداری ده ها پروژه در دست اجرا دارد  اصفهان تند شده است، 
آنها نیز آماده بهره برداری هستند اما در حال حاضر فرصت افتتاح رسمی آنها در سال 

جاری وجود ندارد.
در  جمالی نژاد  مهدی  اصفهان،  دکتر  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
ح های عمرانی منطقه یک که در قالب پانزدهمین هفته از برنامه »هر  حاشیه افتتاح طر
هفته با چند افتتاح« برگزار شد با اشاره به بهره برداری از دو خیابان آیت اهلل ظهیراالسام 
کرد: همچنین دو بوستان و پیاده روسازی های منطقه به  و خلجا در این منطقه اظهار 
ع با بیش از 81 میلیارد تومان اعتبار، در اختیار شهروندان قرار  بهره برداری رسید و در مجمو

گرفت.  
در  عمرانی  پروژه های  از  بهره برداری  شیب  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
شهرداری  یك  منطقه  در  مثال  برای  افزود:  است،  شده  تند  اصفهان  شهرداری 
بهره برداری  آماده  نیز  آنها  از  برخی  که  اجراست  دست  در  پروژه  ده ها  اصفهان 
را جاری  سال  در  آنها  رسمی  افتتاح  فرصت  حاضر  حال  در  اما   هستند 

 نداریم.
بهره برداری  پروژه های  از  زیادی  بخش  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  اصفهان  شهردار 
کرد:  تصریح  است،  بوده  ترافیکی  حوزه  در  اخیر  ماه  چند  طی  اصفهان  شهر  در  شده 
بودن  بومی  دلیل  به  شهر  مرکزی  هسته های  در  آزادسازی  که  داشت  توجه  باید 
آزادسازی  گر  ا حال  عین  در  اما  است  مشکل  بسیار  زمین  باالی  قیمت  همچنین  و 
کم  اصفهان  شهر  مرکزی  هسته  ترافیك  از  توجهی  قابل  میزان  به  باشیم   داشته 

می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پروژه شمالی - جنوبی شهر اصفهان با افتتاح دو خیابان 
توجه  باید  همچنین  داشت:  ابراز  است،   شده  اجرایی  خلجا  و  ظهیراالسام  آیت اهلل 
در  نیز  اصفهان  ترافیکی شرقی - غربی  آزادسازی  پروژه  نیز  آینده  در سال  که  داشت 
منطقه یك به بهره برداری خواهد رسید و در حال حاضر زیرسازی این پروژه در حال 

انجام است.
فرهنگی  مباحث  عمرانی،   پروژه های  کنار  در  شهرداری  اینکه  بیان  با  جمالی نژاد 
شدن  نزدیك  به  توجه  با  راستا  این  در  افزود:  می کند،  دنبال  نیز  را  اجتماعی  و 
گرفته قرار  کار  دستور  در  شهروندان  به  رایگان  نهال  تحویل  درختکاری   فصل 

 است.
وی به برخی از پروژه های در دست اجرای درختکاری در سطح شهر اصفهان اشاره کرد 
کنون  گذشته تا که از سه ماه  ح درختکاری وسیعی  کنار طر گفت: در حال حاضر در  و 
کاشت 230 هزار نهال در »پارك  ح »الله ها دوباره سبز می شوند« با  آغاز شده است، طر

کشور نیز تا پایان سال جاری و با همکاری سپاه  والیت« به یاد 230 هزار شهید سراسر 
صاحب الزمان )عج( اجرایی خواهد شد.

ح زیباسازی در سطح شهر اصفهان  شهردار اصفهان همچنین با اشاره به اجرای 60 طر
تا پایان سال جاری ادامه داد: این پروژه ها در تمام مناطق شهرداری اصفهان اجرایی 

خواهد شد.
کرد: این  کید  ح جامع نورپردازی شهر اصفهان تا وی همچنین با اشاره به اجرای طر

ح در مناطق شهرداری اصفهان اجرایی شده است. طر
اضافه  نیز  اصفهان  شهر  در  سبزی  فضای  ح های  طر اجرای  خصوص  در  جمالی نژاد 
قرار  وی ژه  توجه  مورد  باید  کشور  خشکسالی  شرایط  به  توجه  با  ح ها  طر این   کرد:  

گیرد.

  مدیر منطقه یك شهرداری اصفهان خبر داد
كاهش حجم ترافیك بافت مركزی شهر با افتتاح خیابان  خلجا

کاهش  گفت: بهره برداری از خیابان خلجا سبب  مدیر منطقه یك شهرداری اصفهان 
شیخ  و  شمس آبادی  طالقانی،  خیابان های  ویژه  به  مرکزی  بافت  در  ترافیك  حجم 

بهایی می شود.
در  فرهنگ  حمیدرضا  اصفهان،  شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
از  هفته  پانزدهمین  قالب  در  که  یک  منطقه  عمرانی  ح های  طر افتتاح  حاشیه 
با  امروز  عمرانی  ح  طر پنج  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  افتتاح«  چند  با  هفته  »هر  برنامه 
بهره برداری به  اصفهان  شهرداری  یك  منطقه  در  ریال  میلیارد   816 بر  بالغ   اعتباری 

 رسید.
وی با بیان اینکه شاخص ترین پروژه های امروز خیابان آیت اهلل ظهیراالسام به طول 

خیابان  از  بهره برداری  کرد:  تصریح  بود،  متر   400 طول  به  خلجا  خیابان  و  متر   350
طالقانی،  خیابان های  ویژه  به  مرکزی  بافت  در  ترافیك  حجم  کاهش  سبب  خلجا 

شمس آبادی و شیخ بهایی می شود.
مدیر منطقه یك شهرداری اصفهان با اشاره به افتتاح دو بوستان در این منطقه تصریح 
کرد: بوستان میرزا هاشم در حدود یک هزار و 750 متر و بوستان رحیم خان حدود 2 هزار 

و 500 متر امروز به بهره برداری رسید.
گذر فروهر بین خیابان شمس آبادی  وی ادامه داد: پیاده رو سازی ها در پاتوق نیاصرم، 
که امروز به بهره برداری رسید. ح هایی بود  و چهارباغ و بهبود مسیر معابر نیز از دیگر طر

کرد: در سال آینده نیز یک پارکینگ در مجاورت خیابان طالقانی،  پل  فرهنگ اضافه 
صاحب الروضات و زیرگذر مطهری بین محور خرم و خیام و خیابان مطهری در منطقه 

یک به بهره برداری می رسد.  

ح های  گفتنی است پانزدهمین هفته از اجرای برنامه »هر هفته با چند افتتاح« ویژه طر
منطقه یک امروز با حضور مردم منطقه، شهردار اصفهان، رئیس شورای شهر و جمعی 

از مدیران شهری برگزار شد.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد
اختصاص 19 درصد از اعتبارات بخش عمرانی بودجه 95 شهرداری برای احداث 

معابر 
غیر نقدی  و  نقدی  اعتبارات  از  درصد   19 گفت:  اصفهان  اسامی شهر  شورای  رئیس 
بخش عمرانی بودجه سال 95 شهرداری برای تملك و احداث معابر پیش بینی شده 

است.
افتتاح  امینی در حاشیه  ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رضا  اداره  گزارش  به 
با  هفته  »هر  برنامه  از  هفته  پانزدهمین  قالب  در  که  یک  منطقه  عمرانی  ح های  طر
اصفهان  شهرداری  سه  و  یک  مناطق  در  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  افتتاح«  چند 
موتور  باید  رو  این  از  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  نقاط  دیگر  از  بیش  فرسوده  بافت های 
کار قرار   پروژه های عمرانی و آزادسازی معابر برای تسهیل سازی عبور و مرور در دستور 

گیرد.
آیت اهلل  خیابان  از  بهره برداری  و  خلجا  خیابان  آزادسازی  اینکه  بیان  با  وی 
اصفهان  شهر  مرکزی  هسته  ترافیک  کاهش  در  توجهی  قابل  میزان  به  ظهیراالسام 
ترافیکی  بار  کاهش  در  ح ها  طر این  اجرای  کرد:  اضافه  بود،  خواهد  تأثیرگذار 
بسزایی  تأثیر  شمس آبادی  ادامه  و  میرداماد  خیابان  و  سید  مسجد  خیابان 
مؤثر  مردم  مرور  و  عبور  برای  و  یك  منطقه  توسعه  برای  امیدواریم  که   داشته 

باشد.

کرد: اجرای پروژه های عمرانی در مناطق  رئیس شورای اسامی شهر اصفهان تصریح 
مرکزی شهر اصفهان عامل مؤثری برای محرك در توسعه بافت های مطلوب و مرغوب 

کاهش بافت های فرسوده  خواهد بود. و 
است  ارزشمند  و  تاریخی  بافت  دارای  یك،  منطقه  که  دلیل  این  به  کرد:  اضافه  وی 
که ابنیه ارزشمند تاریخی جایگاه خود را  باید در باز سازی و احیای محات توجه شود 
که برای مردم مزاحمت ایجاد و تردد را سخت می کند و در  کند و بافت فرسوده  حفظ 
این بافت دسترسی به خدمات عمومی مانند اورژانس، آتش نشانی و موارد دیگر سخت 
که شهروندان به راحتی بتوانند از  است، مسئوالن باید بتوانند شرایطی را فراهم آورند 

کنند. گرفته در سطح شهر استفاده  اقدامات صورت 
خدمات رسانی  شاهد  نزدیک  آینده  در  فعلی  روند  با  اینکه  بر  کید  تأ با  امینی 

مناطق  در  اتفاقات  این  کرد:  کید  تأ بود،  خواهیم  شهروندان  به  مطلوب تر 
خواهد دنبال  به  را  عدالت محوری  که  است  کار  دستور  در  شهرداری   مختلف 

 داشت. 
اینکه تکمیل شبکه معابر، حلقه چهارم و ورودی های شهر اصفهان  بر  کید  تأ با  وی 
کرد: اثر  جزو شاخصه های اصلی پروژه های اجرایی برنامه اصفهان 1400 است، اظهار 
کم جمعیت و فرسودگی در احیای بافت  ترا شبکه معابر در محات ضعیف به لحاظ 

فرسوده بیشتر است.
از  درصد   19 اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  اصفهان  اسامی شهر  شورای  رئیس 
برای  شهرداری   95 سال  بودجه  عمرانی  بخش  غیر نقدی  و  نقدی  اعتبارات 
توسعه  در  امر  این  کرد:  اضافه  است،  شده  پیش بینی  معابر  احداث  و  تملك 
مؤثری و  مهم  بسیار  اقدام  شهر  سطح  در  معابر  شبکه  تکمیل  و  فرسوده   بافت های 

 است. 

كمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان:   رئیس 
طرح  آزادسازی معابر بافت مركزی شهر در دست بررسی است

حاشیه  در  آذربایجانی  اصغر  اصفهان،   شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
که در قالب پانزدهمین هفته از برنامه »هر هفته  ح های عمرانی منطقه یک  افتتاح طر
با چند افتتاح« برگزار شد، با اشاره به اینکه بخش زیادی از بافت فرسوده شهر اصفهان 
کرد: از این رو ایجاد معابر در این مناطق از شهر بسیار  در مناطق مرکزی قرار دارد، اظهار 

کان قابل انجام است. سخت بوده و با اعتبارات 
دچار  مردم  که  می شود  سبب  شهر  مرکز  در  ترافیکی  ازدحام  اینکه  بیان  با  وی 
برای  تفصیلی  ح  طر در  که  معابری  از  بسیاری  گفت:  شوند،  بسیاری  مشکات 
بوده شهر  مرکز  ترافیکی  بار  کاهش  راستای  در  شده،  پیش بینی  یک   منطقه 

 است.
اصفهان  شهر  اسامی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
سال های  اصفهان  شهر  مرکزی  بافت  آزادسازی  ح های  طر اینکه  به  اشاره  با 
بررسی  حال  در  ح  طر این  رو  این  از  کرد:  اضافه  بود،  مانده  زمین  بر  که  بود  زیادی 
می تواند  می شود  منتهی  باهنر  خیابان  به   که  ابوذر  خیابان  راه اندازی  با  و  است 
ترافیك رفع  راستای  در  اصفهان  شهر  برای  خوبی  جنوبی  شمالی-   خیابان 

 باشد.
کرد: آنچه همیشه در آزاد سازی این معابر با آن مواجه بودیم، هزینه های  وی اضافه 
کشید اما امروز این خیابان به صورت مناسب  که چندین سال طول  آزاد سازی آنها بود 

به بهره برداری رسید.

رنا
: ای

س از
عک



ویژگی های نماینده ارزشی 
ادامه از صفحه یک: 

سیاســی    مســایل   در  متخصــص   و  گاه   آ   -5
اقتصــادی: و  فرهنگــی   اجتماعــی،  

و  فرهنگــی  مســایل  بــه  اشــراف   کــه  نماینــده ای   
سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی  نداشــته  باشــد، 
بــرای مــردم و نظــام ســودمند نیســت؛ زیــرا  خیلــی 
زود  فریــب بــازی بازیگــران  را می خــورد و خناســان 
دور  مســتقیم  صــراط  از  را  او  می تواننــد  شــیاطین  و 

کننــد.
کز قدرت  و ثروت:  6- عدم وابستگی به مرا

را  مردمــی  خــود  و  معنــوی  رســالت   بایــد  نماینــده  
در پیشــگاه  خداونــد  بــه خوبــی انجــام دهــد و بــه 
کــرده، وفــادار   یــاد  کریــم  بــه قــرآن   کــه  ســوگندی  
ثــروت  کــز قــدرت و  بــه مرا باشــد و هیــچ وابســتگی 
جریانــی  و  حــزب  یــا  گــروه  وامــدار  و  باشــد  نداشــته 

نباشــد.
9- زهد و ساده زیستی:

امــام علــی)ع( در نامــه 45 نهــج البــا غــه، خطــاب بــه 
کــه ظاهــرا بــه فرمایــش  والــی خــود عثمان ابن حنیــف 
قبــول  را  اشــراف  مهمانــی  دعــوت  و  خطــا  حضــرت 
کــرده فراهــم  را  مــردم  تــوده  ناراحتــی  موجبــات   و 
ــو  کــه ت می فرمایــد: »ای عثمان ابن حنیــف شــنیده ام 
کرده انــد و تــو شــتابان  را بــه مهمانــی خاصــی دعــوت 
آیــا  خــورده ای.  رنگارنــگ  خورش هــای  و  رفتــه ای 
کــه تحــت حکومــت تــو  در آن لحظــه نمی دانســتی 
یــاد  بــه  را  ســیری  یکبــار  حتــی  کــه  مردمی هســتند 
ندارنــد... . ای عثمــان هرکــس را موالیــی اســت و 
کــه می توانســتم  مــن مــوالی تــو هســتم. مــن در حالــی 
کتفــا  عســل مصفــا بخــورم بــه دو قــرص نــان جــو ا
کــرده ام. تــو نمی توانــی مثــل مــن باشــی؛ امــا حداقــل 

کــن.« حــدود حکومــت علــی را رعایــت 
مردمــی  داشــته  و  ســاده  زندگــی  بایــد  نماینــدگان   
باشــند؛ هماننــد حضــرت امــام و مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ک ــورم را  ــد و فشــار ســنگین ت ــا درد مــردم را بفهمن ت
کننــد و آن  کــرده، احســاس  شــانه های آنــان را خــرد 

وقــت می تواننــد وظیفــه خــود را انجــام دهنــد.

سرمقاله 

نوبخت در همایش تبیین برنامه ششم توسعه:

 نیاز ســاالنه ۹۰۰ هزار فرصت 
شغلی در برنامه ششم توسعه 

ــس  ــر نوبخــت، ریی ــای وطــن، محمــد باق کیمی ــزارش  گ ــه  ب
ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی در همایــش تبییــن برنامــه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی،  دیــروز  ششــم توســعه 
گفــت: پنــج برنامــه توســعه قبــل  سه شــنبه )4 اســفند مــاه( 
تببیــن  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  برنامــه  پنــج  و  انقــاب  از 
از تجــارب  یازدهــم  برنامــه  تببیــن  مــا در  کــه  اســت  شــده 
گفــت:  نوبخــت  کرده  ایــم.  اســتفاده  قبلــی  برنامه هــای 
کلــی  ســعی شــده برنامــه توســعه را باتوجــه بــه سیاســت های 
ــا نــگاه  اباغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن ب
کنیــم. رییــس ســازمان مدیریــت  بــه اقتصــاد مقاومتــی تهیــه 
کــرد: چنــد موضــوع را در برنامــه ششــم  برنامه ریــزی بیــان 
گــر بــه آن هــا رســیدگی  کــه ا توســعه مــورد توجــه قــرار داده ایــم 
کشــور دچــار بحران هــای جــدی خواهــد شــد و ایــن  نشــود، 
صندوق هــای  و  زیســت  محیــط  آب،  از  عبارتنــد  مســایل 
متمرکــز  برنامــه  بعــدی  الیحه هــای  در  مــا  بازنشســتگی؛ 
ارایــه  بحــران  از  خــروج  بــرای  راه حل هایــی  و  ایــم  شــده 
گفــت:  کرده ایــم. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت آمایــش ســرزمینی 
کشــور اســت؛  ســواحل مکــران یکــی از قســمت های مهــم 
کــه بخشــی از ســواحل ایــران، می توانــد بــه  مــا می دانیــم 
آب هــای جهانــی و اقیانوس هــا متصــل شــود و لــذا می توانیــم 
بــا برنامــه ریــزی صحیــح از ایــن ظرفیــت بهــره منــد شــویم. 
رییــس ســازمان  مدیریــت برنامه ریــزی بــا اشــاره بــه فضــای 
ــه  ک گفــت: تمــام مســایلی  ایجــاد شــده در دوران پســابرجام 
کار خــود را نشــان  کســب و  کــرده ام، بایــد در محیــط  ذکــر 
کار بسترســازی نشــود کســب و   گــر بــرای بهبــود   دهــد و ا
تمــام زحمــات انجــام شــده بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه از 
ــرای  ــذا بایــد 900هــزار فرصــت شــغلی ب بیــن خواهــد رفــت؛ ل
کــه اغلــب تحصیلکــرده هســتند، ایجــاد شــود.  بیکارانــی 
خ بیــکاری را بــه  نوبخــت ادامــه داد: برنامــه ای داریــم تــا نــر
کنــار ایــن مهــم نیــز اشــتغال تامیــن  7 درصــد برســانیم و  در 
مالــی هــم از دغدغــه دولــت یازدهــم اســت. نوبخــت با اشــاره 
گفــت: هیــچ  کــم درآمــد جامعــه  بــه موقعیــت حســاس اقشــار 
توســعه ای از نظــر دولــت تدبیــر و امیــد پذیرفتــه نیســت؛ مگــر 
اینکــه در آن توســعه عدالــت و بهبــود وضــع محرومــان در 
گرفتــه شــود؛ در حــال حاضــر مــا بــه بیــش از 75 میلیــون  نظــر 
نفــر یارانــه می دهیــم؛ بــه همــه اطمینــان می دهــم  کــه یارانــه 

کــم درآمــد بــه هیــچ وجــه قطــع نمی شــود. اقشــار 
گفــت:  ارز  بــازار  غیرمعقــول  نوســانات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  از  تــا  اســت  شــده  انجــام  کنــون  تــا  کــه  تاش هایــی 
نوســانات جلوگیــری شــود، بــه خاطــر حفــظ قــدرت پــول ملــی 
کشــور تنــزل پیــدا نکنــد.  بــوده اســت  تــا قــدرت خریــد مــردم 
اینکــه  بیــان  بــا  برنامه ریــزی  مدیریــت  ســازمان   رییــس 
ابتکارهایــی کــه در تدویــن برنامه ششــم توســعه انجام شــده 
گفــت:  برخــی از فرآیندهــای ایــن ســند بــرای اجرایــی  اســت، 
شــدن بــه مجلــس نیــاز دارد؛ در بســیاری از قســمت ها اصــا 
نیــازی بــه رونــد بررســی مجلــس نیســت؛ زیــرا بهبــود وضــع 
ــت اســت  کشــور جــزو وظایــف دول معیشــت مــردم و توســعه 
کــه  البتــه مــا روزهــا پیــش حجــم قابــل توجهــی از احــکام این 
برنامــه را در اختیــار نماینــدگان قــرار دادیــم و آن هــا نیــز بــه 
ــا  ــه داد: م ــد. وی ادام کردن ــب  ــی و تصوی ــتی آن را بررس درس
در ایــن برنامــه بــرای 12 موضــوع فرابخشــی و 17 موضــوع 
کمــی  را  کلــی را توضیــح داده ایــم و اهــداف  بخشــی، اهــداف 
کرده ایــم  نیــز بــه تفکیــک در ســال های 95 تــا 99 بررســی 
و  ، سیاســت ها  راهبــرد  اهــداف  ایــن  از  کــدام  هــر  بــرای  و 

ــم. ــرده ای ک ــی  ــش بین ــی را پی ــات اساس اقدام

برنامه ششم توسعه 

کانون های  نماینده اصلح با
ثروت و قدرت ارتباط ندارد                      
یعنــی  اســت؛  مســتقیم  صــراط  در  خــوب  نماینــده 
گفتــار و نــه در رفتــار بــا ولــی فقیــه  کــه نــه در  کســی 
ــدرت  ــای ق کانون ه ــه  ــد، ب ــته باش ــه نداش ــان زاوی زم
و ثــروت متصــل نباشــد و بــه عبارتــی وامــدار افــراد 

خــاص نیســت و انقابــی باشــد.
یکــی از پارامترهــای شــناخت نماینــده اصلــح را از آیــه 
15۳ ســوره انعــام می تــوان بــه دســت آورد. در ایــن 
ــَذا ِصراطــی  ّنَ َهـ

َ
ــد: »َوأ ــد متعــال می فرمای آیــه خداون

ِبُکــْم  َق  َفَتَفــّرَ ــُبَل  الّسُ ِبُعــوْا  َتّتَ َواَل  ِبُعــوُه  َفاّتَ ُمْســَتِقیًما 
ــوَن«؛ ُق ــْم َتّتَ ُک

َ
ــِه َلَعّل ــم ِب ُک ا ــْم َوّصَ ــِبیِلِه َذِلُک ــن َس َع

کنیــد  » ایــن راه مســتقیم مــن اســت، از آن پیــروی 
کــه  کنــده و انحرافــی پیــروی نکنیــد  و از راه هــای پرا

شــما را از طریــق حــق دور می ســازد.«
دســت  بــا  )ص(  پیامبــر  اســت  آمــده  روایتــی  در   
کردنــد و  خــود خــط راســتی بــر روی زمیــن ترســیم 
اســت«؛  مســتقیم  این گونــه  خــدا،  »راه  فرمودنــد: 
کشــیدند  ســپس خطوطــی در طرفیــن آن خــط راســت 
ــد: ایــن راه هــای غیرخداســت و هیــچ یــک  و فرمودن
از ایــن راه هــا نیســت، مگــر اینکــه شــیطانی بــر ســر 
آن قــرار می گیــرد و مــردم را بــه ســوی خــود دعــوت 
ّنَ 

َ
می کنــد؛ ســپس ایــن آیــه را تــاوت فرمودنــد: »َوأ

ِبُعــوُه...«. َفاّتَ َهـــَذا ِصَراِطــی ُمْســَتِقیًما 
 در روایــت دیگــری، امــام باقــر )ع( دربــاره ایــن آیــه 
فرموده انــد: »مــا اهــل بیــت، راه راســت هســتیم«؛ 
امــام  بــه  مســتقیم  صــراط  نیــز  روایــات  بعضــی  در 
علــی علیــه الســام تفســیر شــده اســت؛ زیــرا در پایــان 

قــون« می رســیم. ُکــم َتّتَ
َ
همیــن آیــه بــه »َلعّل

 بدیهــی اســت در زمــان غیبــت امــام معصــوم )ع( 
ــث  ــان حدی ــه راوی ــد ب ــت، بای ــناخت راه راس ــرای ش ب
کــرد و راه درســت را از نادرســت تشــخیص  مراجعــه 
ــی فقیــه  ــا حرکــت در مســیر ول داد و ایــن اتفــاق جــز ب

نمی شــود. میســر 
ــادی   در هــر برهــه ای از زمــان، راه هــای انحرافــی زی
تشــخیص  مــردم  عامــه  بــرای  کــه  می شــود  یافــت 
ــود؛ فقــط  راه صحیــح از ناصحیــح مشــکل خواهــد ب
شــاخص  باشــد.  راه  چــراغ  می توانــد  شــاخص، 
راهبــری  نیــز  تاریــک  شــب  در  قطب نمــا  همچــون 
معظــم  مقــام  فرمایشــات  از  دقــت  بــا  لــذا  می کنــد؛ 
کــدام  رهبــری متوجــه خواهیــم شــد صــراط مســتقیم 

اســت.
مجلــس  دو  انتخابــات  ع  موضــو در  ایــام،  ایــن  در   
خبــرگان رهبــری و شــورای اســامی  پــر واضــح اســت 
کــه  کســانی  کســانی در صــراط مســتقیم هســتند؛  چــه 
گفتــار بــا ولــی فقیــه زمــان زاویــه  نــه در رفتــار و نــه در 
کانون هــای قــدرت  کــه بــه  کســانی  نداشــته باشــند؛ 
و ثــروت متصــل نباشــند و بــه عبارتــی وامــدار افــراد 
خــاص نباشــند؛ انقابــی باشــند؛ انقابــی بــه معنــای 
کلمــه، یعنــی محــور حرکــت او اســام نــاب  واقعــی 
اهمیــت  او  بــرای  مــردم  و  باشــد  )ص(  محمــدی 
نظــام  رأس  در  بفهمــد  و  بدانــد  و  باشــند  داشــته 

کمی بــه نــام ولــی فقیــه قــرار دارد. اســامی، حا
 در طــراز انقــاب اســامی  باشــد؛ یعنــی متخصــص 
قانون پذیــر  خــوب،  قانون گــذار  شــجاع،  کارآمــد،  و 
و عدالت محــور باشــد؛ مواظــب نفــوذ نامحرمــان در 
تصمیم گیری هــا و تصمیــم ســازی های نظــام باشــد؛ 
ــود و در  ــتحاله نش ــد و اس ــته باش ــرت داش ــی بصی یعن
بــا دشــمنان  او  اهــداف  افــکار و  کــه  کســی  نهایــت 
اســام و انقــاب مرزبنــدی روشــن و مشــخص داشــته 

باشــد.

یادداشت سردبیر

امام  جمعه اصفهان:
 بحث شورای رهبری 

ع و قانون جایگاهی ندارد      در شر
مبحــث  کــه  کســانی  گفــت:  اصفهــان  جمعــه  امــام  
وقــت  بیهــوده  می کننــد،  ح  مطــر را  رهبــری  شــورای 
کــه ایــن مســئله غیرقانونــی  خــود را تلــف می کننــد؛ چــرا 

اســت.
دفتــر  از  نقــل  بــه  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــژاد  امام جمعــه اصفهــان آیــت اهلل یوســف طباطبایی ن
ــا  ــه آی ک در جمــع مــردم ناییــن، پیرامــون ایــن مطلــب 
ســخن از شــورای رهبــری، یــک امــر ممکــن و قانونــی 
ــار  ــت، اظه کشــور اس کنونــی  ح در فضــای  ــر ــل ط و قاب
کنونــی  حســاس  شــرایط  در  کــه  افــرادی  داشــت: 
کشــور یــا در هــر مرحلــه ای از زمــان مبحــث شــورای 
خــود  وقــت  بیهــوده  می کننــد،  ح  مطــر را  رهبــری 
غیرقانونــی ایــن مســئله  کــه  چــرا  تلــف می کننــد؛   را 

 است.
وی افــزود: در واقــع در قانــون اساســی، مبحث شــورای 
طــور  بــه  اســاس  ایــن  بــر  و  اســت  شــده  رد  رهبــری 
کاری غیراصولــی  ایــن موضــوع  کــردن  ح  کلــی مطــر
انجــام بــا چــه هدفــی  کــه مشــخص نیســت   اســت 

 می شود.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان در ارتبــاط بــا 
دیــدگاه فقهــی دربــاره مبحــث شــورای رهبــری ابــراز 
کیــد زیــادی  داشــت: در دیــن مــا، بــر امــر مشــورت تا
شــده اســت؛ امــا ایــن امــر در مبحــث رهبــری بــه هیــچ 

عنــوان جایگاهــی نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه هیــچ گاه دو پیامبــر در یــک مــکان 
بــه پیامبــری منصــوب نشــده و دو امــام نیــز بــه شــکل 
نداشــته اند عهــده  بــر  را  امــت  رهبــری   هم زمــان 
ادامــه داد: اصــوال در دیــن نیــز، امــر رهبــری بــه شــکل 
ح نبــوده اســت؛ بــر ایــن مبنــا قانــون  شــورایی مطــر
اساســی و تمــام مبانــی دینــی نیــز، بــر ایــن امــر داللــت 
ع و قانــون  کــه مبحــث شــورای رهبــری در شــر دارد 
ح آن نیــز، صحیــح و منطقــی  جایگاهــی نــدارد و طــر

 نیست.

شورای رهبری

کــه  اســت  نظاره گــر  شــدت  بــه  اوبامــا  »...دولــت 
نــه  یــا  شــد  خواهنــد  پیــروز  انتخابــات  در  میانه رو هــا 
آمریــکا  کنگــره  عضــو  ســه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و 
نظــارت  انتخابــات  بــر  کــه  می خواهنــد  ایــران   از 

کنند.«
نشــریه  نیـــوز،  جــام  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
عنــوان  تحــت  یادداشــتی  در   )politico( پالتیکــو 
»انتخابــات ایــران، قمــار آمریــکا بــر ســر توافــق هســته ای 
اســتراتژی  پیــروزی  میــزان  بررســی  بــه  می آزمایــد«،  را 
هســته ای  توافــق  کــردن  واقــع  موثــر  در  اوبامــا  دولــت 
انتخابــات  در  اصاح طلبــان  آوردن  کار  روی  بــرای 
پرداخــت و نوشــت: »دولــت اوبامــا، بــه شــدت نظاره گــر 
خواهنــد  پیــروز  انتخابــات  در  میانه رو هــا  کــه  اســت 
کنگــره  کــه ســه عضــو  ــی اســت  ــه و ایــن در حال ــا ن شــد ی
کــه بــر انتخابــات نظــارت   آمریــکا از ایــران می خواهنــد 

کنند.« 
دو  نتایــج  اینکــه  بیــان  بــا  مقالــه  ایــن  ابتــدای  در 
کــه تا چــه میزان  انتخابــات پیــش رو، نشــان خواهــد داد 
کشــور هســتند در  گرفتــن  قــدرت  حــال  در   اعتدالیــون 
منافــع  اوبامــا،  دولــت  کــه  حالــی  »در  اســت:  آمــده 
از  زیــرا  اســت،  داشــته  نگــه  پایینــی  در ســطح  را  خــود 

آشــکار  دخالــت  صــورت  در  تندروهــا  شــدن  تقویــت 
جمهــوری  عضــو  ســه  امــا  دارد،  تــرس  انتخابــات  در 
در  تــا  می خواهنــد  ویــزا  ایــران  از  کنگــره  خــواه 
حاضــر رای  صندوق هــای  پــای  انتخابــات   زمــان 

 باشند.«
ایــن ســه نفــر بــرای توجیــح ایــن درخواســت مضحــک 
از  بهتــر  راهــی  چــه  می گوینــد:  خــود  بی معنــی  و 

نشــان  جهانیــان  اســامی  به  جمهــوری  کــه  ایــن 
مایــک  اســت!  عادالنــه  و  آزاد  انتخاباتــش  کــه  دهــد 
بــا  گفت وگــو  در  کانــزاس  ایالــت  نماینــده  پومپئــو 
گفــت:  ایــران  ســر  بــر  گذاشــتن  منــت  بــا  پالتیکــو 
خواســتار را  مــا  آمــدن  بایــد  خودشــان   »ایرانیــان 

 باشند!«
پالتیکــو می نویســد: »بــا وجــود اینکــه وارت خارجــه بــا رد 

کــردن ایــن درخواســت آن را پروگانــدای سیاســی خوانده 
اســت، امــا عمــا اعطــای ویــزا بــه آن هــا را منتفــی نکــرده 
اســت. مقامــات آمریکایــی بــه خاطــر نمی آورنــد آخریــن 
کرد،چــه  کنگــره بــه ایــران ســفر  کــه یــک عضــو  بــاری 

زمانــی بــوده اســت.«
ع ناتوانــی اعضای  کــه قصد داشــت از موضــو ایــن نشــریه 
مخالفــت  توجیــح  بــرای  ایــران  بــه  ســفر  در  کنگــره 
کنــد اســتفاده  توافــق هســته ای  بــا   جمهوری خواهــان 

ــا  کــرده بودنــد ب افــزود: »ایــن ســه نفــر حتــی درخواســت 
کننــد. آن هــا همچنیــن می خواســتند  رهبــر ایــران دیــدار 
کــه بــا زندانیــان آمریکایــی بــدون نظــارت و نامحــدود 

کننــد.« ماقــات 
روز  انتخابــات  تخریــب  بــرای  تاشــی  در  پالتیکــو 
باشــد، چنــدان  جمعــه مدعــی شــد نتیجــه آن هرچــه 
می دهــد  نشــان  فقــط  و  بــود  نخواهــد  تاریخــی 
گرفتــن  قــدرت  حــال  در  میــزان  چــه  تــا  میانه رو هــا 
توافــق  زمــان  در  ایــران  سیاســت  و  هســتند  کشــور  در 
قــدرت  »نمایــش  رســید:  خواهــد  کجــا  بــه  هســته ای 
قــدرت  ایــن  روحانــی  بــه  اصاح طلــب  کاندیداهــای 
 را خواهــد داد تــا تســلط بیشــتری بــه مجلــس داشــته 

باشد.«

کرد: ح  نشریه آمریکایی مطر

کنگره، خواهان نظارت بر انتخابات ایران سه عضو 

کــه بحــث انتخابــات شــروع  حــدود ۳، 4 ماهــی اســت 
کنــون روزهــای پایانــی خــود را بــا شــور و باشــکوه  شــده و ا
دوران  ایــن  در  می گــذارد.  ســر  مردمی  پشــت  حضــور 
محتــرم  شــهروندان  از  نفــر  چنــد  بــا  شــکوه  و  باشــور 
نماینــدگان  دربــاره  را  نظرشــان  و  می شــویم  هــم کام 

می شــویم: جویــا 
عبــاس  نــام  بــه  واحــد  خــط  بازنشســته  راننــده 
بــه  کــه  اســت  کســی  مردمــی،  نماینــده  می گویــد: 
بــه  نســبت  و  باشــد  داشــته  توجــه  مــردم  روز  و  حــال 
کــردن مشــکات جامعــه احســاس مســئولیت   برطــرف 

کند.
در  بداننــد  کــه  بایــد  نماینــدگان  می کنــد:  اضافــه  وی 
ســالمند  تــا  ۳ســاله  بچــه  از  جامعــه  اقشــار  تمــام  برابــر 
و صبــوری  دقــت  بــا  بایــد  و  70ســاله مســئول هســتند 
توجــه و  دهنــد  گــوش  مــردم  تمــام  مشــکات   بــه 

کنند.  
قانــون  تدویــن  پیگیــری  ادامــه،  در  شــهروند  ایــن   
رســیدگی ویــژه بــه ســالمندان از نظــر فرهنگــی،  آموزشــی 
نماینــدگان  از  خــود  خواســته   مهم تریــن  را  تفریحــی  و 
جوانــان،   بیــکاری  می کنــد:  عنــوان  و  ذکــر  اصلــح، 

کم بــودن حقــوق بازنشســتگان و نبــود امکانــات رفاهــی 
کــه  بــرای ســالمندان، از دیگــر مشــکات مــردم  اســت 
کنــد. اقــدام  بــرای رفــع آن هــا  بایــد  نماینــده منتخــب 
کار مــردم   وی تصریــح می کنــد: نماینــده خــوب بایــد بــه 
برســد،  بــرای مــردم شــخصیت قایــل شــود،  مشــکات 
ــع آن هــا دغدغــه  ــرای رف ــردم و شــهرش را بشناســد و ب م

داشــته باشــد.
کــه  کــه نماینــده ای   یــک شــهروند زن هــم معتقــد اســت 
خــود را از مــردم بدانــد و نســبت بــه رفــع نیــاز مــردم اقــدام 
کند، اصلح اســت. وی، تهیه امکانات تفریحی و رفاهی 
را از جملــه مهم تریــن مطالبــات خــود از نماینــده شــهرش 
گفتــار  می خوانــد و اضافــه می کنــد: صداقــت در رفتــار و 
ملــت  خــادم  مردمــی  و  نماینــده  یــک  ویژگی هــای  از 

اســت.
ویژگی هــای  دولــت،  کارمنــد  یــک  دانایــی«  »محمــد 
نماینــده اصلــح خــود را مــردم داری،  والیــت محــوری و 

برمی شــمارد. مــردم  درد  بــه  مخلصانــه  رســیدگی 
متقاضــی  کــه  داوطلبــان  از  کــدام  هــر  می گویــد:  وی   

بایــد  اسامی هســتند  شــورای  مجلــس  در  حضــور 
عملکــردی شــفاف داشــته باشــند و عمــل بــه قول هــای 
کاری خــود، در  تبلیغاتــی خــود را در اولویــت برنامه هــای 

قــرار دهنــد. بــه مجلــس  راهیابــی  صــورت 
 

اشــتغال جوانــان  بــه  ویــژه  توجــه  شــهروندن،  از  یکــی 
را  جامعــه  مختلــف  اقشــار  معیشــتی  مشــکات  رفــع  و 
خــود  نماینــده  از  مــردم   شــاخص  انتظــارات  جملــه  از 
اتبــاع  ســاماندهی  می دهــد:  ادامــه  و  می کنــد  عنــوان 
درخواســت های  مهم تریــن  از  غیرمجــاز  بیگانــه 
مــردم  از مســئوالن، به ویــژه نماینــده مجلــس شــورای 

. ســت می  ا سا ا
گفــت: واقع بینــی،  شــناخت و پشــتکار   خانمی خانــه دار 
ــاز جامعــه  ــده خــوب و مــورد نی از ویژگی هــای یــک نمیان

اســت.
اول  درجــه  در  مردمی  بایــد  نماینــده  وی،  اعتقــاد  بــه   
کنــد و در مرحلــه بعــد نیــز  مشــکل مــردم جامعــه را لمــس 
کنــد. کــه در تــوان دارد بــرای رفــع آن هــا تــاش  تــا جایــی 

فرهنگــی  اقتصــادی،  برنامه هــای  تدویــن  وی،   
بومی  یــزد  تمــدن  و  فرهنــگ  به ویــژه  اجتماعــی،  و 
مســئوالن،   وظایــف  مهم تریــن  جملــه  از  را 
اســامی   شــورای  مجلــس  نماینــدگان   به ویــژه 

می داند.
و  قــوی  عملکــرد  بــه  نکــردن  تظاهــر  معلــم  یــک   
از  یکــی  را  جامعــه  مختلــف  اقشــار  مشــکات  درک 
اظهــار  و  مردمی عنــوان  نماینــده  یــک  ویژگی هــای 
دهنــد  انجــام  را  کارهایــی  بایــد  نماینــدگان  می کنــد: 
کمبــود  نیــز  وی  دارنــد.  انتظــار  آن هــا  از  مــردم  کــه 
از  را  شــهروندان  بــرای  رفاهــی  و  تفریحــی  امکانــات 
و  می دانــد  یــزد  شــهر  مشــکات  مهم تریــن  جملــه 
بــه  از پیــش نســبت  بایــد بیــش  می گویــد: نماینــدگان 
مســئولیت  احســاس  مــردم  اجتماعــی  مشــکات   حــل 

کنند.
همیــن  نیــز  مــردم  منتخــب  نماینــدگان  امیدواریــم 
باشــند  بــه دغدغه هــای شــهر خــود داشــته  را  اهتمــام 
تبلیغاتشــان  در  خــود  وعده هــای  بــه  پای بنــد   و 

باشند.

دیدگاه ها و مطالبات مردم از نمایندگان

کشــور بــا بیــان اینکــه در انتخابــات پیــش رو، ۳ میلیــون نفــر رای اولــی  وزیــر 
گفــت: 55 میلیــون نفــر، واجــد شــرایط رای دادن هســتند .  هســتند، 

در  دیــروز  ظهــر  رحمانی فضلــی،  عبدالرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نشســتی خبــری در مشــهد اظهــار داشــت: بــرای انتخابــات پیــش رو،  5هــزار  

کرده انــد. ثبت نــام  کشــور  کل  در  کاندیــد  نفــر   557 و 
دادن  رای  شــرایط  واجــد  نفــر،  میلیــون   55 اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر    
هســتند، افــزود: از ایــن تعــداد واجــد شــرایط رای دادن، ۳میلیــون نفــر رای 

هســتند. اولــی 
کشــور را 52  هــزار شــعبه اعــام  کل   رحمانــی فضلــی تعــداد شــعب اخــذ رای در 
گفــت: بیــش از یــک میلیــون نفــر، وظیفــه حفاظــت و امنیــت 120 هــزار  کــرد و 

کشــور را برعهــده دارنــد. صنــدوق اخــذ رای در 
افتــرا همیشــه  و  اینکــه تخلفــات عمومی  شــامل تهمــت  بــه  اشــاره  بــا   وی 
مکانــی  مجلــس  کــرد:  تصریــح  اســت،  بــوده  انتخابــات  عرصــه  در 
آلودگی هــا  بــدون  و  مقــدس  نیــز  آن  مقدمــات  بایــد  اســت؛  مقــدس 
رســیدگی  شــکایات  بــه  روزانــه  به صــورت  نیــز  حاضــر  حــال  در  باشــد؛ 
رســیدگی  مــورد  ویــژه  شــعب  در  انتخاباتــی  تخلفــات  و   می شــود 

قرار می گیرد.
کــرد:  بــه پرونــده پدیــده شــاندیز تصریــح  بــا اشــاره  کشــور همچنیــن  وزیــر 
بزرگ تریــن تخلــف پدیــده، ثبــت شــرکت و همچنیــن مســئله تملــک، صــدور 
کــه  میــزان  جــواز و پرداخــت حــق دولــت و مــردم اســت؛ ایــن در حالــی اســت 

ــادر اســت. ع عمــل ایــن شــرکت امــری ن ــو حجــم تخلفــات و ن
کــه شــرکتی  وی بــا بیــان اینکــه پدیــده شــاندیز نبایــد ســهام می فروخــت، چــرا 
کــرد: رییــس مجلــس و رییس جمهــور در  ســهامی خاص بــوده اســت، عنــوان 
بحــث پدیــده، پیگیــر بوده انــد و مدیریــت و هیئــت مدیــره آن، بایــد تغییــر 
کننــد؛ در هیئــت مدیــره جدیــد ایــن شــرکت از افــراد متخصــص، موسســات 
ضمــن  می شــود؛  اســتفاده  ســهامداران  و  مــردم  خصوصــی،  بخــش  مالــی، 

ــز تغییــر می کنــد.  ــده نی ــر عامــل شــرکت پدی اینکــه مدی
ــت  ــه دول ــد بدهــی خــود را  ب ــده،  بای ــرد: شــرکت پدی ک ــد  کی ــی تا  رحمانی فضل
ارزش گذاری هــا  و  حسابرســی  بــا  متناســب  مــردم  ســهام  و  کنــد  پرداخــت 

مشــخص شــود. تســنیم

کشور در نشست خبری:  وزیر 

۵۵ میلیون نفر، واجد شرایط رای دادن هستند 

سرویس فرهنگی
 سیدامیرحسین ابطحی 

رســانه  اصحــاب  نماینــدگان  جمــع  در  ناصــری  آیــت اهلل 
ایــام  اهمیــت  و  حساســیت  بــر  کیــد  تا ضمــن  اســتان 
بــه دنبــال  کــه دشــمن همــواره  امــر  ایــن  و  انتخابــات   
کیــد مــن ایــن اســت  گفــت: توصیــه ا آشــوبگری اســت، 
ایــن روزهــا  بــا مخالفیــن و معاندیــن در  از درگیــری  کــه 

بپرهیزیــد.

کیمیــای وطــن،  حضــرت آیــت اهلل محمدعلــی   گــزارش  بــه 
ناصــری صبــح دیــروز در دیــدار بــا نماینــدگان اصحــاب 
رســانه  تحــت عنــوان شــورای قشــر بســیج رســانه اســتان 
کــرد: حضــور در صحنــه رســانه را بایــد  اصفهــان اظهــار 
کنیــد.  ــد تلقــی  غنمیــت بدانیــد و توفیقــی از ســوی خداون
وی بــا بیــان اینکــه انجــام مســئولیت  و خدمــت همــراه بــا 
ــا عبــادت اســت  تعهــد  و بــه دور از هــوای نفــس مطابــق ب
گفــت: امــروزه  دشــمن داخلــی و خارجــی بــرای انقــاب و 
ــمن  ــیم و از دش ــیار باش ــد هوش ــی بای ــت؛ ول ــاد اس ــام زی اس
ک تــر  کــه ضربــه آن خطرنا داخلــی بیشــتر بهراســید؛ چــرا 
خارجــی  و  داخلــی  دشــمنان  کــرد:  تصریــح  وی  اســت. 
همــواره دنبــال ضربــه زدن بــه نظــام و انقــاب بــوده و 
کوچــک آشــوبی  کــه از هــر اختــاف  درصــدد آن هســتند 
بــزرگ بــه راه بیندازنــد. آیــت اهلل ناصــری بــا اشــاره بــه ایــام 
کــرد:  دشــمن بــه  حســاس انتخابــات  پیــش رو تصریــح 
دنبــال آشــوبگری در ایــن ایــام اســت؛ بنابرایــن برهمــه مــا 
ــه  ــم و از هرگون ــه آســیاب دشــمن نریزی فــرض اســت  آب ب
درگیــری بــا مخالفیــن و معاندیــن در ایــن ایــام بپرهیزیــم.

کــرد:  در ایــام حســاس  انتخابــات،  از نمــاز   وی عنــوان 
امــام زمان)عــج(  و دعاهــای نمیــه شــب بــه هیــچ وجــه 
کــه زمــان مهمی  اســت و دشــمن ســعی  غافــل نشــوید؛ چــرا 
در  ایجــاد ناآرامــی  دارد؛ بایــد بــا توســل و تــوکل  و اســتمداد 
ــه نفــع اســام  ــه ب ک ــد بخواهیــم آنچــه  از ادعیــه، از خداون
ــانه  ــاب رس ــه اصح ــورد . وی ب ــم بخ ــت ، رق ــاب  اس و انق
کــرد:  همیشــه خــدا را در نظــر داشــته باشــید  و  توصیــه 
غافــل  مســئولیت  انجــام  در  خداونــد  یــاد  از  ای  لحظــه 
نشــوید؛ بایــد همــواره یــار صدیــق والیــت فقیــه باشــید؛ 
امــروز رهبــری تنهــا هســتند )در ایــن زمان حضــرت آیت اهلل 
ناصــری اشــک بــر چشمانشــان حلقــه زد(؛ حواســتان بــه 
رهبــری باشــد و فرمایشــات ایشــان را بپذیریــد، رهبــری 
ســخن اســام  و  انقــاب  مصالــح  اســاس  بــر   همــواره 
 می گوینــد.او افــزود: مســئولیت رســانه ای و خبرنــگاری 
ــد بابــت چنیــن  کــه بای هدیــه ای از ســوی خداونــد اســت 
موهبتــی قــدردان امــام زمان)عــج( بــود؛ چــرا کــه اصحــاب 
رســانه بــرای ایــن جایــگاه خطیــر انتخــاب شــده اند و بــرای 
اجــرای هرچــه بهتــر ایــن مســئولیت، بایــد رضــای خداونــد 

را در نظــر بگیرنــد.
ایــام  تســلیت  ادامــه ضمــن عــرض  ناصــری در  آیــت اهلل 
شــهادت حضــرت زهــرا )س( بــا بیــان روایــات متعــددی 
مــا خلقــت  ک  »لــوال قدســی  )ع(و حدیــث  بیــت  اهــل  از 
و  بانــوی عصمــت  ایــن  تشــریح فضایــل  بــه   » ک  االفــا
طهــارت پرداخــت و اذعــان داشــت: هــدف از خلقــت مــا 
 در ایــن دنیــا، جمــع آوری زاد و توشــه بــرای جهــان ابــدی

 است.
ایشــان ادامــه داد: براســاس روایــات، مــا درایــن دنیــا بــرای 
تجــارت   بــرای  بلکــه  نیامده ایــم؛  دنیــا  مــال  اندوختــن 
ــت  ــای آخری ــرای دنی ــه ب ــع آوری زاد و توش ــوی و جم معن
حیاتــی  بی نظیــر  ســرمایه  و  فرصــت  از  بایــد  هســتیم؛ 
را  اســتفاده  بهتریــن  گذاشــته اند،  اختیارمــان  در  کــه 
کــرد: در ایــن ایــام بــرای  بکنیــم. آیــت اهلل ناصــری بیــان 
زمــام  امــام  نمــاز  نظــام،  حفــظ  و  انتخابــات  ســامت 
)عــج( بخوانیــد و بــا مــدد خواســتن از خداونــد بخواهیــد 
مقــدر  اســت،  کشــور  و  نظــام  ایــن  مصلحــت   هرآنچــه 

شود.

توصیه های انتخاباتی  آیت اهلل ناصری به مردم:

دشمن به دنبال آشوبگری است 

گفــت: هزینــه تبلیغــات انتخاباتــی برخــی نامزدهــای مجلــس دهــم  عضــو خانــه احــزاب 
تــا مبلــغ ۳ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت. 

کیمیــای وطــن، حســن غفوری فــرد در نخســتین همایــش ملــی انتخابــات  گــزارش  بــه 
کــه چنیــن  افــزود: یکــی از اعضــای هیئــت رییســه  مجلــس نهــم بــه مــن می گفــت 

تبلیغــات می شــود.  هزینه هایــی صــرف 
کــرد: بنابرایــن اینکــه می گویــم هزینــه تبلیغــات برخــی نامزدهــای مجلــس  وی تصریــح 

۳ میلیــارد تومــان بــوده، طبــق آمــار یــک منبــع رسمی اســت. 
میــزان  داشــت:  اظهــار  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  احــزاب  خانــه  عضــو 
کشــور در دولت هــای نهــم و دهــم، حــدود ۸00 میلیــارد دالر بــود؛ یعنــی  درآمــد ارزی 
کتشــاف نفــت تــا ابتــدای دولــت نهــم.  کشــور از زمــان ا کل درآمــد ارزی  بــه انــدازه 
نهــم  دولت هــای  در  کشــور  ارزی  درآمــد  از  زیــادی  بخــش  متاســفانه  افــزود:  وی 
کشــور تعطیــل  کــه بعضــی صنایــع  تــا جایــی  از چیــن شــد  و دهــم، صــرف واردات 

گفــت: مجلــس دو وظیفــه بیشــتر نــدارد؛ وضــع قانــون و نظــارت  شــد. غفوری فــرد 
انتخابــات  نامزدهــای  وظیفــه  مهم تریــن  افــزود:  وی  قانــون.  اجــرای  برحســن 
معرفــی خودشــان و دوری از تخریــب دیگــران اســت. ایــن نماینــده پیشــین مجلــس 
بایــد  فقــط  یعنــی  دارد؛  را  مجلــس  مصوبــات  اجــرای  وظیفــه  دولــت،  کــرد:  کیــد  تا
کنــد، نــه چیــز دیگــر را. نخســتین همایــش ملــی انتخابــات  مصوبــات مجلــس را اجــرا 
برگــزار  مــدرس  تربیــت  اســتقبال ســرد دانشــجویان در ســالن مطهــری دانشــگاه   بــا 
شــد. همچنیــن مهمانــان مهــم ایــن همایــش نیــز در ایــن نشســت حضــور نیافتنــد. 
حســن غفوری فــرد نامــزد انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی  از حــوزه 

انتخابیــه تهــران اســت. 
ح اصولگــرا، حاضــر بــه انصــراف بــه نفــع  وی بــا وجــود درخواســت مکــرر چهره هــای مطــر
کــردن از شــورای ائتــاف اصولگراهــا در  فهرســت واحــد اصولگراهــا نشــده و ضمــن قهــر 

فهرســت صــدای ملــت حضــور یافتــه اســت.منبع: شــفاف

هزینه ۳ میلیاردی برای تبلیغات یک نامزد

حتما بخوانید!
سه عضو کنگره، خواهان نظارت بر  چهارشنبـــــه  5 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 101 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



گرانی     صادرات و 
  ســاعت 7و 10 دقیقــه صبــح اســت. 

سرویس فرهنگی
محمد حاجیان 

ــر در  ــمت دفت ــه س ــت، ب ــف در دس کی
تســبیح  دیگــر  دســت  در  و  هســتم  زدن  قــدم  حــال 
پیرمــردی  روبــه رو  از  می گویــم.  ذکــر  و  اســت 
خ می آیــد؛ او هــم در ذکــر  بــر چــر خوش چهــره ســوار 
کــه از چیــزی  اســت یــا بــا خــود ســخن می گویــد؛ انــگار 
خوشــش آمــده اســت؛ پــس از لحظاتــی در حــدود 2 یــا 
کوچــه  کســی دیگــر در  نزدیــک می شــود.  3 دقیقــه 
نیســت. پیــر مــرد هــر چــه نزدیــک می شــود، ســرعتش 
داشــته  نگــه  ثابــت  را  خ  چــر رکاب  و  می کنــد  کــم  را 
کنــد؛ شــاید  اســت؛ معلــوم می شــود می خواهــد توقــف 
خانه شــان همین جــا باشــد؛ امــا نــه، او بــه چنــد قدمــی 
کــه او را  کــرد. بــا خــود می گویــم مــن   کــه رســید، ســام 
خیــر؟  یــا  می شناســد  مــرا  او  حــاال  نمی شناســم؛ 
کیســت و  ثانیه هــا بــا نــگاه بــه او و در فکــر اینکــه او 
گذاشــتن  خ را بــا  چــکار دارد، می گــذرد. باالخــره او چــر
پــا بــر زمیــن متوقــف می کنــد و دســتش را بــر شــانه مــن 
می گــذارد. احوالــی می پرســد و می پرســیم و جملــه و 
ســخنش را ایــن چنیــن آغــاز می کنــد؛ روضــه بــودم. 
خیلی هــا  و  مــردم  کــه  نشســت  کنــارم  آمــد.  کســی 
جایــی  او  حتمــا  گفتــم  خــود  بــا  کردنــد.  احترامــش 
کــردم و تــک و تعارفــی  مســئولیت دارد؛ خــودم را جمــع 
کــه منبــر بــود، پــس از  بــا او داشــتم. روحانــی مجلــس 
کنــار دســتی  اینکــه جملــه اش تمــام شــد، خطــاب بــه 
گــر  گفــت: جنــاب آقــای دکتــر ...خــوش آمدیــد؛ ا مــن 
و  بدهــم  پایــان  ســخن  بــه  مــن  هســتید،  مایــل 
گفــت: نــه، فقــط آمدیــم  کنــم. او  میکروفــن را تقدیــم 
ــی  ــه آقــای روحان ک ــم. خاصــه اســمش را  فیــض ببری
گفــت، او را شــناختم؛ متوجــه شــدم نماینــده مجلــس 
کــه 4 ســال قبــل بــه او رای دادیــم و امــروز از  اســت 
کــردم تــا جلســه تمــام  کنــار مــا نشســت. فکــر  اتفــاق، او 
نشــده و همــه بــه دورش نیامده انــد، ســوالی داشــته 
مرتــب  اینکــه  علی رغــم  روز هــا  ایــن  آخــر  باشــم. 
 می گوینــد تــورم پاییــن آمــده و چــه و چــه شــده اســت

ــه  ک ــران  گ ــران شــده؛  گ ــا مــی بینیــم بعضــی چیزهــا  م
گفتــم:  گوشــش  گرفتــه؛ در  بــاور  نــه اوج غیــر قابــل 
مــا  کــه  پیــازی  این همــه  بــا  ببخشــید  دکتــر  آقــای 
گاهــی بســیاری از آن می گنــدد، چــرا بایــد  می کاریــم و 
مشــکل  بخوریــم؟  تومــان   5000 کیلویــی  پیــاز 
کــه مــا  کــه محصولــی  کجاســت؟ آیــا ایــن درســت اســت 
خودمــان بــه آن نیــاز داریــم، بی رویــه صــادر شــود و 
ــه  ــرا توج ــر چ ــد؟ آخ ــت بیفتن ــه زحم ــه ب ــردم این گون م
ــد؟  ــارت نمی کنی ــرا نظ ــدگان چ ــما نماین ــود؟ ش نمی ش
او  برمی آیــد؟  دســتتان  از  کاری  رابطــه  ایــن  در  آیــا 
گفــت: حــال  کلمــه  گرفــت و فشــار داد و یــک  دســتم را 
زورمــان  مــا هــم  ادامــه داد: بعضــی وقت هــا  کنیــد! 
اجــرا  و  می گیرنــد  تصمیــم  دولتی هــا  نمی رســد؛ 
کــه مشــکل آفریــده می شــود، مــا ســوال  می کننــد؛ بعــد 
کــه دیگــر نفعــی بــرای مــردم نــدارد. راســتش  می کنیــم 
کمــک شــما  کــه نیــاز بــه  کار ســختی اســت  کشــورداری 
گفــت:  کاری از مــا بــر می آیــد؟  گفتــم: چــه  مــردم دارد؛ 
کــه شــجاع باشــند و اهــل  کســانی رای دهیــد  شــما بــه 
معاملــه هــم نباشــند و خــود از رانــت و ... مبــرا باشــند 
گــر  کننــد؛ ا تــا بــا جرئــت بتواننــد حقــوق مــردم را دنبــال 
کارآمــد و ساده زیســت انتخــاب شــوند  ــراد نتــرس و  اف
کژی هــا را اصــاح  ــا یــک هماهنگــی می تواننــد ایــن  ب
بــه  مــن  کننــد.  کمتــر  را  مــردم  نگرانی هــای  و  کننــد 
کــه  گفتــم: ایــن درســت، امــا انتظــار ایــن اســت  ایشــان 
ــا  ــه ب ک ــد  کنی ــب  ــی تصوی ــم قوانین ــدگان ه ــما نماین ش
کار مشــکل پیــدا نکنــد و نظــارت هــم  تغییــر دولــت 
بایــد بکنیــد؛ در ایــن ســال ها نظارتــی از مجلــس دیــده 
کــرد و خداحافــظ.  نشــده اســت. او حــرف مــرا تاییــد 
کــه حــرف خیالــی از مــردم را بــا  کنــون مــن خوشــحالم  ا
اثــری  جایــی  شــاید  کــردم؛  ح  مطــر نماینــده  یــک 

داشته باشد.

یادداشت اقتصادی

کــه طــی هفته هــای اخیــر، بــازار میــوه در  در شــرایطی 
گمــرک  ــر از میوه هــای قاچــاق شــده،  ــو پ آســتانه ســال ن
در بخشــنامه ای جدیــد، میوه هــای وارداتــی را موظــف 
کــه بایــد پرســید  کــرده اســت  بــه عبــور از »ایکــس ری« 
ــاال  ــود و ح ــده ب ــوب نش ــی مص ــن قانون ــون چنی کن ــرا تا چ
گــزارش  بــه  ســود؟  چــه  قاچــاق،  همــه  ایــن  از  پــس 
کیمیــای وطــن، قاچــاق میــوه، ماننــد دیگــر محصــوالت 
کشــور  کــه  ع تــازه ای نیســت  کاالهــای ممنوعــه موضــو و 
ســتاد  اصــوال  و  باشــد  شــده  مواجــه  آن  بــا  تازگــی  بــه 
کاال و ارز از ســال 1383 بــه همیــن  بــا قاچــاق  مبــارزه 
کــرد؛ امــا همچنــان  کار  ــه  دلیــل تاســیس شــد و شــروع ب
کشــور هســتیم  کاالهــا بــه  شــاهد قاچــاق میــوه و دیگــر 
کــه میوه هــای  و پــس از اینکــه طــی هفته هــای اخیــر 
بــه  زمیــن  دیگــر  نیم کــره  از  هــم  آن  تابســتانه  قاچــاق 
دیرهنــگام  اقدامــی   در  گمــرک  شــدند،  قاچــاق  کشــور 
آن  اســاس  بــر  کــه  کــرد  مصــوب  جدیــد  بخشــنامه ای 
ایکــس ری  دســتگاه های  از  بایــد  میــوه  محموله هــای 
کرباســیان، رییــس  کننــد. طبــق اعــام مســعود  عبــور 
گمــرک ایــران، از دوم اســفندماه بخشــنامه ای صــادر  کل 
از حمــل یکســره میــوه جــدا خــودداری شــود  تــا  شــده 

کننــد و در دســتگاه  و همــه میوه هــا از مــرز قرمــز عبــور 
ترانزیــت میــوه  از  قــرار بگیرنــد؛ همچنیــن  ایکــس ری 
بــا  وی  شــود.  جلوگیــری  جــدا  ورودی  مرزهــای  در 
کیــد بــر اینکــه ورود انــواع میــوه، بــه جــز چهــار قلــم  تا
بــه  مــوز  و  نارگیــل  انبــه،  آنانــاس،  گرمســیری  میــوه 
ــی  کاالی ترانزیت ــرای ورود  ــت: ب گف ــت  ع اس ــو ــور ممن کش
کشــور در زمــان ورود، اصــل مجــوز حفــظ نباتــات  بــه 
الزامی اســت و مقــرر شــده در زمــان خــروج نیــز، عــاوه 
گمــرک، ســازمان حفــظ نباتــات نیــز نقــش  بــر نظــارت 
کــه چــرا  ح می شــود  داشــته باشــد. امــا ســؤال اینجــا مطــر
کنــون واردات میــوه بــدون نظــارت سیســتماتیک و  تــا 
از طریــق دســتگاه های ایکــس ری صــورت نمی گرفــت و 
کانتینــر حامــل میــوه ای قصــد ورود بــه  گــر  پیــش از ایــن ا
کشــور را داشــت، تنهــا بــا بازدیدهــای شــخصی مامــوران 
کانتینرهــا واردات بــه راحتــی  آن هــم از قســمت جلــوی 
میوه هــای  قاچاقچیــان،  گــر  ا و  می گرفــت  صــورت 
می کردنــد  جاســاز  مجــاز  میوه هــای  پشــت  را  ممنوعــه 
بــه راحتــی می توانســتند بــا پرداخــت عــوارض آن هــم 
اجنــاس  حتــی  یــا  وارداتــی  مجــاز  میوه هــای  نــام  بــه 
کننــد. البتــه پیــش از  کشــور وارد  کــی آن را بــه  غیــر خورا

ایــن نیــز ســید محمــود نوابــی، رییــس ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بــا بیــان اینکــه میــوه 
کلــی  عــوارض  یــا  ســود  کــه  می شــود  وارد  مرزهایــی  از 
خوداظهــاری  بــا  آن  واردات  و  نمی شــود  پرداخــت  آن 
میــوه، محصولــی  بــود  گفتــه  کاذب صــورت می گیــرد، 
یــا ته لنجــی  کوله بــری  کــه بتــوان بــه صــورت  نیســت 
کــرد؛ مگــر می شــود میــوه از شــیلی، فرانســه  کشــور  وارد 
کشــور شــود و بــدون  کوله بــری وارد  یــا مصــر بــه صــورت 
کوچک تریــن لــک و آســیبی در مغازه هــا فروختــه شــود؟ 
جاســاز  وارداتــی  کانتینرهــای  در  قاچــاق  میوه هــای 

شــده اند. البتــه پــس از ابــاغ ایــن بخشــنامه جدیــد نیــز 
گمــرکات  کــه چنــد درصــد از  ح می شــود  ایــن ســوال مطــر
 کشــور مجهــز بــه دســتگاه ایکــس ری هســتند و اصــوال
تشــخیص  محموله هــا  دیگــر  از  چگونــه  میــوه  واردات 
گذشــتن  کــه بخواهیــم آن هــا را مجبــور بــه  داده می شــود 
گمرک هــای  چــرا همــه  کنیــم؟  ایکــس ری  از دســتگاه 
کشــور بــه چنیــن دســتگاه هایی مجهــز نمی شــود تــا همــه 
محموله هــای وارداتــی و صادراتــی از لنــز دوربین هــای 
ایکــس ری دیــده شــوند و راه فــراری بــرای قاچاق چیــان 

وجــود نداشــته باشــد؟

گمرک؛  بخشنامه جدید 

نوش دارویی برای میوه های قاچاق

کل بانــک مرکــزی از آمادگــی الزم بــرای حــذف  رییــس 
کــرد: ســال ۹5  صفرهــای پــول ملــی خبــر داد و اعــام 
خاتمــه  پولــی  بــازار  در  غیرمجــاز  موسســات  فعالیــت 
می یابــد. ولــی اهلل ســیف دربــاره برنامــه بانــک مرکــزی 

گفــت:  بــرای حــذف صفرهــا از پــول ملــی 
ــم  ــد فراه ــا، نیازمن ــذف صفره ــه ح ــدام ب اق
کشــور  اقتصــاد  بــرای  شــرایطی  شــدن 
کار  ایــن  پیش نیازهــای  از  یکــی  اســت. 
رســیدن بــه تــورم پایــدار تک رقمی اســت. 
کــه بــه تــورم پایــدار تــک  وی افــزود: زمانــی 
رقمی برســیم، بهتریــن زمــان بــرای اجــرای 

گرچــه  ــود؛  ــی خواهــد ب برنامــه حــذف صفرهــا از پــول مل
در شــرایط فعلــی حرفــی از ایــن موضــوع نمی زنیــم، امــا 
کرده ایــم و چنانچــه بــه شــرایط  آمادگــی الزم را ایجــاد 
کــرد.  باثبــات برســیم، ایــن برنامــه را عملیاتــی خواهیــم 
کل بانــک مرکــزی در پاســخ بــه ســوال دیگــری  رییــس 

مبنــی بــر اینکــه آیا اجرای ایــن برنامه در ســال ۹5 خواهد 
بــود، گفــت: دســتیابی بــه تــورم پایــدار تک رقمی، شــرایط 
خاصــی را می طلبــد؛ بنابرایــن بایــد اســتنباط کنیــم کــه آیا 
ثبــات الزم، ایجــاد شــده یــا خیــر و هــر زمــان که ایــن اتفاق 
اجرایــی  صفرهــا  حــذف  برنامــه  بیفتــد، 
 خواهــد شــد. رییــس شــورای پــول و اعتبــار
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــه برنام ــاره ادام درب
گفــت:  ســاماندهی بــازار غیرمتشــکل پولــی 
ایــن برنامــه، همچنــان در حــال اجراســت و 
مســئوالن بانــک مرکــزی بــه مــردم توصیــه 
کــه در ســپردن ســرمایه ها و منابــع  کرده انــد 
ــوع  ــن موض ــه ای ــا، ب ــات و بانک ه ــه موسس ــود ب ــی خ مال
توجــه داشــته باشــند کــه آیــا آن هــا دارای مجــوز فعالیت از 
گر مجــوز ندارنــد، بدانند  بانــک مرکــزی هســتند یــا خیــر و ا
ســرمایه  متوجــه  ســپرده گذاری  ایــن  در  ریســکی  کــه 

آن هاســت.

کل بانک مرکزی: رییس 
آماده حذف صفرهای پول ملی هستیم

کــه طــی ســه  کســانی  گفــت:  کارشــناس مســکن  یــک 
کردنــد و ملــک خــود را نفروختنــد  ســال اخیــر مقاومــت 
ــه  ک ــهیاتی  ــا و تس ــل بدهی ه ــه دلی ــد ب ــرانجام ناچارن س
ک خــود را زیــر قیمــت  گرفته انــد، در ســال آینــده امــا

کاهــش قیمت هــا  بفروشــند؛ لــذا احتمــال 
اظهــار  ســرحدی  احمدرضــا  دارد.  وجــود 
در  خاصــی  اتفــاق  کوتاه مــدت  در  کــرد: 
نیمــه  از  امــا  نمی افتــد؛  مســکن  بخــش 
آثــار  و  اولیــن جرقه هــا  ســال 13۹5،  دوم 
خواهــد  دیــده  مســکن  بخــش  در  رونــق 
گرانــی  شــد. بــا ایــن حــال، نــه تنهــا شــاهد 

ــان قیمــت مســکن  ــود، بلکــه همچن ملــک نخواهیــم ب
در شــیب نزولــی می مانــد؛ دلیــل آن هــم عرضــه مــازاد بــر 
تقاضاســت. وی افــزود: رکــود بخــش مســکن، سه ســاله 
می شــود.  عمیق تــر  می رویــم،  جلوتــر  هرچــه  و  شــده 
گذشــته اســت  علــت ایــن مســله نیــز بخشــی مربــوط بــه 

و بخشــی دیگــر بــه زمــان حــال برمی گــردد. در اواخــر 
دهــه 80 و اوایــل دهــه ۹0، شــاهد رشــد سرســام آور قیمت 
کــه باعــث شــد افــراد نیازمنــد مســکن بــه  مســکن بودیــم 
ج شــوند. ایــن  دلیــل عــدم توانایــی خریــد از بــازار خــار
کــرد: جهــش  کارشــناس مســکن تصریــح 
یک بــاره قیمــت مســکن، باعــث شــد تــا در 
اواخــر دهــه 80 شــاهد خیــزش بلنــدی در 
صــدور پروانه هــای ســاختمانی و افزایــش 
بخش هــای  باشــیم.  ســازها  و  ســاخت 
دیگــر هــم ایــن ســود را نداشــتند. درنتیجــه 
قانونــی  طــرق  از  کامــل  آنارشــی  یــک 
زیســت  محیــط  بــه  تجــاوز  همچــون  غیرقانونــی  و 
بخــش  بــر  و...  شــهرها  اطــراف  ســواحل،  جنگل هــا، 
کــم شــد؛ نتیجــه ایــن اقدامــات از یــک  ســاخت و ســاز حا
گرانــی و از ســوی دیگــر تولیــد بیــش از نیــاز  ســو منجــر بــه 

بــازار شــد و بــه رکــود مســکن انجامیــد.

جدول قیمت خودروهای داخلی)تومان(

کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه نســبت بــه خبــر فیلتــر  دبیــر 
کنــش نشــان داد.  شــدن »تلگــرام« در روز انتخابــات وا

کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه نســبت بــه خبــر فیلتــر   دبیــر 
کنــش نشــان داد. شــدن »تلگــرام« در روز انتخابــات وا

کشــور رو بــه پایــان اســت. در ایــن روزهــای  ماراتــن دو انتخابــات مهــم 
پایانــی در فضــای مجــازی در رابطــه بــا انتخابــات هرگونــه خبــری منتشــر 
منبــع  نشــدن  ذکــر  بــه  توجــه  بــا  آن  نادرســتی  و  درســتی  کــه  می شــود 

اســت. نامشــخص 
در همیــن روزهــای پــر تــب و تــاب انتخابــات پیــش رو، برخــی رســانه های 
معانــد نظــام ســعی در تشــویق مــردم بــه عــدم حضــور در پــای صنــدوق 
کــه بــا انتشــار خبرهــای نادرســت بــر اقدامــات خــود صحــه  هــای رای دارنــد 

می گذارنــد.
برخــی فضاهــای مجــازی از جملــه »تلگــرام« وســیله خوبــی بــرای اشــاعه 
ــال در روزهــای  ــرای مث ــه ریشــه آن مشــخص نیســت؛ ب ک ــاری اســت  اخب
گذشــته خبــری مبنــی بــر فیلتــر شــدن تلگــرام در روز انتخابــات در تلگــرام 
مصادیــق  تعییــن  کارگــروه  دبیــر  خرم آبــادی  شــد.عبدالصمد  منتشــر 
گفــت: صحــت و ســقم ایــن  محتــوای مجرمانــه در پاســخ بــه ایــن ســوال 

خبــر را تاییــد نمی کنــم.

گفــت: خاموشــی تابســتان ۹5  معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی 
ــر مــردم رعایــت نکننــد  گ کــه ا ــوع مصــرف مــردم اســت؛ چــرا  ــه ن وابســته ب
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  فاحتیــان  هوشــنگ  می شــود.  خامــوش  کشــور 
گــر مــردم مصــرف بی رویــه  کــرد: ا کشــور در تابســتان 13۹5 اظهــار  بــرق 
 داشــته باشــند و در صنعــت بــرق مدیریــت مصــرف صــورت نگیــرد، قطعــا

کشــوری نمی توانــد  گفتــه وی هیــچ  بــا خاموشــی روبــه رو خواهیــم بــود. بــه 
بــدون همــکاری مــردم خــود، انــرژی مــورد نیــاز مشــترکان را تامیــن کنــد؛ لذا 
مــا نیــز در فصــل تابســتان نیازمنــد همــکاری مــردم هســتیم. معــاون وزیــر 
ــد مصــرف خــود را در  ــا بیــان اینکــه مــردم بای ــرژی ب ــرق و ان ــرو در امــور ب نی
کاهــش دهنــد،  ــه ســال 13۹4  تابســتان ســال 13۹5، 10 درصــد نســبت ب
کشــور بــا خاموشــی روبــه رو نخواهــد شــد؛  گــر ایــن اتفــاق بیفتــد  ادامــه داد: ا
ــه  ــورت بگیــرد، نمی تــوان ب ــرق بــه صــورت بی رویــه ص ــرف ب گــر مص امــا ا
ــرای حــل ایــن مســئله  ــزود: ب ــان اف کشــور امیــد داشــت. فاحتی روشــنایی 
نیازمنــد یــک مدیریــت مصــرف و ایجــاد فرهنگ ســازی هســتیم؛ لــذا در 
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ــد اقدامــات اساســی صــورت بگیــرد. وی ب ایــن میــان بای
کــرد: بــا توجــه بــه  ایجــاد فرهنگ ســازی در زمینــه  مصــرف بــرق اظهــار 
شــرایط فعلــی کشــور در صنعــت بــرق، بایــد گفــت کــه نیازمنــد یــک مدیریت 

اساســی بــرای تأمیــن بــرق بــرای تابســتان ســال 13۹5 هســتیم.

ــر  ــون لیت ــش از 8 میلی ــه بی ــه واردات روزان ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف ــاون وزی مع
بنزیــن  لیتــری  میلیــون   70 مصــرف  از  گفــت:  ســال جاری  در  بنزیــن 
کشــور، تنهــا ۶2 میلیــون لیتــر در پاالیشــگاه ها تولیــد می شــود. عبــاس 
از  کشــور،  در  بنزیــن  مصــرف  و  تولیــد  وضعیــت  آخریــن  کاظمی دربــاره 
کشــور خبــر داد و  منفــی شــدن تــراز تولیــد و مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی در 
کنــون، بیــش از 8 میلیــون لیتــر بنزیــن در  گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تا

کشــور شــده اســت.  روز وارد 
کیــد  مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا تا
ع حــدود ۶2 میلیــون  کنــون بــا احتســاب MTB در مجمــو بــر اینکــه هــم ا
کــرد: ایــن  کشــور مصــرف می شــود، تصریــح  لیتــر بنزیــن در پاالیشــگاه های 
کنــون متوســط مصــرف بنزیــن در  کــه از ابتــدای امســال تا درحالــی اســت 
ــغ بــر 70 میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت. مدیــر عامــل شــرکت  کشــور، بال
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران همچنیــن در خصــوص 
ح هــای جدیــد پاالیشــگاهی در ســال جــاری، توضیــح  بهــره بــرداری از طر
مــاه  مهــر  در  اصفهــان  پاالیشــگاه  ایزومریزاســیون  واحــد  امســال  داد: 
راه انــدازی شــد تــا 7 میلیــون لیتــر بنزیــن ایــن پاالیشــگاه از اســتاندارد 
 یــورو 4 برخــوردار شــود و تــا فروردیــن مــاه ســال آینــده بــه 11 میلیــون لیتــر

 برسد.

تلگرام در روز انتخابات فیلتر می شود؟ 

ام وی ام 530

v8 206 پژو

H315 ام وی ام

پژو 206 تیپ 2

x60لیفان

پژو 206 تیپ 5

لیفان 620

پژو پارس سال

دنا

EF7 سمند

پراید 131

رانا

پژو 405

SE111 پراید

تیبا

44500000

37600000

40000000

32700000

46000000

37300000

46000000

36100000

44000000

30000000

19900000

32600000

29700000

20200000

23900000

موتورسیکلت 85 میلیون تومانی
ی می کنــد؛ امــا ایــن بــار، بســیار  ی، مگنــوم X-۱ پــر غــرش خــود را بــرای ســال ۲۰۱۶ بازســاز ی ویکتــور شــرکت موتورســیکلت ســاز

ــود. ــر خواهــد ب جذاب ت

در قاب تصویر

کشور خاموش می شود تراز تولید بنزین ایران منفی شدمردم رعایت نکنند، 

اخبار کوتاه

خبر

صادرات 78 میلیون دالری 
چهارمحال و بختیاری

گفــت:  گمــرک اســتان چهارمحــال و بختیــاری  کل  مدیــر 
اســتان  از  کاال  دالر  هــزار   ۹71 و  میلیــون   77 امســال 
کشــور صــادر شــده  ج از  ــه خــار ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــرد:  ک ــار  ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــر ب ــا خبی ــت. حمیدرض اس
لــوازم  فلــزی،  مصنوعــات  قبیــل  از  صادراتــی  اقــام 
کاشــی و ســرامیک  کابــل بــرق، موکــت،  خانگــی، بــادام، 
کــرد: ایــن  بــه وزن 120 هــزار تــن اســت. وی خاطــر نشــان 
ــزی کســتان، مال کشــورهای عــراق، امــارت، پا ــه   کاالهــا ب
کســتان، هندوســتان و تاجیکســتان صــادر  افغانســتان، پا
کــرد: در همیــن مــدت 5 هــزار و  کیــد  شــده اســت. خبیــر تا
کاال بــه ارزش 3۹ میلیــون دالر بــه اســتان وارد  400 تــن 
ــزوم نهادینــه شــدن ایــده  ــر ل کیــد ب ــا تا شــده اســت. وی ب
گفــت: رقابــت بــا ســاختارهای  نویــن اقتصــاد مقاومتــی 
نادرســت اقتصــاد جهــان، هــدف اقتصاد مقاومتی اســت. 
کشــور ایــران، بــه  کــرد:  گمــرک اســتان تصریــح  کل  مدیــر 
ح جدیــد اقتصــاد مقاومتــی بایــد  عنــوان مرکــز ایــده و طــر
بــرای رســیدن بــه یــک اقتصــاد پایــدار و رقابتــی راه حل هــا 
کنــد تــا بتوانــد بهتریــن  و مســیرهای صحیــح را انتخــاب 

کشــورها باشــد. الگــو بــرای اقتصــاد دیگــر 

فراهم شدن امکان بازگشت 
گن آلمان به بم فولکس وا

اعصــاب  و  مغــز  جراحــان  بین المللــی  انجمــن  دبیــر 
خوروســازی  شــرکت  دیگــر  بــار  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
ــع  ــا صنای ــادرات خــودرو ب ــد و ص ــرای تولی ــن ب گ ــس وا فولک
کــه  برســد  توافــق  بــه  بــم  جدیــد  ارگ  در  خودروســازی 
حــال  در  برنامه ریزی هایــی  و  بحث هــا  کنــون  هم ا
ایــن  کــه هــر چــه زودتــر  شــکل گیری اســت و امیدواریــم 

بیفتــد. اتفــاق 
بــم  بــه شهرســتان   پروفســور »مجیــد ســمیعی« در ســفر 
کــرد: شهرســتان بــم، نــه تنهــا در ایــران، بلکــه در  اظهــار 
دنیــا شــناخته شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســانحه 
کــه دنیــا را تــکان داد، افــزود: امــروز  دلخــراش زلزلــه 82 
کــه نبــض زندگــی در ایــن منطقــه در  بســیار خوشــحالم 

جریــان اســت.
تنهــا  نــه   ،82 ســال  زلزلــه  در  کــرد:  تصریــح  ســمیعی   
هم وطنــان بلکــه دنیــا از ایــن حادثــه متأثــر شــد و امــروز 
آمده ایــم تــا از وضعیــت مــردم در ایــن منطقــه و چگونــه 
کــه خوشــبختانه  زندگــی آن هــا بازدیــدی داشــته باشــیم 
ــا امیــد در حــال زندگــی  ــاد و مــردم ب می بینیــم ایــن شــهر آب
هســتند. وی ضمــن تشــکر از معــاون ریاســت جمهــوری 
همراهــی  را  ایشــان  ســفر  ایــن  در  کــه  ســتاری  دکتــر 
نگاهــی  ایشــان  بازدیــد  بــا  امیدواریــم  افــزود:  می کــرد، 
ایجــاد منطقــه  ایــن  مــردم  و  شهرســتان  ایــن  بــه   ویــژه 

 شود.

ایران و آمریکا بیشترین افزایش 
تولید نفت را خواهند داشت

 ایــران و آمریــکا تــا ســال 2021 میــادی بیشــترین 
افزایــش تولیــد نفــت را بــه ترتیــب در بیــن کشــورهای 

عضــو اوپــک و غیــر اوپــک خواهنــد داشــت.
اینکــه  بــا  انــرژی،  بین المللــی  آژانــس  گفتــه  بــه   
ســال های  نســبت  بــه  کنــون  ا نفــت  قیمت هــای 
ســال  در  امــا  یافتــه،  توجهــی  قابــل  کاهــش  قبــل 
ــار دیگــر  ــازار نفــت ب ــه ســرعت ب 2017 و پــس از آن ب

می شــود. متعــادل 
گــزارش ســاالنه خــود   آژانــس بین المللــی انــرژی، در 
ــدت  ــان م ــت در می ــازار نف ــت ب ــداز وضعی ــم ان از چش
گفــت: در ســال 2017 و پــس از آن، صنعــت نفــت 
نفــت  تولیــد  توجــه  قابــل  افزایــش  شــاهد  آمریــکا 

خواهــد بــود.
کاهــش تحریم هــای بین المللــی   ایــران اخیــرا شــاهد 
پــس از توافــق جامــع اتمی بــا قدرت هــای جهانــی 

بــوده اســت./مهر

حتما بخوانید!
3آماده حذف صفرهای پول ملی هستیم چهارشنبـــــه  5 اسفند ماه 1394

ـــمـــاره 101 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

مسایل ایمنی 

ایمنی لوازم خانگی )2( 

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

ولتــاژ  نوســانات  از  ناشــی  خســارت  کنتــرل  جهــت 
می گــردد: توصیــه 

کننــده ولتــاژ در  -اســتفاده از دســتگاه های تثبیــت 
کنتــور. تکنولــوژی  ورودی بــرق در ســاختمان بعــد از 
ــه  ک ــه ای می باشــد  گون ــه  ســاخت ایــن دســتگاه ها ب
خروجــی  در  و  تشــخیص  را  ولتــاژ  دامنــه  تغییــرات 
بــه محــل مصــرف تحویــل  ثابــت  بــا دامنــه  ولتــاژ 

می دهــد.
ــا توجــه بــه بــاال بــودن هزینه هــای دســتگاه های  -ب
یخچــال،  قبیــل  از  وســایلی  ولتــاژ،  تثبیت کننــده 
روشــن  دایمــا  کــه  و...را  فریزر،تلوزیون،هــود 
می باشــد، بــه دســتگاه محافــظ ولتــاژ مجهــز نماییــد.
-احــداث سیســتم اتصــال زمیــن الکتریکــی مناســب 

بــرای ســاختمان.
نوســان  دارای  مصــرف  محــل  بــرق  ولتــاژ  گــر  -ا
کلیــد ورودی بــرق بــه ســاختمان را  می باشــد، فــورا 
ع را بــا تمــاس بــه شــماره 121 بــه اداره  قطــع و موضــو

بــرق منطقــه خــود اطــاع دهیــد.
-در مواقــع طوفــان و رعــد و بــرق، بهتــر اســت لــوازم 
کامپیوتــر را  برقــی حســاس مثــل تلویزیــون یخچــال، 

خامــوش و از پریــز جــدا نماییــد.
-وســایلی همچــون ماشــین لباسشــویی،جارو برقــی 
کمتــر مــورد اســتفاده می باشــد، در زمــان بــا  کــه  و..را 

ج نماییــد. اســتفاده بــودن از پریــز بــرق خــار
گیــری لــوازم برقــی پرمصــرف ماننــد اتــو  کار  -از بــه 
در   ... و  لباس شــویی  جاروبرقــی،  برقــی،  بخــاری 
پیــك بــار شــبکه )ســاعات اولیــه شــب ( خــودداری 
کاهــش ولتاژ  نماییــد؛ زیــرا در ایــن ســاعات بیشــترین 
کــه از جملــه عوامــل  در شــبکه بــه چشــم می خــورد 
کــه بــا  کــم شــدن عمــر دســتگاه های برقــی  عمــده 

می باشــد. می کننــد،  کار  موتــور 
وصــل  بــرق  بــه  را  برقــی  وســایل  اینکــه  از  -قبــل 
نماییــد دوشــاخه و ســیم ارتباطــی آن را از نظــر ســالم 
کلیــد آن را در حالــت  ابتــدا  کنتــرل نمــوده،  بــودن 
بــرق متصــل  بــه  را  قــرار داده ســپس وســیله  قطــع 

نماییــد.
اول  پریــز  از  شــاخه  دو  کشــیدن  بیــرون  -هنــگام 
کنیــد؛ ثانیــا دو انگشــت دســت  دســتگاه را خامــوش 
چــپ را در دو طــرف پریــز قــرار دهیــد و بــا دو انگشــت 
دســت دیگــر قســمت ســخت دو شــاخه را بگیریــد و از 
کنیــد و هیــچ وقــت ســیم را نکشــید؛  پریــز بــرق جــدا 
چــون خطــر جــدا شــدن اتصــال و خطــرات بعــدی 

وجــود دارد.

کرد: کارشناس مسکن پیش بینی  یک 
کاهش می یابد قیمت مسکن در سال آینده 



دختر جوان: آبروی خواهرم را بردم
هیــچ گاه فکــر نمی کــردم ســهل انگاری و اشــتباه مــن در مجلس 
عروســی، موجــب بــروز مشــکالت حــادی در زندگی خواهرم شــود 
کــه در شــبکه های اجتماعــی تلفــن  کنــون بــا ایــن آبروریــزی  و ا
همــراه بــه راه افتــاده اســت، نمی دانــم چگونــه بــه چشــمان 
کــه خــودم یکــی از قربانیــان ایــن  کنــم؛ در حالــی  خواهــرم نــگاه 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  ماجــرای تلــخ هســتم ... . بــه 
کــه صمیمی تریــن دوســت  از خراســان، دختــر 17ســاله در حالــی 
کارشــناس  خــود را عامــل ایــن حادثــه تلــخ می دانســت، بــه 
گلشــهر مشــهد گفت: دوســتی من و ســکینه  اجتماعی کالنتری 
دوران  از  مــا  کــه  طــوری  بــه  بر می گــردد؛  دور  ســال های  بــه 
ــا  ــا یکدیگــر همبــازی بودیــم و بــا هــم بــزرگ شــدیم. ت کودکــی ب
گذشــته، عمــوی »ســکینه« خواهــر بــزرگ تــرم را  اینکــه ســال 
بــرای پســرش خواســتگاری کــرد. »خلیــل« جوانی مــودب و اهل 
کار بــود و بر حفــظ حجاب تاکید زیادی داشــت. او همــواره یادآور 
می شــد کــه خواهــرم بایــد حجــاب خــود را در هر شــرایطی رعایت 
کنــد. بــا ایــن شــرایط، خواهــرم بــه او پاســخ مثبــت داد و مراســم 
عقدکنــان برگــزار شــد. هنــوز چنــد مــاه از ایــن ماجــرا نگذشــته بــود 
کــرد. وضــع  کــه پــدر ســکینه نیــز مــرا بــرای پســرش خواســتگاری 
ــواده ام نمی توانســتند  ــدرم چنــدان مناســب نبــود و خان ــی پ مال
کننــد. از ســوی  همزمــان بــرای هــر دو دخترشــان جهیزیــه تهیــه 
دیگــر هــم، مــن هنــوز در دبیرســتان مشــغول تحصیــل بــودم و 
قصــد داشــتم وارد دانشــگاه شــوم؛ بــه همیــن دلیــل پــدرم خیلــی 
کــه  بــا احتــرام بــه آن هــا پاســخ منفــی داد. در همیــن روزهــا بــود 
مقدمــات جشــن ازدواج خواهــرم فراهــم شــد. آن شــب خانــواده 
ســکینه در مراســم عروســی حضــور نداشــتند؛ مــن هــم از ایــن که 
کنــارم نبــود، ناراحــت بــودم و بــه همیــن خاطــر مــدام از  ســکینه 
صحنه هــای مختلــف مراســم عکــس می گرفتــم تــا خاطــرات 
شــب عروســی خواهــرم را بــرای او تعریــف کنــم. دو روز بعــد وقتی 
ســکینه بــه منــزل مــا آمــد، همــه تصاویــر آن شــب را بــه او نشــان 
گرفتــه بــودم،  کنــار عــروس  کــه از خــودم  دادم و صحنه هایــی را 
بــا آب و تــاب و لــذت خاصــی بازگــو می کردم. آن روز ســکینه چند 
تــا از عکس هــای خصوصــی مــن و عــروس را بــه گوشــی خــودش 

کــرد تــا آن هــا را یــادگاری نــزد خــودش نگــه دارد.  بلوتــوث 
کــه خواهــرم  بــود  ایــن ماجــرا نگذشــته  از  یــک هفتــه  هنــوز 
گفــت همســرم  کبــود بــه خانــه پــدرم پنــاه آورد و  بــا صورتــی 
ــر خصوصــی مــرا در شــبکه های اجتماعــی تلفــن همــراه  تصاوی
مشــاهده کــرده و بــه شــدت عصبانــی بــود، مــن هــم کــه اطالعــی 
ــی  ــا او در حال ــردم؛ ام ک ــکار  از ایــن ماجــرا نداشــتم، موضــوع را ان
ــروه  گ ــد  ــه در چن ک ــر را نشــانم داد  کتــک مــی زد، تصاوی ــه مــرا  ک
کــه مــن  اجتماعــی دســت بــه دســت می چرخیــد. . .آن جــا بــود 
کــردم.  بــه ســکینه مشــکوک شــدم و از او در ایــن بــاره ســوال 
ســکینه هــم عنــوان کــرد بــرادرم بــه انتقــام پاســخ منفــی که پس 
کــرده  از خواســتگاری از تــو شــنیده بــود، ایــن تصاویــر را منتشــر 

اســت.

سهلانگاری

 رییس مركز آموزش فنی و حرفه ای 
شهید بهشتی اصفهان خبر داد:

اختصاص 5 میلیارد و 600 میلیون ریال 
تسهیالت به متقاضیان وام مشاغل 

خانگی در سال جاری
بهشــتی  شــهید  ای  حرفــه  و  فنــی  آمــوزش  مرکــز  رییــس 
ریــال  میلیــون   600 و  میلیــارد   5 اختصــاص  از  اصفهــان 
تســهیالت بــه متقاضیــان وام مشــاغل خانگی در ســال جاری 
کل آمــوزش فنــی  گــزارش روابــط عمومــی اداره  خبــر داد. بــه 
و حرفــه ای اســتان اصفهــان، ســیروس آیینه بنــدی، رییــس 
گفــت: در  مرکــز شــهید بهشــتی اصفهــان، در تشــریح ایــن خبــر 
بررســی و ســاماندهی قریــب بــه 950 پرونــده مشــاغل خانگــی 
گردیــد،  کــه منجــر بــه صــدور 112 پروانــه مشــاغل خانگــی 
کــه  ایــن مرکــز توانســت بــه همــه متقاضیــان مشــاغل خانگــی 
دارای پروانــه بودنــد در مجمــوع مبلغــی بــه میــزان 5 میلیــارد 
و 600 میلیــون ریــال اعتبــار اختصــاص دهــد.وی افــزود:  در 
ایــن راســتا از مهــر تــا بهمــن مــاه ســال جــاری نیــز 236 بازدیــد 

ح هــای مشــاغل خانگــی نیــز صــورت پذیرفــت. از طر

معاون فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 سارق 25 منزل 
در غرب شهر اصفهان دستگیر شد

کــه بــه منــازل مــردم در منطقــه غــرب شــهر اصفهــان  فــردی 
گاهــان  کارآ دســتبرد مــی زد، در یــک عملیــات پلیســی توســط 
گاهــی اســتان دســتگیر شــد و بــه 25 فقــره ســرقت  پلیــس آ
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  کــرد. بــه  منــزل اعتــراف 
کریمــی،  جهانگیــر  انتظامــی،  نیــروی  عمومــی   روابــط  از 
اصفهــان  انتظامــی  اســتان  فرماندهــی  اجتماعــی   معــاون 
اظهــار داشــت: در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی 
بــر ســرقت از منــازل آنــان در منطقــه غــرب شــهر اصفهــان 
گاهــی اســتان، تحقیقــات در خصــوص  گاهــان پلیــس آ کارآ
شناســایی و دســتگیری عوامــل ســرقت را به صــورت ویــژه 
کار قــرار دادنــد. وی افــزود: بــا انجــام تحقیقــات  در دســتور 
ویــژه پلیســی، رد پــای یکــی از ســارقان ســابقه دار و معتــاد 
ــژه  ــی وی ــه وی در عملیات ک ــد  ــت آم ــه دس ــرقت ها ب ــن س در ای
انتظامی همچنیــن  مقــام  ایــن  شــد.  دســتگیر  و  شناســایی 
گرفتــه از متهــم، وی بــه 25  گفــت: در تحقیقــات صــورت 
از منــازل شــهروندان در منطقــه غــرب شــهر  فقــره ســرقت 
کــرد: از  کریمی بــه شــهروندان توصیــه  کــرد.  اصفهــان اقــرار 
کنیــد  ــا ارزش در داخــل منــزل خــودداری  نگهــداری امــوال ب
کنــار  گــر در  و آن هــا را بــه صنــدوق امانــات بانــک بســپارید و ا
کاره ای در حــال احــداث اســت  منزلتــان ســاختمان نیمــه 

بیشتر مراقب باشید.

اخبارکوتاه

 اســتاندار اصفهــان بــر لــزوم تشــکیل کمیتــه پیش بینــی 
کاالیــی تاثیرگــذار در تــورم  و بررســی اقــالم و ســبدهای 

کــرد. کیــد  ایــن اســتان تا
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
جلســه  در  زرگرپــور  رســول  اصفهــان،   اســتانداری 
گــزارش  شــنیدن  از  پــس  بــازار،  تنظیــم  کمیســیون 
کشــور بــا  اســتان  تــورم  میانگیــن  اختــالف   بررســی 

کامــل  کمیتــه، بــه اطمینــان  کــرد: تشــکیل ایــن  اظهــار 
منجــر  شــده  ارایــه  آمــار  صحــت  و  دقــت  زمینــه  در 

خواهــد شــد. 
ــاره وضعیــت  گــزارش ارایــه شــده درب ــه  ــا اشــاره ب وی ب
نیــاز  مــورد  اقــالم  ســایر  و  میــوه  توزیــع  و  خریــد  کلــی 
بــرای  گفــت: تمــام تــالش مســئوالن بایــد  نــوروز 95 

و  بــازار  بــه  متناســب  تزریــق  و  مناســب  برنامه ریــزی 
بی ضابطــه  افزایــش  از  تــا  شــود  انجــام  بــازار  تنظیــم 
عیــد جلوگیــری  شــب  در  اقــالم  ســایر  و  میــوه  قیمــت 

شــود.
گــزارش ارایــه شــده دربــاره توزیــع ســبد  وی بــا اشــاره بــه 
بهزیســتی  و  امــداد  کمیتــه  خانواده هــای  بــرای  کاال 

کاالی آمــاده معــادل 35  کنــون 185 هــزار ســبد  گفــت: تا
درصــد ســبد غذایــی مــورد نظــر، در بیــن مددجویــان 
توزیــع  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  و  بهزیســتی 
ــه مــرور توزیــع  ــان ســال ب ــا پای شــده اســت و بقیــه نیــز ت

ــد. ــد ش خواه
کــه تامیــن و انبــار  اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه 

ایــن  در  را  قیمت هــا  تعــادل  عیــد،  نیــاز  مــورد  اقــالم 
کنــد، افــزود: اقــالم مــورد نیــاز شــب عیــد،  مــدت ایجــاد 
کافــی تامیــن  غ بــه میــزان  از جملــه ســیب، پرتقــال، مــر
و انبــار شــده و مشــکل خاصــی در ایــن زمینــه وجــود 
کنــون دوهــزار تــن پرتقــال  ــا بیــان اینکــه ا نــدارد.وی ب
ســردخانه موجــود  در  ســیب  تــن  و 750  هــزار  یــک  و 

کشــوری، اســتان  کــرد: در برنامــه توزیــع  اســت، تصریــح 
پرتقــال،در  توزیــع  و  خریــد  تــن  هــزار   3 بــا  اصفهــان 

کشــور رتبــه ســوم را دارد . ســطح 
کنــون 3 هــزار 750 تــن  زرگرپــور بــا بیــان اینکــه هــم ا
اســتان  غ در  مــر تــن  هــزار 500  پرتقــال و 12  و  ســیب 
گزارش هــای  براســاس  افــزود:  اســت،  شــده  ذخیــره 
در  و  اســت  متعــادل  بــازار  در  قیمت هــا  شــده،  ارایــه 
روزهــای پایــان ســال نیــز افزایــش شــدیدی نخواهــد 

داشــت.
اســتان  مدیریــت  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
بــا  اســتان  تــورم  خ  نــر فاصلــه  متناسب ســازی  بــر 
ع  موضــو ایــن  بایــد  اظهارکــرد:  دارد،  کیــد  تا کشــور 
خــاص  اقــالم  روی  بــر  کارشناســی  رویکــرد  بــا 
ارایــه کمیســیون  بعــدی  جلســات  در  و  شــود   متمرکــز 

 شود. 
کمیســیون تنظیــم بــازار اســتان اصفهــان دربــاره  جلســه 
برنامه ریــزی مناســب و تزریــق متناســب اقــالم مصرفــی 
روزهــای آخــر ســال بــه بــازار جهــت جلوگیــری از افزایــش 

قیمت هــا بــا حضــور اســتاندار اصفهــان برگــزار شــد.

استاندار اصفهان:

کاالهای تورم زا بر بازار ضرورت بررسی تاثیر 

کرمــان از دســتگیری بانــد  دادســتان عمومــی  و انقــالب مرکــز 
ک خودرو در شهر کرمان خبر داد. 9 نفره جعل اسناد پال

تشــریح  در  ســاالری«  »دادخــدا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گزارشــات واصلــه از مرکــز  جزییــات ایــن خبــر بیــان داشــت: طــی 

کرمــان، مبنــی بــر مشــاهده چهــار  ک  تعویــض پــال
ک  ســند وکالــت جعلــی در خصــوص تعویــض پــال
کار ایــن دادســتانی قــرار  ایــن موضــوع در دســتور 

گرفــت. 
کــه  افــرادی  پیرامــون  تحقیــق  افــزود:  ســاالری 
مبــادرت بــه ســفارش ســند جعلــی بــه اشــخاص 
وابســته بــه بانــد جعــل اســناد می نمودنــد، جهــت 
افــراد  و  اصلــی  عوامــل  دســتگیری  و  شناســایی 

کــه دو نفــر از  گرفــت و در همیــن رابطــه 9 متهــم  جاعــل صــورت 
آن هــا خانــم می باشــند، شناســایی و  دســتگیر شــده انــد.

ایــن مقــام قضایــی ابــراز داشــت: در بازرســی های انجــام شــده از 
منــازل متهمیــن، ســه عــدد مهــر فلــزی برجســته مربــوط بــه دفتــر 
اســناد رســمی، تعــدا قابــل توجهــی مهــر ژالتینــی مربــوط بــه افســر 

کرمــان و مهــر اداره ثبــت احــوال  ک  کارشــناس مرکــز تعویــض پــال
گردیــد. کشــف  کرمــان 

کننــده ایــن  کامــل  ــه  ک دادخــدا ســاالری افــزود: دو متهــم دیگــر 
سلســله اقدامــات درخصــوص ویرایــش اســناد جعلــی و تایــپ 
در فرمــت مخصــوص بــوده، دســتگیر و در ایــن 
رابطــه یــک عــدد  هــارد دیســک رایانــه حــاوی 
فایل هــای ذخیــره شــده، مقادیــر قابــل توجهــی 
نیــز   دست ســاز  و  صنعتــی  الکلــی  مشــروبات 

گردیــده اســت. کشــف  و ضبــط 
ــناد  ــادی اس ــیار زی ــداد بس ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
جعــل شــده  یــا آمــاده جعــل مشــتمل بــر ســه کیــف 
سامســونت از منــزل آن هــا نیــز کشــف شــد، گفت: 
در منــزل یکــی از متهمیــن، مقادیــری مــواد مخــدر بــه همــراه 

کشــف شــده اســت. تجهیــزات دریافــت از ماهــواره نیــز 
ــی  ــکایت مبن ــورت ش ــد  در ص ــراد می توانن ــت، اف ــر اس ــایان ذک ش
بــر جعــل اســناد توســط ایــن بانــد بــه شــعبه شــانزدهم بازپرســی 

کرمــان مراجعــه نماینــد. دادســرای عمومــی  و انقــالب شــهر 

مدیــر امــور اســتان های خانــه معــدن ایــران از فعالیــت 
ــر داد.  ــور خب کش ــطح  ــادن س ــزار و 100 زن در مع یک ه

کیمیــای وطــن، مهنــدس عــارف حامــدی  گــزارش  بــه 
گردهمایــی معــدن داران اســتان  چهــارم اســفندماه در 

و نخســتین انتخابــات هیئــت موســس و 
هیئــت مدیــره خانــه معــدن چهارمحــال 
اســتان  ایــن  کــرد:  اظهــار  بختیــاری،  و 
کــه  اســت  اســتانی  هشــتمین  و  بیســت 

می شــود.  تشــکیل  آن  در  معــدن  خانــه 
ایــن  قــوی  پتانســیل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  افــزود:  معــدن  حــوزه  در  اســتان 

کتشــافی اســت  کار سیســتماتیک و ا اســتان، نیازمنــد 
کــه امیدواریــم بــا تشــکیل خانــه معــدن اســتان در ایــن 

باشــیم.  شــاهد  را  بیشــتری  فعالیــت  زمینــه، 
کتشــاف  ا و  ح هــای بهره بــرداری  بررســی طر حامــدی 
خانــه  وظایــف  از  را  متقاضیــان  ســوی  از  شــده  ارایــه 

گفــت: خانــه معــدن، تشــکلی  و  کــرد  معــدن عنــوان 
کشــور  معــادن  بهره بــرداران  حقــوق  مدافــع  و  قــوی 
در  تشــکل  ایــن  نمایندگی هــای  تشــکیل  بــا  و  اســت 
را  خــود  و مشــکالت  بهره بــرداران، مســایل  اســتان ها 
بــه  و  کــرد  خواهنــد  پیگیــری  راحت تــر 
کشــور  معدنــی  امــور  در  تســهیل  نوعــی 

گرفــت. خواهــد  شــکل 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  از  وی   
دارنــدگان  و  بهره بــرداران  بــرای 
آشــنایی  منطــور  بــه  کتشــاف  ا پروانــه 
آینــده ای  در  معدنــی  قوانیــن  بــا  بیشــتر 
بــا  امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان  و  داد  خبــر  نزدیــک 
یافتــن برجــام  فعالیت هــای  پایــان  و  رفــع تحریم هــا 
کشــور، بــه ویــژه در بخــش معــدن بیشــتر  اقتصــادی 
حــوزه ایــن  در  چشــمگیری  پیشــرفت  شــاهد  و   شــود 

 باشیم.

مدیر امور استان های خانه معدن ایران:
كشور  اشتغال یک هزار و 100 زن در معادن 

كرمان: دادستان عمومی  و انقالب مركز 
كرمان انهدام باند جعل اسناد در 

حتما بخوانید!
اشتغال یک هزار و 100 زن در معادن  چهارشنبـــــه  5 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 101 ســـــال دوم       ݡسݒ

درشـهـــر

گهی مزایده )نوبت اول( آ
ونده کالسه  اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پر
تولید  تعاونی  شرکت  علیه  و  یمی  کر عباس  له   1 ج/   940505 کالسه  اجرایی  
اصل  بابت  یال  ر  2/140/827/354 مبلغ  ی  مطالبه  خواسته  به  مرکز  و  کنسر
یال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای  ر خواسته و مبلغ 35/992/500 
اجرای  محل  در  صبح   9 الی   8/30 ساعت   94/12/25 خ  مور شنبه  وزسه  ر در 
تر  پایین  200 متر   ، نیکبخت  ، خیابان  واقع در )اصفهان  1 حقوقی  احکام شعبه 
 ، صدوق  شیخ  سمت  به  اصفهان  استان  کل  دادگستری  مرکزی  ساختمان  از 
 )5 واحد   ، سوم  طبقه  حقوقی،  احکام  اجرای  ساختمان   ، پارسیان  بیمه  جنب 

برگزارنماید.
یه کارشناس طبق لیست پیوستی:  اوصاف مورد مزایده بر اساس نظر

یال می باشد.  یه کارشناسی 2/168/453/320 ر زش مجموع اموال طبق نظر ار
در  واقع  فوق  اموال  از  مزایده  جلسه  از  قبل  وز  ر  5 توانند  می  ید  خر طالبین 
شرکت   13 پالک   ، دوم  فرعی   ، هشتم  خیابان  جی،  صنعتی  شهرک  اصفهان، 
این  در  نمایند. کسانی حق شرکت  ج(بازدید  و مرکز)تن ماهی در تعاونی کنسر
مزایده را دارند که حداقل 10درصد از مبلغ پایه ی کارشناسیرا به حساب سپرده 
یز و فیش آن را همراه داشته باشند.  دادگستری 2171290210008 نزد بانک ملی وار

ین قیمت را پیشنهاد دهد. برنده مزایده فردی است که باالتر
ونده شماره 900998095100017-  یابی موضوع پر ز ار به  بوط  گزارش پیوست مر
شعبه 1 اجرای احکام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان – طبق لیست اموال 

خ 94/11/15 و لیست کاالهای اعالمی مرحله دوم توقیفی مور
یخ انقضا96/11 یال(   تار 1-جوهر نمک گالنی 4 لیتری راگا   13 کاال     600و522 )ر
یخ انقضا: 95/9 یال ( تار 2-مایع دستشویی 500 گرمی یکتا   11 کاال    720و159) ر

انقضا:  )کاال(  700و896  کاال   49 سی   سی   750 بلک  اولترا  لباسشوئی  3-مایع 
95/9

یخ انقضا: 95/6 یال( تار 4-صابون لوکس 90 گرمی   216 کاال   000و620و1 )ر
یخ انقضا: 95/8 یال( تار 5-کشک 250 گرمی ناودیس   233 کاال 000و194و4 )ر

یخ انقضا:  یال( تار 6-پودر ماشینی سمکو 500 گرمی 1512 کاال 200و855و25 )ر
 95/10

یخ انقضا: 96/8  یال(تار یال  000و 956و43 )ر 7-پودر دستی 500 سمکو  4440ر
یخ انقضا 95/6 یال تار 8-رب یک کیلوئی اشکان 4 کاال  000و108 ر

یخ انقضا :96/6  یال( تار زاد فلزی 400 گرمی 1 کاال 000و 96 )ر 9-چای شهر
یخ انقضا 96/7  یال( تار زاد 500 گرمی قرمز 1 کاال 000و96 )ر 10-چای شهر

یخ انقضا: 95/5 توضیحات :در  یال( تار 11-پایا 1 لیتری 410 کاال 000و578و10 )ر
طعم های مختلف

یخ انقضا:95/6 – 95/10  یال( تار 12-پایا 200سی سی 16692 کاال 000و152و100 )ر
یخ انقضا: 95/2  یال 000و287و1 تار وش پاپا 429 ر 13-لواشک 500فر

یخ انقضا :95/9 یال( تار 14-رب انار فافا 323 کاال 000و628و11 )ر
یخ انقضا: 95/6 یال( تار 15-رب گوجه فرنگی فافا 192 کاال 600و 529و5 )ر

یخ انقضا: 95/5 یال( تار 16-لواشک الک پشتی 360 کاال 000و320و4 )ر
یخ انقضا: 95/10 یال( تار 17-مربای هویج فافا 132 کاال 000و980و1 )ر

یخ انقضا: 95/11 یال( تار 18-مربای آلبالو فافا  161 کاال  800و 704و2)ر
یخ انقضا: 97 یال( تار 19-عسل شیشه ای 150 گرمی 276 کاال  000و 864و3 )ر

یخ انقضا : 97 یال( تار 20-عسل 500 گرمی 224 کاال 000و 280و7 )ر
یخ انقضا 97 یال( تار 21-عسل خرسی 24 کاال 000و708 )ر

یخ انقضا : 97 یال( تار یستال 800گرمی 33 کاال 500و227و2)ر 22-عسل کر
یخ انقضا:97 23-عسل 300 گرمی 164 کاال 000و100و4 تار

یخ انقضا:97 یال( تار 24-عسل شیشه ای 700 گرمی باموم 160 کاال 000و400و6)ر
یخ  تار یال(  )ر 500و783و1  کاال   41 موم  بدون  گرمی   700 ای  شیشه  25-عسل 

انقضا:97
یخ انقضا :97 یال( تار 26-عسل پت 1000 گرمی بدون موم 186 کاال 000و160و11 )ر

یخ انقضا:97 یال( تار 27-عسل 1000 گرمی بنکه موم دار 68 کاال 000و148و4 )ر
یخ انقضا:97 یال( تار 28-عسل 1000 گرمی بنکه بدون موم دار 3 کاال 000و180 )ر
یخ انقضا: 95/10 یال( تار ین 23 کاال 600و 717 )ر ر یز 300 گرمی فراز 29-سویا ر

یخ انقضا95/10 یال(تار ین23کاال717/600 )ر ر 30-ماش 450گرمی فراز
یخ انقضا:95/7 یال( تار وم آدا 59 کاال 900و539و1)ر 31-مربای انجیر 340 گرمی ار

یخ انقضا:95/6 یال( تار 32- کمپوت انجیر700 گرمی 58 کاال 000و523و2 )ر
یال یال( 95/9 ر 33-دال عدس 900 گرمی مهرگان 41 کاال 200و402و1)ر

یخ انقضا:95/9 یال( تار 34- لوبیا قرمز 900گرمی مهرگان 1 کاال 400و 35 )ر
یخ انقضا: 95/9 یال( تار یز 900گرمی مهرگان 41 کاال 000و107و1 )ر 35عدس ر

یال( مصرف :فله ای 36لوبیا سفید 10 کیلوئی مهرگان 10 کاال 000و378 )ر
یخ انقضا:95/8 یال(تار 37نبات ساده مهرگان : 20 کاال 000و420 )ر

یخ  یال(تار )ر 800و268  کاال8  گرمی    680 شیشه  آکچین  ممتاز  38خیارشور 
انقضا:95/7

یخ  تار یال(  )ر 000و108  کاال   6 گرمی   680 آکچین  ای  شیشه  مخلوط  39ترشی 
انقضا: 94/3

یخ انقضا: 94/10 یال( تار 40ژله تیوپی 440کاال 000و320و1 )ر
یخ انقضا:94/9 یال( تار 41ژله خانواده : 156 کاال 800و620و2 )ر

یخ انقضا:95/8 یال(تار 42اسپاگتی 700 گرمی 480 کاال 000و912و6)ر
یخ انقضا: 96/8 یال( تار 43گالب کاشان 3800 کاال 000و920و202 )ر

یخ  تار یال(   000و024و3)ر کاال   280 مختلف  های   شکل  در  گرمی   500 44فرمی 
انقضا: 95/11

یخ  تار یال(   400و810و5)ر کاال   538 مختلف  های   طعم  در  گرمی   500 45فرمی 
انقضا: 96/3

یخ انقضا: 95/6 یال( تار 46الزانیا پیش پخت 250گرمی 35 کاال 000و693 )ر
یخ انقضا: 95/6 یال( تار 47الزانیا پیش پخت 450گرمی 19 کاال 800و478 )ر

یخ انقضا: 95/4 یال( تار 48مربا توت فرنگی زشک 200 17 کاال 000و255 )ر
یال( 49رب گوجه 1 کیلوئی زشک 1 کاال 000و27 )ر

یخ  یال(تار 000و686و322)ر کاال   2758 مختلف  های  طعم  در  ژه  دار ژله  50پودر 
انقضا:95/6

یخ انقضا:96/6 یال( تار 51دستمال 900برگ تندیس 300کاال 000و250و8 )ر
یخ انقضا:96/6 یال(تار 52دستمال ماشینی تندیس 1316 کاال 000و186و11)ر

یخ انقضا: 96/6 یال( تار 53دستمال 100برگ تندیس 280 کاال 000و960و1)ر
یخ انقضا: 96/6 یال( تار 54دستمال 200برگ تندیس 1720 کاال 000و480و15 )ر

یخ انقضا: 96/6 یال( تار 55دستمال 300برگ تندیس 800 کاال 000و000و14 )ر
یخ انقضا: 96/6 یال( تار 56دستمال دوقلو تندیس 576 کاال 000و216و9 )ر

انقضا:  یخ  تار یال(  000و286و17)ر کاال   1032 ن  نستر گلدار  دوقلو  57دستمال 
96/6

یخ انقضا: 96/6 یال( تار ن 48 کاال 000و920و1 )ر 58دستمال حوله ای نستر
انقضا:  یخ  تار یال(  )ر 000و280و9  کاال   640 گلدار  ن  نستر 300برگ  59دستمال 

96/6
یخ انقضا: 96/6 یال( تار ن 1872 کاال 000و720و18 )ر 60دستمال 200برگ نستر

یخ انقضا: 96/6 یال( تار 61دستمال حوله ای تندیس 300 کاال 000و000و12 )ر
یخ انقضا:96/6 یال( تار واسکاج 240 کاال 000و936 )ر 62ابر

یخ  یال( تار 63دستمال کاغذی ماشینی توپی آرمیتا 2624 کاال 000و360و39 )ر
انقضا:96/6

یخ انقضا:96/11 یال( تار 64جرم گیر 1 لیتری گلفام 1812 کاال 000و744و21)ر
یخ انقضا:96/11 یال( تار 65جرم گیر 4 لیتری گلفام 168 کاال 800و888و4)ر
یخ انقضا:96/11 یال(تار 66لوله بازکن 1 لیتری لیندا 259کاال 700و516و5)ر

یخ  تار یال(  000و097و20)ر کاال   957 ادیب  1000گرمی  ظرفشوئی  67مایع 
انقضا:95/11

یخ  تار یال(  000و876)ر کاال   146 شمشاد  لیتری   3 دستشوئی  68مایع 
انقضا:95/12

یخ  تار یال(  600و657و3)ر کاال   254 شمشاد  گرمی   500 دستشوئی  69مایع 
انقضا:95/11

یخ  تار یال(  400و786و2)ر کاال   172 شمشاد  گرمی   1000 دستشوئی  70مایع 
انقضا:95/12

یخ انقضا:95/11 یال(تار 71شامپو پاوه شمشاد 274 کاال 200و137و2)ر
یخ  یال(تار 800و372و1)ر کاال   176 شمشاد  گرمی   220 72شامپو 

انقضا:95/9
یخ  تار یال(  000و148و8)ر کاال   194 ادیب  لیتری   2 دستشوئی  73مایع 

انقضا:95/12
یخ انقضا:96 یال( تار 74دستمال 200برگ پونل 500 کاال 000و750و5)ر

یخ انقضا:96 یال( تار 75دستمال 300برگ پونل 1260 کاال 000و050و22)ر
یخ انقضا:96 یال( تار 76دستمال دلسی دوقلو پونل 420 کاال 000و400و8)ر

یخ انقضا:96 یال( تار 77دستمال 4 قلو دلسی 372 کاال 000و020و13)ر
یخ انقضا:96 یال( تار 78دستمال شش قلو دلسی 736 کاال 000و064و36)ر

یخ انقضا:96 یال( تار 79دستمال 9 قلو دلسی 150 کاال 000و750و9)ر
یخ انقضا:96 یال( تار 80دستمال حوله ای 2قلوپونل 39 کاال 500و462و1)ر

یخ انقضا:95/11 یال(تار 81شامپو سدرشمشاد 384 کاال 000و608و4 )ر
یخ  یال(تار )ر 400و566و6  کاال   576 شمشاد  پاپونه  82شامپو 

انقضا:95/11
یخ انقضا:95/11 یال(تار 83شامپو سیر شمشاد 576 کاال 400و566و6 )ر
یال( مصرف:  یتون فله ای)کیلوگرم(2500کاال 000و000و 500 )ر وغن ز 84ر

فله ای
یال( ج 180 گرمی ایزی اپن 4000 کاال 000و800و 136)ر 85تن ماهی در

کاال   1900 -شویدی  اپن  ایزی  گرمی   180 ج  در ماهی  86تن 
یخ انقضا:96/5 یال(تار 000و260و67)ر

یال( 000و360و178)ر 5200کاال  ماهی  قلیه  گرمی   180 ج  در ماهی  87تن 
یخ انقضا:96/2 تار

یال( )ر 000و100و53  1500کاال  اپن  ایزی  ج-  در گرمی   180 دودی  ج  88در
یخ انقضا:96/9  تار

یال( 000و250و41)ر 1100کاال  اپن  ایزی  ج-  در گرمی   180 ماهی  89ساالد 
یخ انقضا:96/1 تار

یخ  یال(تار 000و660و33)ر کاال   1100 ساده  گرمی   150 ج  در ماهی  90تن 
انقضا:96/5 

شماره  ونده  پر موضوع  یابی  ز ار به  بوط  مر پیوست  گزارش 
دادگستری  حقوقی  دادگاه  احکام  اجرای   1 شعبه   -900998095100017
خ 94/11/15 و لیست کاالهای  اصفهان- طبق لیست اموال توقیفی مور

اعالمی مرحله دوم
جمع تعداد کل هر کاال 043و80

یال(320و453و168و2 زش مواد غذایی و بهداشتی )ر جمع کل ار
دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

شماره:34236/ م الف

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
به  دادخواست  ح  شر به   979 شماره  شناسنامه  دارای  بلوچی  همایون  آقای 
کالسه 6726/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
یخ 1392/6/5  وان شهناز بلوچی بشناسنامه 518 در تار توضیح داده که شادر
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه 
است به یک برادر و سه خواهر 1- همایون بلوچی به ش ش 979 نسبت با مرحوم 
خ ناز بلوچی به ش ش 935 نسبت با مرحوم خواهر 3- بهناز بلوچی  برادر 2- فر
به ش ش 22201 نسبت با مرحوم خواهر 4- فاطمه حاجیان به ش ش 461 نسبت 
را در  بور یفات مقدماتی درخواست مز با مرحوم خواهر والغیر اینک با انجام تشر
یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 34204/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح  شر به   33023 شماره  شناسنامه  دارای  طباطبائیان  مهردخت  خانم 
حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6619/94 کالسه  به  دادخواست 
الحسینی  حسن  یم  مر وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   94/10/6 یخ  تار در   384 بشناسنامه 
طباطبائیان  مهردخت   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
طباطبائیان  کیانوش   -3 زند  فر  29475 طباطبائیان  زاد  مهر  -2 زند  فر  33023
انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر  33022 طباطبائیان  مهرنوش   -4 زند  فر  36545
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  بور مز درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

شد. 
شماره : 34150/م الف

 رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
کالسه  به  دادخواست  ح  شر به   7 شماره  شناسنامه  دارای  یمی  کر ملکه  خانم 
6588/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
یخ  تار در   509 بشناسنامه  آبادی  حادث  یمی  کر ابوالفضل  وان  شادر که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   91/11/22
یمی 14 مادر 3- امیر عباس  خ کر یمی 7 همسر 2- فر منحصر است به 1- ملکه کر
آبادی  حادث  یمی  کر حسین  امیر   -4 زند  فر  5640124970 آبادی  حادث  یمی  کر
را  بور یفات مقدماتی درخواست مز زند والغیر اینک با انجام تشر 5240095660 فر
متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 34152/م الف

 رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 



کیمیای وطن - یاسمن خلیلی فرد 
کــران فیلــم شــکاف در اصفهــان قصــد داریــم  بــه بهانــه ا
ــه آخریــن  ــذرا داشــته باشــیم ب گ ــب نگاهــی  در ایــن مطل
گــزارش  کیــارش اســدی زاده. بــا مــا تــا پایــان ایــن  ســاخته 
همــراه باشــید. فیلــم »شــکاف«، در ابتــدا »تــوده« نــام 
کیــارش اســدی زاده  داشــت. ایــن فیلــم دومیــن ســاخته 
»گــس«  فیلــم  بــا  را  خــود  پیش تــر  زاده  اســدی  اســت؛ 
کــرد. صاحــب فرزنــد شــدن  ح  در ســینمای ایــران مطــر
باشــد داشــته  ع  موضــو ایــن  می توانــد  کــه  اهمیتــی   و 

مسئله اصلی فیلم اجتماعی »شکاف« است.
فیلمنامه خوب

حــال  عیــن  در  و  جــور  و  جمــع  فیلمــی  »شــکاف«، 
امتیــاز  بزرگ تریــن  می شــود.  محســوب  خوش ســاخت 
روز  چنــد  طــی  داســتان  اســت.  فیلمنامــه اش  فیلــم، 
تحــوالت زندگــی دو زوج را بــه تصویــر می کشــد. فیلــم 
آغــاز  توســلی(  )هانیــه  ســارا  زنانــه   بیمــاری  مســئله  بــا 
بــرای  کــه  می کنــد  توصیــه  او  بــه  پزشــک  می شــود. 

شــود.  بــاردار  زودتــر  هرچــه  بایــد  مشــکل،  درمــان 
ایــن تصمیــم تــا چنــد روز فکــر ســارا و همســرش، پیمــان 
)بابــک حمیدیــان( را بــه خــود مشــغول می کنــد؛ امــا بــه 
نســیم )ســحر  داســتان، مســئله جدایــی  ایــن  مــوازات 
دولتشــاهی( و فرهــاد )پارســا پیروزفــر( اتفــاق مــی افتــد 

)امیرکیــان  ایلیــا  آن هــا،  خردســال  فرزنــد  سرنوشــت  و 
بــا  زاده  اســدی  می شــود.  تغییــر  دچــار  نجــف زاده( 
در  را  زندگــی  دو  ایــن  »تقابــل«،  عنصــر  از  بهره گیــری 
و  ســارا  درونــی  تحــوالت  تــا  می دهــد  قــرار  هــم  مقابــل 
کــه در زندگــی دوستانشــان  پیمــان را بــر اســاس اتفاقاتــی 

بزنــد. رقــم  می دهــد،  خ  ر
 بــروز حادثــه اصلــی داســتان )تصمیــم خودکشــی ایلیــا 
در اســتخر(، منجــر بــه ورود درام بــه مرحلــه جدیــدی 

از  پلــه ای  فیلــم،  شــخصیت  چهــار  هــر  حــاال  می شــود. 
را  خــود  هریــک  می رونــد.  باالتــر  خــود  قبلــی  موقعیــت 
مقصــر می دانــد و در عیــن حــال ســعی بــر تبرئــه خــود دارد 
و مخاطــب نیــز بــا ایــن چالــش عمیــق روبــه رو می شــود 
گمــان  کســی مقصــر اســت؟ البتــه بــی  کــه در نهایــت چــه 
کــردن مقصــر واقعــی نیســت؛ بلکــه  قصــد فیلمســاز پیــدا 
او قصــد دارد عواقــب و تبعــات طــاق و جدایــی پــدر و 
مــادر را بــر زندگــی فرزنــدان بــه نمایــش بگــذارد؛ درواقــع 

پیمــان و ســارا بــه مراتــب بیشــتر از پــدر و مــادر ایلیــا نگــران 
کشــمکش های  درگیــر  آنقــدر  مــادر  و  پــدر  هســتند.  او 
کــه از یــاد می برنــد فرزنــدی  شــخصی خودشــان هســتند 
کــه بــه مراقبــت احتیــاج دارد؛ فرهــاد علــی رغــم  دارنــد 
جــدی  را  ایلیــا  بیمــاری  مســئله  پیمــان،  توصیه هــای 
کــه ریه هــای پســر عفونــت می کنــد  نمی گیــرد تــا جایــی 
از  یکــی  می شــود.  کشــیده  بیمارســتان  بــه  کارش  و 
گره پــردازی فیلمنامــه   ع  مهم تریــن جنبه هــای فیلــم، نــو
آن اســت؛ درواقــع در آغــاز داســتان بــه نظــر می رســد تنهــا 
گــره، مشــکل بیمــاری ســارا باشــد؛ امــا بــا پیشــرفت روایــت 
گره هایــی جدیــد در  کــه بــرای ایلیــا می افتــد،  و اتفاقــی 

قصــه ایجــاد می شــوند.
گرایی واقع 

کنش هــا و موقعیت هایــی اســت  فیلــم مجموعــه ای از 
کــه بــه مــوازات هــم پیــش می رونــد و در نهایــت بــه نقطــه 
»شــکاف«،  مثبــت  ویژگی هــای  از  می رســند.  ســکون 

ــت.  ــتی آن اس ــه رئالیس وج
ع بازی هــا  فیلــم بــه شــدت واقع گراســت و فضاســازی و نــو
نیــز بــه ایــن امــر دامــن مــی زنــد. قطعــا فیلــم شــکاف نیــز 
کارگردانــان، بــدون  ماننــد ســاخته های اول بســیاری از 
گــر بخواهیــم  اشــکال نیســت و ضعف هایــی دارد؛ امــا ا
کنیــم، فیلمــی خوش ســاخت  کلــی اثــر نــگاه  بــه شــکل 
کیــارش  بــرای  را  آینــده ای روشــن  کــه می توانــد  اســت 

ــد. اســدی زاده رقــم بزن

کیارش اسدی زاده نگاهی به فیلم شکاف ساخته 

در مصائب فرزند

ســینمایی  فیلــم  بــا  عطــاران  رضــا  وطــن:  کیمیــای 
اســت.  نمایــش  پروانــه  دریافــت  انتظــار  در  کــوال«  »درا
کــوال«، آخریــن ســاخته رضــا عطــاران  فیلــم ســینمایی »درا
کارگــردان ســینمای ایــران، ایــن روزهــا در انتظــار  بازیگــر و 
کــوال« بــه  گرفتــن پروانــه نمایــش اســت. مراحــل فنــی »درا

فیلــم  ایــن  و  اســت  رســیده  پایــان  بــه  تازگــی 
انتظــار  در  عمومــی  کــران  ا بــرای  کنــون  ا هــم 
کــوال«  »درا اســت.  نمایــش  پروانــه  دریافــت 
اســت  مشــخص  عنوانــش  از  کــه  طــور  همــان 
قصــه تــازه ای را در ســینمای ایــران بــه تصویــر 
می شــود  عنــوان  همچنیــن  اســت.  کشــیده 
ایــن فیلــم متفاوت تریــن اثــر رضــا عطــاران در 

کــه ترکیــب  کارگردانــی اســت. بازیگــران ایــن فیلــم  مقــام 
تجربــه  کــوال«  »درا در  کــدام  هــر  دارنــد،  متنوعــی  بســیار 
هفتــوان لــوون  کــوال«  »درا در  کرده انــد.  ارایــه   جدیــدی 
رضــا عطــاران، ویشــکا آســایش، ســیامک انصــاری، ژالــه 

ــوکات، امیــد روحانــی، محمــود نظرعلیــان  صامتــی، لیــا بل
ســوگل  خردســال  بازیگــران  و  حســنی  صــادق  راد،  نیمــا 
نقــش  ایفــای  بــه  دوســت محمدی  آرش  و  محرابــی 
ــم عبارتنــد از نویســنده  ــد. عوامــل تولیــد ایــن فیل می پردازن
کننــده: علــی ســرتیپی کارگــردان: رضــا عطــاران، تهیــه   و 
مطلبــی  رضــا  معیــن  فیلمبــرداری:  مدیــر 
مدیــر صدابــرداری: فرشــید احمــدی، مدیــر 
گریــم:  طــراح  حجــازی،  کامــران  تولیــد: 
محســن  صحنــه:  طــراح  ملــکان،  ســعید 
نصراللهــی، طــراح لبــاس: ســحر شــهامت 
گــذار: محمــد  تدویــن: محمــد توکلــی، صدا
صــدری  حمیدرضــا  موســیقی:  کشــفی، 
برنامه ریــز و دســتیار اول کارگــردان: یوســف وجدان دوســت، 
زهــرا  صحنــه:  منشــی  ســلیمانی،  جــواد  تــدارکات:  مدیــر 
تحقیقــی، عــکاس: محمــد بدرلــو، مشــاور رســانه ای: بیتــا 

موســوی، مدیــر امــور مالــی: ســمیرا مهربــان

کران شد کوال« رضا عطاران آماده ا »درا

برگــزاری هشــتمین همایــش »امــروز، فــردا« از ســوی 
ســتاد فرهنــگ ســامت و موسســه بــه رویــان بــه زمــان 
عمومــی  روابــط  گــزارش  شــد. به  موکــول  دیگــری 
اصفهــان،  شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان 
همایــش »امــروز،  فــردا«  در دو حــوزه اهمیــت ذخیــره 

 ســازی  ســلول هــای بنیــادی،  خــون، بنــد 
کــودک  نــاف و نیازهــای جنیــن، نــوزاد، 
اول  و  شــیرده،  جمعــه  بــار دار  مــادران  و 
هــر مــاه برگــزار مــی  شــود.  این برنامــه بــه 
ــگ  ــتاد فرهن ــوی س ــترک از س ــورت مش ص
ســامت شــهرداری و مؤسســه بــه رویــان 
گیــری از متخصصیــن در  هفــت   بــا  بهــره 

 بخــش روانشناســی و مشــاوره،  تغذیــه، علــوم ورزشــی، 
ژنتیــک، اطفــال، مامایــی و  زنــان،  پوســت  و مــو برنامــه 
ویتامیــن  مصــرف  اهمیــت  اســت.  بیان  شــده  ریــزی 
شــیردهی  و  بــارداری  در  دوره  معدنــی  مــواد  و  هــا 

بــرای ســامت مــادر و فرزنــد،  نیــاز  بــه اســید فولیــک 
نقــش  بــه  دلیــل  بــارداری   یــا  ویتامیــن   B9    در دوران 
آن در پیشــگیری از نقــص مــادرزادی لولــه عصبــی از 
بیشــتر  کــه  بــرای  آشــنایی  اســت   جملــه  موضوعاتــی 
ح مــی  مــادران بــاردار و شــیرده در ایــن همایــش مطــر
ــه صــورت  ــردا« ب شــود.  همایش »امــروز، ف
رایــگان اولیــن جمعــه هــر مــاه در محــل 
کــه  مــی  شــود  برگــزار  مرکــزی  کتابخانــه 
بــا  تقــارن  دلیــل  بــه  مــاه  ایــن  همایــش 
هفتــم اســفندماه و برگــزاری انتخابــات بــه 

زمــان دیگــری موکــول شــده اســت.
هشــتمین برنامــه همایــش »امــروز، فــردا« 
شــهرداری  اصفهــان  واقــع  در  کتابخانــه   مرکــزی  در 
که زمــان برگزاری  گلدســته برگــزار می شــود  خیابــان بــاغ 
آن متعاقبــًا از طریــق ســایت esfahanfarhang.ir اعــام 

خواهــد شــد.

حرف و نقل
- جزییــات آمــار فــروش بلیت هــا در ســی ویکمین جشــنواره  
موســیقی فجــر نشــان داد کــه دیگــر چنــدان نمی شــود روی 
جشــنواره ها  در  پــاپ  جــوان  خواننــدگان  بــودن  ســودآور 

کــرد. حســاب 
ســاعات  آخریــن  بــا  همزمــان  اهلل،  نعمــت  حمیــد   -
گفــت:  خــواب«  »رگ  جدیــدش  فیلــم  فیلمبــرداری 
کــه ایــن فیلــم در بخــش بین الملــل جشــنواره  عاقه منــدم 
فجــر یــا هــر جشــن و جشــنواره دیگــری بــه نمایــش دربیاید.
- فیلمنامــه »رخ دیوانــه« کــه بهترین فیلم جشــنواره فیلم 
کتــاب »رخ  فجــر شــده بــود، بــه تازگــی منتشــر شــده اســت. 
گوهــری در 172 صفحــه  دیوانــه«، بــه قلــم محمدرضــا 
بــا شــمارگان 2200 و قیمــت 10500 تومــان در انتشــارات 

نیســتان منتشــر شــده اســت.
و  کارگــردان  زرین کــوب  آرمــان  و  ســلطانی  ســعید   -
تهیه کننــده مجموعه »ســتایش« بــه زودی با دو مجموعه 

می شــوند. خبرســاز  دیگــر،  تلویزیونــی 
کارگردانــی هــادی محقــق  - فیلــم ســینمایی »ممیــرو« بــه 
در بیســت و یکمیــن دوره از جشــنواره فیلــم »ویلنیــوس« در 

ــود. ــی داوری می ش لیتوان
کــرده  کــه فریبــا شاهســون، نویســنده مطــرح  - در حالــی 
کــه فیلــم »دلبــری« از روی نمایشــی نوشــته وی بــا عنــوان 
ــرداری شــده اســت، ســید جــال دهقانــی  کپــی ب »توهــم« 
کنــش  بــه صحبت هــای وی وا اشــکذری در یادداشــتی 

نشــان داد.
- بهــاره رهنمــا می گویــد: بــازی در مجموعــه »غیرعلنــی« را 
کــه بــه جنــاح خاصــی نمی پــردازد  بــه ایــن دلیــل پذیرفتــه 
کــه در مقطــع انتخابــات روایــت  و تنهــا قصــه ای اســت 

می شــود.
- پرویــز پرســتویی بــا دعــوت از مــردم بــرای حضــور در 
گفــت: در انتخابــات  انتخابــات روز جمعــه، 7 اســفندماه 
کــه بــه حــق و شایســته اند، در  کســانی  کنیــم تــا  شــرکت 

کننــد. مجلــس حضــور پیــدا 
- منوچهــر والــی زاده بــا اعــام اینکــه از فیلم هــای نــوروزی 
ــه خبــری نیســت  ــوروز در دوبل کاری روزهــای ن و فشــردگی 
آرزو کرد در ســال جدید صداهای قشــنگی وارد دوبله شــود.
- »داگاس اســلوکام«، فیلمبــردار نامــزد اســکار  مجموعــه 

ــز«، در ســن 103 ســالگی در گذشــت. ــا جون »ایندیان
ک پشــت پرنــده از  - در چهارمیــن دوره جشــن ســاالنه ال
کتاب هــای  کشــکولی، نویســنده پیشکســوت  مهدخــت 
کــودک و نوجــوان و همچنیــن نورالدیــن زرین کلک، نقاش 
نوجــوان  و  کــودک  کتاب هــای  و تصویرگــر پیشکســوت 

تقدیــر می شــود.

سخن روز

 امروز برگزار می شود:
تخیل شناسی شهر خالق

نخســتین نشســت »تخیل شناســی شــهر خــاق« از ســوی 
برگــزار  اصفهــان  شــهرداری  خاقیــت  و  نــوآوری  مرکــز 
ــر گفــت:  ــز، ضمــن اعــام ایــن خب ــر ایــن مرک می شــود. مدی
سلسله نشســت های مختلفــی بــا محوریــت بررســی ابعــاد 
مختلــف موضــوع خاقیــت و تخیــل و بــا هــدف ایجــاد 
رابطــه ای میــان قشــر فرهیختــه و تحصیلکــرده جامعــه بــا 
حــوزه مفاهیــم اصلــی خاقیــت، از ســوی ایــن مرکــز در حــال 
کــه در قالــب جلســاتی ماهانــه بــا حضــور  برگــزاری اســت 
اســاتیدی همچــون بهمــن نامــور مطلــق و حســن بلخــاری 
ویــژه عاقه منــدان برگــزار می شــود. ایزدخواســتی ادامــه داد: 
ــت  ــازه ای اس ــث ت ــز، مبح ــاق« نی ــهر خ ــی ش »تخیل شناس
کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور از ســوی مرکــز خاقیــت و 
کــه قصــد دارد  نــوآوری شــهرداری اصفهــان مطــرح می شــود 
ــاری  ــی و معم ــه تاریخ ــی ابنی ــه بررس ــاوت ب ــری متف از منظ
شــهر بپــردازد. عاقه منــدان می تواننــد جهت شــرکت در این 
نشســت، امــروز، 5 اســفندماه از ســاعت 10 صبــح بــه ســالن 
همایش هــای کتابخانــه مرکــزی اصفهــان مراجعــه نمایند.

برگزاری موسیقی کویرنشینان در یزد
گروه هــای موســیقی اســتان یــزد در  نشســت هم اندیشــی 
ارتبــاط بــا هرچــه بهتــر برگــزار شــدن اولیــن جشــنواره اســتانی 
موسیقی کویرنشینان در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ 
 و ارشــاد اســامی اســتان یــزد برگــزار شــد. نیلوفــر صالحــی

گفــت:  ــه ایــن جشــنواره در ایــن نشســت  مســئول دبیرخان
اولین جشنواره استانی موسیقی کویرنشینان، در دو بخش 
رقابتی و جنبی در شــاخه های »گروه نوازی موســیقی ســنتی 
ایرانــی و پــاپ«، »آهنگ ســازی«، »گروه نــوازی ســازه های 
کوبــه ای« و »پژوهــش موســیقی ایرانــی« از بخــش رقابتــی 
برگــزار می شــود.  و شــاخه های »شــادمانه های مذهبــی« 
وی افــزود: اولیــن جشــنواره اســتانی موســیقی کویرنشــینان 
بــا هــدف پاسداشــت قرن هــا تــاش مــردم صبــور خطــه کویــر 
در حفــظ حیــات و یــادآور همراهــی و همدلــی هنرمنــدان 
تاریــخ  درخشــان  فرازهــای  بــا  یــزد،  موســیقی  پرتــاش 
گفــت: زمــان  کشــور برگــزار خواهــد شــد. صالحــی  معاصــر 
برگــزاری ایــن جشــنواره، 24 تــا 26 فروردیــن ســال آینــده 
کــه عاقه منــدان تــا 27 اســفند ســال جــاری فرصــت  اســت 
کــه در اداره  دارنــد آثــار خــود را بــه دبیــر خانــه جشــنواره 
 کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد مســتقر اســت

 ارسال کنند.

اخبار کوتاه

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

محل  نشانی  دالوری  پدر:  نام  حیدری  خانوادگی:  نام  الملوک  تاج  خانم   : نام 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : آقای سید علی  نام خانوادگی 
اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  آزاد   : شغل  حسین  محمد  سید  پدر:  نام  عاملی   :
رای  موجب  به   مبل  نمایشگاه   88 کوچه  جنب  بی  غر شهیدان  خیابان  رهنان   –
یخ 94/9/25 حوزه 25  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که  شماره 702تار
یال  قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 11500/000 ر
یال معادل  یال بابت اصل خواسته  و مبلغ 160000 ر پانزده میلیون و پانصد هزار ر
برابر نرخ  آگهی  ینه نشر  نیز هز و  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر یکصد و شصت هزار 
رسید چک 91/12/20 لغایت اجرای حکم  یخ سر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تار
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورا. ماده 34 قانون اجرای 
، محکوم علیه مکلف است  ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 34112/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 94- 2006 خواهان جمشید طالبی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است .وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه به طرفیت حسینعلی سلطانی تقدیم نمو
مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  8/30تعیین  95/2/7ساعت  وز......مورخ  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
د.شماره: 34110/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  اقامت: مجهول  و نام خانوادگی: احمد رضا دهقان پور نشانی محل  نام 
زهرا  خانم  وکالت  با  حقانی  علی   : خانوادگی  نام  و   نام  له:  محکوم  مشخصات 
کردگاری نشانی محل اقامت : خ شیخ صدوق شمالی نبش خ  شیخ مفید پ اول 
یخ 94/3/26 حوزه 7 شورای حل  طبقه دوم واحد 6 به  موجب رای شماره 550تار
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
هزار  پنج  و  هشتاد  و  یکصد  و  خواسته  اصل  یال  ر میلیون  بیست  پرداخت   : به 
تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  خسارت  یال  ر
نیم  با احتساب  لغایت وصول  رسید چک 775150 مورخ 93/10/30  یخ سر تار از 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  اجرایی   عشر 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید.  شماره : 34107/ م الف دفتر شعبه  کند و اگر مالی ندارد ، صر
7مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

اقامت:  محل  نشانی  خوارانی   آذر  حسینی  خانوادگی:  نام  السادات   الناز   : نام 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : سید سعید  نام خانوادگی : حسینی 
به    65 پالک  بهشت  بست  بن  اول  آپادانا  خ  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  نیا 
اصفهان  عمومی  دادگاه   45 شعبه   94/7/28 یخ  1308تار شماره  رای  موجب 
حوزه اصفهان شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . 
به حضور در دفتر  ه  به محکومیت خواند  : حکم:  به  محکوم علیه محکوم است 
خانه اسناد رسمی و انتقال سند خط موبایل به شماره : 09132107516 و پرداخت 
آگهی  نشر  ینه  هز بابت  یال  ر  120/000 و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  175/000 مبلغ 
به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به 
وز مفاد آنرا به موقع  محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34104/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

مجهول  اقامت:  محل  نشانی  عباس   پدر:  نام  قاری  خانوادگی:  نام  مهدی    : نام 
با  زاده  موسی   : خانوادگی  نام  اصغر   علی   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
نشانی  )توکلیلی(  ابوالحسنی  الهام  و  پرهیزگار  پگاه  و  محمدیان  حسین  وکالت 
محل اقامت : اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه 
یخ 94/8/30 حوزه سی و سه  شورای  اول واحد 1به  موجب رای شماره 1419تار
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  است به : پرداخت مبلغ پانزده میلیون ر
یال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت  یکصد و هشتاد هزار ر
رسید چک 94/6/11 لغایت زمان اجرای حکم در  یخ سر خسارت تاخیر تادیه از تار
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
وز مفاد  که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
: 34099/ م الف دفتر شعبه 33مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  برجیان  خانوادگی:  نام  حسن    : نام 
حسین  وکالت  با  جاللی    : خانوادگی  نام  جالل    : نام  له:  محکوم  مشخصات 
محمدیان و پگاه پرهیز گار نشانی محل اقامت : اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی 
یخ  خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1به  موجب رای شماره 1233تار

یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای    11 حوزه   94/7/29
یال بابت یک  است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 41/950/000 ر
 190/000 و پرداخت مبلغ  به عنوان اصل خواسته  فقره چک به شماره ی 46175 
ینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت  یال بابت هز ر
یخ وصول که در  رسید چک 94/2/23 تا تار یخ سر خسارت تاخیر در تادیه از تار
حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام ماده 34 قانون اجرای 
، محکوم علیه مکلف است  ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 34093/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خشوعی  رسول  خانوادگی:  ونام  نام 
زهرا  وکالت  با  واعظ   محسن   : خانوادگی  نام  و   نام  له:  محکوم  مشخصات 
کردگاری نشانی محل اقامت : اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی نبش خ شیخ مفید 
یخ 94/2/24 حوزه ش  پالک  اول ط 3 – واحد 6 به  موجب رای شماره 285تار
32  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
یال بابت اصل خواسته )چک شماره  محکوم است به : پرداخت مبلغ 43/100/000 ر
خسارت   و  قانونی  ی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق   )93/4/10 مورخ   429233
عشر  نیم  احتساب  با  حکم  اجرای  لغایت  چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر 
دولتی ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34087/ م الف دفتر شعبه 32مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خشوعی  رسول  خانوادگی:  ونام  نام 
زهرا  وکالت  با  واعظ   محسن   : خانوادگی  نام  و   نام  له:  محکوم  مشخصات 
کردگاری نشانی محل اقامت : اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی نبش خ شیخ مفید 
یخ 94/2/24 حوزه ش  پالک  اول طبقه 3 – واحد 6 به  موجب رای شماره 281تار
32  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
یال بابت اصل خواسته )سه فقره چک  محکوم است به : پرداخت مبلغ 9/250/00 ر
به شماره های 792912 مورخ 93/1/30 و 792924 مورخ 92/12/28و 792911 
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  یال بابت هز مورخ 93/2/30( ومبلغ 280/000 ر
یخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم  تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
به  : همین که اجرائیه  قانون اجرای احکام  نیم عشر دولتی ماده 34  با احتساب 
وز مفاد آنرا به موقع  محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو

د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34086/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 32مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

ویز نشانی محل اقامت: مجهول  وزنام خانوادگی: ولی فرد نام پدر: پر نام : آقای بهر
عاملی   : خانوادگی  نام  محمد  سید  آقای   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
رهنان  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  آزاد   : شغل  حسن  محمد  سید  پدر:  نام 
رای  به  موجب  ایستگاه مبل اصفهان   بی جنب کوچه 88  خیابان شهیدان غر
یخ 94/9/25 حوزه 25  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  شماره 686تار
پنجاه  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که 
و  پنجاه  و  یکصد   155/000 ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  50/000/000 میلیون 
نیزمورد  و  تعرفه   برابر  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت   یال  ر هزار  پنج 
یخ وصول و  یخ تقدیم دادخواست 94/7/18 و لغایت تار خسارت تاخیر تادیه تار
خ اعالمی در سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  محاسبه آن بر اساس نر
و نیم عشر اجرائی در حق االجرای احکام شورا. ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
بور صورت جامع  که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مز
یحا اعالم نماید.   دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر
الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دوشورای حل اختالف  : 34114/ م  شماره 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

آزاد   : شغل  کرم  علی  پدر:  نام  نژاد  شکوهی  خانوادگی:  نام   همزه  خانم   : نام 
سید  آقای   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
نشانی  آزاد   : شغل  حسین  محمد  سید  پدر:  نام  عاملی   : خانوادگی  نام  علی 
بی جنب کویه 88 نمایشگاه  محل اقامت : اصفهان رهنان خیابان شهیدان غر
  25 حوزه   94/9/25 یخ  712تار شماره  رای  موجب  قصربه   نصر  اصفهان  مبل 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
پانصد  و  میلیون  سه  معادل  یال  ر  3500/000 مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم 
یال  ر  160000 یال  ر هزار  شصت  و  یکصد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر هزار 
در  تادیه  تاخیر  و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  ینه نشر  و هز ینه دادرسی  بابت هز
در  اعالمی  خ  نر اساس  بر  حکحم  اجرای  لغایت   91/9/25 چک  رسید  سر  یخ  تار
حق  عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی 
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  شورا.  احکام  اجرای  حق  در  االجرا 
وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
صورت  بور  مز مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که 
یحا اعالم  جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

 نماید.  
: 34113/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دوشورای حل اختالف  شماره 

شهرستان اصفهان

همایش »امروز ، فردا« به زمان دیگری موکول شد

5فرهنگ و هنر چهارشنبه  5 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 101»دراکوال« رضا عطاران آماده اکران شد ســـــال دوم       ݡسݒ



 استقالل 
بازیکنی مثل رحمتی کم دارد

بــه  اســتقالل  فعلــی  شــرایط  دربــاره  بیانــی،  شــاهین 
گفــت: اســتقالل  خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری تســنیم، 
امســال تیــم جوانــی دارد؛ ولــی تــا اینجــا در صــدر جــدول 
کار بســیار بزرگــی اســت. نتیجه گیــری  گرفتــه و ایــن  قــرار 
در بازی هــای باقی مانــده بســیار ســخت اســت و ایــن 
بــاال  بســیار  را  توقعــات  اســتقالل  کــه  اســت  حالــی  در 
کار  بــرده اســت. ایــن تیــم پتانســیل قهرمانــی دارد؛  امــا 
اســتقالل بــرای قهرمــان شــدن ســخت اســت. آن هــا در 
کردنــد و در  ابتــدای فصــل بازیکنــان جوانــی را اضافــه 
موفــق  یارگیــری  لحــاظ  از  نتوانســتند  هــم  نیم فصــل 

ــد. کنن ــل  عم
کــرد: جوان گرایــی در یــک تیــم می توانــد  وی اضافــه 
مثــال  به عنــوان  باشــد.  داشــته  هــم  منفــی  تأثیــرات 
اســتقالل بازیکنانــی مثــل نکونام یا تیموریان را از دســت 
داد و خســرو حیــدری هــم امســال نتوانســت به خوبــی 
کنــد. ایــن تیــم، در ســه ســال اخیــر  کمــک  بــه اســتقالل 
جــام قهرمانــی نیــاورده و هــواداران هــم تشــنه قهرمانــی 
هســتند. همیــن شــرایط کار مظلومــی  را ســخت می کنــد.
بیانــی دربــاره تمدیــد قــرارداد ســیدمهدی رحمتــی بــا 
اســتقالل عنــوان کــرد: او بدون شــک بهتریــن دروازه بان 
کمــک می کنــد.  کــه خیلــی بــه اســتقالل  ایــران اســت 
اســتقالل بازیکنــی مثــل رحمتــی کــم دارد و بایــد از لحاظ 
رســیدگی  تیــم  بــه  بیشــتر  باتجربــه،  بازیکــن  داشــتن 
می شــد. یــک نکتــه مهــم دیگــر دربــاره اســتقالل ایــن 
بــا  نیمکت نشــین  بازیکنــان  فنــی  فاصلــه  کــه  اســت 
بازیکنــان اصلــی زیــاد اســت و همیــن موضــوع ممکــن 

کنــد. اســت اســتقالل را دچــار مشــکل 

5 مسیر صعب العبور استقالل 
برای قهرمانی

کنــون بــا 39 امتیــاز و یــک امتیــاز بیشــتر  آبی هــا هــم ا
البتــه 4 امتیــاز  از اســتقالل خوزســتان رده دومــی  و 
بیشــتر از پرســپولیس رده ســومی،  در صــدر جــدول 
کادر فنــی ایــن تیــم امیــدوار هســتند  گرفته انــد و  قــرار 
بــا حفــظ ایــن اختــالف، بتواننــد در پایــان بازی هــا 
بــرای چهارمیــن بــار، قهرمانــی در لیــگ برتــر را جشــن 

بگیرنــد.
کلیــدی بــرای رســیدن   در ایــن بیــن، آبی هــا 5 بــازی 
کــه بایــد از ایــن بازی هــا  بــه قهرمانــی پیــش رو دارنــد 

کننــد. بــه ســالمت عبــور 
  هفته بیست و چهارم، استقالل خوزستان

و  بیســت  هفتــه  در  خوزســتان  اســتقالل  بــا  بــازی 
چهــارم لیــگ برتــر، بــی تردیــد شــروع راه اســتقاللی ها 
بــرای قهرمانــی اســت. شــگفتی ســاز ایــن فصــل لیــگ 
لیــگ برتــر بعــد از یــک تســاوی ارزشــمند برابــر اســتقالل 
برگشــت  بــازی  در  اســت  امیــدوار  آزادی  اســتادیوم  در 
بگیــرد.  تیــم  ایــن  برابــر  مناســبی  نتیجــه  بتوانــد  هــم 
اســتقاللی ها بــی تردیــد می تواننــد بــا پیــروزی برابــر تیــم 
گام بلنــدی در راه قهرمانــی  ســختکوش عبــداهلل ویســی، 

بردارنــد.
  هفته بیست و پنجم لیگ برتر، سپاهان

هرچنــد ســپاهان از نظــر شــرایط جــدول نمی توانــد چنــدان 
کنــد، اما بــی تردیــد این تیم  بــرای اســتقالل دردســر ایجــاد 
ــی  ــاالی جدول ــای ب ــرای تیم ه ــری ب گلوگی ــه  ــه لقم همیش
ــرای اینکــه آخریــن شــانس های  ــود. ســپاهان ب خواهــد ب
جســت وجو  آســیایی  ســهمیه  گرفتــن  بــرای  را  خــود 
آزادی  بــه ورزشــگاه  امتیــازی  گرفتــن هــر 3  بــرای   کنــد 

می آید.
  هفته بیست و ششم، پرسپولیس

ــد مهم تریــن  ــر، بــی تردی هفتــه بیســت و ششــم لیــگ برت
کــه آبی هــا هــم بایــد از  آزمــون اســتقالل خواهــد بــود؛ روزی 
کننــد و هــم بایــد بــرای حفــظ  کیفیــت فوتبــال خــود دفــاع 

کننــد.  صدرجــدول تــالش 
بهتــری  فوتبــال  پرســپولیس  می گوینــد  کــه  آن هایــی 
نســبت بــه اســتقالل بــازی می کنــد، بایــد حــدود یــک مــاه 
کننــد تــا ببیننــد مظلومــی  چــه نقشــه ای  و نیــم دیگــر صبــر 

ــا ایــن تیــم خواهــد داشــت. ــه ب ــرای مقابل ب
کتورسازی   هفته بیست و نهم لیگ برتر، ترا

بــا  اســتقالل  گذشــته  فصــل  ســرمربی  نویــی  امیرقلعــه 
کوهــی از انگیــزه بــه تهــران می آیــد تــا بتوانــد شکســت برابــر 

کنــد. تیــم ســابقش در جــام حذفــی را جبــران 
گــر تــا هفتــه یکــی مانــده بــه پایــان لیــگ   بــی تردیــد ا
کورس قهرمانی قرار بدهد  کتورســازی بتواند خود را در  ترا
 جــدال ایــن تیــم برابــر  اســتقالل یــک جنــگ تمام عیــار

 می شود.
  هفته سی ام، صبا

هرچنــد اســتقالل در بــازی رفــت، موفــق شــد صبــا را 10 
نفــره شکســت بدهــد، امــا بــی تردیــد بــازی در قــم و آن 
هــم در هفتــه پایانــی لیــگ برتــر نبــردی بســیار ســختی 

می شــود.  محســوب 
پیــش  هفته هــای  در  کــه  باشــند  امیــدوار  بایــد  آبی هــا 
پایانــی هفتــه  بــه  کارشــان  کــه  کننــد  بــازی  طــوری   رو 

 نکشد.

همگام با ورزش

گرامیداشت سی و هفتمین فجر 
انقالب اسالمی  با حضور ورزشکاران 

بهزیستی استان اصفهان
گرامیداشــت ســی و هفتمیــن فجــر  بــه مناســبت 
انقــالب اســالمی، واحــد تربیــت بدنــی بهزیســتی 
مســابقات  دوره  یــک  اصفهــان،  اســتان 
فوتســال بــا شــرکت هفــت تیــم را در دوگــروه، 
کارکنــان بهزیســتی اســتان اصفهــان  ــا حضــور  ب
تیم هــای  شــامل  »الــف«،  گــروه  کــرد.  برگــزار 
تیــم  کارکنــان و ســه  تعاونــی مصــرف  شــرکت 
یــک  منطقــه  تیــم  کــه   بــود  منطقــه  ســه  از 
خوروبیابانــک  شهرســتان های  از  گــروه  ایــن 
کاشــان  وبیــدگل،  آران  اردســتان،  ناییــن 
خمینی شــهر  و  برخــوار  شاهین شــهر،  نطنــز، 
کاشــان بــود، تیــم منطقــه دو  کــه بــا نــام تیــم 
شــهرضا  دهاقــان  ســمیرم،  شهرســتان های  از 
کــرون  مبارکــه، فالورجــان، زرین شــهر تیــران و 
کــه بــا نــام تیــم تیــران و تیــم منطقــه  نجــف آبــاد 
،گلپایــگان  چــادگان  شهرســتان های  از  ســه 
و  بویین میاندشــت  فریدونشــهر  فریــدن، 
ایــن  در  فریــدن  تیــم  نــام  بــه  کــه  خوانســار 
گــروه »ب« شــامل  کردنــد.  مســابقات شــرکت 
شهرســتان  بهزیســتی  الــف،  ســتاد  تیم هــای 
انجــام  از  بعــد  کــه  بــود  ب  ســتاد  و  اصفهــان 
تیران وکــرون  تیم هــای  مقدماتــی  بازی هــای 
ســتاد  تیم هــای  و  الــف  گــروه  از  کاشــان  و 
مرحلــه  بــه  »ب«،  گــروه  از  ب   ســتاد  و  الــف 
نیمه نهایــی راه یافتنــد. در مرحلــه نیمه نهایــی 
بــر  غلبــه  بــا  کــرون،  و  تیــران  بهزیســتی  تیــم 
تیــم ســتاد ب  و تیــم ســتاد الــف هــم، بــا غلبــه 
کاشــان راهــی دیــدار فینــال  بــر تیــم بهزیســتی 
شــدند. در دیــدار رده بنــدی نیــز تیــم بهزیســتی 
بــه  بــر تیــم ســتاد ب موفــق  بــا غلبــه  کاشــان 
ــم  ــال  ه ــدار فین ــد و در دی ــوم ش ــام س ــب مق کس
ــرون   ــران وک ــف و تی ــتاد ال ــای س ــن تیم ه ــه بی ک
وکــرون  تیــران  بهزیســتی  تیــم   شــد،  انجــام 
موفــق شــد بــا نتیجــه 7بــر 6 بــر تیــم ســتاد الــف 
کســب نمایــد.  کــرده و مقــام قهرمانــی را  غلبــه 
ــه همــراه  ــود ب ــه رســم یادب ــان جوایــزی ب در پای
اهــدا  برنــدگان  بــه  قهرمانــی،  کاپ  و  حکــم 
کاپ اخــالق ایــن مســابقات نیــز بــه  گردیــد  و 

تیــم ســتاد ب تعلــق یافــت.

بهزیستی

برانکــو ایوانکوویــچ در پایــان تمریــن نوبــت صبــح امــروز 
)سه شــنبه( پرســپولیس درخصــوص اعتصاب روز دوشــنبه 
گفــت: در تمریــن روز دوشــنبه  برخــی بازیکنــان در تمریــن 
گفتــم  ســوءتفاهم بــه وجــود آمــده بــود و مــن بــه بازیکنــان 
کننــد. ســرمربی  بــه باشــگاه برونــد و ایــن ســوءتفاهم را حــل 
کــه بــه باشــگاه  کــرد: از آن هــا خواســتم  پرســپولیس عنــوان 
رفتــه و ســوء تفاهــم پیــش آمــده را حــل و بعــد در تمریــن 
کننــد. مــن هنــوز طاهــری را ندیــده ام و قــرار  حضــور پیــدا 
تــا  باشــم  او مالقــات داشــته  بــا  امشــب  اســت ســاعت 9 
دربــاره حــوادث پیــش آمــده و همچنیــن طارمــی  صحبــت 
و تصمیم گیــری کنیــم. ضمــن اینکــه ســاعت 9 صبــح امــروز 
هــم، نشســتی بیــن طارمــی  و طاهــری برگــزار شــده اســت.

ــان  ــه بازیکن ک ــی  ــرایط روح ــه ش ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
گرفتــم تمریــن عصــر ه برگــزار نشــود تــا  داشــتند، تصمیــم 
بازیکنــان تیــم آســیب نبیننــد. نخواســتم در ایــن خصــوص 

کنــم.  ریســک 
برانکــو در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا عصــر روز دوشــنبه 
کــرد و حاضــر بــه رویارویــی بــا  از در پشــتی ورزشــگاه را تــرک 
خبرنــگاران نشــد، اظهــار داشــت: هــر وقــت شــلوغ می شــود 
گذشــته 100 بــار ایــن اتفــاق افتــاده  از آن در مــی روم و در 
است.ســرمربی پرســپولیس دربــاره رفتــار نامناســب طارمــی 
تاییــد  طارمــی  را  رفتــار  مــن  کــرد:  کیــد  تأ خبرنــگاران   بــا 
نمی کنــم؛ چــون شــما همــکاران مــا هســتید و از خودمــان 
کــه بایــد رفتــار مناســبی بــا اهالــی  هــم انتظاراتــی داریــم 
رســانه داشــته باشــیم. ایــن موضــوع را هــم در نظــر بگیریــد 
ــه همیــن دلیــل چنیــن  ــوده و ب کــه شــاید طارمــی  عصبــی ب

رفتــاری داشــته اســت. 

برانکــو دربــاره لغــو بــازی بــا پارســه و اینکــه احتمــال دارد 
کنــد یــا خیــر، خاطرنشــان  زمــان دیگــری بــا ایــن تیــم بــازی 
احتمــال  اینکــه  خاطــر  بــه  گفتــم  کــه  طــور  همــان  کــرد: 
لغــو  را  بــازی  ایــن  مصدومیــت بازیکنــان وجــود داشــت، 
کردیــم. ایــن اتفاقــات خــوب نیســت و همــه تــالش خــود 
را بــرای موفقیــت پرســپولیس می کنیــم. معتقــدم باشــگاه 
ــف  ــه وظای ــر ب ــیار بهت ــته بس گذش ــال  ــه س ــبت ب ــال نس امس
کــه بــه امــارات  کــرده اســت.وی دربــاره ســفری  خــود عمــل 
کــه او بــا مســئوالن تیم هــای اماراتــی  داشــت و ایــن شــایعه 
گفــت: ســفرم بــه امــارات بــه  کــرده،  کــره  در ایــن ســفر مذا

کــه بــا آن کار می کــردم، جلســه  کــه بــا بانکــی  ایــن دلیــل بــود 
ــک  ــع ی ــودم. در واق ــا ب ــم آن ج ــم ه ــک روز و نی ــتم و ی داش
کــره ای بــا هیــچ باشــگاهی نداشــتم و  کاری بــود و مذا ســفر 
حتــی ایــن موضــوع جــزو برنامه هــای مــن در ســفر بــه امارات 
نبــود. در حــال حاضــر تمرکــزم فقــط روی پرســپولیس اســت 

تــا وظیفــه ام را بــه نحــو احســن انجــام دهــم.
پرســپولیس  بــا  قــراردادش  تمدیــد  بحــث  دربــاره  برانکــو 
کــرد: امســال از تــه دل و قلبمــان بــرای پرســپولیس  تصریــح 
مایــه گذاشــتیم و تاثیــرات آن را مشــاهده می کنیــد. طبیعــی 
ادامــه  بــه همکاری هــا  تــالش می کننــد  کــه همــه  اســت 

کــه در خصــوص جزییــات  دهنــد؛ امــا هنــوز نرســیده ایم 
حاضــر  حــال  در  و  اســت  زیــاد  کارهــا  کنیــم.  صحبــت 

دارد. اهمیــت  لیــگ  باقی مانــده  بازی هــای 
ســرمربی  پرســپولیس گفــت: پیــش از ایــن صحبت هــا بایــد 
کــره  کــه قراردادشــان بــه پایــان می رســد، مذا بــا بازیکنانــی 
و  هســتیم  کارهــا  درگیــر  طاهــری  کبــر  علی ا و  مــن  شــود. 

کنیــم. کارهــا را تمــام  ــا موفقیــت  امیــدوارم ب
گفــت:  پرســپولیس  دوســتانه  بــازی  لغــو  دربــاره  برانکــو 
بازیکنــان مصــدوم  اینکــه  بــرای  گفتــم  کــه  همــان طــور 
ادامــه  را  تمریناتمــان  و  کردیــم  لغــو  را  بــازی   نشــوند، 
کــرد؛  خواهنــد  تمریــن  گــروه  دو  صبــح  فــردا  می دهیــم. 
گــروه دوم ســاعت 10:15.  گــروه نخســت ســاعت 9:15 و 
و  شــده  برگــزار  بازیکنــان  همــه  حضــور  بــا  عصــر  تمریــن 
 یکشــنبه هفتــه آینــده هــم ناهــار مشــترکی را صــرف خواهیم

کرد.  
وی دربــاره بــازی دوســتانه پرســپولیس بــا تیــم هنرمنــدان 
ــا  گذاشــته ایم ت ــوروز  ــام ن کــرد: ایــن مســابقه را در ای عنــوان 

کننــد. مــردم بتواننــد آن را تماشــا 
از  هــواداران  نگرانــی  خصــوص  در  پرســپولیس  ســرمربی 
گفــت: هــواداران بزرگ تریــن قــدرت و  وضعیــت تیمشــان 
انــرژی بــرای تیــم هســتند. مــن بــه آن هــا بابــت حضورشــان 
می کنــم  عذرخواهــی  و  گفتــه  تبریــک  ورزشــگاه  در 
هــواداران  کنیــم.  خوشــحال  را  آن هــا  نتوانســتیم  کــه 
کردنــد و زمانــی  پرســپولیس پرشــور از تیمشــان حمایــت 
کنیــم، غمگیــن  کــه نمی توانیــم شــادی آن هــا را مضاعــف 

 می شوم.

بازیباهنرمنداندرنوروزبرگزارمیشود؛

اعتصاب بازیکنان به دلیل سوء تفاهم بود

همــان طــور کــه درخبرهــا خواندیــد، تمریــن پرســپولیس روز دوشــنبه 
کــه بازیکنــان بــه خاطــر مشــکالت مالــی دســت  برگــزار نشــد؛ چــرا 
کــه البتــه بیــن آن هــا دو دســتگی هــم وجــود   بــه اعتصــاب زدنــد 

داشت.
ــان  ــه بازیکن ــه هنگامی ک ک ــرار اســت  ماجــرا از ایــن ق
آمــاده تمریــن می شــدند، برخــی از جوان تر هــا مثــل 
کــه باشــگاه بــه  احمــدزاده و عالیشــاه بــه مبلغــی 

کردنــد. گالیــه  کــرده بــود،  حسابشــان واریــز 
ــه رقــم پرداخــت شــده  ک ــد  کردن ــد  کی ایــن نفــرات تا
در شــأن آن هــا نیســت و باشــگاه بایــد بــه تعهداتــش 
ــه همیــن دلیــل پیشــنهاد تمریــن  ــرد و ب عمــل می ک

نکــردن مطــرح شــد.
بنگــر، نورمحمــدی نفــرات مثــل  برخــی  از ســوی   ایــن پیشــنهاد 
کــه معتقــد بودنــد هیــچ گاه  مســلمان و طارمــی  رد می شــود؛ چــرا 
اعتصــاب چــاره ســاز نبــوده و تنهــا بدنامی بــرای بازیکنــان در پــی 

داشــته اســت و بهتــر اســت دنبــال راه دیگــری باشــند.

کنــش معترضــان مواجــه شــد و نفــرات  بــا وا ایــن حرف هــا البتــه 
مخالفــت اعتصــاب را بــه دریافــت کامــل پــول متهــم کردنــد کــه البته 
کیــد کردنــد کــه به اندازه ســایرین  آن هــا نیــز در مقــام دفــاع برآمــده و تا

گرفتنــد. پــول 
نورمحمــدی  و  بنگــر  مثــل  بزرگانــی  نهایــت  در 
دخالــت  و  شــوند  جــدا  جمــع  از  گرفتنــد  تصمیــم 
کثریــت رای  گــر ا کــه ا کردنــد  کیــد  نکننــد؛ البتــه تا
مخالفتــی آن هــا  بدهنــد،  نکــردن  تمریــن   بــه 

 نمی کنند.
طبــق پیگیری هــای خبرنــگار نامــه نیــوز، برانکــو کــه 
کــه  گفــت  گونــه دیــد بــه بازیکنــان  شــرایط را ایــن 
کــه از نظــر روحــی وضعیــت خوبــی  بهتــر اســت تمریــن نکننــد؛ چــرا  
کــردن همدیگــر وجــود داشــت و بــه  نداشــتند و امــکان مصــدوم 
بازیکنــان توصیــه کــرد، بــه باشــگاه برونــد و مشکلشــان را حــل کننــد.

کــه بــه طــور کامــل رســانه ای شــد  هنــگام خــروج نیــز اتفاقاتــی رخ داد 
و طارمــی در راس جنجال هــا قــرار داشــت.

کامل جنجال پرسپولیسی ها؛ طارمی در جمع مخالفان اعتصاب! ماجرای 

ســرویس والیبــال: تیــم فــوالد مبارکــه در ســومین دوره مســابقات والیبــال 
)ایمیــدرو(  ایــران  نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی  و  توســعه  ســازمان 
مســابقات  دوره  ســومین  یافــت.  دســت  قهرمانــی  مقــام  بــه  اقتــدار  بــا 
ــور 12  ــا حض ــران ب ــادن ای ــع و مع ــازی صنای ــعه و نوس ــازمان توس ــال س والیب
تیــم از شــرکت های تابعــه ایمیــدرو، بــه میزبانــی فــوالد خوزســتان برگــزار 
 شــد وتیــم والیبــال فــوالد مبارکــه مقــام قهرمانــی را  بــه خــود اختصــاص

 داد.
تیــم  دو  ایمیــدرو،  والیبــال  مســابقات  دوره  ســومین  پایانــی  دیــدار  در 
بــه  قهرمانــی  مقــام  احــراز  بــرای  مبارکــه،  فــوالد  و  اصفهــان  ذوب آهــن 
ــگان  ــین هم ــایی، تحس ــازی تماش ــک ب ــه ی ــا ارای ــتافتند و ب ــم ش ــاف ه مص
ــر انگیختنــد. در ایــن بــازی بســیار زیبــا و تماشــایی، تیــم فــوالد مبارکــه  را ب
ــر 1 ذوب آهــن، دیگــر  ــا حســاب 3 ب ــاال، موفــق شــد ب ــا انگیــزه ب ــا اقتــدار و ب ب
تیــم اصفهانــی و رقیــب دیرینــه خــود را شکســت دهــد وجــام قهرمانــی 
کســب مقــام قهرمانــی تیــم فــوالد  کــه در  را بــاالی ســر ببــرد. بازیکنانــی 
کاپیتــان بــا تجربــه  مبارکــه نقــش داشــتند، عبارتنــد از: مصطفــی ســلکی 
ج اهلل باقــری،  سیدرســول موســوی، اســماعیل رفیعــی، مســعود صفیــری، فــر

محســن  حــدادی،  علــی  و  صــادق  ســلیمیان،  عبــداهلل  امیریــان،  بشــیر 
بیــژن  بــا  تیــم  ایــن  مربیگــری  یزدانــی.  داوود  و  ترابــی  ســعید  صادقــی، 
صفیــری، یکــی از داوران خــوب و ملــی والیبــال و مربــی تجربــه دار ایــن 
کاریزنویــی  کادر فنــی را محمــد حســن  ــود و ســایر اعضــای  رشــته ورزشــی ب
تشــکیل تــدارکات  مســئول  و  سرپرســت  عنــوان  بــه  کیکاووســی   وعلــی 

 می دادند. 

در سومین دوره مسابقات ایمیدرو:

  فوالد مبارکه، قهرمان و ذوب آهن، نایب قهرمان شد

آب  پروژه  کرد:  اعالم  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
قرار  بهره برداری  مدار  در  نزدیک  آینده  در  فرخی  شهر  شیرین کن 
این  شیرین  آب  تنها  کنون  تا که  است  درحالی  این  می گیرد؛ 
انتقال آب انبارها  به  بازیاب،  چشمه  طریق  از  کویری   منطقه 
شهری  فرخی،  افزود:  امینی  هاشم  مهندس   می شد.  داده 
در  ایران  مرکزی  کویر  در  خوروبیابانک  مرکزی  بخش  در 
و  گرم  اقلیم  با  که  دارد  قرار  اصفهان  شرق  کیلومتری    400
وابسته چاه ها  و  چشمه  قنات  رشته  چند  به  آن  حیات   خشک 

 است.
از  گرم شدن زمین و تبخیر بیش  با توجه به  اما در سال های اخیر   
پیش آب، این فرایند بی تأثیر در افزایش شوری آب در این منطقه 
به 6000  کویری  این منطقه  در  EC آب  که  به طوری  نبوده است؛ 
باشد؛   400 حدود  باید  شرب،  آب   EC که  حالی  در  است؛  رسیده 
این  در  آب  شوری  مسئله  کنون  تا دیرباز  از  که  نماند  گفته  نا البته 
کویر نشینان به همراه داشته  منظقه، محدودیت هایی را برای این 

 است .
کنون، آب شرب مردم فرخی از  گذشته های دور تا کرد: از  وی اعالم 
که در سطح شهر موجود است، تأمین می شود؛ به  طریق 17 آب انبار 
که 17 شیر برداشت برای استفاده از این آب انبارها در سطح  طوری 
تأمین آب شرب به  برای  و مردم در طول شبانه روز  شهر لحاظ شد 

این آب انبارها مراجعه می کنند .
موجود  آب  تأمین  چگونگی  به  استان،  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
آب انبارها در  موجود  آب  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  انبارها  آب   در 

روزانه به وسیله 4 یا 5 تانکر از چشمه بازیاب و نیز بعضی از چاه ها  
بعضی  و  چشمه  این  در  فقط  شیرین  آب  که  چرا  می شود؛  منتقل 
چاه ها موجود است و آب قنوات تنها به جهت EC باال برای مصارف 

کار می رود .  کشاورزی به 
 EC جهت  به  کویری  منطقه  این  کنان  سا افزود:  امینی  مهندس 
ع آب برای مصارف بهداشتی و  از این نو لوله کشی، فقط  باالی آب 
شست وشو استفاده می کنند؛ این درحالی است که سالیان سال است 
که عدم برخورداری از آب شرب از طریق لوله کشی، یکی از معضالت 

اساسی این منطقه به شمار می آمد .
طور  به  که  گرم  تابستان  در  هم  آن  شهر،  سطح  در  آب  برداشت 
بوده  دشوار  کاری  می رسد،  درجه   45 از  بیش  به  دما  میانگین 
به  دسترسی  خواستار  فرخی  شهر  مردم  دلیل  همین  به  است؛ 
که  بوده اند  مسکونی  واحدهای  به  لوله کشی  طریق  از  شرب  آب 
محقق شیرین کن  آب  پروژه  اندازی  راه  با  امر  این   خوشبختانه 

افزود:  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل  .مدیر  می شود   
متقاضیان  به  آب  انشعاب  فقره   1300 فرخی  شهر  کنون  هم ا
شیرین  آب  پروژه  راه اندازی  با  گردید  مقرر  که  است  کرده  گذار  وا
روش  به  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  با  که  فرخی  شهر  کن 
نفر  هزار   3 بر  بالغ  جمعیتی  شرب  آب  می گیرد،  صورت   BOO
نهایت  در  تا  شود  تأمین  روز  شبانه  طور  به  شهرستان  این  در 
بهداشتی  و  از آب شرب سالم  ایران  کویر مرکزی  از  کنان بخشی   سا

بهره مند شوند .

با راه اندازی پروژه آب شیرین کن شهر فرخی :

پس از سالیان سال، آب شیرین به خانه های مردم شهر فرخی می رسد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

چهار شنبـــــه  5 اسفندماه 6139۴        فوالد مبارکه قهرمان، ذوب آهن...
ـــمـــاره 101 ســـــال دوم       ݡسݒ

وی هــوا معلــق و یــا شــناور نگــه  بــا فالی بــورد ســوپرمن شــوید! فــای بوردوســیله اســت کــه بــا اتصــال بــه یــک جــت اســکی شــخص را بــر ر
مــی دارد و بــا پمپــاژ و فشــار آب بــه او اجــازه مانــور دادن و انجــام حــرکات نمایشــی و شــیرجه زدن را می دهــد. ایــن وســیله ابتــدا در مســابقات جهانــی جــت 

اســکی در چیــن در ســال 2011 معرفــی شــد و بــه طــور رســمی از مــاه مــی ســال 2012 در دســترس عمــوم قــرار گرفــت.

آب و فاضالب

کــه »ِاِور باِنــگا«، هافبــک   نراتــزوری در صــدد اســت 
بازیســاز آرژانتینــی تیــم فوتبــال ســویا را بــه خدمــت 
کــره شــده  بگیــرد و بــه همیــن دلیــل بــا او وارد مذا

اســت.
بانــگای 27 ســاله ســال 2014 پــس از 
تیم هــای  در  قرضــی  حضــور  دوره  دو 
نیوولزاولدبویــز  و  اتلتیکومادریــد 
والنســیا  اصلــی اش  تیــم  از  آرژانتیــن، 
حــاال  و  پیوســت  ســویا  بــه  و  شــد  جــدا 
کــه او را بــه عنــوان  اینتــر در صــدد اســت 
بازیکــن آزاد در پایــان فصــل بــه خدمــت 

بگیــرد.
گرفتــن  اینتــر از مدت هــا پیــش خواهــان بــه خدمــت 
کنــون ورود او بــه ورزشــگاه جوزپــه  بانــگا بــود، امــا ا
نظــر  بــه  محتمل تــر  دیگــری  زمــان  هــر  از  مه آتــزا 

می رســد.

ایتالیــا،  دلواســپورت  کوریــره  نشــریه  نوشــته  بــه 
بــرای  را  خــود  تمایــل  رســمی  طــور  بــه  نراتــزوری 
ســویا  باشــگاه  مســئوالن  اطــالع  بــه  بانــگا  جــذب 
رســانده اســت و ایــن بازیکــن آرژانتینــی را در فصــل 
دانســت.  اینتــری  بایــد  قطعــًا  آینــده 
اینتــر  کــه  اســت  نوشــته  نشــریه  ایــن 
ــه  ک ــاله  ــه س ــراردادی س ــا ق ــد دارد ب قص
بابــت هــر ســال آن ســه میلیــون یــورو 
بازیکــن  می دهــد،  حقــوق  بانــگا  بــه 
خدمــت بــه  را   جونیــورز  بــوکا   پیشــین 

 بگیرد.
قــرارداد فعلــی بانــگا بــا ســویا تــا پایــان فصــل جــاری 
کنــون خبــری از تمدیــد آن نبــوده  اعتبــار دارد و تا
کــه بانــگا می توانــد بــه  اســت. ایــن بــدان معناســت 
کــه می خواهــد  تیمــی  بــه هــر  آزاد  بازیکــن  عنــوان 

ــود. ــق ش ملح

کره شد اینتر با هافبک سویا وارد مذا



 روستای کلهرود 
بهشت گمشده گردشگران

روســتاهای  زیباتریــن  از  یکــی  کلهــرود  روســتای 
در  دیدنــی  چشــم اندازهای  بــا  اصفهــان  اســتان 

می باشــد. کرکــس  کــوه  دامنــه 
کلهرود، یکی از روســتاهای شهرســتان شــاهین شــهر   
کیلومتــری شــمال اصفهــان،  و میمــه در فاصلــه ۹۰ 
ــن  ــت. ای ــده اس ــع ش ــس واق کرک ــای  کوه ه ــه  در دامن
گردشــگری اســت  روســتا، یکــی از روســتاهای نمونــه 
کــه بــا دارا بــودن چنــد اثــر تاریخــی زیبــا ماننــد حمــام 
کلهــرود، مســجد حاجــی، خانــه تاریخــی برومنــد و 
کلهــرود  جاذبه هــای طبیعــی زیبــا بــه خصــوص غــار 
و خصوصــا  مــردم  توجــه  مــورد  اخیــر  ســال های  در 

گرفتــه اســت. کوهنــوردی قــرار  هیئت هــای 
کلهرود غار 

غــار  درون  و  غیرآهکــی  غــار،  ایــن  جنــس  و  ع  نــو
ک آن قرمــز رنــگ اســت و بــا دهانــه ای  مرطــوب و خــا
نــه چنــدان بــزرگ )بــا ابعــاد تقریبــی ۱/۵ متــر در ۰/۵ 
متــر( ،)بــه صــورت شــکافی نســبتا تنــگ وباریــک( 
ــرار  ــتا ق ــر از روس ــافت باالت ــر مس کیلومت ــی ۳  ــد از ط بع

دارد.
از غارهــای غیرآهکــی معــروف  یکــی  کلهــرود،  غــار 
و  طوالنــی  دلیــل  بــه  کــه  اســت  اصفهــان  اســتان 
گلــی بــودن بیشــتر مــورد توجــه  صعــب العبــور بــودن و 

می باشــد.
ــا  ــه ب ک ایــن غــار از تاالرهــای مختلــف تشــکیل شــده 
شــیبی تنــد و پرتــگاه ماننــد، ادامــه یافتــه و بــه همیــن 

کم نظیــر و دیدنــی بــه حســاب می آیــد. دلیــل 
ســقف و دیوارهــای ایــن غــار، پوشــیده از ســنگ های 
چکیده هــای  از  پوشــیده  آن  کــف  گل کلمــی  و 

اســت. دانه انگــوری  مخروطــی 
غــار  ایــن  داخــل  بــه  جهانگــرد   ۲ پیــش،  ســال ها 
رفتنــد و ۱۵ روز در داخــل آن ســردرگم بودنــد تــا اینکــه 
کــرد و از  نــوری از قســمتی از غــار نظــر آن هــا را جلــب 
ــد و جــان خــود  کردن آن طریــق مســیر خــروج را پیــدا 

را نجــات دادنــد.
 ۵۰ آن  عمــق  و  متــر   ۱۲۰۰ کلهــرود،  غــار  طــول 
طبیعــی  غارهــای  جملــه  از  غــار  ایــن  اســت؛  متــر 
آن تاالرهــای  از  یکــی  در  گذشــته  در  و   بــوده 
خشــک  حاضــر  حــال  در  امــا  داشــته؛  وجــود   آب 

است.
دارد  قــرار  کوچکــی  میــدان  دوم  تــاالر  مرکــز  در 
احتمــال  و  شــده  حفــر  چالــه ای  آن  در  کــه 
شــده  کنــده  آتــش  برافروختــن  بــرای   مــی رود 

است.

گردشگری

 هم قدم با تاریخ سلجوقی 
در شهر تاریخی زواره 

دوازده  در  زواره،  تاریخــی  شــهر    
سرویس گردشگری

آذین عطریان
کیلومتــری شــمال شــرقی اردســتان قرار 
از  کــی  حا شــهر  ایــن  زیبــای  و  بــاارزش  بافــت  دارد؛ 
سختکوشــی، تــاش و فرهیختگــی مــردم ایــن نقطــه 
کوچه هــای ایــن شــهر  کویــری می باشــد. قــدم زدن در 
بــه زواره  تداعــی قــدم زدن در دل تاریــخ اســت. ســفر 
ویــژه  بــه  باشــد؛  گردشــگر جــذاب  هــر  بــرای  می توانــد 
ــده  اینکــه بیشــتر بافــت تاریخــی آن دســت نخــورده مان
اســت. مســجد آدینــه زواره از مســاجد دوران ســلجوقی 
کــه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ اســام بــه صــورت  می باشــد 
گردیــده و در معمــاری مســاجد اســامی  چهــار ایوانــی بنــا 
مســاجد  از  دیگــر  یکــی  اســت.  ایرانــی  مســجد   اولیــن 
قدیمی شــهر زواره مســجد پامنــار یــا بنکویــه اســت. در 
کتیبــه ای بــه  شــهر زواره، منارهــای بــه ارتفــاع ۲۲ متــر بــا 
کــی از ســاخت منــار در  کوفــی اســت؛ متــن خــط، حا خــط 
ســال46۱ )هـــ .ق( و بانــی آن محمــد بــن ابراهیــم اســت. 
الزم بــه ذکــر می باشــد بعــد از منــاره ســاوه، ایــن منــاره 
کشــور اســت. در ایــن مســجد ۵  کتیبــه دار  دومیــن منــاره 
و  مانــده  باقــی  ســلجوقی  دوران  از  تاریخــی  محــراب 
کــه ســازه هایی از  متاســفانه بخــش شبســتان اصلــی بنــا 
گشــته اســت. زواره، دو  دوران ساســانی داشــته، تخریب 
بــزرگ و  نــام حســینیه  بــه  بــا معمــاری فاخــر  حســنیه 
ســال   4۰۰ گذشــت  از  بعــد  کــه  دارد  زواره  کوچــک 
پاســخگوی نیــاز مــردم می باشــد. مجموعــه بــازار زواره 
کنــون  کــه روزگاری نبــض اقتصــادی شــهر بــوده، هــم ا
گــذر اهالــی تبدیــل  کنــون بــه محــل  فرامــوش شــده و ا
کــه فقــط  ج و بــاروی ســلجوقی زواره  شــده اســت. بــر
قســمت جنــوب شــرقی و جنوبــی آن باقــی مانــده، زمانــی 
گــرد شــهر را پوشــانده بــود و دارای چهــار دروازه بــه  گردا
ج و بــارو، جــان و  جهــات مختلــف بــوده اســت و ایــن بــر
مــال مــردم شــهر را از هجــوم اشــرار و دشــمنان نجــات 
مــی داد؛ در قســمت شــمالی ایــن حصــار یخچالــی اســت 
کــه احتمــاال قدمــت آن بــا حصــار شــهر یکــی  تاریخــی 
کهن در زمســتان در یخچال قالب های  اســت. در روزگار 
یــخ انبــار می گشــت و تــا پایــان تابســتان یــخ مــورد نیــاز 
مــردم شــهر را تامیــن می کــرد. الزم بــه ذکــر اســت تنهــا 
شهرســتان  شــهری  نقــاط  در  مانــده  باقــی  یخچــال 
یخچــال زواره می باشــد. عــاوه بــر آن، در شــهر زواره، دو 
قلعــه دفاعــی در داخــل بافــت شــهری قــرار دارد. دیگــر 
کاروانســراهای  شهرســتان  ایــن  شــاخص  بناهــای 
ظفرقنــد، بغــم، مهابــاد، موغــار، خانه هــای روســتایی 
ج  حمــام چاه ریســه، کاخ امیرآبــاد، یخچــال چرمهیــن، بر

محمدآباد و آبشار آب دام دام است. 

گردشگری

کوچه هــای محلــه حکیــم  کوچــه و پــس  از 
سرویس گردشگری

آذین عطریان

ــک  ــه روی ی ــذری، روب ــه می گ ک ــان  اصفه
ــع شــمال غربــی مســجد حکیــم، نمــای  ســقاخانه و در ضل
آجــری زیبایــی مســحورتان می کنــد. ســردر بلنــد مســجدی 
کــه نگاهتــان را غــرق پیــچ و تــاب نقــوش بــا شــکوهش 
می کنــد. مســجد جورجیــر، روزگاری در محلــه بــاب الدشــت 
داشــته  قــرار  حکیــم  مســجد  فعلــی  مــکان  در  اصفهــان، 
قدیمی تریــن  از  یکــی  جورجیــر،  مســجد  ســردر  اســت. 
بــارز آجــرکاری و  بناهــای تاریخــی دوره دیلمــی  و نمونــه 
ــر  گره ســازی بــه ســبک رازی از دوره ســلجوقیان و قدیمی ت
اصفهــان  در مســجد جامــع عتیــق  الملــک  تــاج  گنبــد  از 
اســت. ایــن ســردر زیبــا، روزگاری مردمــان را بــه درون بنایی 
یــا  گیــر(  )گــور  جورجیــر  جامــع  مســجد  نــام  بــه  باشــکوه 
مســجد جامــع صغیــر )در مقابــل مســجد عتیــق یــا جامــع 
کبیــر( در انتهــای بــازار رنگــرزان هدایــت می کــرده اســت؛ 
کتــاب »محاســن اصفهــان« در توصیــف ایــن  مافروخــی در 
کــه ایــن بنــا توســط صاحب بن عبــاد ســاخته  مســجد آورده 
و  کتابخانــه  خانقاه هــا،  شبســتان ها،  دارای  و  شــده 
کــه ایــن مســجد  مدارســی بــوده اســت. وی متذکــر می شــود 

کوچک تــر، ولــی از آن زیباتــر و  از مســجد جامــع اصفهــان 
حملــه  پــی  در  متاســفانه  اســت.  بــوده  مســتحکم تر 
خانمان ســوز مغــول بــه ایــران، بــه جــز همیــن ســردر، بقیــه 

صــد  یــک  بی نظیــر  منــاره  همچــون  آن  بخش هــای 
متــری اش ویــران شــد و بعدهــا در دوران صفــوی، مســجد 
حکیــم بــه همــت »حکیــم محمــد داوود«، پزشــک شــاه 
ســردر  ایــن  امــا  شــد؛  ســاخته  آن  جــای  در  دوم،  عبــاس 
باشــکوه، بــه عنــوان نمونــه ای عالــی از هنــر معمــاری دوران 
کــه برایمــان  دیلمــی، تنهــا بازمانــده مســجد جورجیــر اســت 
توســط  جورجیــر،  مســجد  اســت.  مانــده  یــادگار  بــه 
شبســتان ها دارای  و  شــده  ســاخته   صاحب بن عبــاد 

خانقاه هــا، و مدارســی بــوده اســت. شــاخص ترین ویژگــی 
ســردر جورجیــر، یــک قــوس شــکنج یــا کنگــره  بــزرگ یازده پــر 

و  اســت  بی نظیــر  خــود  نــوع  در  کــه  اســت  آن  فــراز  بــر 
پشــت بغل های آن بــا نقــوش چلیپــای ایرانــی تزییــن شــده 
کمــان شــکنج را بــا  کوچک تــری از ایــن  اســت. نمونه هــای 
کوچک تــر در دیواره هــای  پنــج پــر بــر فــراز دو طاق نمــای 
ــاال و پاییــن شــبدری  کــه در ب جانبــی ســردر، می تــوان دیــد 
نقــوش شــبیه  نقــوش شمســه هشــت و  پــر آن هــا،  پنــج 
کــه  کار رفتــه اســت  حــروف الفبــای پهلــوی و عبــری بــه 
ادیــان  نمادهــای  بــه  بنــا  ســازندگان  توجــه  از  نشــانه ای 
گــون اســت. از کتیبــه ســردر دیلمی جورجیــر کــه بــه خط  گونا
گــچ بــری شــده بــود، در طــرف راســت فقــط عبــارت  کوفــی 

ســردر چــپ  طــرف  در  و  الرحیــم«  الرحمــن  اهلل   »بســم 
برجــای  الحکیــم«  هوالعزیــز  اال  الاهلل  »بالقســط  عبــارت 
نماهــای  در  اســت.  رفتــه  بیــن  از  کتیبــه  بقیــه  و  مانــده 
خارجــی طرفیــن ســردر و در داخــل طاق نماهــای آجــری آن 
عبــارات »الالــه االاهلل«، »محمــد رســول اهلل«، »القــدره هلل« 
خــط  بــه  هلل«  »الحمــد  اهلل«،  »ســبحان  هلل«،  »العظمــه 
گچبــری شــده اســت.  ســردر نفیــس و تاریخــی ایــن  کوفــی 
مســجد تــا ســال ۱۳۳۵ شمســی در میــان قشــر ضخیمــی  از 
گل پنهــان بــود؛ ســردر جورجیــر در مردادمــاه ســال  انــدود 
کــه در  ۱۳۳۵ بــه همــت و راهنمایــی دکتــر لطــف اهلل هنرفــر 
بــر  را  اصفهــان  شناســی  باســتان  اداره  ریاســت  زمــان  آن 
ج شــد  کاهــگل خــار عهــده داشــت، از زیــر قشــری ضخیــم از 
گرفــت. و در همــان دوران مرمت هایــی بــر روی آن صــورت 
ــرای  ــدی ب ــری ج ــا تدابی ــه تنه ــر ن ــال حاض ــفانه در ح متاس
حفاظــت و مرمــت دوره ای ایــن میــراث بی مانند اندیشــیده 
بــه خاطــر بی توجهــی ســازمان های  نشــده اســت، بلکــه 
ــی  ــی اهال ــه دان ــه زبال ــه ب مســئول، اطــراف ایــن ســردر یگان
رطوبــت  نفــوذ  واســطه  بــه  و  اســت  شــده  تبدیــل  محــل 
آب هــای ســطحی، بخش هــای پایینــی ایــن بنــا بــه شــدت 
اســت.  تخریــب  حــال  در  و  شــده  نم کشــیدگی  دچــار 
امیدواریــم بــه زودی بــا همــت مســئوالن اقداماتــی بــرای 

حفظ این بنای بی نظیر صورت گیرد.

سردر مسجدجوجیر اصفهان، چشم انتظار لطف مسئوالن

کل اوقــاف و امــور  معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره 
خیریــه اســتان اصفهــان خبــر داد: در آســتانه فــرا رســیدن 
ح دســت های مهربانــی در  فصــل بهــار و ســال جدیــد طــر

اســتان اصفهــان اجــرا می شــود.
از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
امــور  و  اوقــاف  کل  عمومــی  اداره  روابــط 
خیریــه اســتان اصفهــان، حجــت االســام 
و المســلمین حســن امیــری اظهــار داشــت: 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهان 
ح  طــر کشــور  سراســر  بــا  همزمــان  نیــز 

می کنــد. اجــرا  را  مهربانــی  دســت های 
کمــک  ح شــامل  کــرد: ایــن طــر وی در ادامــه تصریــح 
کین، خانواده هــای  بــه ایتــام، مســتمندان، فقــرا و مســا

می باشــد. و...  یتیمــان  پرورشــگاه  بی سرپرســت، 
و  اوقــاف  کل  اداره  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ایــن  افــزود:  ادامــه  در  اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور 

واقفــان  نیــات  امینانــه  اجــرای  راســتای  در  ح،  طــر
اجــرا منطبــق  موقوفــات  محــل  از  و   نیک اندیــش 

 می گردد.
حجــت االســام و المســلمین حســن امیــری در ادامــه 
اســفندماه   7 از  ح  طــر ایــن  کــرد:  بیــان 
اســتان  سراســر  در  اســفندماه   ۱4 لغایــت 
اجــرا  نیــز  شــاخص  بقــاع  همچنیــن  و 

. د می شــو
کــرد: در راســتای  وی در ادامــه خاطرنشــان 
بــه  کمــک  بــرای  ح  طــر ایــن  اجــرای 
نیازمنــد  و  سرپرســت  بــی  خانواده هــای 
یــک ســبد خانــوار بــا هــدف تامیــن اقــام مــورد نیــاز آن هــا 
در نظــر گرفتــه شــده کــه از طریــق ارایــه بــن و معرفــی ایــن 
کــه بــا آن هــا قــرار داد منعقــد  افــراد بــه فروشــگاه هایی 
شــده اســت، توزیــع می گــردد و ایــن بســته حمایتــی در 

توزیــع می شــود. ح دســت های مهربانــی  قالــب طــر

ح دست های مهربانی در استان اصفهان اجرا می شود طر

ابیانــه  فرهنگــی  میــراث  پایــگاه  گردشــگری«  »کمیتــه   
تشــکیل شــد تــا در نــوروز امســال، حفاظــت و توســعه پایــدار 
ایــن روســتای تاریخــی تدویــن و بــه درســتی تعریــف شــود.

بــه همیــن منظــور نخســتین نشســت ایــن کمیته بــا موضوع 
ســاماندهی گردشــگری ابیانــه در ایام نــوروز با 
ــتان  ــر اداره شهرس ــه، مدی ــار ابیان ــور دهی حض
ابیانــه  ملــی  پایــگاه  کارشناســان  و  مدیــر 
وطــن کیمیــای  گــزارش  بــه  شــد.   تشــکیل 

میــراث  ملــی  پایــگاه  مدیــر  نجیبــی،  احمــد 
فرهنگــی ابیانــه بــا تبییــن اهــداف تشــکیل 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  کمیتــه  ایــن 

گردشــگری در ابیانــه و اثرگــذاری فوق العــاده آن در  موضــوع 
حفاظــت و توســعه ی پایــدار ابیانــه، بــر آن شــدیم بــا تشــکیل 
کمیتــه ای مشــورتی بــا حضــور افــراد صاحب نظــر از نهادهای 
روســتای  ایــن  گردشــگری  حــوزه  موضوعــات  اجرایــی، 
تاریخــی را بــه بحــث و تبــادل نظــر بگذاریــم.وی با اشــاره به 

گردشــگران  فرارســیدن عیــد نــوروز و افزایــش چشــمگیر آمــار 
گردشــگری ابیانــه  در ابیانــه، برنامه محــوری در ســاماندهی 
مســئوالن  حضــور  بــا  را  زمینــه  ایــن  در  تصمیم گیــری  و 
اجرایــی ضــروری دانســت. ســرهنگ محمــد عادلــی، دهیــار 
ــا اســتقبال از تشــکیل  ابیانــه در ایــن جلســه ب
ایــن جلســات هم فکــری، بــه بیــان مشــکات 
ســال  هــر  نــوروز  ایــام  در  ابیانــه  گردشــگری 
ســاماندهی  علی رغــم  گفــت:  و  پرداخــت 
زیرســاخت های  کــردن  فراهــم  و  ترافیکــی 
ابیانــه  دهیــاری  ســوی  از  اولیــه،  خدماتــی 
ایــام  ایــن روســتا، در  گذشــته  در ســال های 
نــوروز بــا مشــکات عدیــده ترافیکــی مواجــه اســت. بــه گفتــه  
کــه بــرای برگــزاری نمایشــگاه در نــوروز  او ســرمایه گذارانی 
ــا  کرده انــد، می تواننــد ب بــه ایــن روســتای تاریخــی مراجعــه 
گرفتــن مجــوز از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

کننــد. اصفهــان نســبت بــه برگــزاری نمایشــگاه اقــدام 

7معارف و گردشگری چهار شنبـــــه  5 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 101هم قدم با تاریخ سلجوقی ... ســـــال دوم       ݡسݒ

گردشگری« پایگاه میراث فرهنگی ابیانه تشکیل شد؛  »کمیته 

گردشگری دارد  کمیته  ابیانه در نوروز، 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح  به شر  5617 دارای شناسنامه شماره  زاده صالتی  امین حسین  آقای سید 
وراثت  این شورا در خواست گواهی حصر  از  به کالسه 6595/94  دادخواست 
صالتی  زاده  حسین  جواد  سید  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   94/8/12 یخ  تار 1609در  بشناسنامه 
همسر   762 آقانی  مال  مهین   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 
زاده  حسین  احسان  سید   -3 زند  فر  5617 صالتی  زاده  حسین  امین  سید   -2
را  بور یفات مقدماتی درخواست مز زند والغیر اینک با انجام تشر صالتی 4274 فر
متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار
: 34131/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل  گواهی صادر خواهد شد. شماره 

اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح  شر به   1270328174 شماره  شناسنامه  دارای  صفاری  اله  حجت  آقای 
حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6598/94 کالسه  به  دادخواست 
یجانی  قهدر صفاری  عباس  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   92/8/18 یخ  تار 2794در  بشناسنامه 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اشرف صفاری 352 همسر 2- 
زند  یجانی 2034  فر زند 3- آسیه صفاری قهدر یجانی 203 فر هاجر صفاری قهدر
 -6 زند  فر  16132 صفاری  رضا   -5 زند  فر  1270328174 صفاری  اله  حجت   -4
یجانی 72644  زند 7- محسن صفاری قهدر یجانی 10104 فر مهدی صفاری قهدر
را در یک نوبت  بور یفات مقدماتی درخواست مز زند والغیر اینک با انجام تشر فر
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  تار
خواهد شد. شماره : 34132/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح دادخواست به  وستایی دارای شناسنامه شماره 5638 به شر آقای محمد ر
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالسه 6596/94 
یخ 94/9/2  وستایی بشناسنامه 17در تار وان حسین ر توضیح داده که شادر
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه 
زند 3-  وستایی 2306 فر زند 2- علیرضا ر وستایی 946 فر به 1- مهدی ر است 
زند 5- عصمت  وستایی 37901 فر زند 4- صدیقه ر وستایی 5638  فر محمد ر
زند 7- زهرا گرجی 6 همسر  وستایی 496 فر زند 6- فاطمه ر وستایی 1790 فر ر
را در یک نوبت آگهی می  بور یفات مقدماتی درخواست مز والغیر اینک با انجام تشر
یخ نشر  نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 34133/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح  شر به   20 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  نصر  الرسول  عبد  آقای 
دادخواست به کالسه 6616/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  چاوشی  زارع  سکینه  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
ود زندگی گفته ورثه حین الفوت  یخ 94/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدر 106در تار

نصر  اکبر   -2 زند  فر  8 اصفهانی  نصر  شکراله   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
زند 4- عبدالرسول نصر  1  فر زند 3- حسین نصر اصفهانی  اصفهانی 1256 فر
زند 6- اسداله نصر اصفهانی   زند 5- جعفر نصر اصفهانی 25 فر اصفهانی 20 فر
 60 اصفهانی  نصر  نصرت   -8 زند  فر  50 اصفهانی  نصر  عصمت   -7 زند  فر  42
را در یک نوبت  بور یفات مقدماتی درخواست مز زند والغیر اینک با انجام تشر فر
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  تار
خواهد شد. شماره : 34134/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان 

اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح دادخواست  خانم سکینه سادات ایمانی دارای شناسنامه شماره 183 به شر
به کالسه 6615/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 94/11/2 یخ  تار 2در  بشناسنامه  ایمانی  جواد  سید  وان  شادر که  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه 
 1148 ایمانی  اکبر  علی  سید   -2 زند  فر  183 ایمانی   سادات  سکینه   -1 به  است 
زند 5- سید  زند 4- سید رضا ایمانی 532 فر زند 3- سید عباس ایمانی 617  فر فر
زندوالغیر اینک با انجام  زند 6- آرمان ایمانی 2408 فر محمدایمانی 1271165902 فر
تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  در یک  را  بور مز یفات مقدماتی درخواست  تشر
نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

34139/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح دادخواست به  خانم فاطمه رنجبر یاوری دارای شناسنامه شماره 153 به شر
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6591/94 کالسه 
یخ  تار 29519در  بشناسنامه  یاوری  رنجبر  قربان  وان  شادر که  داده  توضیح 
الفوت آن مرحوم  ود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود بدر  94/10/27
زند  یاوری 184   فر منحصر است به 1- نرگس براتی گرجی5 همسر 2- مهناز رنجبر
والغیر  زند  فر  32 یاوری  رنجبر  سکینه   -4 زند  فر   153 یاوری  رنجبر  فاطمه   -3
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  بور مز درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یخ نشر  نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 34148/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح  شر به   4420118131 شماره  شناسنامه  دارای  علویجه  یزی  عز مقداد  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6671/94 کالسه  به  دادخواست 
بشناسنامه  عبدالعلیان  اشرف  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   94/10/7 یخ  تار 4429در 
زند   یزی علویجه 4420118131 فر الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مقداد عز
زند  یزی علویجه 4722  فر زند 3- مهدیه عز یزی علویجه 7571 فر 2- مهدی عز
والغیر  4- صفا کاظمی زاده هوش 2826 مادر 5- عباس عبدالعلیان 2867پدر
را در یک نوبت آگهی می نماید  بور یفات مقدماتی درخواست مز اینک با انجام تشر
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 34144/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
شناسنامه  دارای  سامانی  افسانه   – زاده  مرتضی  سلمانی  نصرت  خانم 
از این شورا در  ح دادخواست به کالسه 6622/94  شماره 2764- 365 به شر
وان علیرضا  خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادر
دائمی  اقامتگاه   94/11/3 یخ   تار 98در  بشناسنامه  زاده  مرتضی  سامانی 
رضا   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود 
 604 زاده  مرتضی  سامانی  عبدالرضا   -2 2976برادر   زاده   مرتضی  سامانی 
مرتضی  سامانی  افسانه   -4 خواهر   771 زاده  مرتضی  سامانی  شهال   -3 برادر 
اینک  والغیر  خواهر   2764 زاده  مرتضی  سامانی  نصرت   -5 خواهر   365 زاده 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  بور مز درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

شد.
 شماره : 34145/م الف 

رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
ح دادخواست به کالسه  آقای دارا شهنواز دارای شناسنامه شماره 1969 به شر

6626/94
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   
اقامتگاه   94/10/7 یخ  تار 236در  بشناسنامه  شهنواز   - یوش  دار وان  شادر
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی 
زند 3- اهلل وردی شهنواز  زند  2- آناهیتا شهنواز 3804 فر 1- دارا شهنواز1969 فر
یک  در  را  بور مز درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  پدر   19220
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  باشد از تار

صادر خواهد شد. 
شماره : 34146/م الف

 رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
به  دادخواست  ح  شر به   1020 شماره  شناسنامه  دارای  یان  مسمار علی  آقای 
و چنین  نموده  وراثت  این شورا در خواست گواهی حصر  از   6741/94 کالسه 
در   265 بشناسنامه  ورکونی  افسرده  کلثوم  امه  وان  شادر که  داده  توضیح 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   1394/10/27 یخ  تار
زند  فر نسبت   80 ش  ش  به  یان  مسمار نرگس   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
یفات  زند والغیر اینک با انجام تشر یان به ش ش 1020 نسبت  فر 2- علی مسمار
می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  بور مز درخواست  مقدماتی 
یخ نشر  نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 34203/م الف
 رئیس شعبه 10 دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
دارای  یزدانی  محمد  وکالت  با  قهجاورستانی  یشی  قر فخرالسادات  خانم 
این  از   6620/94 کالسه  به  دادخواست  ح  شر به   1475 شماره  شناسنامه 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه 

یخ  تار در   1568 بشناسنامه  قهجاورستانی  یشی  قر رسول  سید  وان  شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  ود  بدر خود  دائمی  اقامتگاه   94/8/19
سید   -2 زند  فر  1475 قهجاورستانی  یشی  قر فخرالسادات   -1 به  است  منحصر 
زند  فر  1398 قهجاورستانی  یشی  قر عباس  سید   -3 زند   فر  1061 یشی  قر ج  ایر
آگهی  نوبت  را در یک  بور یفات مقدماتی درخواست مز انجام تشر با  اینک  والغیر 
یخ  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 34149/م الف

 رئیس شعبه 10 دادگاه شورا ی حل اختالف استان اصفهان 

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   3259 شماره  شناسنامه  دارای  میرانی  یا  ثر خانم 
ده و چنین توضیح  6618/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 94/7/15 یخ  تار 209در  بشناسنامه  کهن  یه  حیدر ابراهیم  وان  شادر که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
 909 کهن   یه  حیدر ید  فر  -2 زند  فر  1272341224 کهن  یه  حیدر امیر   -1 به  است 
زند  فر کهن2175  یه  حیدر مهشید   -4 زند  فر  25 کهن  یه  حیدر فرشید   -3 زند  فر
والغیر  همسر   3259 میرانی  یا  ثر  -6 زند  فر  1271781001 کهن  یه  حیدر هانیه   -5
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد.
 شماره : 34130/م الف

 رئیس شعبه 10 شورا ی حل اختالف استان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : آقای علی نام خانوادگی: امیری نام پدر: ولی شغل : آزاد نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : آقای سید علی نام خانوادگی : عاملی 
رهنان  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  آزاد   : شغل  حسین  محمد  سید  پدر:  نام 
به  به  محکوم  اصفهان  مبل   ایستگاه   88 کوچه  جنب  بی  غر شهیدان  خیابان 
یخ 94/9/25 حوزه 25  شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 711تار
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
ینه  ینه دادرسی و هز یال  هز یال بابت اصل خواسته ومبلغ 160/000 ر 2000/000 ر
یخ سر رسید چک 92/4/20  نشر آگهی طبق تعرفه  و خسارت تاخیر تادیه از تار
خ اعالمی از سوی بانک مرکزی حمهوری اسالمی  لغایت اجرای حکم بر اساس نر
نیم عشر  و پرداخت  بر اساس تعرفه در حق خواهان  آگهی  ینه نشر  ایران و هز
: همین  حق االجرا در حق اجرای احکام شوراها. ماده 34 قانون اجرای احکام 
وز  که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
صورت  بور  مز مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که 
یحا اعالم  جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

 نماید. 
 شماره : 34115/ م الف

 دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دوشورای حل اختالف شهرستان اصفهان



عوارض جدی نخوردن صبحانه

کــودکان و نوجوانــان  تغذیــه نامناســب بــر رشــد ذهنــی 
تاثیــر منفــی می  گــذارد.

ضــرب المثــل عاقالنــه »صبحانــه مهم تریــن وعــده 
غذایــی روز اســت«، در طــول اعصــار مختلــف نقــل 
شــده؛ ولــی بــا ایــن حــال شــاید هنــوز عمــق این مســئله 
کــه چــرا صبحانــه بســیار اهمیــت دارد، بــه درســتی 

درک نشــده باشــد.
ــرات  ــامل تاثی ــوردن ش ــه نخ ــی صبحان ــوارض جانب ع
اختــالل  هورمونــی،  ســالمت  عــدم  وزن،  بــر  منفــی 

حافظــه و خلــق و خــوی اســت.
کودک و صبحانه

چاقــی: چاقــی و عــوارض متعاقــب آن از قبیــل دیابــت 
بزرگ تریــن  از   .... و  قلبــی  بیماری هــای  نابــاروری، 
نگرانی هــای قــرن هســتند. عــدم مصــرف صبحانــه 
و  چاقــی  بــه  ابتــال  خطــر  می توانــد  میــان،  ایــن  در 
بــه  کنــد.  وخیم تــر  را  وزن  دادن  دســت  از  عــدم 
ــث  ــه باع ــوردن صبحان ــه نخ ــان تغذی کارشناس ــه  گفت
کنیــد. کــه شــما در تمــام طــول روز پرخــوری  می شــود 
کــه مصــرف مــواد غذایــی مناســب  ایــن در حالــی اســت 
بــرای صبحانــه، مانــع از تجمــع انســولین می  شــود. 
ســلول های  کــه  می  شــود  باعــث  هورمــون،  ایــن 
ــه  کنــد. ب ــره  ــی، اســیدهای چــرب بیشــتری ذخی چرب
کــه صبحانــه می  خورنــد افــرادی   عقیــده محققــان 
کمتــر در معــرض نوســانات وزن قــرار می گیرنــد. یکــی 
از دالیــل اصلــی چاقــی ناشــی از صبحانــه نخــوردن 
کــه بــدن در حالــت روزه طوالنی مــدت قــرار  ایــن اســت 
کــه غــذا مصــرف می  کنیــد  می گیــرد. ســپس زمانــی 
چربــی  صــورت  بــه  را  دریافتــی  غذایــی  مــواد  بــدن 
از  طوالنی مــدت  روزه  حالــت  در  تــا  می کنــد  ذخیــره 

کنــد. آن هــا اســتفاده 
کــه در ســال 2013 انجام شــده نشــان  نتایــج پژوهشــی 
غ  کامــل ماننــد تخم مــر می دهــد خــوردن صبحانــه 
وزن کاهــش  تســهیل  باعــث  ســبک،  ناهــار   و 
کاهــش خطــر ابتــال بــه دیابــت، بیماری هــای قلبــی   
ــن  ــس ای ــه عک ک ــی  ــود؛ در حال ــاال می  ش ــترول ب کلس و 
قضیــه، یعنــی صبحانــه ســبک و ناهــار ســنگین چنین 

تاثیــری نــدارد.
کاهــش ســطح حافظــه: بــه طــور کلــی تغذیه نامناســب 
منفــی  تاثیــر  نوجوانــان  و  کــودکان  ذهنــی  رشــد  بــر 
مشــاهده  مریلنــد  دانشــگاه  محققــان  می گــذارد. 
کــه صبحانــه نمی خورنــد در مدرســه  کودکانــی  کردنــد 
کــرده و نمی تواننــد بــه  احســاس خســتگی بیشــتری 
درســتی تمرکــز داشــته باشــند. بــه عقیــده محققــان 
کودکانــی  دانشــگاه آیــووا ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز، 
کافــی آهــن، یــد و پروتئیــن دریافــت  کــه بــه میــزان 

دارنــد. پایین  تــری  هوشــی  بهــره  نمی  کننــد، 
بــرای  کــه  کودکانــی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
می  کننــد مصــرف  دوســر  جــو  بلغــور   صبحانــه 
ــی  کل ــه طــور  ــد. ب ــری دارن کوتاه  مــدت قوی ت  حافظــه 
ــوص  ــده درخص ــام ش ــای انج ــام پژوهش ه ــج تم نتای
منظــم  مصــرف  کــه  می دهــد  نشــان  صبحانــه 
صبحانــه، باعــث افزایــش قــدرت حــل مســایل بهبــود 
کاری و به خاطرســپاری  یادگیــری، افزایــش خالقیــت 

می شــود. بهتــر 
بــی نظمــی  در قاعدگــی: حــذف وعــده صبحانــه در 
همــراه  قاعدگــی  دوران  بی نظمی هــای  بــا  زنــان، 
ک و یبوســت نیــز  اســت. عــالوه بــر ایــن قاعدگــی دردنــا

از عــوارض دیگــر هســتند.
ــی  ــواد غذای ــرف م ــوی: مص ــق و خ ــطح خل ــش س کاه
مناســب بــرای صبحانــه، باعــث تامیــن ویتامین هــا 
کــه بــا  کمــک می کنــد  و مــواد معدنــی بــدن شــده و 
کنیــد؛ امــا صرف نظــر  انــرژی بیشــتری روز را ســپری 
می شــود  باعــث  غذایــی،  وعــده  اولیــن  از  کــردن 
کج  خلقــی و  خســتگی  احســاس  زود  خیلــی   کــه 
کنیــد. نتایــج پژوهش هــا نشــان می دهــد بزرگســاالنی 
کاملــی مصــرف می کننــد، خوش  خلق تــر  کــه صبحانــه  

و مثبت تــر از افــراد دیگــر هســتند.
عــوارض جانبــی فیزیکــی: نخــوردن صبحانــه خطــر 
را  خــون  قنــد  کاهــش  هیپوگلیســمی  یــا  بــه  ابتــال 
 افزایــش می دهــد. عالیــم جســمی  دیگــر شــامل لــرزش
احســاس  ســردرد،  ســرگیجه،  ضعــف، 
قلــب ضربــان  شــدن  ســریع  شــدن،   سوزن ســوزن 

 است.
ضعــف  دالیــل  از  یکــی  مــداوم:  گرســنگی  احســاس 
مــداوم، عــدم مصــرف  گرســنگی  کــردن و احســاس 
کــه روز خــود را بــا مصــرف  صبحانــه اســت. افــرادی 
می شــوند؛  گرســنه  کمتــر  می  کننــد،  آغــاز  صبحانــه 
آغــاز  صبحانــه  بــدون  را  خــود  روز  کــه  زمانــی  امــا 
می  کنیــد معده تــان ســیگنال  هایی بــه مغــز فرســتاده 
از همــان  بــودن می کنــد؛ در نتیجــه  اعــالم خالــی  و 
شــکل  بدنتــان  در  گرســنگی  حــس  روز  ابتــدای 
بــه  اقــدام  دیرتــر  چــه  هــر  می مانــد.  باقــی  و  گرفتــه 
بیشــتر  گرســنگی تان  نیزاحســاس  بکنیــد   خــوردن 

خواهد شد. 
در  بیشــتر  نخورهــا  صبحانــه   محققــان  عقیــده  بــه 
بــرای  افــراد  ایــن  می افتنــد.  ناســالم  تغذیــه  دام 
گرسنگی شــان  احســاس  بــا  مقابلــه  و  شــدن  ســیر 
مصــرف نیــز  را  نامناســب  غذایــی  مــاده    هــر 
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سالمت

 هشدار به مردم 
درباره خرید بعضی میوه ها

گرمســیری و نیمه گرمســیری  کل دفتــر میوه هــای  مدیــر 
از  بخشــی  معدوم ســازی  از  کشــاورزی  وزارت 
کشــور بــا هماهنگــی  محموله هــای میــوه قاچــاق شــده بــه 
وزارت  نظــر  از  گفــت:  و  داد  خبــر  متولــی  دســتگاه های 
کشــاورزی، فقــط میوه هایــی ماننــد مــوز، نارگیــل  جهــاد 

مابقــی  و  دارنــد  کشــور  بــه  ورود  مجــوز  انبــه،  و  آنانــاس 
زردآلــو  شــلیل،  هلــو،  نارنگــی،  انگــور،  ماننــد  میوه هــا 
)میــوه  پتایــا  ماننــد  غریبــی  و  عجیــب  میوه هــای  و 
کشــور قاچــاق   اژدهــا(، بــدون مجــوز واردات بــوده و بــه 

شده اند.
کل  ــر  ــنا، مدی ــل از ایس ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
وزارت  نیمه گرمســیری  و  گرمســیری  میوه هــای  دفتــر 
کشــاورزی از معدوم ســازی بخشــی از محموله هــای میــوه 
کشــور بــا هماهنگــی دســتگاه های متولــی  قاچــاق شــده بــه 
کــه واردات  گمــرک پیشــنهاد شــده  گفــت: بــه  خبــر داد و 
کامــل  کوله بــری متوقــف شــود تــا واردت تحــت نظــارت 

گیــرد و ســاماندهی شــود. قــرار 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  حســن پور  ابوالقاســم 
کشــور  بــه  دور  بســیار  فاصله هــای  از  قاچــاق  میوه هــای 
آن هــا  نگهــداری  و  حفــظ  بــرای  مســلما  شــده اند،  وارد 
بســیاری  شــیمیایی  نگه دارنده هــای  و  ســموم  از 
ک و آلــوده  کــه از ایــن نظــر خطرنــا  اســتفاده شــده اســت 

هستند.
فقــط  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  نظــر  از  گفــت:  وی 
انبــه مجــوز  و  آنانــاس  نارگیــل،  مــوز،  ماننــد  میوه هایــی 
انگــور ماننــد  میوه هــا  مابقــی  و  دارنــد  کشــور  بــه   ورود 
و  عجیــب  میوه هــای  و  زردآلــو  شــلیل،  هلــو،  نارنگــی، 
غریبــی ماننــد پتایــا )میــوه اژدهــا( بــدون مجــوز واردات 
کشــور قاچــاق شــده اند. حســن پور بــا اشــاره بــه  بــوده و بــه 
کشــور  معدوم ســازی بخشــی از میوه هــای قاچاق شــده بــه 
کاال و ارز  توســط نیــروی انتظامــی  و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
ــده ــای قاچاق ش ــا میوه ه ــه و برخــورد ب ــرای مقابل ــزود: ب  اف
هماهنگــی و مکاتبــات بســیاری بــا دســتگاه های متولــی 
و  ارز  قاچــاق  بــا  مبــارزه  ســتاد  تــا  مــرزی  اســتان های  از 
گرفتــه اســت و براســاس قانــون  نیــروی انتظامــی  صــورت 
معــدوم و  جمــع آوری  شــده  قاچــاق  میوه هــای   بایــد 

 شود.
گرمســیری و نیمه گرمســیری  کل دفتــر میوه هــای  مدیــر 
ــای  ــردم میوه ه ــه م ــان اینک ــا بی ــاورزی ب کش ــاد  وزارت جه
قاچــاق را خریــداری و مصــرف نکننــد، گفــت: ســالمت ایــن 
ک هســتند؛ چــرا  میوه هــا هیــچ تضمینــی نــدارد و خطرنــا
کــه از فاصله هــای بســیار دور و از طریــق  کــه محصولــی 
کشــور قاچــاق می شــود، ســموم  راه هــای غیرقانونــی بــه 
تــا  اســتفاده می شــود  آن  در  بســیاری  نگه دارنده هــای  و 
کشــور دیگــر وارد  بتوانــد بــدون آســیب و هدررفــت بــه بــازار 
کیمیــای وطــن، طــی روزهــای اخیــر  گــزارش  شــود. بــه 
انــواع  کــه  تره بــار  بــازار میــوه و میادیــن مرکــزی میــوه و 
کشــور عرضــه  میــوه را بــه صــورت عمده فروشــی بــه سراســر 
 می کننــد، مملــو از میوه هــای تابســتانه  ماننــد هلــو، شــلیل
گیــالس ، آلبالــو، انبــه، آووکادو و ...  آلــو، زردآلــو، انگــور، 
گفتــه دســت اندرکاران و مســئوالن مربوطــه  کــه بــه  شــده  
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  رییــس  همچــون 
رســمی  مبــادی  طریــق  از  میوه هــا  ایــن  تولیدکننــدگان، 
ایــن  شــده اند.  قاچــاق  کشــور  بــه  امکانــات مجهــز  بــا   و 
کشــور مصــر  میوه هــا شــامل پرتقال هــای وارداتــی تولیــد 
پیتایــا  شــیلی،  تولیــد  انگــور  کســتان،  پا تولیــد  نارنگــی 
گیــالس، آلبالــو، انبــه  )میــوه اژدهــا( آلــو زرد و قرمــز، انگــور، 
کشــورهای آمریــکای  بــه  آووکادو، هلــو و شــلیل مربــوط 
کــوادور و همچنیــن نیوزلنــد و  جنوبــی، همچــون شــیلی و ا

 استرالیاست.
کشــور  ــه  کشــاورزی، قاچــاق میــوه ب گفتــه وزیــر جهــاد  ــه  ب
کــه مســئول  بــه دلیــل نابســامانی در مرزهاســت و آن هایــی 
مبــارزه بــا قاچــاق و حفــظ مرزهــا هســتند، بایــد در ایــن 

رابطــه اقداماتــی انجــام دهنــد.
صنعــت وزیــر  بــه  نامــه ای  طــی  همچنیــن   حجتــی 
میوه هــای  بــا  برخــورد  خواســتار  تجــارت،  و  معــدن 
کــه نظــارت در ســطح  کــرده اســت  کیــد  قاچــاق شــده و تا
 خرده فروشــی ها، وظیفــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت

 است.

هشدار

کنگــره بیــن المللــی نارســایی  دبیــر علمــی  پنجمیــن 
قلبــی، شــایع ترین  بیماری هــای  گفــت:  ایــران  قلــب 
بــا  کــه  می شــود  محســوب  ایرانیــان  مــرگ  علــت 
درمــان و  پیشــگیری  قابــل  زندگــی  ســبک   اصــالح 
بابــک  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  اســت. 
پنجمیــن  برگــزاری  آســتانه  در  شریف کاشــانی 
اظهــار  ایــران  قلــب  نارســایی  المللــی  بیــن  کنگــره 
شــایع ترین  از  عروقــی،  و  قلبــی  بیماری هــای  کــرد: 
علت هــای مــرگ و میــر در ایــران بــوده و نارســایی قلــب 
دارد. وی  قــرار  قلبــی  بیماری هــای  جــدول  در صــدر 
کنگــره  افــزود: بــه همیــن دلیــل در پنجمیــن دوره از 
بیــن المللــی نارســایی قلبــی ایــران، به مســایلی از جمله 
کــه منجــر بــه نارســایی قلبــی  مشــکالت قلبــی و عروقــی 
شــده  بــازار  وارد  تازگــی  بــه  کــه  داروهایــی  می شــود، 
انــد،  روش هــای جدیــد درمانــی، یافته هــای جدیــد 
پرداختــه  غیــره  و  قلــب  پرســتاری  پیونــد،  حــوزه  در 
را  مناســبی  فرصــت  داخلــی  پزشــکان  و  شــد  خواهــد 

 بــرای تبــادل اطالعــات بــا پزشــکان خارجــی بدســت 
المللــی  بیــن  کنگــره  علمی پنجمیــن  دبیــر  می آورنــد. 
کنگــره  ــادآور شــد: ایــن دوره از  نارســایی قلــب ایــران ی
بــا  مطالبــی  دارای  گذشــته،  دوره هــای  بــه  نســبت 
ایرانــی  پزشــکان  و  بــوده  بیشــتری  عمــق  و  وســعت 
در حــوزه قلــب و عــروق اقدامــات ارزشــمندی انجــام 
کــه می تواننــد بــه پزشــکان خارجــی معرفــی   داده انــد 
کنگــره بیــن المللــی نارســایی قلــب  کننــد. پنجمیــن 
ایــران 15 تــا 17 اردیبهشــت 95 در مرکــز همایش هــای 

ــود. ــزار می ش ــتی برگ ــهید بهش ــی ش ــن الملل بی

شایع ترین علت مرگ ایرانیان چیست؟

وضعیت آب و هوا
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کمبــود  نقــش  فنالنــدی،  محققــان  یافته هــای  اســاس  بــر 
مغــزی  رشــد  عــدم  و  نــوزاد  بــر عقب ماندگــی ذهنــی  پروتئیــن 

اســت. بران ناپذیــر 
اتــالف  و  رشــد  در  اختــالل  باعــث  پروتئیــن،  از  اســتفاده  عــدم 
کمبــود پروتئیــن  پروتئیــن از نســوج بــدن می شــود. همچنیــن 
شــود.  بیمــاری  ایجــاد  باعــث  می توانــد  نــوزاد،  تغذیــه  در 
ک  گیاهــان قادرنــد بــا اســتفاده از منابــع ازتــی همچــون آمونیــا
خورشــید  انــرژی  مقابــل  در  نیتریــت  و  نیتــرات  نمک هــای  و 
ــع  ــرای رف ــی ب ــات اهل ــان و حیوان ــا انس ــد؛ ام کنن ــد  ــن تولی پروتئی
منابــع  از  اســتفاده  بــه  گزیــر  نا روزانــه،  پروتئینــی  احتیاجــات 

هســتند. پروتئیــن  خارجــی 
و   )FAO( کشــاورزی  و  خواروبــار  ســازمان  پیشــنهاد  براســاس 
می توانــد 50  فــرد  یــک   ،)WHO( جهانــی  بهداشــت  ســازمان 

گیاهــی و  درصــد پروتئیــن مصرفــی روزانــه خــود را از پروتئیــن 
کنــد. محققــان  50 درصــد بقیــه را از پروتئیــن حیوانــی تامیــن 
می گوینــد: چنانچــه جیــره غذایــی انســان، محــدود بــه پروتئیــن 
گیاهــی همچــون گنــدم و ذرت شــود، بــدن با کمبود شــدید اســید 
آمینــه ضــروری و ایجــاد عوارضــی می شــود، ماننــد کواشــیور کــور و 

کمبــود پروتئیــن اســت. کــه نمونه هایــی از  مارســموس 
گوشــت، ماهــی، برنــج، ذرت بــا لوبیــا  گفتــه آنــان مصــرف   بــه 
گنــدم، باعــث  کــردن شــیر خشــک و آرد  شــیر بــا نــان یــا مخلــوط 
رفــع کمبــود لیزیــن گنــدم و بــاال بــردن ارزش بیولوژیکــی پروتئیــن 

می شــود.
بــر اســاس تحقیقــات محققــان نقــش پروتئین هــا در ســرعت 
رشــد نــوزاد از آغــاز تولــد بســیار حایــز اهمیــت اســت؛ بــه طــوری کــه 
کمبــود پروتئیــن، نــوزاد بــا علــل اختــالل در رشــد، مغــز  در صــورت 

کــه جبــران ناپذیــر اســت. و جســم مواجــه می شــود 
شــامل  بــدن  در  پروتئین هــا  نقــش  محققــان،  گفتــه  بــه 
آب  تعــادل  تنظیــم  ضــروری،  ترکیبــات  تولیــد  رشــد،  تامیــن 
پادتن هــا  ســنتز  محــرک  و  خــون   PH داشــتن  نگــه   ثابــت 

است.
ــوازن و  کــه پروتئیــن طبیعــی باعــث ایجــاد ت ــد  کیــد دارن ــان تا  آن
کــه بافت هــای بــدن  تعــادل بیــن هشــت اســید آمینــه ضــروری 
حیوانــی  منشــأ  بــا  غذایــی  مــواد  در  کــه  می شــود  می ســازد،  را 
غ  همچــون گوشــت، طیــور، آبزیــان و غذاهــای دریایــی و تخم مــر
آمینــه  اســید  فاقــد  غیرکامــل  پروتئین هــای  ولــی  دارد.  وجــود 
کامــل در بــدن موثــر نیســتند؛  ضــروری اســت و پــس از تغذیــه 
کمی پروتئیــن حیوانــی ترکیــب شــوند بــه صــورت  امــا چنانچــه بــا 

isna.ir : کامــل در می آینــد. منبــع
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حــس  یک بــار  وقــت  چنــد  هــر  آیــا 
دنیــا  تمــام  ســنگینی  کــه  می کنیــد 
دارد؟  قــرار  گردنتــان  و  شــانه ها  روی 
گاهــی اوقــات بــه معنــای  کارتــان  آیــا 
کــه  کلمــه ماننــد تیــری اســت  واقعــی 
گــر ایــن طــور  گردنتــان فرومــی رود؟ ا در 
کــه دســت  اســت شــاید وقــت آن باشــد 
ــد.  کنی ــتراحت  کمی اس ــید و  کار بکش از 

گاهــی اوقــات تنبلــی، می توانــد باعــث  کار زیــاد، اســترس و 
گرفتگــی گردنتــان شــود. تنهــا راه بــرای شــل کردن ایــن گره ها 
کنیــد.  ایجــاد  تنــوع  و  کــرده  کمی اســتراحت  کــه  اســت  آن 
کار  گــردن، بــه عنــوان یکــی از خطــرات بالقــوه محــل  ســفتی 
کــه نــه تنهــا می توانــد باعــث درد شــما  گرفتــه می شــود  در نظــر 
شــود، بلکــه ممکــن اســت حرکــت را بــرای شــما بســیار دشــوار 
کشــیدگی عضــالت و بــی  کــه جلــوی  ــر می خواهیــد  گ ســازد. ا
گردنتــان را بگیریــد، دســت  تحرکــی در زندگــی و در نتیجــه در 
ــدام  ــان یــک برنامــه تناســب ان کارت کار شــوید و در محــل  ــه  ب
کار سپاســگزارتان  گردن شــما برای این  کنید.  ســالم را دنبال 
گــر از ســفتی گــردن رنــج می بریــد، نــکات زیــر کــه  خواهــد بــود. ا
گــردن اســت  دربــاره چگونگــی خــالص شــدن از شــر ســفتی 

کــه بــه دنبالــش   شــما را بــه آرامشــی 
می رســاند.  بودیــد، 

گردن گرفتگی  خالص شدن از شر 
ــر  کامپیوت ــه  ــدن ب ــره ش کاری از خی ــر  ه
تــا  طوالنــی  مدت زمــان  بــرای 
 خوابیــدن در وضعیت هــای غیرعــادی
گــردن شــما   می توانــد باعــث ســفتی 
بــرای  راه هــا  بهتریــن  از  یکــی  شــود. 
کــه صفحــه  مقابلــه بــا ایــن وضعیــت آزار دهنــده، ایــن اســت 
نمایــش کامپیوترتــان را در یــک وضعیــت راحــت تنظیم کنید 
یــا وضعیــت خوابیدنتــان را بــه یــک وضعیــت راحــت تــر تغییــر 
گــردن دردتــان مشــکل بســیار زیــادی برایتــان  گــر  دهیــد. ا
گــردن  تمرینــات مخصــوص ســفتی  انجــام  کــرده،  ایجــاد 
گــردن  کــردن  گــردن بــه دو طــرف، خــم  کــردن  ماننــد خــم 
گــردن و حتــی مقاومــت رو بــه جلــو )قــرار  بــه عقــب، چرخــش 
ــو(  ــه جل ــردن ب گ دادن دســت ها روی پیشــانی و فشــار دادن 
ــید.  ــته باش ــری داش ــاس بهت ــه احس ک ــود  ــث ش ــد باع می توان
یــک پزشــک  بــا  گردنتــان  از چرخانــدن  قبــل  این حــال  بــا 
کنیــد؛ زیــرا هــر حرکــت اشــتباه می توانــد باعــث شــود  مشــورت 

گردنتــان بــرای همیشــه پیــچ خــورده بمانــد.

گردن می شویم؟ گرفتگی  چرا دچار 

کرمان کلوت شهداد - 

ـــمـــاره 101 ســـــال دوم                ݡسݒ
صفحه آخر

حتما بخوانید!
کمبود پروتئین نوزاد را ...

-« حدیث روز  »-

حضرت فاطمه )س( می فرمایند: 
خداوند، امر به معروف را برای حفظ مصالح عمومی  جامعه قرار داد. 
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