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حماسه حضور              
بــر  محکمــی  مشــت  دیگــر  بــار  مــردم  حماســی  حضــور     
گونــه  هــر  از  را  انقــاب  دشــمنان  و  زد  یاوه گویــان  دهــان 
و  ســاخت  مایــوس  ملــت  ایــن  منافــع  بــه  دســت اندازی 
را در سرتاســر جهــان خشــنود؛  اســامی  انقــاب  دوســتان 
گســترده مــردم، تجلــی یافــت و حماســه ای  دیــروز حضــور 
خ  ملتــی بصیــر و همیشــه در صحنــه ر بــه دســت  پرشــور 
ــر اوراق عظمــت ملــت ایــران  نمــود و بــرگ زریــن دیگــری ب
كــه نهضتــی بــزرگ  افــزوده شــد. ایــن ملــت، ملتــی اســت 
حضــرت  قــرن،  بــزرگ  انقابگــر  و  مصلــح  رهبــری  بــه  را 
امــام خمینــی قــدس ســره بــه ثمــر رســانده اســت و بــرای 
در  آن  از  برخاســته  حکومتــی  نظــام  بقــای  و  شــکل گیری 
گــون مقابلــه بــا قــدرت هــای اســتعماری  گونا عرصــه هــای 
ــادی داخلــی آن هــا بــه دفــاع پرداختــه اســت.  و اذنــاب و ای
صحنــه  در  تمــام   باصابــت  دیگربــار  مــردم  ایــن  اینــك 
انتخابــات حاضرشــدند تــا انقــاب اســامی را تــداوم بخشــند 
كننــد و راه امــام خمینــی  و بقــای نظــام اســامی را تضمیــن 
گــر دیــن و عزت بخــش مســلمین و منــادی بــزرگ  كــه احیا را 
ــاق  ــان میث ــداوم دهنــد و همچن آزادی و اســتقال اســت، ت
خــود بــا والیــت فقیــه و ولــی فقیــه زمــان  را بــه عنــوان ســتون 
خ جهانیــان بکشــند و بــه دنیــا بگوینــد  اصلــی انقــاب بــه ر
آرمان هــای  و  والیــت هســتیم  راه  در  ثابت قــدم  ملتــی  مــا 
امــام و ولــی امرمــان را بــا تمــام وجــود پــاس مــی داریــم و 
گــوش بــه فرمــان رهبرمــان در تمامــی صحنــه هــا حضــور 
خواهیــم داشــت و بــا حضورمــان چشــم همــه فتنــه هــا را 

ــم.  كنی ــی  ــور م ك
كننــده مــردم مومــن و غیــور  كــم و خیــره  آری حضــور مترا
در صحنــه حماســی انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
انجــام رســید، دشــمنان  بــه  كــه دیــروز  خبــرگان رهبــری 
عظیــم  حضــور  ایــن  زیــرا  نمــود؛  دهــان  بــه  انگشــت  را 
بــر  فشــردن  پــای  و  سیاســی  فزاینــده  رشــد  نشــان دهنده 
كــه دشــمنان از آن رنــج  مردم ســاالری دینــی ایــن مــردم اســت 

ک و صادقانــه... پــا ایــن حضــور  مــی برنــد و 
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مقام معظم رهبری، خطاب به ملت ایران:

 ما دشمنانی داریم که
چشم طمع دوخته اند

حماسه  ای دیگر از جنس حضور

که به همه نمی رسد؛ هدایایی 

سرمربی تیم دانشگاه آزاد:

جشن سرنوشت در سراسر ایران رقم خورد؛

نتیجه حضور در انتخابات، عزت و استقالل ملی است. ) مقام معظم رهبری (

کل میراث   معاون میراث فرهنگی اداره 
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ادامه دارد ...

       آوای انتظار                                                                                       
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حماسه حضور              
ادامه از صفحه یک:

گزافه هــای دشمنانیســت   باطــل الســحر بافته هــا و 
روزنــه ای  دنبــال  بــه  انتخابــات  از  دوره  هــر  در  کــه 
بــرای نفــوذ و ضربــه زدن بــه آرمان هــای ایــن ملــت 

هســتند؛ امــا زهــی خیــال باطــل.
دیــروز ملــت ایــران پیــروز شــدند و بــه حــول و قــوه 
گوهــر  و  بردارنــد  گامــی  اســتوار  توانســتند  الهــی 
دل  و  مصّمــم  و  نشــاط  پــر  چهــره   و  نفوذناپذیــری 
سرشــار از امیــد و ایمــان خــود را در مقابــل چشــم دنیــا 

بگذارنــد. نمایــش  بــه 
ــان یافتــه و مــردم  کنــون رقابت هــای انتخاباتــی پای ا
ــورد  ــد م ــه بای ک ــزی  ــد؛ چی ــام دادن ــان را انج انتخابش
کاندیداهــای موفــق در فرصــت  توجــه باشــد اینکــه 
باقی مانــده تــا تشــکیل مجلــس جدیــد بــه شناســایی 
مشــکالت مــردم و راهکار هــای حــل آن بپردازنــد و 
کــه  بــا دســت پــر بــه مجلــس وارد شــوند. عزیزانــی 
کــه  تکلیفــی  انجــام  دلیــل  بــه  امــا  نیاوردنــد،  رای 
کردنــد نیــز گــرم و پــر شــور   نمودنــد و تنــور انتخابــات را 
کــه بــه  احساســی جــز پیــروزی نداشــته باشــند؛ چــرا 
کــم موفقیتــی نیســت.  کردنــد و ایــن  تکلیــف عمــل 
ح هــا و  کننــد و طر ایــن عزیــزان عــزم خــود را جــزم 
دهنــد  انتقــال  منتخبــان  بــه  را  خــود  توانایی هــای 
کننــد.  اســتقبال  امــر  ایــن  از  منتخبــان  بایــد  کــه 
اســالمی  هنــوز  شــورای  مجلــس  می رســد  نظــر  بــه 
ــی وظایــف خــود را  ــی به خوب نتوانســته در ُبعــد نظارت
کــه در  انجــام دهــد؛ بــر ورودی هــای ایــن دوره اســت 
راســتای فعال ســازی نظــارت مجلــس برنامــه داشــته 
گــر ایــن ُبعــد رفــع ضعــف شــود، بســیاری از  باشــند؛ ا
کــه  مفاســد اقتصــادی جمــع خواهــد شــد و آن غبــاری 
مفســدان بــر چهــره خادمــان نظــام می کشــند و مــردم 
را نگــران می کننــد، زدوده خواهــد شــد و نشــاط مــردم 

کــرد. را مضاعــف خواهــد 
ــع  ــد بــه فکــر اشــتغال و ازدواج و رفــع موان از امــروز بای
راس  در  مــردم  معیشــت  بایــد  بــود؛  مــردم  زندگــی 
کارهــا باشــد؛ بایــد موانــع پیشــرفت اقتصــادی را بــا 
پــای فشــردن بــر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی برداشــت و 
گرفتاری هــای اقتصــادی نجــات داد؛ بایــد  مــردم را از 
کارخانه هــای  گاه هــا و  کار  فکــری بــرای راه انــدازی 
کــرد؛ بایــد مــردم را  تعطیــل شــده یــا در مســیر تعطیلــی 
خ هــای  کــم رهایــی بخشــید و چر از رکــود شــکننده حا
بنیان هــای  بــه  بایــد  آورد؛  در  حرکــت  بــه  را  تولیــد 
هجمه هــای  و  پرداخــت  آن  تقویــت  و  فرهنگــی 
جوانــان  از  و  داد  شکســت  را  دشــمن  فرهنگــی 
کار و تــالش  پاســداری نمــود و بــا ایجــاد زمینه هــای 
کــه... . آن هــا را از هــدف دشــمن دور ســاخت و بایــد 

سر مقاله 

 سخنان مهم انتخاباتی
 مراجع تقلید 

انتخابشــان  بــا  مــردم  نوری همدانــی:  آیــت اهلل 
بزننــد. دشــمن  محکمــی  بــه  ســیلی 

انتخابــات  امیدواریــم  شــیرازی:  مــکارم   آیــت اهلل 
ســبب ناامیــدی دشــمنان و شــادی دوســتان شــود.

بــا  امــروز  نظــام،  اقتــدار  شــاهرودی:  آیــت اهلل 
حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات بــه جهــان اثبــات 

. د می شــو

مقدس تریــن  یــزدی: مجلــس خبــرگان،  آیــت اهلل 
نهــاد در نظــام جمهــوری اســالمی  اســت.

آیــت اهلل آملی الریجانــی: حضــور پرشــور مــردم در 
بــرای غربی هاســت. انتخابــات، پیامــی  روشــن 

 آیت اهلل موسوی اردبیلی:
 انشــاءاهلل ایــن انتخابــات هــم دارای نتیجــه مقبــول 
بــوده و بــه نفــع اســالم و مســلمانان و مملکــت باشــد.

 آیــت اهلل مظاهــری: حضــور در انتخابــات هــم امــر 
ــه معــروف و هــم نهــی از منکــر اســت؛ چــون نظــام  ب
شــاداب  را  ایــران  و  تقویــت  را  اســالمی   جمهــوری 
را  دشــمن  چــون  اســت  منکــر  از  نهــی  و  می کنــد 

. بــد می کو

آیــت اهلل صافی گلپایگانــی: هــدف اصلــی از حضــور در 
انتخابــات، جلــب رضایــت امــام زمــان )عــج( اســت.

آیــت اهلل علوی گرگانــی: ملــت ایــران بــا لبیــک بــه امــر 
را رقــم  انتخابــات پرشــوری  مقــام معظــم رهبــری، 

می زننــد.

بــرای  راه  بهتریــن  انتخابــات  گرامــی:  آیــت اهلل 
اســت. جامعــه  مدیریــت  در  مــردم  مشــارکت 

آیــت اهلل ســبحانی: رای، رای ملــت اســت و خداونــد 
هــم هــوادار ایــن مــردم اســت.

ملــت  میلیونــی  حضــور  جــوادی  آملــی:  آیــت اهلل 
بیگانــگان ناامیــدی  ســبب  انتخابــات  در   ایــران 

 می شود.

آیت اهلل ناصری: 
کنیــم. تبعیــت  رهبــری  از  داریــم  شــرعی  وظیفــه 
مــا  همــه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ناصــری  آیــت اهلل 
کنیــم، حضــور در  وظیفــه داریــم از رهبــری تبعیــت 
دشــمن  یــاس  زمینــه  را  رای  صندوق هــای  پــای 
همــه  شــرعی  وظیفــه  کــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت 
تبعیــت  رهبــری  از  زمــان  ایــن  در  کــه  ماســت 
یابیــم،  حضــور  رای  صندوق هــای  پــای  و  کنیــم 
مــا همــه  نصیــب  را  شــهادت  خداونــد   ان شــاءاهلل 

 بگرداند.

مراجع تقلید و انتخابات 

 سخنان روسای قوا 
پای صندوق رای 

کارآمــدی اقتصــادی و ایجــاد رونق   علــی الریجانــی: 
اقتصــادی و مبــارزه بــا رکــود بــه عنــوان مهم تریــن 
کشــور در مجلــس آینــده پیگیــری می شــود. مســئله 

ایــن حضــور، مایــه خوشــبختی اســت؛ زیــرا نشــان 
ــه سرنوشــت خــود حســاس  می دهــد مــردم نســبت ب
کارآمــدی بیشــتر  هســتند و می تواننــد هماهنگــی و 
کشــور رقــم بزننــد. وی از مجلــس بــه عنــوان  را در 
یکــی از ارکان مهــم تصمیم گیــری نــام بــرد و تصریــح 
کــرد: مجلــس خبــرگان رهبــری و شــورای اســالمی  از 
کشــور  ارکان تصمیم گیــری نظــام و ریل گــذار حرکــت 
هســتند و تصمیمــات مجلــس شــورای اســالمی  در 

کوتاه مــدت و درازمــدت مؤثــر اســت.
بــر  کیــد  تا اســالمی  بــا  شــورای  مجلــس  رییــس 
و  زندگــی  در  مســتقیم  صــورت  بــه  مجلــس  اینکــه 
گفــت: هرچقــدر افــراد  معیشــت مــردم نقــش دارد، 
کشــور  توانمندتــری در مجلــس حضــور یابنــد، آینــده 

می شــود. زده  رقــم  مناســب تری  شــرایط  در 

کشور: روحانی در ستاد انتخابات 
کثریت احترام می گذارند همه مردم به آرای ا

مفهــوم  بــه  مــردم  سیاســی  مشــارکت  افــزود:  وی 
اســت؛  نظــام  کارگــزاران  و  نظــام  بــه  اعتمــاد 
بــزرگ  و  اصلــی  ســرمایه  اعتمــاد،  و  امیــد  بنابرایــن 
بــا آرا مــردم  کــه امــروز پــای هــر دوی آن هــا  اســت 
آرای  دولــت  تصریح کــرد:   روحانــی  می شــود.  امضــا 
مــردم را امانــت بــزرگ می دانــد و بــرای حراســت از 
کار می گیــرد؛ بــه مــردم  آن تمــام تــوان خــود را بــه 
کشــور  وزارت  دولــت،  می دهــم  اطمینــان  ایــران 
ــان و  هیئت هــای اجرایــی و نظــارت و شــورای نگهب
کشــور و نظــام تــالش می کننــد یــک انتخابــات  همــه 
کننــد. رییس جمهــور  کامــال قانونــی و ســالم را برقــرار 
ادامــه داد: امــروز تمــام دوســتان و دشــمنان چشــم 
بــه ایــران اســالمی  دوخته انــد و تردیــد نــدارم ملــت 
ایــران مثــل همیشــه در ایــن شــرایط حســاس حماســه 
دیگــر را بــر اســاس فهــم و نظرشــان می آفریننــد.وی 
و  جناح هــا  گروه هــا،  مــا،  همــه  امــروز  کــرد:   کیــد  تا
کــه پــای صنــدوق رای هســتیم، پیروزیــم؛  احــزاب 
کثریــت آرا را ببــرد یــا نبــرد، پیــروز اســت. گــر جناحــی ا ا

آملی الریجانی:
 ملــت ایــران توجهــی بــه خــط  دهــی بیگانــگان 

ندارنــد
قــوه  رییــس  الریجانــی،  آملــی  صــادق  آیــت اهلل 
انتخابــات  از شــروع  قضاییــه در نخســتین ســاعت 
در حــوزه انتخابیــه مســجد غریــب الغربــا آمــل حضــور 

انداخــت. را در صنــدوق  کــرد و رأی خــود  پیــدا 
قــوه  رییــس  الریجانــی،  آملــی  صــادق  آیــت اهلل 
قضاییــه پــس از انداختــن رأی خــود بــه صنــدوق در 
گفــت: حضــور پرشــور و پرنشــاط  جمــع خبرنــگاران 
اســالمی  نظــام  صالبــت  و  اقتــدار  موجــب  مــردم 
پرشــور  حضــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   می شــود. 
پیامــی  روشــن  رأی  صندوق هــای  پــای  در  مــردم 
کــه مــردم مــا یکپارچــه  کشــورهای غربــی دارد  بــرای 
کــرد:  از نظــام و رهبــری دفــاع می کننــد، خاطرنشــان 
ــه  کاری ب مــردم مــا در هفتــم اســفند اعــالم می کننــد 
واقعــی  رای  و  ندارنــد  بیگانــگان  خط دهی هــای 
ریخــت. خواهنــد  رأی  صندوق هــای  بــه  را  خــود 
خبــرگان  مجلــس  در  مازنــدران  مــردم  نماینــده 
کــرده مــردم  کاخ ســفید اعــالم  رهبــری افــزود: اخیــرا 
کــه  کننــد  ــالم  ــان اع ــه جه ــان را ب ایــران نظــر خودش
ــه نظــر خــود  ک گفــت مــردم مــا 37 ســال اســت  ــد  بای
را بــه جهــان اعــالم می کننــد. آیــت اهلل آملی الریجانــی 
کــرد: مــردم ایــران در هفتــم اســفند هــم  خاطرنشــان 
کــرد و نظــر  ــه لطــف الهــی حماســه ایجــاد خواهنــد  ب
بــا صــدای رســا بــه جهــان اعــالم می کننــد  خــود را 
ــت و خط دهــی در  ــه حــق دخال کشــورهای بیگان ــه  ک

کشــور مــا را ندارنــد.

 روسای قوا و انتخابات 

بازتاب یک حضور سبز:
 حضور مردم، به ویژه جوانان 

در پای صندوق های رای 
چشمگیر است 

شــبکه المیادیــن از حضــور گســترده مــردم تهــران در پــای 
خبــر  پایتخــت  جنــوب  در  به ویــژه  رأی  صندوق هــای 
کیمیــای وطــن  گــزارش  داد و آن را چشــمگیر خوانــد. بــه 
گزارش هــای خــود از حــال و هــوای  شــبکه المیادیــن، در 
انتخابــات در ایــران، حضــور مــردم در پــای صندوق هــای 
گســترده و چشــمگیر توصیــف  رأی در جنــوب تهــران را 
گــزارش مســتقیم از اصفهــان  کــرد. خبرنــگار المیادیــن در 
مشــارکت  شــاهد  رای،  اخــذ  حوزه هــای  کــرد:  کیــد  تا
حضــور  توجــه،  قابــل  نکتــه  و  اســت  مــردم  گســترده 
چشــمگیر جوانــان  اســت. الفــرات از رســانه های عــراق 
گزارشــی از شــرکت گســترده ملت مومن و همیشــه  هم در 
در صحنــه ایــران در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
 و مجلــس خبــرگان، تصاویــری از ایــن حضــور باشــکوه 
گزارشــی  کــرد. پایــگاه خبــری العهــد لبنــان هــم در  منتشــر 
ــز  ک ــه مرا کــرد: رای دهنــدگان ایرانــی، همچنــان ب اعــالم 
اخــذ رای ســرازیر می شــوند تــا رای خــود را بــرای انتخــاب 
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی  و مجلــس خبــرگان بــه 
صنــدوق بیندازنــد. پایــگاه الراصــد عــراق هــم نوشــت: 
ایرانی هــا بــرای انتخــاب نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی  و مجلــس خبــرگان در یــک رای گیــری حیاتــی و 
حســاس بــه پــای صندوق هــای رای رفتنــد. المنــار اعــالم 
کــه رای خــود را  کــرد: امــام خامنــه ای اولیــن کســی بودنــد 
در ایــن عملیــات انتخاباتــی بــه صندوق هــا انداختنــد و از 
گســترده در ایــن انتخابــات  مــردم خواســتند بــا مشــارکت 

کننــد. یــک حماســه دیگــر خلــق 

رسانه های خارجی

کشــور  دســتگیری محمدباقــر نمــازی پــس از ورود بــه 
کشــف الیه هــای پیچیــده فســاد اقتصــادی و  ــا هــدف  ب
ــا انگلیــس و آمریــکا  گســترده شــبکه مرتبــط ب اطالعاتــی 

ــت. ــه اس گرفت ــورت  ــران ص در ای
انگلیســی  رســانه  دو  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
تــالش  گذشــته  روزهــای  طــی  رویتــرز  و  بی بی ســی 
ــه شــبکه فســاد  ــزرگ واردشــده ب ــه امنیتــی ب ــد ضرب کردن
اقتصــادی و خرابــکاری امنیتــی انگلیــس و آمریــکا در 

کننــد. تحریــف  را  ایــران 
بــدون  دیــروز،  ابتدایــی  ســاعات  در  رســانه ها  ایــن 
)محمدباقــر  بازداشت شــده  فــرد  ســابقه  بــه  اشــاره 
صرفــا  را  بازداشــت  ایــن  تــا  کردنــد  تــالش  نمــازی( 
 مرتبــط بــا دســتگیری چندمــاه قبــل یکــی از پســرهای 
کــه  حالــی  در  بدهنــد؛  جلــوه  وی  ایرانی-آمریکایــی 
اطالعــات موجــود نشــان می دهــد مســئله بســیار فراتــر 

ایــن اســت. از 
رســانه های  ســوی  از  وی  بازداشت شــده  پســر  هرچنــد 
ــوان شــاه ماهی شکارشــده  ــه عن آمریکایــی و انگلیســی ب
دســتگاه امنیتــی ایــران معرفــی شــده اســت، امــا بررســی 
کــه پســر  و مــرور پرونــده پــدر مرمــوز وی نشــان می دهــد 
جاسوســی، عملیــات نفــوذ و برانــدازی را از پــدر به خوبــی 

گرفتــه اســت. فرا
متولــد  ســالخورده،  و  شناخته شــده  متهــم  ایــن   

تابعیــت  و  اقتصــاد  دکتــرای  مــدرک  دارای  و   1315 
ایرانی-آمریکایی است.

تشــکیل  بــه  می تــوان  نمــازی  اقدامــات  مهم تریــن  از   
کــه  کــرد  اشــاره  غــدا«  »همیــاران  مردم نهــاد  ســازمان 

بعدهــا در اعترافــات برخــی متهمــان فتنــه 88 نیــز بــه 
بــه ظاهــر مردم نهــاد  ســازمان  ایــن  نقــش  از  صراحــت 
آشــوب  جریــان  ســازماندهی  و  شبکه ســازی   در 

انگلیسی ـ آمریکایی در ایران پرده برداری شده است.
اســت  شناخته شــده  و  معــروف  خانــدان  یــک  از  وی   
و  یهودیــان  بــا  ک  تریــا تجــارت  از  آن هــا  ردپــای  کــه 

ارتبــاط  تــا  نوزدهــم  قــرن  در  انگلیســی  کمپانی هــای 
و  همــکاری  نیــز  و  فراماســونری  لژهــای  بــا  مســتمر 
عالی تریــن  در  پهلــوی  رژیــم  بــا  مســتقیم  همراهــی 

می شــود. مشــاهده  ســطوح 

خدمــات شــایان توجــه نام بــرده بــه رژیــم پهلــوی ســبب 
ســازمان  معــاون  عنــوان  بــه  مقطعــی  در  تــا  می شــود 
کشــور دولــت پهلــوی فعالیــت  برنامــه و بودجــه و وزارت 

کنــد.
 ایــن فــرد همزمــان بــا ماجــرای مشــکوک و دلخــراش 
و  بــوده  خوزســتان  اســتاندار  آبــادان،  رکــس  ســینما 

تــالش بســیاری می کنــد تــا در چارچــوب سیاســت های 
بــرای  فرصــت  ایــن  از  ک  ســاوا بــا  همراهــی  اعالمــی  و 
بهره بــرداری  انقالبیــون  چهــره  کثــری  حدا  تخطئــه 

کند.
تــا ســال  انقــالب  از پیــروزی  پــس   محمدباقــر نمــازی 
کــرده و بعــد از آن  کشــور زندگــی  ــه طــور مخفــی در  62 ب

می شــود. متــواری 
نمــازی پــس از انقــالب بــه تدریــج و پــس از مشــورت های 
از  یکــی  بــه  آمریــکا،  بــا دولت هــای متعــدد در  مســتمر 
در  تغییــر  ایجــاد  بــرای  شبکه ســازی  کلیــدی  عوامــل 

ایــران بــدل می شــود. 
بــا  مقابلــه  خــود،  فعالیت هــای  شــکل  تغییــر  بــا  وی 
انجمن هــا  در  حضــور  طریــق  از  اســالمی  را  جمهــوری 
و  اقتصــادی  فعالیت هــای  و  بین المللــی  مجامــع  و 
کار  در دســتور  ـ  بــه اصطــالح بشردوســتانه  ـ   اجتماعــی 
بــه  می تــوان  مــوارد  ایــن  مهم تریــن  از  می دهــد.  قــرار 
اشــاره  غــدا«  نهــاد »همیــاران  مــردم  ســازمان  تشــکیل 
ــان فتنــه 88  ــات برخــی متهم ــا در اعتراف ــه بعده ک ــرد  ک
نیــز بــه صراحــت از نقــش ایــن ســازمان بــه ظاهــر مــردم 
آشــوب  جریــان  ســازماندهی  و  شبکه ســازی  در   نهــاد 

انگلیسی ـ آمریکایی در ایران پرده برداری شده است.
کاهــش   ایــن موسســه همچنیــن بــه شــدت در پــروژه 

جمعیــت در ایــران فعــال بــوده اســت. فــارس

شاه ماهی شبکه انگلیس چگونه به تور افتاد؟

ــه مــردم شــریف  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، خطــاب ب
ایــران فرمودنــد: »توصیــه می کنــم همــه مــردم عزیزمــان 
ج  خــر بــه  ســرعت  یعنــی  کننــد؛  اســتباق  کننــد  ســعی 
بدهنــد در انجــام ایــن وظیفــه و احقــاق ایــن حــق. ایــن 
گرفتــن در انجــام فریضــه اســت و شــتاب زدگی  ســرعت 

ــت. نیس
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
در  لــه  معظــم  رهبــری،  معظــم  رهبــر  اطالع رســانی 
اولیــن دقایــق رای گیــری، بــا حضــور در حســینیه امــام 
ســیار  صنــدوق  بــه  را  خــود  مدنظــر  رای  خمینــی)ره( 

انداختنــد.  110 شــماره 
کوتــاه در جمــع اصحــاب رســانه و   ایشــان در فرمایشــاتی 
ــد: »در معــارف اســالمی  و دســتورات  ــگاران فرمودن خبرن
کار خیــر توصیــه  اســالمی، پیشــروی و ســرعت و عمــل در 
همیشــه  یعنــی  »فاســتبقوالخیرات«؛  فرمودنــد:  شــده؛ 
کــه در ایــن  کار خیــر، پیشــرو باشــید. مــا خواســتیم  در 
کــه هــم وظیفــه  کار بــزرگ، مســئله انتخابــات  کار خیــر و 

اولیــن  در  کنیــم  شــرکت  ماســت،  حــق  هــم  و  ماســت 
ــن.« ــاعت ممک س

اهمیــت  حایــز  را  انتخابــات  رهبــری،  معظــم  مقــام   
اهمیــت  مقاطــع،  از  بعضــی  »در  فرمودنــد:  و  دانســتند 
ایــن  مــردم عزیزمــان  بــه  مــن  بیشــتری دارد. توصیــه 
کردیــم عــرض  قبــال  کــه  طــور  همــان  اوال  کــه   اســت 

کــه ایــران را  کســی  کننــد در انتخابــات. هــر  همــه شــرکت 
کــه جمهــوری اســالمی  را دوســت  دوســت دارد، هــر کســی 
را  ملــی  عــزت و عظمــت  کــه شــکوه،  کســی  هــر  دارد، 

کنــد.« ــات شــرکت  دوســت دارد، در ایــن انتخاب
فرمودنــد:  خاطرنشــان  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت    
کننــد  ســعی  مــردم عزیزمــان   »توصیــه می کنــم همــه 
ج بدهنــد در انجــام  کننــد؛ یعنــی ســرعت بــه خــر اســتباق 
ســرعت  کار،  ایــن  حــق.  ایــن  احقــاق  و  وظیفــه  ایــن 
گرفتــن در اینجــا، شــتاب آلودگی نیســت، شــتاب زدگی 
نگذارنــد  اســت.  خیــر  کار  در  پیشــروی  یعنــی  نیســت؛ 
ــرده  ــدای نک ــت خ ــن اس ــا ممک ــر. ثانی ــاعات آخ ــرای س ب

کــه از یــک  حادثــه ای پیــش بیایــد بــرای انســان. انســان 
کــه  کــه تواناییــم، حــاال  ســاعت بعــد خبــر نــدارد. حــاال 
ــاز بــدارد  کــه مــا را ب اشــتغال مهمــی  ســر راهمــان نیســت 
کارمــان را انجــام  کار، همیــن حــاال وارد شــویم و  از ایــن 

دهیــم.«
کیــد بــر قصــد و نیــت خیــر   مقــام معظــم رهبــری بــا تا
ــد  ــد: »بعضی هــا می گذارن رای دهنــدگان تصریــح فرمودن
چــرا  پیــش می آیــد.  مانعــی  هــم  وقــت  یــک  کار.  آخــر 
کــه مانعــی ممکــن  انســان ایــن احتمــال را ندیــده بگیــرد 
کــه  اســت پیــش بیایــد. توصیــه ســوم هــم ایــن اســت 
خدایــی  قصــد  بکننــد.  خیــر  نیــت  قصــد  مــردم  واقعــا 
ــور و  کش ــرای  ــده ب ــار فزاین ــاد اعتب ــد ایج ــه قص ــد. ب بکنن
کننــد  کار بــزرگ شــرکت  کشــور در ایــن  کامــل  اســتقالل 
کــه نتیجــه اش هــم همیــن اســت. بــه عــزت ملــی، بــه 
ــاز  ــه نی ــد؛ یعنــی ایــن پاســخ ب ــی پاســخ دهن اســتقالل مل
کــه چشــم طمــع دوخته انــد.  اســت. مــا دشــمنانی داریــم 
را  دشــمن  کــه  باشــد  جــوری  انتخابــات  ایــن  بایســتی 

کننــد بــا بصیــرت و  کنــد. دقــت  کنــد، ناامیــد  مایــوس 
چشــم بــاز رای دهنــد. انشــاءاهلل خــدای متعــال هــم بــه 
آن هــا اجــر خواهــد داد. ایــن از جملــه حســناتی اســت 
بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  دنیــوی  اجــر  بــر  عــالوه  کــه 
کــه  اجــر اخــروی هــم دارد؛ چــه بهتــر از ایــن. انشــاءاهلل 
همــه موفــق و مویــد باشــید و همــه ملــت ایــران در ایــن 
کننــد  گذشــته، توفیــق پیــدا  انتخابــات مثــل انتخابــات 

کشــور شــوند.« و مایــه پیشــرفت و عــزت 

مقام معظم رهبری، خطاب به ملت ایران:
که چشم طمع دوخته اند  ما دشمنانی داریم 

ــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی  و پنجمیــن دوره    انتخاب
کیمیا ی وطن

دامون رشیدزاده

کشــور بــه شــکلی پرشــور و بــا  مجلــس خبــرگان در همــه اســتان های 
ــا خلــق  ــران ب ــار مــردم ای کن ــز در  ــزار شــد. مــردم اصفهــان نی گســترده مــردم برگ اســتقبال 
حماســه ای پرشــور بــه اســتقبال انتخابــات رفتنــد و بــرگ زریــن دیگــری را از تاریخ انقاب 

اسامی  ورق زدند.
  استاندار اصفهان:

 امروز روز نشان دادن اقتدار، عزت و بلوغ سیاسی است
 رســول زرگرپــور در آدینــه صبــح جمعــه و پــس از انداختــن آرای خــود در صنــدوق 
ــات  ــان در دو انتخاب ــردم اصفه ــور م ــو، حض ــل خواج ــع در پ ــذ رأی واق ــعبه اخ در ش
کــرد:  خبــرگان رهبــری و مجلــس شــورای اســالمی  را پــر شــور پیش بینــی و اظهــار 
گذشــته مجلــس شــورای  ــات  ــا وجــود مشــارکت 61 درصــدی مــردم در دو انتخاب ب
اســالمی  بــه دالیــل متعــدد انتظــار حضــور پــر شــور مــردم در انتخابــات پیــش رو قابــل 
ــر شــور مــردم در ایــن  ــه دالیــل حضــور پ ــا اشــاره ب تصــور و پیش بینــی اســت. وی ب
دوره از انتخابــات افــزود:  تعــداد تأییــد صالحیت هــا در ایــن دوره بــا رشــد دو برابــری 
ــا اشــاره بــه دالیــل سیاســی  نســبت بــه دوره قبــل همــراه بــود. اســتاندار اصفهــان ب
افزایــش مشــارکت مــردم در پنجمیــن دوره مجلــس خبرگان رهبــری و دهمین دوره 
کاندیداهــا  کــرد: در ایــن دوره، امــکان انتخــاب  مجلــس شــورای اســالمی  اضافــه 
ــه  ــا ســالیق مختلــف سیاســی افــراد وجــود دارد و ایــن مســئله نســبت ب متناســب ب
دوره هــای گذشــته بــی ســابقه بــوده اســت. زرگرپــور امنیــت، آرامــش و ثبــات در ایــن 
کــرد و گفــت: مــردم والیتمــدار  دوره از انتخابــات را بســیار مثبــت و بی ســابقه ارزیابــی 
و همیشــه در صحنــه اصفهــان، همــواره بــه فرمــان مقتــدا و رهبــر خویــش مقــام 
گــوش جــان ســپرده اند و ایــن بــار نیــز بــا حضــور همیشــه در صحنــه  معظــم رهبــری 

حماســه خواهنــد آفریــد. 
کــرد: مــردم والیتمــدار اصفهــان در صحنه هــای مختلــف تاریــخ  زرگرپــور اضافــه 
نقــش اثرگــذار خــود را همــواره بــه اثبــات رســانده اند و ایــن بــار نیــز بــا حضــو پــر شــور 
خــود، مشــت محکمی بــه دهــان اســتکبار جهانــی می زننــد. اســتاندار اصفهــان 
ــردم در  ــی م ــوغ سیاس ــزت و بل ــدار، ع ــان دادن اقت ــروز روز نش ــرد: ام ک ــان  ــر نش خاط
جــای جــای ایــران اســالمی  اســت و بــدون شــک آحــاد جامعــه بــه تأســی از رهبــری در 

ــت. ــد انداخ ــا خواهن ــه صندوق ه ــود را ب ــروز، رأی خ ــتین ام ــاعات نخس س
  جمالی نژاد:

 با شرکت درانتخابات آینده را به نیکی رقم بزنید
ــژاد شــهردار اصفهــان در حاشــیه انداختــن آرای خــود در صنــدوق  مهــدی جمالی ن
کــرد: مــردم اصفهــان همچــون همیشــه پرشــور و بــا نشــاط در نخســتین  رأی اظهــار 

ــده اند. ــر ش ــای رأی حاض ــای صندوق ه ــاعات پ س
وی افــزود:  آحــاد مــردم ایــران بایــد بــا حضــور پــر رنــگ خــود در انتخابــات، قــدرت 
نــرم جمهــوری اســالمی  ایــران را بــه جهانیــان نشــان دهنــد و اعتقــاد، ایمــان و 

وفــاداری خــود را همچــون همیشــه بــه اثبــات برســانند. 
کــه بــه نظــام جمهــوری اســالمی  ایــران کســانی  کــرد: همــه   شــهردار اصفهــان اضافــه 

رهبــری، ایــران و اصفهــان عالقــه دارنــد، بایــد در ایــن انتخابــات حضــور جــدی 

داشــته باشــند. اصفهــان طیــف رنگارنگــی از همــه ادیــان اســت. در انتخابــات 
کنیــد و آینــده را بــه نیکــی رقــم بزنیــد. شــرکت 

کل فرهنگ و ارشاد اسامی  استان اصفهان:   مدیر 
کمال فردی و اجتماعی افراد می شود  حضور در انتخابات سبب 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  اســتان اصفهــان  دکتــر حبیب رضــا ارزانــی، مدیــر 
کثــری مــردم در انتخابــات  - 7 اســفند - و  درخصــوص اهمیــت مشــارکت حدا
کــه بیــش از همــه  کــرد: آنچــه  تأثیــرات داخلــی و خارجــی ایــن انتخابــات اظهــار 
کالن  کــه نگاهــی  اهمیــت دارد انتخــاب فــرد اصلــح اســت. فــردی بــا تقــوا و عاقــل 

بــه مســایل داشــته باشــد. 
وی بــه اهمیــت حضــور مــردم در انتخابــات در ُبعــد خارجــی پرداخت و گفت: چشــم 
ــت گذش ــس از  ــردم پ ــه م ک ــد  ــا ببینن ــت ت ــده اس ــه ش ــالمی  دوخت ــران اس ــه ای ــا ب  دنی

 37 ســال از پیــروزی انقــالب هنــوز در صحنــه حاضــر هســتند یــا خیــر. بنابرایــن 
حضــور مــردم در انتخابــات ســبب مأیــوس شــدن دشــمنان و پیــروی از منویــات 
را تثبیــت  ایــن حضــور نظــام اســالمی   کــه  مقــام معظــم رهبــری می شــود؛ چــرا 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  اســتان اصفهــان بــه تأثیــرات داخلــی  می کنــد. مدیــر 
انتخابــات  در  مــردم  حماســی  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره  حضــور  ایــن 
بــه  و  می شــود  نیروهــا  بســیج  در  هم افزایــی  و  همدلــی  ســبب  داخلــی  حیــث  از 
کشــور شــکل می گیــرد. یــک عــده ســعی دارنــد در داخــل یــک  نوعــی وحــدت در 
ــا حضــور در انتخابــات  کننــد؛ بنابرایــن مــردم ب مــوج تفرقــه در میــان مــردم ایجــاد 
افکنی هــا تفرقــه  ایــن  برابــر  ارزش داده انــد و ســدی در  بــه خودشــان  اســفند   7 

 می شوند.
  فرماندار اصفهان:

پیش بینی می کنیم حضور مردم 10 تا 15 درصد بیشتر از دوره قبل باشد
مــردم  نقش آفرینــی  زمــان  امــروز  گفــت:  اصفهــان  فرمانــدار  کفیــل،  فضــل اهلل 
خــود  منســجم  و  فعــال  حضــور  بــا  گذشــته  همچــون  کــه  اســت  فرارســیده 
کــرد  پیش بینــی  اصفهــان  فرمانــدار  بزننــد.  رقــم  کشــور  تاریــخ  در  زرینــی  بــرگ 
داشــته  افزایــش  درصــد   15 تــا   10 انتخابــات  از  دوره  ایــن  در  مــردم   حضــور 

باشد.

جشن سرنوشت در سراسر ایران رقم خورد؛

حماسه  ای دیگر از جنس حضور
نتیجه حضور در انتخابات، عزت و استقالل ملی است) مقام معظم رهبری (

مجلــس  دوره  پنجمیــن  انتخابــات  بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت 
اســالمی  طــی  شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن  و  رهبــری  خبــرگان 
گزارش هــای مردمــی  اطالعیــه ای آمادگــی خــود را جهــت دریافــت 

کــرد.  اعــالم 
روابــط عمومــی  شــورای  از  نقــل  بــه  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت   )2( شــماره  اطالعیــه  نگهبــان 
زیــر ح  شــر بــه  آن  کامــل  متــن  کــه  کــرد  منتشــر  را   انتخابــات 

 است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کننــده   بــا توجــه بــه اهمیــت نظــارت بــر انتخابــات و نقــش تعییــن 
گزارش هــای مردمــی  در حفــظ ســالمت انتخابــات و صیانــت از آرای 
ملــت، بدیــن وســیله هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات پنجمیــن 

دوره مجلــس خبــرگان رهبــری و دهمیــن دوره مجلــس شــورای 
و  مســتند  گزارش هــای  دریافــت  جهــت  را  خــود  اســالمی  آمادگــی 

مســتدل عمــوم مــردم از طــرق زیــر اعــالم می نمایــد:
1( شــماره تلفن هــای 64362931 ـ 64362364 ـ 64362224 

64362352
گویــا بــه شــماره 66401012 جهــت دریافــت پیام هــای   2( تلفــن 

صوتــی و نمابــر.
 3( آدرس پســتی: تهــران، خیابــان امــام خمینــی)ره(، روبــه روی 
جنوبــی فلســطین  علی)ع(،خیابــان  امــام  افســری   دانشــکده 

 شورای نگهبان.
مجلــس  دوره  پنجمیــن  انتخابــات  بــر  نظــارت  مرکــزی  هئــت    

اســالمی شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن  و  رهبــری  خبــرگان 

طی اطالعیه ای اعالم شد:

گزارش های مردمی آمادگی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت دریافت 

حتما بخوانید!
حضور مردم، به ویژه جوانان ... شنبـــــه  8 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 103 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 آیا اخذ مالیات 
راه حل مشکل مسکن است؟                                 
 آمارهــا نشــان می دهــد یــک میلیــون و 

کیمیای وطن
محمد حاجیان

کشــور  در  خالــی  مســکن  هــزار   400
کــه اســتفاده ای از آن نمی شــود. محاســبه  وجــود دارد 
کشــور، مــا  ارزش یــک میلیــون و 400 هــزار خانــه خالــی 
را بــه رقــم حــدود ۶۹ هــزار میلیــارد تومــان می رســاند 
ــازار اجــاره را بیــش از  ــه ب ــزوم ورود ایــن خانه هــا ب ــه ل ک

پیش ضروری می سازد.
قانــون  اصالحیــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مالیات هــای مســتقیم در دســت بررســی و اقــدام اســت 
ح دولــت قصــد دارد در ســال آینــده از طریــق  در ایــن طــر
خانه هــای  مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون  اصالحیــه 
کــه در صــورت تحقــق  کنــد  خالــی را وارد بــازار اجــاره 
ایــن امــر، دولــت انتظــار دارد ۲0 میلیــارد دالر ســرمایه 
ج شــود؛ البتــه ایــن تفکــر و  کشــور از انجمــاد خــار کــد  را
کنــد؛ بلکــه ایــن  برنامــه هــم نمی توانــد مشــکل را حــل 
ــه افزایــش قیمــت مســکن خواهــد انجامیــد  ع ب موضــو
را  اشــتغال آفرین  حرکــت  ایــن  در  ســرمایه گذاری  و 
کار  بــازار  گــر  ا و  کــرد  ج خواهــد  از مســیر فعالیــت خــار
کنــد، مســکن را دچــار مشــکالت عدیــده  تحرکــی پیــدا 
می کنــد. بــه نظــر می رســد ورود مالیــات بــه خانه هــای 
خالــی، اثــر تورمــی در اجــاره نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد 
بــه  نیازمنــدان  و  بی خانه هــا  بــه  ضــرر  نهایــت  در  و 
کمــا اینکــه بــار ارزش افــزوده  اجــاره خانــه وارد می کنــد؛ 
برایــش  آنکــه  و  می افتــد  مصرف کننــده  دوش  بــه 
کــه دســتش در  مشــکلی پیــش نمی آیــد، همــان اســت 

جیــب مــردم اســت. 
می داننــد  احتــکار  را  خالــی  خانه هــای  وجــود  برخــی 
و عنــوان می کننــد احتــکار خانه هــای خالــی نــه تنهــا 
بلکــه  می انجامــد،  ملــی  ســرمایه های  هدررفــت  بــه 
کــه در ظاهــر  تعــادل عرضــه و تقاضــا را بــه هــم می زنــد 
کنیــم  فکــر  این گونــه  گــر  ا امــا  نیســت؛  بــدی  حــرف 
زمین هــای مانــده از ده هــا ســال قبــل در بافت هــای 
کــه مزاحمــت زیــادی هــم  کشــور  شــهرهای مختلــف 
کنان هــر محلــه دارد، احتــکار ســنگین تری  بــرای ســا
پرداختــن  از  ضروری تــر  آن  بــه  پرداختــن  کــه  اســت 
بــه خانه هــای خالــی اســت و از ایــن طریــق می تــوان 
ــا هنجاری هــا را از محله هــای شــهری  بخــش عمــده ن

زدود. 
ک تریــن اقــدام را پس انــداز دالر و مســکن  برخــی خطرنا
کــه  دارد  ایــن  از  ایــن ســخن حکایــت  کــه  می داننــد 
دچــار  دالر  و  مســکن  ســاماندهی  در  دســت اندرکاران 
جــای  بــه  را  ع  موضــو بایــد  و  هســتند  مشــکل  نوعــی 

دیگــری ربــط دهنــد تــا آن مشــکل دیــده نشــود.  
در هــر حــال دریافــت مالیــات در ســال آتــی از خانه هــای 
کــرده  خالــی، موجبــات ناراحتــی انبوه ســازان را فراهــم 
کــه  اســت و برخــی کارشناســان نیــز معتقدنــد در صورتــی 
کنــد  دولــت نتوانــد خانه هــای خالــی را وارد بــازار اجــاره 
ــاب  ــوب حب ــیکل معی ــان در س ــکن، همچن ــش مس بخ
رکــود و رونــق بــه ســر خواهــد بــرد. امــا آیــا راهــکار درســت 
در  بی تاثیــر  و  مثبــت  مشــوق های  یــا  اســت  مالیــات 

افزایــش قیمــت مســکن و اجــاره؟ 

یادداشت اقتصادی

بســته های  ســال،  از  باقی مانــده  روزهــای  در  و  بــه زودی 
عیــد  روزهــای  ُپرمصــرف  اقــالم  شــامل  کاالیــی  نــوروزی 
غ، روغــن و آجیــل از ســوی برخــی  گوشــت، مــر ماننــد برنــج، 
بیــن شــاغالن توزیــع می شــود. وزیــر  کارفرمایــان تهیــه و در 
کــرده اســت: از روزهــای آینــده، توزیــع بســته امنیــت  کار اعــالم 
گروه هــای هدفــی  غذایــی نــوروزی در بیــن اقشــار نیازمنــد و 
کــه از قبــل مشــخص شــده، توزیــع خواهــد شــد. در واقــع ایــن 
خــود،  فعالیــت  دوره  در  دولــت  کــه  اســت  بــاری  چندمیــن 
کــم  اقــدام بــه توزیــع این گونــه بســته های غذایــی بیــن اقشــار 
کارگــران بارهــا  کــرده اســت. پیــش از ایــن، نماینــدگان  درآمــد 
گروه هــای  کــه  بودنــد  کــرده  دولتــی درخواســت  مقامــات  از 
دریافت کننــدگان  لیســت  در  نیــز  را  کارگــری  کم درآمــد 
بســته های امنیــت غذایــی قــرار دهنــد. آن هــا معتقــد بودنــد 
ــا  ــد، حتم ــی دارن ــان دریافت ــه ۷۱۲ هزارتوم ــه ماهیان ک ــرادی  اف
را  کمــک غذایــی  فــرد مســتحق دریافــت  یــک  ویژگی هــای 
کنــش  ــا ایــن حــال، مســئوالن دولتــی در وا خواهنــد داشــت. ب
بعضــی  بــه  غذایــی  کمــک  از  دولــت  هــدف  کردنــد  عنــوان 
کــه در  گروه هــای اجتماعــی، در واقــع حمایــت از افــرادی اســت 
گروه هــا در پایین تریــن  ــد و ایــن  ــرار دارن معــرض ســوء تغذیه ق
رده هــای درآمــدی جامعــه قــرار دارنــد. دولــت معتقــد اســت 
کارگــران، آن هــا را نمی تــوان  بــا وجــود پاییــن بــودن درآمــد 

گــذاری بســته های امنیــت  گروه هــای مدنظــر دولــت در وا در 
کــه  گروه هایــی را داریــم  کشــور،  غذایــی قــرار داد و امــروز در 

کارگــران دارنــد! اوضاعــی بــه مراتــب بدتــر از 
کارگران نرسید    بسته امنیت غذایی به 

کــه تــا بــه امــروز در بحــث ســبد امنیــت غذایــی  بنابرایــن آنچــه 
انجــام شــده، مربــوط به کارگران نیســت و احتمــاال در آینده نیز 
گســترش دایــره  نخواهــد بــود؛ مگــر اینکــه دولــت تصمیــم بــه 
گروه هــای دیگــر اجتماعــی ماننــد  ح بگیــرد و  حمایتــی ایــن طــر
کمــک  کم درآمــد را نیــز در ردیــف دریافت کننــدگان  کارگــران 
عرف هــای  طبــق  دولتــی،  کمک هــای  کنــار  در  دهــد.  قــرار 
گذشــته نیــز رواج داشــته و  کــه از  کار ایــران  موجــود در بــازار 
البتــه در یــک دهــه گذشــته بــه طــرز چشــمگیری متوقــف شــده 
کاالیــی در بیــن  اســت، تأمیــن و توزیــع بســته های نــوروزی 
جامعــه کارگــری بــوده که مســتقیما از ســوی کارفرمایــان انجام 
کنــار  گوشــه و  کــه در  کارفرمایانــی هســتند  می شــد. هنــوز هــم 
کشــور در ایــن روزهــای پایانــی ســال، منابعــی را بــه منظور تهیه 
ــت گوش ــل،  ــد آجی ــوروز مانن ــوار در ن ــی خان ــالم مصرف ــی اق  برخ

غ، برنــج، روغــن و ... اختصــاص داده و بــا تهیــه آن در  مــر
کارگــری  نماینــدگان  می کننــد.  توزیــع  خــود  نیروهــای  بیــن 
وظایــف  جــزو  این هــا  می گوینــد  کار  بــازار  کارشناســان  و 
و  انگیزشــی  جنبه هــای  بــه  تنهــا  و  نیســت  کارفرمایــان 

کار توجــه دارد.  کارفرمایــان از نیــروی  حمایت هــای جانبــی 
کــه در ۳ هفتــه پایانــی ســال، برخــی  بررســی ها نشــان می دهــد 
ایــن  در  کشــور  بــزرگ  به ویــژه در واحدهــای  کارفرمایــان،  از 
کــه عنــوان شــد،  زمینــه اقداماتــی را انجــام دهنــد. همان گونــه 
کارفرمــا و  اجــرای این گونــه برنامه هــا بایــد بــا نظــر مســتقیم 
کار در این بــاره تکلیــف  تــوان مالــی بنــگاه انجــام شــود و قانــون 

کارفرمــا قــرار نــداده اســت. اجبــاری بــر عهــده 
که دست خالی عید می کنند کارگرانی    

کوتــاه باقــی مانــده تــا پایــان ســال، برخــی  هرچنــد در مــدت 
امــکان دریافــت بســته های معیشــتی و  کارگــری  گروه هــای 
نــوروزی را می یابنــد، امــا بســیاری نیــز بــه دلیــل مشــکالت مالی 
کارفرمــا دســت  کارفرمایــان یــا در مــواردی خواســت عمــدی 
خالــی بــه اســتقبال ســال نــو خواهند رفــت. ممکن اســت برخی 
بگوینــد کارفرمــا نه تنهــا بســته ای بــه عنــوان هدیــه نــوروزی به 
آن هــا نــداده و نخواهــد داد، بلکــه قانــون پرداخــت عیــدی 
گذاشــته و در ایــن زمینــه دســت بــه ابتــکار زده و  ــا  را نیــز زیــر پ
کــرده  کمتــر از میــزان قانونــی آن تعییــن  عیــدی پرداختــی را 
کــه بگوینــد ماه هاســت  گروه هایــی  اســت. همچنیــن هســتند 
حقــوق و مزایــای خــود را دریافــت نکــرده و در بدتریــن وضعیت 
ــه آن هــا  کارفرمــا ب ــد. برخــی شــاید بگوینــد  معیشــتی قــرار دارن
وعــده پرداخــت عیــدی و حقــوق را در بهــار ســال آینــده داده و 

بعضــی هــم از توافــق اجبــاری بــا کارفرمایــان برای عــدم اجرای 
مصوبــات قانونــی حقــوق و دســتمزد ســخن بگوینــد. برخــی از 
کــه هرگــز عیــدی و حقــوق قانونــی  گالیــه دارنــد  ایــن موضــوع 
کارفرمــا  بــه  شــده اند  مجبــور  ولــی  نشــده،  پرداخــت  آن هــا 
کــه بــه عنــوان  کامــل حســاب بدهنــد. آنچــه  برگــه تســویه 
گروه هــای  برخــی  و  می شــود  خوانــده  نــوروزی  بســته های 
از  بســیاری  در  متاســفانه  می کننــد،  دریافــت  را  آن  کارگــری 
کارگاه هــای ُخــرد، انجــام نشــده و چنیــن  کوچــک و  صنــوف 
برنامه هایــی هرگــز وجــود نداشــته و نخواهــد داشــت. حتــی 
 ایــن مســایل امــروز در بنگاه هــای متوســط و بزرگ نیز مشــاهده

 می شود.

کهبههمهنمیرسد؛ هدایایی

کارگران آغاز توزیع بسته های نوروزی 

گفــت: بــا توجــه  گوشــتی  مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران 
بــه افزایــش قیمــت جوجــه، انتظار منطقی بازار این اســت 
ــی ۶۷00  کیلوی ــه  ــده ب ــرای مصرف کنن غ ب ــر ــت م ــه قیم ک
الــی ۷000 تومــان برســد. عظیــم حجــت، مدیــر عامــل 

درخصــوص  گوشــتی  مرغــداران  اتحادیــه 
ــی  ــت: ط ــار داش غ اظه ــر ــت م ــت قیم وضعی
غ از ثبــات نســبی  ــر قیمــت مــر چنــد روز اخی
کنــون  ا کــه  طــوری  بــه  بــوده؛  برخــوردار 
غ زنــده درب مرغــداری  کیلــو مــر  قیمــت هــر 
غ آمــاده بــه طبخ  ۳۹00 تــا 4000 تومــان و مــر
کیلویــی 5800 تــا  بــرای مصرف کننــده بیــن 

۶۱00 تومــان اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان انتظــار افزایــش قیمــت 
ــه افزایــش  ــا توجــه ب گفــت: ب ــد  غ در شــب عیــد را دارن مــر
قیمــت جوجــه و هزینــه تولیــد، انتظــار منطقــی بــازار ایــن 
کیلویــی 4500 تومــان  غ زنــده بــه مــرز  کــه قیمــت مــر اســت 

تــا ۷000 تومــان برســد؛ چــرا  بــه ۶۷00  و مصرف کننــده 
ــی  ــل توجه ــان قاب ــا زی ــداران ب ــورت مرغ ــه در غیراین ص ک
از  غ  مــر عرضــه  درخصــوص  حجــت  می شــوند.  مواجــه 
ــد  ــه خری ــا توجــه ب ــرد: ب ک ــان  ســوی شــرکت پشــتیبانی بی
غ در ماه هــای مختلــف توســط شــرکت  مــر
عــدم  بــر  مبنــی  درخواســتی  پشــتیبانی، 
آن  مســتقیم  تزریــق  و  مــازاد  غ  مــر عرضــه 
غ بــه قیمــت  بــه بــازار تــا رســیدن قیمــت مــر
واقعــی خــود داریــم؛ زیــرا در غیراین صــورت 
بــه  قیمــت،  چشــمگیر  کاهــش  بــر  عــالوه 
منجــر  نیــز  مرغــداران  از  تعــدادی  حــذف 
اشــاره  بــا  مرغــداران  اتحادیــه  عامــل  مدیــر  می شــود. 
کــرد: ماهانــه حــدود 8000  رونــد صــادرات تصریــح  بــه 
غ بــه بازارهــای هــدف صــادر می شــود و همــواره  تــن مــر
کــه تــا پایــان ســال، ایــن رقــم بــه ۷0  پیش بینــی می شــود 

گذشــته برســد. هــزار تــن هماننــد ســال 

کرد: ح  گوشتی مطر مدیر عامل اتحادیه مرغداران 

غ 7 هزار تومانی در انتظار شب عید مر
خ ســود بانکــی در حالــی پــس از چنــد مــاه وعــده مســئوالن  نــر
معتقدنــد  مرکــزی  بانــک  مقامــات  کــه  یافــت  کاهــش 
توانســته اند از اختــالل موسســات مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز 
کننــد. ایــن در  در پرداخــت ســودهای غیرمتعــارف جلوگیــری 

کــه بانــک مرکــزی معتقــد اســت در  حالــی اســت 
ــا ســاماندهی  ــا ب کــرده ت مــدت یادشــده، تــالش 
 موسســات بزرگــی چــون میــزان و ثامن الحجــج
مصــوب  ســود  خ  نــر بــر  آن هــا  اثرگــذاری  از 
بانــک  اقتصــادی  معــاون  کنــد.  جلوگیــری 
کــه  اســت  کــرده  اعــالم  بــاره  ایــن  در   مرکــزی 
ــالش  ــی ت ــود بانک خ س ــر ــش ن کاه ــرای  ــاه ب 8 م

کاهــش ســپرده قانونــی از ۱۳ بــه ۱0 درصــد، تعدیــل  کرده ایــم. 
ــر  ۱۹ درصــد و ســاماندهی موسســات  ــه زی ــازار بانکــی ب ســود ب
خ ســود شــد؛  غیرمجــاز ، موجــب فراهــم شــدن زمینــه کاهش نر
کاهــش  بنابرایــن بــا توجــه بــه ســایر اقدامــات بانــک مرکــزی و 
خ ســود  کاهــش نــر نقــش موسســات غیرمجــاز، زمینه هــای 

ســپرده و تســهیالت فراهــم شــده بــود. ایــن اظهــارات در حالــی 
ــی و  ــات مال ــی، موسس ــان بانک کارشناس ــاد  ــه اعتق ــه ب ک ــت  اس
اعتبــاری غیرمجــاز، همچنــان در حــال پرداخــت ســودهای 
احمــد  می زننــد.  دور  را  مصــوب  خ  نــر و  هســتند  غیرمجــاز 
کارشــناس اقتصــادی می گویــد: دو  پویان فــر، 
از  دارد  قصــد  مرکــزی  بانــک  کــه  اســت  ســال 
ــاز  ــاری غیرمج ــی و اعتب ــات مال ــت موسس فعالی
کنــون نتوانســته اســت  کنــد؛ امــا تا جلوگیــری 
دهــد.  انجــام  زمینــه  ایــن  در  موثــری  اقــدام 
ــی و اعتبــاری بزرگــی  ســاماندهی موسســات مال
ماننــد موسســه ثامــن الحجــج معلــوم نیســت 
کجــا می انجامــد. وی بــا اشــاره بــه نقــش موسســات  کــه بــه 
مالــی و اعتبــاری غیرمجــاز به عنــوان مانعــی در برابــر نزدیکــی 
خ تــورم گفــت: این موسســات بــه دلیل  خ ســود بانکــی بــه نــر نــر
خ  پرداخــت ســودهای غیرمتعــارف در شــرایط کاهش بیشــتر نر

ســود بانکــی، می تواننــد خطرآفریــن باشــند. 

قیمت لپ تاپ های ایسر )قیمت ها حدودی به تومان(

کاهــش متوســط قیمــت خریــد و فــروش واحدهــای  بــا افزایــش تعــداد معامــالت و 
کــه تــداوم بهبــود حجــم معامــالت در دو  کــرده  مســکونی، بانــک مرکــزی اعــالم 
کــم بــر  کــی از اســتقبال خریــداران در شــرایط ثبــات قیمتــی حا ماهــه اخیــر، حا
بــازار مســکن اســت. آخریــن تحــوالت بــازار مســکن در بهمــن مــاه امســال نشــان 
کاهــش  کــه حجــم معامــالت 5.۶ درصــد افزایــش و قیمــت نیــز بــا وجــود  می دهــد 
گذشــته، حــدود ســه درصــد در  در حــد یــک درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
کــه بانــک مرکــزی  ــا دی مــاه امســال افزایــش یافتــه اســت. تغییراتــی  مقایســه ب
ــه بهبــود حجــم  ــا توجــه ب کــه ب کــرده اســت  ــا انتشــار جزییــات بیشــتری اعــالم  ب
کــه ثبــات قیمــت بــر بــازار  معامــالت مســکن در دو ماهــه اخیــر آن هــم در شــرایطی 
گذشــته شــده  حکومــت می کنــد، اســتقبال خریــداران از بــازار مســکن بیــش از 
کــه بــا بهبــود وضعیــت  کــرده اســت  اســت. بانــک مرکــزی همچنیــن پیش بینــی 
کمــک بــه  کالن و نیــز اقدامــات اتخــاذ شــده از ســوی نظــام بانکــی در  اقتصــاد 
خ ســود بانکــی، رونــد فعلــی در  تســهیل اعتبــاری بخــش مســکن و تعدیــل نــر
ماه هــای آتــی همچنــان ادامــه دارد. اعــالم ایــن بانــک، در رابطــه بــا افزایــش 
کــه در  کمــک نظــام بانکــی بــه اعتباردهــی بــه حــوزه مســکن در شــرایطی اســت 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــار ب ــول و اعتب ــورای پ ــکنی در ش ــه مس ــد مصوب ــاری، چن ــال ج س
رســید و بایــد بــازار مســکن بــه زودی منتظــر طرحــی دیگــر بــرای اعتباردهی باشــد.

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  اتــاق بازرگانــی اصفهــان  گــزارش  بــه 
محســن صالح نیــا، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، صنایــع نســاجی را 
ــردی  ــند راهب ــن س ــت: در تدوی گف ــت و  ــر دانس ــع بالنده ت ــایر صنای ــه س ــبت ب نس
وزارت صنعــت نســاجی جایــگاه ویــژه ای دارد. معــاون وزیــر صنعــت در ادامــه 
گفــت:  کشــور برشــمرد و  ــی نســاجی  اســتان اصفهــان را یکــی از قطب هــای اصل
ســهم دولت در صنایع نســاجی، در حد صفر اســت و این بخش خصوصی کامل 
اســت. صالح نیــا نوســازی واحدهــای صنعتــی، به ویــژه نســاجی را مهــم ارزیابــی 
کــرد و بیــان داشــت: ایــن نوســازی، بایــد مســتمر و مــداوم باشــد تا بتــوان تولیدات 
بــه روز در بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه کــرد. وی از صنعتگــران دعــوت کــرد 
کــه در شــرایط اقتصــادی پســاتحریم، طرح هــای نوســازی واحدهــای خــود را بــه 
کننــد و ادامــه داد: تشــکل های صنعتــی اســتانی می تواننــد  وزارت صنعــت ارایــه 
بــا شناســایی واحدهــای متوســط و بــزرگ، طرح هــا و پروژه هــای نوســازی را بــه 
ســازمان ها صنایــع اعــالم و از معافیــت و تســهیالت ویــژه برخــوردار شــوند. معــاون 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تولیــدات صادرمحــور صنایــع نســاجی را عامــل 
موفقیــت ایــن بخــش برشــمرد و گفــت: صنعت نســاجی در صــادرات ایــران نقش 
و جایــگاه ویــژه ای دارد و بــا توجــه بــه بــازار کشــورهای همســایه، می تــوان شــاهد 

صــادرات قابل توجــه محصــوالت ایــن بخــش بــود.

کــه در حــال حاضــر بیــش از  کــرد  کنفدراســیون صــادرات عنــوان   رییــس 
کــه بــه نظــر می رســد  کشــور وجــود دارد  ۱۶00 قانــون مزاحــم در تجــارت 
کشــور، اولویــت اصلــی مجلــس  بــا توجــه بــه مجموعــه شــرایط اقتصــادی 
ُبعــد  اهمیــت  دربــاره  الهوتــی  محمــد  باشــد.  اقتصــادی  بایــد  آینــده، 
اقتصــادی مجلــس آینــده و اینکــه نمایندگانــی که قرار اســت بــرای دهمین 
دوره مجلــس شــورای اســالمی  انتخــاب شــوند بایــد چــه ویژگی هایــی بــه 
لحــاظ اقتصــادی داشــته باشــند، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مجلــس از 
جایــگاه تقنینــی برخــوردار اســت، باید در تســهیل کردن روابــط اقتصادی و 
روان ســازی اقتصــاد کشــور، نقــش مهــم و موثــری داشــته باشــد. وی ادامــه 
کشــور نشــان می دهــد  داد: وجــود بیــش از ۱۶00 قانــون مزاحــم در تجــارت 
گاه در تضــاد و تقابــل  کــه  کــه مــا بــا تــورم قوانیــن مواجــه هســتیم؛ قوانینــی 
کــرد: بــا توجــه بــه تکلیــف برنامــه  بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. الهوتــی عنــوان 
چهــارم و پنجــم توســعه که یکــی از بندهای آن ســاماندهی قوانین تجاری 
کــدام از دولت هــا ایــن بنــد را اجــرا نکرده انــد، بــه  بــوده اســت و اینکــه هیــچ 
کار را مدنظــر قــرار  ــاره ایــن  کــه مجلــس جدیــد می توانــد دوب نظــر می رســد 
کــه آن را اجــرا کنــد تــا حداقــل قوانیــن تجاری مان  دهــد و از دولــت بخواهــد 

کشــورهای پیرامــون مســاوی باشــد. بــا 

استقبال خریداران از مسکن

 573G-Acer Aspire E5
- - E

-561G-Acer Aspire V5
74508G1TMaik-FHD

573TG-C-Aspire E5

 573TG-Acer Aspire E5
- - B

-572G-Acer Aspire E1
74508G1TMnkk - A

-573G-Acer Aspire V5
- 74508G1Takk

-561G-Acer Aspire V5
74508G1TMaik

-572G-Acer Aspire V3
783F

-572G-Acer Aspire E1
74508G1TMnkk

-572G-Acer Aspire V3
- 73MC

-Nitro VN7 Acer Aspire V15
729V-591G

573G - D-Acer Aspire E5

-791G-Nitro VN7 Acer V17
76Z8

-Nitro VN7 Acer Aspire V15
77LB-592G

-591-G9 15 Acer Predator
70XR

1,429,000

2,139,000

1,690,000

2,155,000

1,969,000

2,165,000

1,969,000

2,199,000

1,979,000

2,199,000

4,799,000

2,049,000

3,599,000

5,449,000

8,399,000

و 301 پژ
ــور 1۲00 سی ســی و  ــا یکــی از دو موت و 301 ب ــژ ینــی پ ــران شــود. نســخه های بنز ــازار ای یور 13۹۶ وارد ب ــا شــهر و 301 قــرار اســت ت ــژ پ
و 301 در ایــران  و، قیمــت پــژ ع، مدیــر عامــل ایران خــودر 1۶00 سی ســی بــه بــازار ارایــه می شــود. بــر اســاس اظهــار نظــر  هاشــم یکــه زار

۵۸ میلیــون تومــان خواهــد بــود.

در قاب تصویر

 ارز مبادله ای به واردات محصوالت 
مصرفی نساجی تعلق نمی گیرد

 وجود بیش از 1600 قانون مزاحم 
کشور در تجارت 

سیری در اخبار

 پرونده الکترونیکی

 شمارش معکوس 
گاز آغاز جنگ قیمت 

یــک تحلیلگــر بــازار انــرژی از آغــاز رقابــت روســیه و قطــر 
گاز در  به عنــوان زنــگ خطــر شــکل گیری جنــگ قیمــت 
گاز پارس جنوبــی  گفــت: قطــر بــرای صــدور  کــرد و  بــازار یــاد 
بــه دامپینــگ و اعطــای امتیــاز قــراردادی متوســل شــده 
وضعیــت  آخریــن  تشــریح  در  جزایــری  احمــد  اســت. 
گفــت: ســقوط حــدود گاز  ــی  ــازار جهان  عرضــه و تقاضــا در ب

گاز طبیعــی  ۷0 درصــدی قیمــت نفــت خــام، دامــن قیمــت 
کنــون  گرفتــه؛ بــه طوری کــه هــم ا را هــم در بــازار جهانــی 
گاز در چهــار بــازار اصلــی جهــان بــه حــدود نصــف  قیمــت 
گاز بــا  کاهــش یافتــه اســت. ایــن تحلیلگــر بــازار نفــت و 
کنــون قیمــت هــر میلیــون بــی. تــی.  اعــالم اینکــه هــم ا
در  دالر،  یــک  حــدود  آســیا  شــرق  شــمال  بــازار  در  گاز  یــو 
ــازار  ــا ســه دالر، در ب ــا حــدود ۲.80 ت ــازار جنــوب غــرب اروپ ب
بــازار هنری هــاب  در  و  از ســه دالر  بیــش  انگلیــس   NBP
آمریــکا حــدود ۳0 ســنت در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
کــرد: بــا تندتــر شــدن  کاهــش یافتــه اســت، تصریــح  گذشــته 
شــیب ســقوط قیمــت جهانــی نفــت خــام و عــدم توافــق 
کاهــش ســقف تولیــد نفــت پیش بینــی  کشــورها بــه منظــور 
گاز دســت  می شــود در ادامــه ســال ۲0۱۶ میــالدی، قیمــت 
کاهــش بیشــتری نیابــد، بــا افزایــش قابــل توجهــی  گــر  کــم ا
کاهــش شــدید  کیــد بــر اینکــه  هــم روبــه رو نشــود. وی بــا تا
از  بــه تعطیــل شــدن بعضــی  گاز، منجــر  قیمــت جهانــی 
ح هــای افزایــش تولیــد LNG در نقــاط مختلــف جهــان  طر
گزارش هــای منابــع  شــده اســت، اظهــار داشــت: بــه اســتناد 
ح جدید تولید  مســتند خبــری در اســترالیا، اجــرای چهــار طــر
LNG بــا ظرفیــت تولیــد ۳0 میلیــون تــن LNG در ســال و 
هزینــه ســرمایه گذاری ۳۹ میلیــارد دالری بــه حالــت تعلیــق 

ــت. ــده اس درآم

کنش به واردات   وا
گوشت قرمز روسی

گاوداران بــا بیــان  رییــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی 
ــع واردات  ــدیم مســئوالن دولتــی مان ــا خواســتار ش ــه م اینک
کمبــودی در ایــن  گفــت:  گوشــت قرمــز از روســیه شــوند، 
زمینــه نداریــم و حتــی دامــداران بــا مــازاد تولیــد مواجــه 
مباحــث  بــه  کنــش  وا در  مقدســی  ســیداحمد  هســتند. 
از  قرمــز  گوشــت  واردات  احتمــال  بــر  مبنــی  ح شــده  مطر
ــده  ــیار نگران کنن ــئله ای بس ــن مس ــت: ای ــیه اظهارداش روس
بیــان  بــا  وی  کرده ایــم.  اعتــراض  آن  بــه  مــا  و  اســت 
کنــد  صــادر  لبنیــات  روســیه  بــه  ایــران  بــود  قــرار  اینکــه 
کــه  گرفته ایــم  کنــون در شــرایطی قــرار  کــرد: امــا ا اضافــه 
ح شــده کشــور مطــر گوشــت قرمــز از ایــن   بحــث واردات 

 است.
ــا اشــاره  گاوداران ب  رییــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی 
خ نــداده و وارداتــی انجــام  بــه اینکــه هنــوز اتفــاق خاصــی ر
نشــده اســت، افــزود: فعــال همــه چیــز در حــد حــرف اســت؛ 
کــه مســئوالن  کردیــم و خواســتار آن شــدیم  امــا مــا اعتــراض 

کار شــوند.  دولتــی مانــع ایــن 

ح پرونده الکترونیکی  طر
سالمت در یزد اجرایی می شود

علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  قائم مقــام 
پرونــده  گفــت:  یــزد  صدوقــی  شــهید  پزشــکی 
اجرایــی  یــزد  اســتان  در  ســالمت  الکترونیکــی 
می شــود. مســعود شــریفی از تدویــن هفــت محــور 
بهداشــت  حــوزه  در  ســالمت  تحــول  ح  طــر ویــژه 
کــرد: ارایــه خدمــات  خبــر داد و در ایــن بــاره اظهــار 
هــزار   ۲0 زیــر  شــهرهای  و  روســتایی  مناطــق  در 
ح تحــول ســالمت در حــوزه  نفــر،  اولیــن محــور طــر

اســت. بهداشــت 
برابــری ســرانه  افزایــش چهــار  بــه  اشــاره  بــا   وی 
تحــول  ح  طــر در  روســتایی  خانــواده  پزشــک 
گفــت: افزایــش مانــدگاری و رضایتمنــدی  ســالمت 
از ارایــه خدمــات تیــم ســالمت خانــواده از جملــه 
در  ســالمت  تحــول  ح  طــر اجــرای  ویژگی هــای 

روستاهاســت. 
افزایــش دریافتــی پزشــکان و ماماهــای  شــریفی، 
تجهیــز  و  تعمیــر  روســتایی،   مناطــق  در  کن  ســا
زیســت   محیــط  و  درمانــی  بهداشــتی  واحدهــای 
گروه هــای  تامیــن اعتبــار ویــژه تهیــه مکمل هــای 
جامعــه هــدف و ارایــه خدمــات درمانــی و آموزشــی 
بهداشــت دهــان و دنــدان را از دیگــر ویژگی هــای 
ح تحــول ســالمت در روســتاها  شــاخص اجــرای طــر
از  بیــش  اختصــاص  بــه  اشــاره  بــا  وی   برشــمرد.  
اجــرای  بــه  گذشــته  ســال  در  تومــان  میلیــارد   ۲0
ارایــه  افــزود:  اســتان،  در  خانــواده  پزشــک  ح  طــر
و  شــهرها  حاشــیه  مناطــق  در  ســالمت  خدمــات 
ح  نفــر،  محــور دوم طــر تــا 50 هــزار  شــهرهای ۲0 
ایــن  اســت.  بهداشــت  حــوزه  در  ســالمت  تحــول 
از  بیــش  سرشــماری  داد:  ادامــه  مســئول   مقــام 
یــزد ابرکــوه،   شــهرهای  حاشــیه  در  نفــر  هــزار   ۷۶ 

میبــد و اردکان و همچنیــن تامیــن مــکان و ارایــه 
حاشــیه  ســالمت  پایــگاه   ۱0 در  ســالمت  خدمــات 
در  شــده  انجــام  اقدامــات  جملــه  از  شــهرها، 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد 
اشــاره  بــا  شــریفی  اســت.  بــوده  راســتا  همیــن  در 
ح  بــه ضــرورت ایجــاد زیرســاخت های الزم در طــر
کــرد: تــا پایــان اســفند  تحــول ســالمت خاطرنشــان 
امســال، پرونــده الکترونیکــی ســالمت در اســتان 

می شــود. راه انــدازی  یــزد 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 103 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

مسایل ایمنی 

حوادث برق گرفتگی )2(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

در  بــرق  تامیــن  جهــت  ژنراتــور  از  اســتفاده  صــورت  ۳-در 
از  اســتفاده  بــا  می باشــد  قطــع  شــهر  بــرق  کــه  زمان هایــی 
تجهیــزات حفاظتــی مناســب )کلیدهــای دوطرفــه( از ورود 

جریــان تولیــدی بــه شــبکه بــرق جلوگیــری شــود.  
کوچــه و خیابان هــا  کاروان هــای عــزاداری از  4-قبــل از عبــور 
صالحیــت دار   و  متخصــص  افــراد  توســط  حرکــت،  مســیر 

بررســی شــود.
5- در زمــان حرکــت دســته های عــزاداری و عبــور علم هــا بــه 
حریــم خطــوط بــرق دقــت شــود )حریــم شــبکه های فشــار 
متــر(.  و شــبکه های فشــار ضعیــف ۱.۳  متــر  متوســط ۲.۱ 
بی توجهــی بــه ایــن حرایــم باعــث آســیب جــدی بــه شــخص 
و اطرافیــان و نیــز قطــع بــرق ارگان هــای حســاس ازجملــه 

بیمارســتان ها و مرکــز درمانــی می شــود.
گــذار  کار آزمــوده وا ۶- خدمــات برقــی بــه افــراد متخصــص و 
شــود و جهــت ایمنــی ایــن افــراد، تجهیــزات ایمنــی اســتاندارد 

بــرای ایشــان تهیــه شــود.
کــه  گونــه ای انتخــاب شــود  ۷-محــل تابلوهــای بــرق بــه 
قابلیــت دسترســی عمومــی نداشــته باشــد و تــا شــعاع ۲ متــری 
کنتــرل  عــاری از هرگونــه مــاده قابــل اشــتعال باشــد و جهــت 
حــوادث ، تابلــو بــه سیســتم های حفاظتی از قبیــل کلید های 
محافــظ از جــان ، سیســتم ارت ،عالیــم هشــداردهنده خطــر 

کپســول های اطفــای حریــق co۲ مجهــز شــود. بــرق و 
ــای  ــه ج ــرف، ب ــل مص ــه مح ــرق ب ــرژی ب ــال ان ــرای انتق 8-ب
کابل هــای  اســتفاده از ســیم های دو رشــته و چنــد تکــه از 
گونــه ای  کابــل بــه  اســتاندارد اســتفاده شــود و مســیر عبــور 
ج باشــد و درضمــن از عبــور  کــه از دســترس خــار انتخــاب شــود 
کابل هــا وســیم های حامــل جریــان بــرق از زیــر فــرش جــدا 

خــودداری شــود.
ســیم   ، پریــز   ، کلیــد  قبیــل  از  الکتریکــی  تجهیــزات  ۹-از 
وکابل هــای بــرق بــه میــزان اســتاندارد توصیــه شــده توســط 
کارخانــه تولیدکننــده، انــرژی برداشــت شــود و از دخالــت در 
تنظیمــات حفاظتــی آن پرهیــز شــود. برداشــت غیــر مجــاز 
گــرم شــدن ایــن تجهیــزات و درنتیجــه آتش ســوزی  باعــث 
یــا  کلیدهــای حفاظتــی  نمــودن  مثــل مســتقیم  می شــود. 
اســتفاده  پرمصــرف  بــرای چندوســیله  پریــز  یــك  از   اینکــه 

شود.
ترمینال هــای  از  یکدیگــر  بــه  اتصال هادی هــا  ۱0-بــرای 
چینــی یــا ســرامیکی اســتاندارد اســتفاده شــود؛ زیــرا اســتفاده از 
کشــی  اتصــاالت سســت باعــث آتــش ســوزی  و آســیب ســیم 

می شــود.

کارشناسان هشدار می دهند:

خ سود بانکی غیرمجاز ها، همچنان اخال گر در نر



 ضرورت برنامه ریزی مناسب 
برای تولید بازی های رایانه ای

نخســتین  در  مخابــرات  بازاریابــی  معــاون   
کیمیای وطن

زهرا نصیری 
کنفرانــس »بازی هــای رایانــه ای فرصت هــا و 
گفــت: نمایشــگاه بازی هــای رایانــه ای، همــراه  چالش هــا« 
کارگاه آمــوزش بــازی و ســرگرمی  بــا حضــور ۳۰ شــرکت از  بــا 

سراسر کشور به مدت ۳ روز برگزار شد.
در  ایــران  جایــگاه  بررســی  کــرد:  کیــد  تا مشــایخی  ناصــر 
صنعــت  آسیب شناســی  رایانــه ای،  بازی هــای  صنعــت 
بازی هــای رایانــه ای مّلــی و بررســی جایــگاه علــوم انســانی 
ــزاری  ــدف برگ ــه ای، ۳ ه ــای رایان ــعه  بازی ه ــر در توس و هن

کنفرانــس اســت. ایــن 
بازی هــای  دربــاره  انجام شــده  پژوهش هــای  بــه  وی 
درحــال  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  کشــور  ســطح  در  رایانــه ای 
بازی هــای  حــوزه  در  پژوهشــی  فقــر  نوعــی  حاضــر، 
کارهــای  کشــور مشــاهده می شــود و  رایانــه ای در ســطح 
کــه  اســت  شــده  انجــام  بخــش  درایــن  کنــده ای  پرا
جامــع دانشــگاه  یــک  عنــوان  بــه  اصفهــان،   دانشــگاه 

به صورت جدی به این موضوع می پردازد.
ح در تولیــد و توســعه  بازی هــای  وی فناوری هــای مطــر
رایانــه ای، رویکردهــای هــوش مصنوعــی در توســعه  ایــن 
پدافنــد  و  نــرم  قــدرت  و  رایانــه ای  بازی هــای  بازی هــا، 
غیرعامــل، نقــش صنعــت بازی هــای رایانــه ای در حــوزه  
کارآفرینــی و تحلیــل زیبایی شــناختی  تجــارت، اقتصــاد و 
محورهــای  جملــه  از  را  رایانــه ای  بازی هــای  تکنیکــی  و 
حــال  در  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  کنفرانــس  ایــن  برگــزاری 
حاضــر، ۱۴۰ مقالــه از ســوی پژوهشــگری علــوم انســانی 
کــه کرده انــد  ارســال  کنفرانــس  ایــن  بــه  هنــر  و   فنــی 

۱۰۰ مقالــه پذیرفتــه شــده اســت؛ ۳۰ مقالــه بــه صــورت ارایــه 
کنفرانــس  ــه صــورت پوســتر در ایــن  ــه ب شــفاهی و ۷۰ مقال

ارایــه می شــود.
بازی هــای رایانــه ای، رســانه های اســتراتژیک و تولیــد 

فرهنــگ در دنیــا هســتند
ملــی  کنفرانــس  اولیــن  اجرایــی  دبیــر  راســتی،  جــواد 
بازی هــای رایانــه ای  در ادامــه بــه فرصت هــا و چالش هــای 
بازی هــای  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  کشــور  در  صنعــت  ایــن 
در  فرهنــگ  تولیــد  و  اســتراتژیک  رســانه های  رایانــه ای، 
بــه  تنهــا  گــر  ا آسیب زابودنشــان  در عیــن  و  دنیــا هســتند 
دیــد ســرگرمی  بــه آن هــا نــگاه نشــود، از نظــر روانشناســی 
می تواننــد مفیــد هــم باشــند.  امیرحســین نوارچیــان، مدیــر 
گفــت:  اصفهــان  دانشــگاه  جامعــه  و  صنعــت  بــا  ارتبــاط 
دانشــگاه اصفهــان، بزرگ تریــن دانشــگاه فــات مرکــزی 
ایــران و از نظــر قدمــت و تنــوع رشــته ها، تــراز اول اســت 
و ایــن دانشــگاه در منطقــه و اســتان های مجــاور نقشــی 

دارد. تاثیرگــذار 

 بازی های رایانه ای

رضا پورداوود:

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کمترین آمار تخلف اداری را دارد

رضــا پــورداوود، رییــس ســتاد خبــری ســازمان بازرســی اســتان 
اصفهــان ، درخصــوص ســامت نظــام اداری در بنیادشــهید 

و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان بــه ســخنرانی پرداخــت.
پنجشــنبه  امــروز  صبــح  اصفهــان،  از  ایثــار  گــزارش   بــه 
ــازمان  ــری س ــتاد خب ــس س ــورداوود، ریی ــفند 9۴، رضاپ 6 اس
کارکنــان بنیــاد  بازرســی اســتان اصفهــان بــا حضــور در میــان 
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان بــه بیــان نکاتــی 
درخصــوص لــزوم آشــنایی بــا قوانیــن و تخلفــات از ســوی 
گفــت: بنیــاد  ــرد و  ک کارمنــدان ســازمان های مختلــف اشــاره 
شــهید و امــور ایثارگــران، یکــی از اداره هــای شایســته اســتان 
کمتریــن آمــار تخلــف اداری را داراســت  کــه  اصفهــان اســت 
و البتــه از ایــن ســازمان، توقــع وجــود روحیــه اداری بــاال و 

ســامت نظــام اداری همیشــه بــوده اســت.
وی پیشــگیری از وقــوع تخلــف و جــرم و ارتقــای ســامت 
نظــام اداری، مقابلــه بــا فســاد و توســعه فرهنــگ قانونمــداری  
و  دانســت  اداره هــا  در  کارمنــدان  از  یــک  هــر  وظایــف  از  را 
و  فــردی  تخلفــات  بخــش  دو  بــه  اداری  تخلفــات  افــزود: 
به ویــژه  تمامی اداره هــا،  در  کــه  می شــود  تقســیم  گروهــی 
کارمنــدان موظــف بــه رعایــت آن   اداره هــای دولتــی، همــه 

هستند.
ــت  ــی  دانس ــا را الزام ــراد در اداره ه ــص اف ــه تخص ــه ب وی توج
کــرد: بهره گیــری از تــوان علمــی، تخصصــی  و خاطرنشــان 
و اطاعــات متخصصــان ســبب می شــود تــا بهتــر بتــوان از 
نیــروی انســانی در جهــت پیشــبرد اهــداف ســازمانی بهره منــد 

شــد.
را  در  ریشــه یابی تخلفــات  بــه  پــورداوود همچنیــن توجــه 
کــرد: بایــد تخلفــات  اداره هــا حایــز اهمیــت دانســت و تصریــح 
کاربــردی  کــرد تــا بتــوان بــه صــورت  را اساســی ریشــه یابی 
ک و ســامت نظــام اداری را  ســازمان ها را از وجــود آن هــا پــا

ــرد. ک حفــظ 
گفتنــی اســت ایــن ســخنرانی پــس از قرائــت زیــارت عاشــورا در 
ــا  نمازخانــه بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان ب

کارکنــان ایــن ســازمان برگــزار شــد. حضــور 

بنیاد شهید 

گفــت: در ســال 9۳ و 9۴، نزدیــک  اســتاندار اصفهــان 
کــه ۳۰ پــرواز  بــه 8۷ پــرواز در اصفهــان لغــو شــده اســت 
در ســال 9۳ و 5۷ پــرواز در ســال 9۴ بــوده اســت؛ ایــن 
کــه در همیــن دو ســال، ۴۰۰ ســاعت  در حالــی اســت 
فــرودگاه  بــرای  ایــن  کــه  پــرواز داشــته ایم  تاخیــر  نیــز 
کشــور اصــا قابــل  اصفهــان بــه عنــوان اســتان معیــن 

قبــول نیســت.
در  زرگرپــور  رســول  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
 )RVR( مراســم افتتاحیــه ســامانه بــرآورد دیــد افقــی
کــرد: شــاید در  فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان اظهــار 
ــود  ــراه خ ــته و هم ــر داش ــه چت ــرای اینک ــط ب ــته فق گذش
گــوش می دادیــم؛ امــا امــروزه  ببریــم، بــه هواشناســی 
کــه  هواشناســی، یکــی از مهم تریــن ارگان هایــی اســت 
کنیــم.  از آن اســتفاده  بایــد  کوچک تریــن مســایل  در 
کشــور  نهادهــای  از پیچیده تریــن  یکــی  هواشناســی، 
کار  ــا امکانــات پیچیــده و پــر هزینــه ای ســر و  اســت و ب

دارد.
کشــور، نــه  وی افــزود: اصفهــان بــه عنــوان معیــن مرکــز 
تنهــا در هواشناســی، بلکــه در صــدا و ســیما، بانــک و ... 
همــواره پــس از تهــران بایــد در بهتریــن شــرایط باشــد؛ 
کــز  پــس بایــد در هواشناســی نیــز، یکــی از بهتریــن مرا

ایــران نــام بگیــرد.
 RVR پــروژه  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتاندار 

ادامــه  بــود،  مهم تــر  مــن  بــرای  متــرو  پــروژه  از  حتــی 
پروازهــای  همــواره   ،92 ســال  دوم  نیمــه  در  داد: 
تاخیــر  بــا  یــا  لغــو می شــد  یــا  بهشــتی  فــرودگاه شــهید 
ســال  پایــان  در  مســئله  ایــن  کــه  می گرفــت  انجــام 
متوجــه  و  شــد  ح  مطــر بحــران  مدیریــت  در   92
 RVR نــام  بــه  دســتگاهی  نبــود  از  مشــکل   شــدیم 

است.
کــرد: در ســال 9۳ و در نیمــه دوم ســال  زرگرپــور تصریــح 
نیــز، دوبــاره همــان مشــکل، یعنــی تاخیــر و لغــو پروازهــا 
کــه هزینــه RVR نیــز  ادامــه داشــت؛ ایــن در حالــی بــود 
تامیــن شــده بــود، ولــی انجــام نشــد؛ امــا از ابتــدای ســال 
کل فرودگاه هــا و مدیــر  9۴ بــه صــورت پیوســته از مدیــر 

بــه  فــرودگاه  تجهیــز  نتیجــه  دربــاره  هواشناســی  کل 
RVR ســوال  کــردم.

کــرد: در ســال 9۳ و 9۴، نزدیــک بــه 8۷  کیــد  وی تا
کــه ۳۰ پــرواز در ســال  پــرواز در اصفهــان لغــو شــده اســت 
9۳ و 5۷ پــرواز در ســال 9۴ بــوده اســت؛ ایــن در حالــی 
کــه در همیــن دوســال، ۴۰۰ ســاعت نیــز تاخیــر  اســت 
اصفهــان  فــرودگاه  بــرای  ایــن  کــه  داشــته ایم  پــرواز 
قبــول قابــل  اصــا  کشــور  معیــن  اســتان  عنــوان   بــه 

 نیست.
ــا انتقــاد از آمــار بــاالی تاخیــر و لغــو  اســتاندار اصفهــان ب
پروازهــای فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان ادامــه داد: 
بــا چنیــن تعــداد لغــو و تاخیــر پــروازی، قطعــا نمی توانیم 
گردشــگری آمــاده باشــیم؛ آیــا مســئوالن فــرودگاه  بــرای 
ــون  ــک میلی ــک ی ــده نزدی ــان در آین ــه اصفه ک ــد  می دان
قابــل  ایــن  آیــا  پذیرفــت؟  خواهــد  خارجــی  گردشــگر 
گردشــگران بــا هــزاران مشــکل بــه  کــه  تحمــل اســت 

ــند؟ ــان برس اصفه
ناچیــزی  مبالــغ  بــا  واقعــا  گــر  ا کــرد:  تصریــح  زرگرپــور 
کــه مشــکل اســتان  می توانیــد دســتگاه هایی بخریــد 
ــه شــما چــک ســفید امضــا می دهــم؛  را حــل می کنــد، ب
کــه چــرا یــک چنیــن دســتگاهی  امــا ســوال اینجاســت 
طــی 8 ســال گذشــته بــرای فــرودگاه اصفهــان خریــداری 

ــت؟ ــده اس نش

انتقاد استاندار از عملکرد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

تاخیر و لغو پروازها قابل قبول نیســت

مدیــر کل ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان چهارمحــال 
ــا چنــد مــاه آینــده ســیم کارت های  گفــت: ت و بختیــاری 
درمانــی  دفترچه هــای  جایگزیــن  هوشــمند،  ســامت 
کــز ملکــی تأمیــن اجتماعــی اســتان خواهــد شــد  در مرا

بیمــه  دفترچه هــای  تمدیــد  مشــکل  و 
برطــرف خواهــد شــد. غامرضــا محمــدی 
بیمــه  دفترچه هــای  شــدن  ســیم کارتی  از 

تأمیــن اجتماعــی خبــر داد. 
جایگزیــن  کارت هــای  ســیم  افــزود:  وی 
داخــل  در  درمانــی،  دفترچه هــای 
قــرار  مخصــوص  کارت هــای  و  موبایــل 
در  بیمــار  تمامــی  اطاعــات  و  می گیرنــد 

پزشــکان و  بیمــاران  اختیــار  در  و  می شــوند  ثبــت   آن 
کــز تشــخیصی طــرف قــرارداد ســازمان   داروخانه هــا و مرا
ادامــه  در  محمــدی  می گیــرد.  قــرار  اجتماعــی  تأمیــن 
ــن ســیم کارت های  ــا اســتفاده از ای ــرد: ب ک ــان  ــر نش خاط
ســامت هوشــمند، اتصــال بــه ســامانه ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــه منظــور تجویــز و دریافــت دارو انجــام و 

ســپس دارو در اختیــار بیمــاران قــرار داده می شــود.
کثــری از فــن آوری اطاعــات   وی بــر لــزوم اســتفاده حدا
تأمیــن  ســازمان  فعالیــت  تمامــی  حوزه هــای  در 
کارت هوشــمند ســامت  گفــت:  کــرد و  کیــد  اجتماعــی تا
ح هــای مهــم ســازمان تأمیــن  یکــی از طر
اجتماعــی در نهضــت اســتفاده از فــن آوری 

اطاعــات اســت. 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  کل  مدیــر 
کــرد: زیرســاخت های الزم  اســتان تصریــح 
پرونده هــای  شــدن  الکترونیکــی  بــرای 
درمانــی بــه ســرعت در حــال اجراســت و 
شــرکت خدمات ماشــینی تأمیــن اجتماعی 
تمامــی  اقدامــات را بــرای بهره بــرداری از الکترونیکــی 
ــام داده اســت.  ــان در تأمیــن اجتماعــی انج شــدن درم
ح را صرفه جویــی در وقــت  وی هــدف از اجــرای ایــن طــر
بــه جامعــه هــدف، تحقــق  ارایــه خدمــات مطلوب تــر 
کاهــش مراجعــات افــراد عنــوان  دولــت الکترونیــک و 

کرد.  

جدیــد مأموریــت   ۱۱ تعییــن  حکمــی  بــا  در  کار   وزیــر 
رییــس دبیرخانــه شــورای عالــی اشــتغال را تعییــن و 
کــرد. علــی ربیعــی در حکمــی،  خانــم ارغــوان  منصــوب 
فرزین معتمــد را بــه عنــوان رییــس دبیرخانــه شــورای 

کــرد. عالــی اشــتغال منصــوب 
۱۱ مأموریــت جدیــد شــورای عالــی اشــتغال 

ح زیــر اســت: بــه شــر
اشــتغال  کان  سیاســت های  پایــش   -
مقاومتــی اقتصــاد  سیاســت های  ذیــل 
گیــر  - ایجــاد ائتــاف بــر رشــد اقتصــادی فرا

)اشــتغال محور(
و  ســازمان ها  ملــی  کار  تقســیم  بــر  توافــق  ایجــاد   -

کشــور اشــتغال  حــوزه  در  موثــر  نهادهــای 
- برنامه ریــزی و هماهنگــی بــا نهادهــا و دســتگاه های 
اجرایــی ذی ربــط بــرای برگــزاری منظــم جلســات شــورا 
ــی  کارشناس ــای  کارگروه ه ــی و  ــیون های تخصص کمیس

مرتبــط
کلــی اشــتغال  - مطالعــه و اظهارنظــر دربــاره خــط  مشــی 

ر کشو
ح هــای مرتبــط بــا  - اظهارنظــر درخصــوص لوایــح و طر

ع اشــتغال موضــو
و  موضوعــات  بررســی  و  تهیــه   -
ــی دســتور جلســات شــورا  محورهــای اصل

تخصصــی کمیســیون  و 
اجــرای  پیگیــری  و  ارزیابــی  پایــش،   -
کمیســیون تخصصــی و  مصوبــات شــورا و 

انعــکاس نتایــج
دبیرخانــه  جدیــد  کار  ســازمان  پیشــنهاد  و  تهیــه   -

اشــتغال عالــی  شــورای 
کارگروه هــای مطالعــات تخصصــی و تقویــت  - تشــکیل 
ظرفیــت دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی در حــوزه 

اشــتغال

۱۱ مأموریت جدید شورای عالی اشتغال
 

سیم کارت، جایگزین دفترچه بیمه تأمین اجتماعی می شود

گهی ابالغ آ
طرفیت  به  آبادی  نصیر  پور  نقی  عباس  وکالت  با  مداره  مرضیه  خانم  خواهان 
د به خواسته طالق تقدیم دادگاه های  زند محمو خوانده اسماعیل هاشم زاده فر
)خانواده(  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  اصفهان  شهرستان  خانواده 
ونده  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ میر ارجاع و به کالسه پر
ونده در اجرای ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره  940482 خ 1 ثبت گردیده ، که در پر
رات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار  یک ماده واحده قانون اصالح مقر
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به   ، است  شده  صادر  داوری  به  امر  ارجاع 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و
و انقالب در امور مدنی و قانون فوق الذکر و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  از جراید کثیر االنتشار آگهی می شو
یخ نشر آگهی ، به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  وز پس از تار ظرف بیست ر
ر در آئین نامه فوق الذکر است  د را که واجد شرایط مقر د یکی از اقارب خو کامل خو
رات اقدام  د به شعبه معرفی نماید در غیر اینصورت برابر مقر ، را به عنوان داور خو
خواهد شد. شماره : 34261/ م الف مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان 

– مسلمی

گهی ابالغ آ
خواهان خانم زهره دلوی اصفهانی با وکالت سعید شمس و محمد اسماعیلی به 
تقدیم  طالق  خواسته  به  عوضعلی  زند  فر گندمانی  اسدی  مجید  خوانده  طرفیت 
دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  اصفهان  شهرستان  خانواده  های  دادگاه 
و به  ارجاع  باال خ میر  واقع در اصفهان خ چهارباغ  )خانواده( شهرستان اصفهان 
آئین   2 ماده  اجرای  در  ونده  پر در  که   ، گردیده  ثبت   1 خ   941064 ونده  پر کالسه 
رات مربوط به طالق مصوب  نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقر
1370/12/28 قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است ، به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست  در  و خوانده  دن  بو
و دستور دادگاه  الذکر  قانون فوق  و  امور مدنی  انقالب در  و  دادگاه های عمومی 
از  تا خوانده پس  د  از جراید کثیر االنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی 
یخ نشر آگهی ، به دادگاه  وز پس از تار نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست ر
واجد شرایط  را که  د  اقارب خو از  یکی  د  اعالم نشانی کامل خو و ضمن  مراجعه 
د به شعبه معرفی نماید در  ر در آئین نامه فوق الذکر است ، را به عنوان داور خو مقر
رات اقدام خواهد شد. شماره : 34260/ م الف مدیر دفتر  غیر اینصورت برابر مقر

شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی

قای روح ا..... ملک زاده گهی ابالغ به آ آ
زند مهران متولد 1360/12/1 به اتهام  وح ا ...... ملک زاده فر نظر به اینکه آقای ر
غالمرضا  و  عباسی  اصغر  شکایت  موضوع  وع  مشر نا  یق  طر از  مال  تحصیل 
 931450 کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  دهقانی  حسین  و  اسحاقی 
او  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  واسطه  به  یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت 
دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  است  نگردیده  ممکن 
ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  21 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه 
عدم  صورت  در  د.  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان 
گردید.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور 
پرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان –  شماره : 34224/م الف باز

 طالبی

گهی احضار متهم متن آ
د کیفرخواست( )مربوط به دادگاه با فرض وجو

 9409980353500410  : ونده  پر شماره   9410100353506514 ابالغیه:  شماره 
دو  کیفری  محاکم   1394/12/01 تنظیم:  یخ  تار  940986  : شعبه  بایگانی  شماره 
ونده  دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره........ در پر
اتهام  به  زارعی  رسول  و  اصفهانی  والئی  احمد  برای   9409980353500410 کالسه 
ده که رسیدگی  زنا( تقاضای کیفر نمو یا عمل منافی عفت )غیراز وع  رابطه نامشر
به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 1395/01/23 ساعت 
دن و عدم دسترسی به  11:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بو
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  رات مواد115و180قانون  متهم و در اجرای مقر
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
ر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق  در وقت مقر
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره: 34225/م الف منشی شعبه  مقر

د رستمی 9 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109جزایی سابق(- محمو

گهی ابالغ رای آ
ونده: 941022  شماره دادنامه : 1852 مورخ 94/11/10  کالسه پر

مرجع رسیدگی : شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان
مقابل   ، رگ  بز بازار  اصفهان  نشانی:  ایرج  زند  فر اللهی  خیر  رضا  حمید  خواهان: 
نجفقلی  زند  فر خانه  در  قاسمی  مهران  خوانده:  اللهی  خیر  وشگاه  فر صدر  پاساژ 
مبلغ  به  ملت  بانک  چک  فقره  یک  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول   : نشانی 
ینه دادرسی. با عنایت به محتویات  یال و خسارت تاخیر تادیه و هز 35/000/000 ر
یه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی  ونده و اخذ نظر پر

مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف 

زند ایرج به طرفیت آقای مهران  در خصوص دعوی آقای حمید رضا خیر اللهی فر
یال وجه چک  زند نجفقلی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ر قاسمی در خانه فر
به شماره ی 1525/704336/40 مورخ 94/1/30 به عهده بانک ملت به انضمام 
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پر
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهوردر اشتغال ذمه 
خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی 
د ابراز و ارایه  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ننمو
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 و   519 و   515 198و  و  تجارت  قانون   313 و   310
یال بابت اصل خواسته  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ر
قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی  ینه نشر  و هز ینه دادرسی  بابت هز یال  ر  330/000 و 
یخ اجرای حکم در  یخ سر رسید چک موصوف )94/1/30( تا تار تاخیر تادیه از تار
وز  حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می  ظرف بیست ر
حل  شورای  هشت  شعبه  قاضی  هاشمی  یم  مر الف  م   /34118  : شماره  باشد. 

اختالف اصفهان

دادنامه
ونده  یخ تنظیم : 1394/11/27 شماره پر شماره دادنامه : 9409970354601700 تار

: 9409980362600442 شماره بایگانی شعبه : 940668 
خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  وارتان  زند  فر خاچکیان  رایموند  آقای   : شاکی 
المکان  به نشانی مجهول  نوری  آقای علی   : متهم  اورنگ پ 45  حکیم نظامی ک 
اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدی 2. توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه 
خدای  از  استعانت  با  دادرسی  ختم  اعالم  ضمن  ونده  پر اوراق  جامع  به  توجه  از 

سبحان  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

آقای  و توهین به شاکی  ایراد ضرب و جرح عمدی  بر  آقای علی نوری دایر  اتهام 
شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  با  و  گواه  گواهی  به  باتوجه  خاکچیان  رایموند 
و شواهد  قرائن  و سائر  دن وی  بو متواری  و  ابرازی  و دالئل  و مستندات ضمیمه 
ونده و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه  د در پر موجو
ز است علیهذا دادگاه  ده است محر حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننمو
نامبرده را در اجرای ماده  714و 37 و 38 قانون مجازات اسالمی و مواد 608 قانون 
بدل  نقدی  جزای  یال  ر میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  توهین  جهت  از  یرات  تعز
رای  مینماید.  محکوم  شاکی  حق  در  دیه  هزارم   12/5 میزان  پرداخت  و  شالق  از 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه  وز از تار صادره غیابی و ظرف مدت 20 ر
می باشد. / الف شماره : 34227/ م الف اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
یناز السادات حسینی دارای شناسنامه شماره 14250 به شرح دادخواست  خانم پر
ده و چنین  به کالسه 6744/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در   127734551 بشناسنامه  موالئی  ده  یا  آر وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/2/24
امیر حسین ده موالئی به ش ش 3781   -1 و الغیر  و مادر  پدر  به  منحصر است 
یناز السادات حسینی به ش ش 14250 نسبت مادر والغیراینک با  نسبت پدر 2- پر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه  یفات مقدماتی درخواست مزبور انجام تشر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نشر نخستین آگهی ظرف سه  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 34200/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   67 شماره  شناسنامه  دارای  خانی  حسین  وین  پر خانم 
ده و چنین  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو کالسه 6746/94 
4838در  بشناسنامه  نائینی  خانی  حسین  عیسی  وان  شادر که  داده  توضیح 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1393/12/26 یخ  تار
آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و یک همسر 1- هادی حسین خانی 
نائینی  زند 2- جمشید حسین خانی  فر متوفی  با  به ش ش 61912 نسبت  نائینی 
ش  ش  به  نائینی  خانی  حسین  شهین   -3 زند  فر متوفی  با  نسبت   812 ش  ش  به 
وین حسین خانی نائینی به ش ش 67 نسبت  زند 4- پر با متوفی فر 459 نسبت 
زند 5- عزت خادمه به ش ش 33775 نسبت با متوفی همسر والغیر  با متوفی فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور اینک با انجام تشر
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر  از تار
 خواهد شد. شماره : 34199/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان

 اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
شماره  شناسنامه  دارای  رسولی  راضیه  وکالت  با  رنانی  حسینی  میر  ینب  ز خانم 
10822 به شرح دادخواست به کالسه 6704/94 از این دادگاه در خواست گواهی 
وان فاطمه  بهرامیان بشناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر حصر وراثت نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1383/10/8 یخ  تار 6718در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 2 دختر  1- سید صادق میر حسینی 
زند 2- طاهره بیگم میر حسینی رنانی  رنانی به ش ش 34784 نسبت با متوفی فر
ینب میر حسینی رنانی به ش ش  زند  3- ز به ش ش 34783 نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست  زند والغیر اینک با انجام تشر 10822 نسبت با متوفی فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی  مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه  دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 34197/م الف

 رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
زاد خلیقی نژاد دارای شناسنامه شماره 288 به شرح دادخواست به کالسه  آقای فر
ده و چنین توضیح  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو  6701/94
 1394/8/3 یخ  تار 440در  بشناسنامه  نژاد  خلیقی  مرتضی  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به ش ش 288 نسبت  نژاد  زاد خلیقی  فر  -1 و یک همسر  و یک دختر  به دو پسر 
به  نژاد  خلیقی  فرناز   -3 زند  فر نسبت   7 ش  ش  به  نژاد  خلیقی  فرشاد   -2 زند  فر
زند 4- فخری احمدی به ش ش 330 نسبت همسر والغیر  ش ش 9577 نسبت فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور اینک با انجام تشر
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر  از تار

خواهد شد.
 شماره : 34191/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   100 شماره  شناسنامه  دارای  نیک  یان  صفار افسانه  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6745/94 کالسه  به 
یخ  وان همدم خانم وفائی بشناسنامه 15467در تار چنین توضیح داده که شادر
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/6/27
زند   با متوفی فر مرحوم منحصر است به 1- مهدی وفائی به ش ش 1254 نسبت 
سعید   -3 زند  فر متوفی  با  نسبت   1008 ش  ش  به  نیک  یان  صفار حمیدرضا   -2
به  وفائی  احترام   -4 زند  فر متوفی  با  نسبت   1303 ش  ش  به  نیک  یان  صفار رضا 
زند 5- محبوبه وفائی به ش ش 26230 نسبت با  ش ش 725 نسبت با متوفی فر
زند 7-  فر متوفی  با  100 نسبت  به ش ش  نیک  یان  افسانه صفار زند 6-  فر متوفی 
انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر متوفی  با  278نسبت  ش  ش  به  نیک  یان  صفار لیال 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 شماره : 34201/م الف 

رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

حتما بخوانید!
تاخیر و لغو پروازها قابل قبول نیست شنبـــــه  8 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 103 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



حرف و نقل
نامــه ای  نــگارش  بــا  دارد  قصــد  ده نمکــی  مســعود   -
کــران نشــدن فیلــم »رســوایی  خطــاب بــه مــردم بــرای ا

دهــد. ارایــه  توضیحاتــی  نــوروز  در   »۲
کتــاب ســال ســینما بــا معرفــی  - مراســم پنجمیــن جایــزه 
برگزیــدگان آن برگــزار شــد و حجــت اهلل ایوبــی، رییــس 
کــرد ســازمان بــرای نویســندگان  ســازمان ســینمایی آرزو 

ــا او رییســش باشــد. بــود ت
نامــه ای  در  موســیقی  فعــال  هنرمنــد  پانصــد   -
ساســان  از  موســیقی  خانــه  شــکایت  بــه  اعتراض آمیــز 
موســیقی  صاحب نــام  مــدرس  و  پژوهشــگر  فاطمــی ، 

دادنــد. نشــان  کنــش  وا
کلهرنیــا، عضــو شــورای هنــری هشــتمین جشــنواره   -
تجســمی فجر، در همایــش »هنــر معاصــر ایــران و جهانــی 
شــدن«، هنــر معاصــر ایــران را اندیشــه محور و هنرمنــدان 

کــرد. معاصــر ایــران را فیلســوف و شــاعر توصیــف 
 »7 خشــمگین  مــرد  »دوازده  نمایــش  افتتــاح  زنــگ   -

شــد. زده  ســلطانی  مهــدی  دســت  بــه  اســفندماه 
عالــی  شــورای  رییــس  موســوی،  ســیدغالمرضا   -
سیســتم  ُحســن  بزرگ تریــن  ســینما،  تهیه کننــدگان 
دگرگونــی  را   )VOD( فیلــم  درخواســتی  نمایــش 
بــه  نســبت  امــا  دانســت؛  خانگــی  نمایــش  ارایــه 
داد. هشــدار  پــروژه  ایــن  از  احتمالــی  پول شــویی های 
- چهامیــن مجموعــه شــعر حســین ســناپور بــا عنــوان 

می شــود. منتشــر  زودی  بــه  »مهلکــه« 
دیویــد  نوشــته   روزمــره«  زندگــی  و  »فرهنــگ  کتــاب   -
عنــوان  بــه  میرزابیگــی،  نازنیــن  ترجمــه   بــا  اینگلیــس 
ــی«  ــر زندگ ــه و هن ــاب از مجموعــه  »تجرب کت ــن  نوزدهمی

منتشــر شــد.
در  حضــور  از  بعــد  کشــور  دســتی  صنایــع  معــاون   -
)هنرمنــد  ملک ثابــت  غضنفــر  مرحــوم  هفتــم  مراســم 
دارایی بافــی یــزد(، از زیرســاخت ها و ظرفیت هــای شــهر 
 یــزد و میبــد بــرای ثبــت جهانــی در ســال آینــده بازدیــد 

کرد.
کلــر ژوبــرت،  کتــاب »آرزوی زنبــورک« و »لینالونــا« از  - دو 
کن ایــران، بــه زودی راهــی بــازار  نویســنده فرانســوی ســا

می شــود.
ســال   ۲۵ از  پــس  آمریکایــی  فیلم هــای  بدلــکاران   -
ــر  ــه جــا نداشــتن در جوایــز اســکار امســال براب اعتــراض ب
کادمــی  اســکار جمــع می شــوند تــا صــدای خــود را بــه  آ

برســانند. مربوطــه  مدیــران  گــوش 
پردرآمدتریــن  عنــوان  بــه  الرنــس،  جنیفــر  حالــی  در   -
یــک  حتــی  کــه  شــده  انتخــاب  اســکار  امســال  نامــزد 
کمتریــن  بازیگــر،  بهتریــن  بخــش  در  دیگــر  زن  نامــزد 
 درآمــد بــرای ورود بــه لیســت پردرآمدتریــن بازیگــران را 

نداشت.

سخن دل

 آغاز اجراهای نوروزی تئاتر یزد 
از 27 اسفندماه

برنامه هــای نــوروزی تئاتــر در اســتان یــزد از ۲7 اســفند بــا 
اجــرای نمایش هــای صحنــه ای و خیابانــی آغــاز می شــود. 
هنرهــای  انجمــن  رییــس  دهقان هراتــی،  محمــود  دکتــر 
ــالت  ــت: تعطی گف ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــزد ب ــتان ی ــی اس نمایش
ســال جدیــد در شــهر یــزد، بــا اجــرای ســه نمایــش صحنــه ای 
نمایش هــا  ایــن  می شــود.  همــراه  خیابانــی  نمایــش   ۵ و 
ــرای اجــرا آمــاده  ــر اســتان ب کارگردانــی ســه هنرمنــد تئات ــه  ب
و محســن  علــی جابــر  شــهریار،  ســعید  آقایــان  می شــوند. 
جابــر نمایش هایشــان را در نــوروز 9۵ روی صحنــه خواهنــد 
خیابانــی  نمایش هــای  فراخــوان  داد:  ادامــه  وی  بــرد. 
پیش بینــی طبــق  می شــود.  منتشــر  هفتــه  ابتــدای   نیــز 
۵ نمایــش خیابانــی، تعطیــالت فروردیــن ماه در ســطح شــهر 
کارگــردان تئاتــر آغــاز  اجــرا خواهنــد داشــت. ایــن بازیگــر و 
کــرد و افــزود:  اجراهــای صحنــه ای را از ۲7 اســفند اعــالم 
اجــرای  اســفند   ۲7 از  صحنــه ای  نمایش هــای  از  یکــی 
کــرد و دو نمایــش دیگــر نیــز از  عمومــی  خــود را آغــاز خواهــد 
۲ فروردیــن روی صحنــه می رونــد. اجراهــای خیابانــی نیــز 
از همیــن تاریــخ مهمــان مــردم و مســافران نــوروزی خواهنــد 

بــود. 

کران می شود »حریر« به زودی ا
پایــان  بــا  ســینما،  تهیه کننــده  آزادی  گفتــه غالمرضــا  بــه 
کارگردانــی فریــال بهــزاد  یافتــن تدویــن نهایــی »حریــر« بــه 
کــران می شــود. غالمرضــا آزادی  ایــن فیلــم بــه زودی آمــاده ا
تهیه کننــده ســینما بــا اشــاره بــه فیلــم ســینمایی »حریــر« 
گفــت: »حریــر« به تازگــی پروانــه  کارگردانــی فریــال بهــزاد  بــه 
ــا توجــه بــه اینکــه  کــرده اســت و ب نمایــش خــود را دریافــت 
کنــد، بــه  کاهــش پیــدا  نیــاز داشــتیم تــا زمــان ایــن فیلــم 
بــه را  فیلــم  ایــن  زمــان  دوبــاره  تدویــن  بــا  دلیــل   همیــن 
۸۵ دقیقــه رســاندیم. وی ادامــه داد: بــرای پخــش ایــن اثــر 
ســینمایی بــا شــرکت »بامــداد فیلــم« قــرارداد بســته ایم و 
امیــدوارم بتوانیــم »حریــر« را هرچــه ســریع تر در ســینماهای 
کــران کنیــم. در »حریــر« آخریــن ســاخته فریــال بهــزاد  کشــور ا
امیــر  کلیــن آواره،  بازیگرانــی چــون علیرضــا جاللی تبــار، ژا
مجیــد  ابــی زاده،  آرزو  عجمیــان،  روشــنک  صالحــی زاده، 
غفــاری بابــک  ســرو،  همــا  آلوســی،  فرشــته   مهــدی زاده، 
کرمعلــی، نازنیــن  نورعلــی فرهــادی، الهــه شــیرازی، غــزل 
امیرشــمس الدین  آهنگــر،  مریــم  آزیتــا ســتوده،  احمــدی، 
حشــمت زاد، پریســا یونســی، نیــکا خســروآبادی، محمــد 
ضیایــی، فرهــاد راد، ســمیرا آقایــی، هدیــه شــهیدی، پرنیــا 
نیمــا  طهماســبی،  مهرنــوش  طهماســبی،  مهرنــاز  بیــات، 
رضــازاده، ســحر محمــدی، الهــام نورانــی، رضــا آزاد، رکســانا 
محمدرضــا، راحیــل بوســتانی، محمــد بهــروز شــیخ ســفلی و 

مــژگان شــمس بــه ایفــای نقــش پراخته انــد.

اخبار کوتاه

کیمیــای وطــن: همــواره مخاطبــان اصلــی برنامه هــای نــوروزی 
کــه بــه واســطه 13 روز  کــودکان و نوجوانانــی هســتند  تلویزیــون، 
تعطیــالت، اوقــات خوشــی را ســپری می کننــد؛ امــا امســال بــه 
نظــر می رســد بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن پخــش کاله قرمــزی 
گل و بلبــل و ... رســانه ملــی برنامــه خاصــی  و همچنیــن محلــه 
کــردن اوقــات فراغــت بخــش بزرگــی  از مخاطبــان  پــر  بــرای 
گویــا بــه بحــث بودجــه صــدا و  خــود نــدارد. ایــن مشــکل نیــز 
ســیما مربــوط اســت. مســلم آقاجــان زاده، تهیه کننــده برنامــه 
کــه  ــا اشــاره بــه اینکــه مشــخص نیســت  گل و بلبــل« ب »محلــه 
بتواننــد بــرای نــوروز برنامــه ای داشــته باشــند یــا خیــر، می گویــد: 
ح  کــه ایــن طــر مــا طرحــی را بــه شــبکه دو بــرای نــوروز داده ایــم 
کــرده و در شــبکه هــم تصویــب شــده  مراحــل اداری خــود را طــی 
ــوز  ــه تولیــد برســد؛ چــون هن ــه ب ک اســت؛ امــا مشــخص نیســت 
حــدود 7۰ درصــد از بودجــه ســری قبــل ایــن برنامــه پرداخــت 
ــا وجــود اینکــه حــدود چنــد مــاه  نشــده اســت. وی ادامــه داد: ب
گذشــته اســت و پخــش آن هــم  ــرداری برنامــه  اســت از تصویرب
بــه پایــان رســیده اســت، ولــی مــا مبلــغ زیــادی را بــه عوامــل و 
کارهــای فنــی برنامــه عمــو پورنــگ بــه مــا  کــه در  ســایر افــرادی 
کردنــد، بدهــکار هســتیم. بــا ایــن حــال مــا عالقه منــد  کمــک 
کننــده  تهیــه  ایــن  کنیــم.  کار  هــم  عیــد  بــرای  کــه  هســتیم 
گل  از برنامــه »محلــه  کــودک دربــاره حمایت هــا  برنامه هــای 

گل  کــرد: شــهرداری، اسپانســر برنامــه »محلــه  و بلبــل« اظهــار 
کــه بــه تعهداتــش عمــل نکــرد و خــود صداوســیما  و بلبــل« بــود 
کــه دولــت امیــد هــم  از آنجایــی  نــدارد.  کــه بودجــه ای   هــم 
کــرده  هنرمنــدان، بــه خصــوص هنرمنــدان صداوســیما را ناامیــد 
اســت، ایــن ســازمان در بودجــه دچــار مشــکالت زیــادی شــده 

اســت.
کودک   بحران برنامه های 

کــودک  کنــون وضعیــت برنامه هــای  کــرد: ا آقاجــان زاده تصریــح 

بــه معنــای واقعــی دچــار بحــران شــده اســت و برنامه ســازان 
کننــد.  گهی هــای بازرگانــی جبــران  کمبودهــای خــود را بــا آ بایــد 
دوســتان مــا در برنامــه »کاله قرمــزی« هنــوز نتوانســته اند بودجــه 
کنــون  کننــد و وضعیتشــات بالتکلیــف اســت. ا خــود را دریافــت 
برنامه هایــی ســرپا هســتند کــه مشــارکتی ســاخته شــوند؛ درحالی 
کــودک نمی تــوان بــه ســراغ تبلیــغ مــواد مصرفــی  کــه در حــوزه 
ــزان  ــه می ــا اشــاره ب رفــت. تهیه کننــده برنامــه »عمــو پورنــگ« ب
کــرد: طبــق  عنــوان  برنامــه  ایــن  تاثیرگــذاری  و  رضایتمنــدی 

کــودکان و  از  نظرســنجی های صداوســیما، حــدود ۸1 درصــد 
نوجوانــان و حــدود ۶۴ درصــد از والدیــن بیننــده برنامــه »محلــه 
ــد و در ایــن میــان، حــدود 9۰ درصــد از ایــن  گل و بلبــل« بوده ان
ــود  برنامــه رضایــت حاصــل شــده اســت. تمــام تــالش مــا ایــن ب
کــودک اتفاقــات خوبــی رقــم بزنیــم و از  کــه بتوانیــم در حــوزه 
زمانــی کــه محمدرضــا جعفــری جلــوه، بــه عنــوان مدیر در شــبکه 
کمک هــای زیــادی بــه مــا داشــت. مــا حــدود  دو مســتقر شــد، 
کــه بعــد از  کردیــم   1۴۰۰ متــر دکــور بــرای ایــن برنامــه فراهــم 
انقــالب چنیــن دکــوری بی نظیــر بــود؛ مــا بهترین هنرپیشــه های 
مهمــان و ثابــت را بــه برنامــه آوردیــم و از هنرمنــدان طنــز پــرداز 

گرفتیــم. کمــک 
لطمــه  فرهنــگ  بــه  نهایــت  در  بودجــه،  ســر  بــر  دعــوا    

نــد می ز
کــودک  کاال در برنامه هــای  آقاجــان زاده بــا بیــان اینکــه تبلیــغ 
از  کــرد: مــن  بــا اقتصــاد مقاومتــی هماهنــگ نیســت، اظهــار 
کــه  کننــد  نماینــدگان مجلــس می خواهــم بودجــه ای را تصویــب 
سیاســتگذاری مــا بــا اقتصــاد مقاومتــی مغایــر نباشــد. احتمــاال تــا 
چنــدی دیگــر تلویزیــون برندهــای خارجــی را هــم تبلیــغ کنــد کــه 
ایــن فضــا بــه ســمت مصرف گرایــی ســوق پیــدا می کنــد. دعــوای 
کــودک  دولــت بــر ســر بودجــه در نهایــت بــه فرهنــگ و حــوزه 

لطمــه می زنــد.

نگاهی به مشکالت بودجه در رسانه ملی

کودک و نوجوان بر سر دو راهی بودن یا نبودن برنامه نوروزی 

فیلــم ســینمایی »17۵ غــواص«  کارگــردان  ســعید چــاری، 
کــرد: ایــن اثــر ســینمایی، نــوروز 9۵ جلــوی دوربیــن  بیــان 
گفــت:  مــی رود. چــاری بــا اشــاره بــه فیلــم »17۵ غــواص« 
فیلمنامــه ایــن فیلــم ســینمایی، چندین بــار بازنویســی شــده 

ــا 1۵ روز آینــده  اســت و آخریــن بازنویســی آن ت
ــه  ــان می رســد. در حــال حاضــر در مرحل ــه پای ب
طراحــی اســتوری بــورد هســتیم و بــا توجــه بــه 
کــه ایــن اثــر ســینمایی دارد  موضــوع متفاوتــی 

می خواهیــم همــه چیــز بــا دقــت در پیش تولیــد 
تــا در طــول فیلمبــرداری دچــار  انجــام شــود 
مشــکل نشــویم. وی ادامــه داد: در ایــن فیلــم 

کیمیایــی، علیرضــا خمســه  حضــور بازیگرانــی چــون پــوالد 
ــت  ــده اس ــی ش ــمی  قطع ــید جواد هاش ــی زاده، س ــد حاج مجی
و تــا چنــد روز آینــده تعــدادی از بازیگــران جدیــد نیــز بــه ایــن 
کارگــردن بــا اشــاره بــه همــکاری  پــروژه اضافــه می شــوند. ایــن 
کــرد: فیلمبــرداری »17۵  کیــد  نیــروی دریایــی در ایــن فیلــم تا

پــروژه  ایــن  می شــود.  آغــاز  مــاه  فروردیــن   1۰ از  غــواص« 
بخش هــای  در  مختلفــی  لوکیشــن های  دارای  ســینمایی 
کشــور اســت. در خالصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده  مختلــف 
اســت: عملیــات »کربــال ۴« لــو مــی رود و بــه خاطــر ایــن خیانــت 
کــه فرماندهــی آن را حبیــب و حــاج   لشــکری 
عراقی هــا  گرفتــار  دارنــد،  عهــده  بــر  کاظــم 
همــه  حرکــت  ایــن  درنتیجــه  و  زمین گیــر  و 
رزمنده هــا شــهید و مجــروح می شــوند. در ایــن 
کاظــم می خواهــد نیروهایــش را  حــال، حــاج 
امــا حبیــب مجروحــان  برگردانــد؛  عقــب  بــه 
و  می گــذرد  ســال ها   . نمی گــذارد...  تنهــا  را 
حبیــب بــر نمی گــردد تــا اینکــه در ســال 9۴، پیکر حــاج حبیب 
کنــون رییــس تفحــص اســت، در  کــه ا کاظــم  توســط حــاج 
غــواص   17۵ وی  می شــود؛  پیــدا  دســته جمعی  گــور  یــک 
ک وطــن  گــور شــده بودنــد، بــه خــا کــه زنــده بــه   دست بســته را 

باز می گرداند.

»۱7۵ غواص«، نوروز جلوی دوربین می رود
ــد  ــم »چهارشــنبه 19 اردیبهشــت«، ســاخته وحیــد جلیلون فیل
ربیــع گــزارش خبرگــزاری  بــه  کــران می شــود.  ا اصفهــان   در 
کارگردانــی وحیــد  فیلــم چهارشــنبه 19 اردیبهشــت فیلمــی  بــه 
ســال  ســاخته  مهــکام،  حســین  و  او  نویســندگی  جلیلونــد، 

1393 اســت. ایــن فیلــم در هفتــاد و دومیــن 
پــرده  روی  بــه  ونیــز  فیلــم  جشــنواره  دوره 
رفــت و برنــده جایــزه فیپرشــی شــد. همچنیــن 
غ  ســیمر و  فیلــم  بهتریــن  بلوریــن  غ  ســیمر
ــی در ســی و ســومین  کارگردان بلوریــن بهتریــن 
جشــنواره فیلــم فجــر و بهتریــن فیلــم از نــگاه 
منتقــدان بین المللــی جشــنواره فیلــم ونیــز از 

کریمــی، امیــر آقایــی  دیگــر افتخــارات ایــن فیلــم اســت. نیکــی 
بــرزو ارجمنــد، وحیــد جلیلونــد، آفریــن  خ فروتنیــان،  شــاهر
یزدانــی  میــالد  افشــاری نژاد،  کتانــه  داخ،  ســعید  عبیســی، 
تیــام  و  بهبهانــی  زکیــه  آرمیــده،  حشــمت  احمدپــور،  ســحر 
محمــدی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. بــرزو 

ارجمنــد بــرای بــازی در فیلــم »چهارشــنبه 19 اردیبهشــت« در 
کــرد و از  1۰۲  مــدت ۲ مــاه بــرای 3 ســکانس، 1۸ کیلــو وزن کم 
کیلــو رســید. فیلــم »چهارشــنبه 19 اردیبهشــت«  کیلــو بــه ۸۲ 
کشــورهای ایتالیــا  ابتــدا »چهارشــنبه 19 آبــان« نــام داشــت. 

فیلــم  و...  هلنــد  یونــان،  ترکیــه،  بلژیــک، 
کــران  ا بــرای  را  اردیبهشــت«  »چهارشــنبه 19 
عمومی خریده انــد و قــرار اســت فیلــم در بعضــی 
نمایــش  بــه  ژانویــه  مــاه  از  کشــورها  ایــن  از 
دربیایــد. داســتان چهارشــنبه 19 اردیبهشــت 
کــه در  ــر متعــارف اســت  گهــی غی ــاره یــک آ درب
همشــهری روزنامــه  نیازمندی هــای   بخــش 

جمعیــت زیــادی را در روز مشــخصی بــه خیابــان می کشــد. 
ــا...  ــد؛ ام ــان می ده ــر پای ــی الظاه ــه را عل ــس قائل ــت پلی دخال
کــران ایــن فیلــم بــا حضور تهیــه کننده  جلســه نقــد و بررســی و ا
آن، علی جلیلوند، در تاریخ 1۰ اســفندماه از ســاعت 1۲ در تاالر 

پیامبــر اعظــم )ص( دانشــگاه اصفهــان برگــزار می شــود.

کران می شود فیلم »چهارشنبه ۱9 اردیبهشت« در اصفهان ا

5فرهنگ و هنر شنبـــــه  8 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 103»حریر« به زودی اکران می شود ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای محمد کاظمی دارای شناسنامه شماره 828 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو  6710/94
یخ 1394/8/5 اقامتگاه  وان صفر علی کاظمی بشناسنامه 108 در تار داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه  و د بدر دائمی خو
زند  پسر و 1 دختر و یک همسر  1- محمد کاظمی به ش ش 828  نسبت با متوفی فر
زند 3- مهدی کاظمی  2- محسن کاظمی قهنویه به ش ش 46 نسبت با متوفی فر
یبا کاظمی به ش ش 1194 نسبت با  زند 4- فر به ش ش 373 نسبت با متوفی فر
عزت   -6 زند  فر متوفی  با  نسبت   526 ش  ش  به  کاظمی  مرضیه   -5 زند  فر متوفی 
یفات  کاظمی زهرانی به ش ش 5 نسبت با متوفی همسر و الغیر اینک با انجام تشر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین  تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 
رضا   – اصفهان  استان  اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34174/م   :

عباسی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
به کالسه  آقای جمشید شیخ دارای شناسنامه شماره 324 به شرح دادخواست 
ده و چنین توضیح  6709/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/7/8 یخ  تار در   379 بشناسنامه  شیخ   الحسین  عبد  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به 4 پسر و سه دختر و یک همسر 1- امیر هوشنگ شیخ به ش ش 4627 نسبت با 
زند 3- جمشید  زند  2- حمید رضا شیخ به ش ش 1 نسبت با متوفی فر متوفی فر
زند 4- فرهاد شیخ به ش ش 279 نسبت با  شیخ به ش ش 324 نسبت با متوفی فر
زانه شیخ  زند 6- فر وانه شیخ به ش ش 184 نسبت با متوفی فر زند 5- پر متوفی فر
زند 7- یگانه شیخ به ش ش 380 نسبت با متوفی  به ش ش 306 نسبت با متوفی فر
را در یک نوبت پی  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر اینک با انجام تشر همسر
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار

گواهی صادر خواهد شد. 
 – 10 شورای حل اختالف استان اصفهان  رئیس شعبه  الف  : 34173/م  شماره 

رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
به کالسه  خانم زهرا رضوی دارای شناسنامه شماره 1575 به شرح دادخواست 
ده و چنین توضیح  6707/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/10/25 یخ  تار در   799 بشناسنامه  رضوی  رضی  سید  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2-  به 2 دختر و یک همسر 1- زهرا رضوی به ش ش 1575 نسبت با متوفی فر
زند 3- اشرف السادات نعمت الهی  لیال رضوی به ش ش 2209 نسبت با متوفی فر
را  یفات مقدماتی درخواست مزبور به ش ش 302 همسر و الغیر اینک با انجام تشر
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 –  شماره : 34172/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

رضا عباسی 

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   68523 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حبیب  منصوری  حسن  آقای 
حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6693/94 کالسه  به  دادخواست 
آبادی  حبیب  منصوری  محمد  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت 
د  و د بدر اقامتگاه دائمی خو یخ 1393/3/26  تار بشناسنامه 1- 127221848 در 
الغیر1-  و  مادر  و  پدر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
حسن منصوری حبیب آبادی به ش ش 68523 نسبت با متوفی پدر  2- بتول نور 
بخش حبیب آبادی به ش ش 5887 نسبت با متوفی مادر والغیر اینک با انجام 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ نشر  می 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. 
 – استان اصفهان  اختالف  10 شورای حل  رئیس شعبه  الف  : 34168/م  شماره 

رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   2720 شماره  شناسنامه  دارای  وی  خسر محبوبه  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6694/94 کالسه  به 
یخ  تار در    11 بشناسنامه  کتکی  فتحی  کامران  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/11/10 اقامتگاه دائمی خو
ش  ش  به  کتکی  فتحی  هلیا   -1 مادر   و  دختر  یک  و  همسر  یک  به  است  منحصر 
وی به ش ش 2720 نسبت  1276185782 نسبت با متوفی دختر 2- محبوبه خسر
با متوفی همسر 3- ملکی جان به ش ش 389 نسبت با متوفی مادر والغیر اینک با 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه  یفات مقدماتی درخواست مزبور انجام تشر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : 34167/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

– رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای جالل مظاهری  کاشانی  دارای شناسنامه شماره 387 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6751/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
وان صدیقه خانم مظاهری کلهرادی بشناسنامه 977  در  توضیح داده که شادر
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   83/9/29 یخ  تار
مرحوم منحصر است به 1- جالل مظاهری کاشانی به ش ش 387 نسبت با متوفی 
زند 3- کمال  زند 2- جمال مظاهری کاشانی به ش ش 451 نسبت با متوفی فر فر
انجام  با  اینک  الغیر  و  زند  فر متوفی  با  نسبت   1383 ش  ش  به  کاشانی  مظاهری 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ نشر  می 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. 
 – اصفهان  استان  اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34159/م   : شماره 

رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای مصطفی کالهدوز رحیمی  دارای شناسنامه شماره 243 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6593/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
  11448 بشناسنامه  رحیمی   کالهدوز  سلطان  همدم  وان  شادر که  داده  توضیح 

الفوت آن  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر اقامتگاه دائمی خو یخ 94/9/30  در تار
زند و ال غیر اینک  مرحوم منحصر است به 1- مصطفی کاله دوز رحیمی 243 فر
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
یخ نشر نخستین  هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

34158/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم هدی صادق زادگان  دارای شناسنامه شماره 26946 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6708/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در    720 بشناسنامه  زادگان   صادق  عباس  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/10/6 اقامتگاه دائمی خو
با  نسبت   38678 ش  ش  به  نوئی  وازه  در قیصری  بتول   -1 به  است  منحصر 
زند 3-  متوفی همسر 2- هدی صادق زادگان به ش ش 26946 نسبت با متوفی فر
زند و الغیر اینک با انجام  محسن صادق زادگان به ش ش 495 نسبت با متوفی فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ نشر  می 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 : 34161/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم اکرم زعفرانی  دارای شناسنامه شماره 606 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو از   6700/94
یخ 1394/11/10  وان سید رضا گجراتی   بشناسنامه 35451  در تار داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به سه پسر و یک دختر و یک همسر و مادر 1- سید کاظم گجراتی به ش ش 11835 
متوفی  با  نسبت   18145 ش  ش  به  گجراتی  علی  سید   -2 زند  فر متوفی  با  نسبت 
زند 4-  زند 3- سید سعید گجراتی به ش ش 1271644703 نسبت با متوفی فر فر
زند 5- اکرم زعفرانی به ش ش  الهام السادات گجراتی 18146 نسبت با متوفی فر
انجام  با  اینک  والغیر   مادر   32778 ش  ش  به  علوی  عراق  عزت   -6 همسر   606
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ نشر  می 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. 
 - اصفهان  استان  اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34165/م   : شماره 

عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
کالسه  به  دادخواست  شرح  65به  شماره  شناسنامه  دارای  بیاتی   کیوان  آقای 
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6711/94
یخ 1392/6/28  وان ملوک فرهادی همدانی  بشناسنامه 566  در تار داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
و بیاتی به  به 1- عبداهلل بیاتی به ش ش 21870 نسبت با متوفیه همسر 2- کیخسر
زند 3- کیوان بیاتی به ش ش 65 نسبت با متوفیه  ش ش 29391 نسبت با متوفیه فر
زند 5- کامبیز بیاتی به ش  زند 4- کامران بیاتی به ش ش 110 نسبت با متوفیه فر فر
وین بیاتی به ش ش 502 نسبت با متوفیه  زند 6- پر ش 31065 نسبت با متوفیه فر
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34175/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان – رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
به کالسه  دارای شناسنامه شماره 664به شرح دادخواست  آزادی   رامتین  آقای 
ده و چنین توضیح  6698/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1387/10/18  یف جوزدانی بشناسنامه 297  در تار وان فهیمه شر داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند 2- رامش آزادی به ش  به 1- رامتین آزادی  به ش ش 664 نسبت با متوفیه فر
زند 3- راشین آزادی به ش ش 665 نسبت با متوفیه  ش 227 نسبت با متوفیه فر
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34164/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان – رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
2به  شماره  شناسنامه  دارای  استکی   مرتضی  وکالت  با  زی  در گو سیاوش  آقای 
شرح دادخواست به کالسه 6592/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
یخ  زی بشناسنامه 67  در تار در وان جمال گو ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   93/11/9
زند 3-  زی 221 فر در زند  2- منصور گو زی 2 فر در منحصر است به 1- سیاوش گو
زی  در وز گو زند 5- دل افر زی 392 فر در زند 4- فاطمه گو زی 1614 فر در د گو مسعو
والغیر  همسر   15 زی  در گو فاطمه   -7 زند  فر  52777 زی  در گو ناهید   -6 زند  فر  4
را در یک نوبت آگهی می نماید  یفات مقدماتی درخواست مزبور اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین  تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

34157/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  1002به  شماره  شناسنامه  دارای  برکتین  رضا  محمد  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6720/94 کالسه 
یخ  تار در    5972 بشناسنامه  برکتین  تقی  محمد  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/7/9 اقامتگاه دائمی خو
ش  ش  به  برکتین  محمد   -1 همسر   یک  و  دختر   2 و  پسر  سه  به  است  منحصر 
نسبت   866 ش  ش  به  برکتین  جعفر  محمد   -2 زند  فر متوفی  با  نسبت   47649
زند 4-  زند 3- محمد رضا برکتین به ش ش 1002 نسبت با متوفی فر با متوفی فر
زند 5- زهرا برکتین به ش ش 1286  فاطمه برکتین به ش ش 210 نسبت با متوفی فر
و  متوفی همسر  با  به ش ش 1203 نسبت  اقدس چینی  زند 6-  فر متوفی  با  نسبت 
را در یک نوبت پی در پی  یفات مقدماتی درخواست مزبور الغیر اینک با انجام تشر
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  باشد از تار
10 شورای حل اختالف  الف رئیس شعبه  : 34181/م  صادر خواهد شد. شماره 

استان اصفهان – رضا عباسی



 عملکرد بازیکنان خارجی 
آرمانی نبود

در  تیمــش  عملکــرد  مصطفی هاشــمی  دربــاره 
گفــت:  رقابت هــای غــرب آســیا بــه خبرنــگار ورزشــی آنــا 
» تیــم مــا در مرحلــه نیمه نهایــی مقابــل الریــاض بــا چنــد 
اشــتباه از صعــود بــه مرحلــه فینــال بازمانــد. البتــه مــا این 
کار ســختی در ایــن رقابت هــا  کــه  پیش بینــی را داشــتیم 
خواهیــم داشــت؛ امــا مهم تریــن مســئله تــاش بازیکنان 
کــه بــه خوبــی در ایــن رقابت هــا شــاهد آن بودیــم.« بــود 
بایــد  و  اســت  باخــت  و  بــرد  ورزش  »ذات  افــزود:  وی 
بگیریــم؛  درس  پیش آمــده  اتفاقــات  ایــن  همــه  از 
همچنیــن بازیکنــان مــا از نظــر روحــی و روانــی در شــرایط 
کادر فنــی از عملکــرد  مناســبی نبودنــد؛  امــا بــا ایــن حــال 

همــه آن هــا رضایــت دارد.«
ــرد  ــاره عملک ــن درب ــگاه آزاد همچنی ــم دانش ــرمربی تی س
بازیکنــان خارجــی تیمــش اظهــار کــرد:  »تیــم مــا بــه دلیل 
رقابت هــای لیــگ برتــر و مرحلــه ســخت پلــی آف نیــاز 
کــه دســت بــه ایــن تغییــر بزنــد و چندبازیکــن  داشــت 
کــه  کنــد؛ امــا بــه هــر حــال بازیکنانــی  خارجــی را جــذب 
این گونــه بــه تیــم اضافــه می شــوند، هماهنگــی الزم را بــا 
کامــا طبیعــی  دیگــر بازیکنــان نداشــتند و ایــن موضــوع 
بــود. عملکــرد ایــن بازیکنــان خارجــی بــه نســبت خــوب 
بــود، امــا آرمانــی نبــود و نمی توانیــم توقــع بیشــتری از 

آن هــا داشــته باشــیم.«
وی همچنیــن بــه جــذب بازیکــن خارجــی دیگــری برای 
گفــت:  »در حــال حاضــر  کــرد و  رقابت هــای لیــگ اشــاره 
ــر  ــه لیــگ برت ــی آف، حســاس ترین مرحل رقابت هــای پل
گرفــت  فنــی تصمیــم  کادر  دلیــل  بــه همیــن  و  اســت 
کنــون  بازیکــن دیگــری بــه جمــع مــا اضافــه شــود و هــم ا
ــه  ک ــتیم  ــی آن هس ــل مقدمات ــام مراح ــال انج ــم در ح ه
امیــدوارم هــر چــه زودتــر انجــام شــود و بــه مــا بپیونــدد.«

کــه نیــاز اســت بــرای رشــد  هاشــمی  بــا بیــان ایــن مطلــب 
بســکتبال ایــران بــا دیگر باشــگاه های بین المللــی رابطه 
گر هر رشــته  داشــته باشــند، عنــوان کــرد:  » بــه طــور حتــم ا
ورزشــی راه پیشــرفت و صعــود را در پیــش بگیــرد، بایــد با 
دیگــر کشــورها و باشــگاه رابطــه بین المللــی داشــته باشــد 

و بــا آن هــا بــه رقابــت بپــردازد.«
بــه  پایــان  در  دانشــگاه   آزاد  بســکتبال  تیــم  ســرمربی 
کــرد  ــر اشــاره  وضعیــت تیمــش در رقابت هــای لیــگ برت
گفــت:» از فــردا مرحلــه پلــی آف رقابت هــای لیــگ برتــر  و 
آغــاز می شــود و تیــم مــا در اولیــن دیــدار خــود مقابــل 
ک بــه میــدان مــی رود. در ایــن مرحلــه تیــم  شــهرداری ارا
ــا بــه مرحلــه  ــا چهــار بــازی را پیــروز شــود ت مــا نیــاز دارد ت
بعــد صعــود کنــد. تیــم ما محکــوم به پیــروزی اســت و در 
کادر فنــی تــاش می کننــد؛  ایــن میــان همــه بازیکنــان و 
امــا آینــده غیــر قابــل پیش بینــی اســت و نمی دانیــم چــه 

اتفاقــی می افتــد.«

 پرسپولیس زنگ خطر 
را به صدا درآورده است

حســن روشــن بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد بازیکنــان اســتقال 
بــازی  اســتقالی ها  گفــت:  تبریــز  فــوالد  گســترش  مقابــل 
گذاشــتند و بــه اعتقــاد مــن ایــن  خوبــی از خــود بــه نمایــش 
می دادنــد  انجــام  دوم  نیم فصــل  ابتــدای  از  بایــد  را  کار 
از  راحتــی  بــه  را  امتیــاز   ۷ گذشته شــان  بــازی  ســه  در  تــا 
ــیار  ــد هوش ــرد: مظلومی بای ک ــد  کی ــد. وی تا ــت نمی دادن دس
یــک  و  دارد  پیــش  در  را  ســختی  بازی هــای  زیــرا  باشــد؛ 
کنــد  لحظــه غفلــت، می توانــد تیــم را از صــدر جــدول دور 
و او بــرای هــر بــازی بایــد بازیکنانــی را در زمیــن قــرار دهــد 
باشــند.  داشــته  خوبــی  عملکــرد  تمرینــات  در  کــه 
گران در  روشــن درخصــوص رایــگان شــدن حضــور تماشــا
گفــت: ایــن مســئله تنهــا یــک مســّکن اســت و  ورزشــگاه 
کمــک حــال فوتبــال مــا باشــد؛ امــا  بــرای مدتــی می توانــد 
ــن  ــر م ــه نظ ــود و ب ــد ب ــا نخواه ــال م ــود فوتب ــه س ــده ب در آین
گــر فــردا بلیت هــا در پایین تریــن قیمــت فروختــه شــود،  ا
کمتریــن پــول را  دیگــر عاقه منــدان حاضــر نیســتند حتــی 
بدهنــد و بــه تماشــای فوتبــال بیاینــد و همــه انتظــار دارنــد 
کــه بازی هــا همیشــه رایــگان باشــد. پیشکســوت پیشــین 
اســتقال درخصــوص وضعیــت رقیــب ســنتی همیشــگی 
ــو آرام آرام  ــا برانک ــپولیس ب ــرد: پرس ک ــح  ــز تصری ــتقال نی اس
کــرد و توانســت نتایــج  خــودش را بــه صــدر جــدول نزدیــک 
گرچــه در ابتــدای فصــل، آن هــا  کنــد؛ ا کســب  قابــل قبولــی 
شــرایط خوبــی نداشــتند؛ امــا ســرمربی پرســپولیس رفته رفته 
بــر تیمــش مســلط شــد و توانســت تیمــش را بــه بــاالی جدول 
کــه  برســاند و ایــن زنــگ خطــری اســت بــرای تیم هایــی 
بازیکــن  حضــور  دربــاره  وی  هســتند.  قهرمانــی  مدعــی 
گفــت: امیــدوارم بازیکنــی را جــذب  خارجــی در اســتقال نیــز 
اســتقال  بــه  کــه  کــه هماننــد دیگــر خارجی هایــی  کننــد 
آمدنــد، نیمکت نشــین محــض نباشــد و ســرمربی اســتقال 
ج دهــد تــا بازیکنــی را جــذب  بایــد وســواس بســیاری بــه خــر
کــه بتوانــد در بازی هــای باقی مانــده عصــای دســت او  کنــد 
کــرد:  باشــد. مهاجــم پیشــین اســتقال در ادامــه خاطرنشــان 
ــا  مظلومــی  بــه یــک طــراح خــاق و خــوش فکــر نیــاز دارد. ت
بــه امــروز امیــد ابراهیمــی  بــرای مظلومــی  بســیار مفید بــوده و 
کــرده و در تمامی جنگ هــای تــن بــه  میانــه زمیــن را رهبــری 
تــن موفــق بــوده و اجــازه نمی دهــد حریفــش صاحــب تــوپ 
شــود و بســیار متعصــب و بــا غیــرت در زمیــن بــازی می کنــد؛ 
همچنیــن رحمتــی هــم عملکــرد قابــل قبولــی داشــته و 
را  حریــف  پنالتــی  مهــار  گســترش  مقابــل  دیــدار  در 
کــه در طــول  می تــوان اوج شــاهکار رحمتــی دانســت 
فصــل عملکــرد قابــل قبولــی را داشــته و امتیــازات 
آورده ارمغــان  بــه  اســتقال  بــرای  را   بســیاری 

 است.

دنیای ورزش

 استعفا دادم تا زمینه برای 
کاراستیماچ فراهم تر باشد ادامه 

اصلــی  دالیــل  درخصــوص  کفعمــی   حســین 
اســتعفای خــود از هیئــت مدیــره باشــگاه ســپاهان 
بــا  کــه  اســتیماچ در مصاحبــه ای  اظهــار داشــت: 
کرواســی دربــاره شــرایط خــودش در  رســانه های 
انجــام  النصــر  بــا  بــازی  از  پیــش  ســپاهان  تیــم 
وجــود  تیــم  در  کــه  واقعیت هایــی  از  خیلــی  داد، 
کــرد  کــرد. او همچنیــن عنــوان  ح  داشــت را مطــر
بــا النصــر امــارات آخریــن  بــازی  کــه امــکان دارد 
ســپاهان  نیمکــت  روی  کــه  باشــد  وی   بــازی 

می نشیند.
اســتیماچ همــه  از حضــور  پیــش  ادامــه داد:  وی 
اعضــای هیئــت مدیــره خواهــان ادامــه فعالیــت 
و  حجــب  و  اخاق مــداری  امــا  بودنــد؛  فرکــی 
حیــای ایــن مربــی باعــث شــده بــود هــر توهینــی 
کار  را نپذیرفتــه و حاضــر نباشــد بــه هــر قیمتــی بــه 
تیــم  درون  از  هــم  متاســفانه  دهــد.  ادامــه  خــود 
از  ج  خــار فشــارهایی  هــم  و  ســکوها  روی  از  هــم 
ــرود  ــی ب ــه فرک ک ــد  ــن بودن ــال ای ــه دنب ــه ب مجموع

بیایــد. و مربــی دیگــری 
کــرد: پــس از رفتــن فرکــی، یکــی از  کفعمی تصریــح 
کــه  ح داخلــی خیلــی تــاش می کــرد  مربیــان مطــر
بگیــرد  برعهــده  را  ســپاهان  هدایــت  مســئولیت 
تیــم  بازیکنــان  از  بعضــی  بــا  همچنیــن  وی  و 
داشــتند  دوســت  هــم  آن هــا  و  داشــت  ارتبــاط 
توجــه  بــا  نهایــت  در  امــا  شــود؛  تیــم  ســرمربی  او 
اســتیماچ،  ســرمربیگری  و  بازیگــری  ســابقه  بــه 
اعضــای هیئــت مدیــره دربــاره او بــه اتفــاق نظــر 
کــه همــه می دانســتیم مربــی  رســیدند؛ هــر چنــد 
داشــته  باالتــری  کارایــی  آنکــه  بــرای  خارجــی 
باشــد، بایــد پیــش از شــروع فصــل تیــم را خــودش 
میانه هــای  در  گــر  ا و  بگیــرد  اختیــار  در  و  بســته 
کــردن  کار   فصــل هــم بیایــد، بایــد بــه او فرصــت 

داد.
عضــو مســتعفی هیئــت مدیــره باشــگاه ســپاهان 
در  جوان گرایــی  مــا  سیاســت های  کــرد:  کیــد  تا
کادمــی  باشــگاه  آ محصــوالت  از  اســتفاده  و  تیــم 
کــه بــا خط مشــی فکــری اســتیماچ  ســپاهان اســت 
ع بایــد پیــش از شــروع  تطابــق داشــت. ایــن موضــو
فصــل عملیاتــی می شــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
برخــی از بازیکنــان قدیمــی  هنــوز قــرارداد داشــتند، 
کنــار  راحتــی  بــه  را  آن هــا  نمی شــد  عمــل  در 
کــه  کردیــم  گذاشــت؛ البتــه مــا بــه آن هــا پیشــنهاد 
کاس هــای مربیگــری از ایشــان  بــرای حضــور در 
در  فعالیــت  بــرای  بعــدا  تــا  می کنیــم  حمایــت 
 عرصــه مربیگــری بــه باشــگاه خــود یعنــی ســپاهان 

برگردند.
حکــم  النصــر  بــا  بــازی  کــرد:  کیــد  تا وی 
داشــت؛  اســتیماچ  بــرای  را  زندگــی  و  مــرگ 
اخیــر  نشســت  در  مــن   هــم  دلیــل  همیــن  بــه 
زمینــه  تــا  دادم  اســتعفا  باشــگاه  مدیــره  هیئــت 
و  باشــد  فراهم تــر  اســتیماچ  کار  ادامــه  بــرای 
کمتــر نیــز  بــود  ســکوها  طــرف  از  کــه   فشــاری 

 شود. 
بــا النصــر برخــی دوســتان  بــازی  متاســفانه قبــل 
اســتعفا  اســتیماچ  کــه  بودنــد  آن  دنبــال  بــه 
گزینه هــای  بتواننــد  تــا  شــود  برکنــار  یــا  داده 
آن  و  کننــد  وی  جایگزیــن  را  خــود  مدنظــر 
در  ســپاهان  ســرمربیگری  افتخــار  گزینه هــا 
بــاز  آورنــد.  دســت  بــه  را  آســیا  قهرمانــان  لیــگ 
بــرای  جــو  تــا  دادم  اســتعفا  می کنــم  کیــد  تا هــم 
مهیاتــر  اســتیماچ   فعالیــت  ادامــه  و  تیــم   حرکــت 

شود.
نشســت  در  البتــه  کــرد:  نشــان  کفعمــی  خاطــر 
هیئــت  اعضــای  و  مــن  باشــگاه،  مدیــره  هیئــت  
 مدیــره بــه حمایــت از اســتیماچ حداقــل تــا بــازی 
بــا  کــه  داشــتیم  نظــر  اتفــاق  امــارات  النصــر  بــا 
خوشــبختانه  آمــده  دســت  بــه  کــه  نتیجــه ای 
مــا  چــون  کــرد  پیــدا  تحقــق  ع  موضــو ایــن 
ســایپا  و  پرســپولیس  مقابــل  تیــم  عملکــرد 
نتیجــه  بدشانســی  بــا  کــه  بودیــم  دیــده  را 
هــم  النصــر  بــا  بــازی  اینکــه  ضمــن  نگرفتیــم؛ 
ع اســت. همــان طــور  گــواه دیگــری بــر ایــن موضــو
فرصــت کــروات  مربــی  ایــن  بــه  بایــد  گفتــم   کــه 

 داد.
واقعــی  تــوان  النصــر  بــا  بــازی  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه بیشــتر  ســپاهان را نشــان داد و مشــخص شــد 
هســتند؛  همــدل  تیــم  ســرمربی  بــا  بازیکنــان 
بــه  اســتیماچ  گــر  ا باشــید  مطمئــن  اینکــه  ضمــن 
جوان هایــی همچــون قائــدی، فاضلــی، ســرلک 
نتیجــه  هــم  لیــگ  در  تیــم  دهــد  فرصــت   ... و 
بــا  بــازی  از  غیــر  بــه  نکنیــد  فرامــوش  می گیــرد؛ 
ســخت  بازی هــای  بیشــتر  ســپاهان  اســتقال، 

اســت. داده  انجــام  را  خــود 

همگام با ورزش

کــه  تیم هــای فوتبــال ســپاهان و  اینــک 
سرویس  ورزشس

اصغـرقلندری
نماینــده  دو  اصفهــان،  آهــن  ذوب 
گام  اولیــن  در  شــدند  موفــق  کشــورمان  شایســته  
النصــر  تیم هــای  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  مســابقات 
امــارات و لخویــای قطــر راشکســت دهنــد، بایــد منتظــر 
دیدارهــای بعــدی بــا حریفــان باشــیم تــا بــه لطــف خــدا و 
تیــم  دو  متعصــب،  و  باغیــرت  مــردان  مردانــه  همــت 
کننــد و بــه مراحــل  گروه هــای خــود صعــود  اصفهانــی از 

نیمه نهایی و نهایی برسند.
بــرای  نخســت  بــازی  دو  در  کــه  نتایجــی  از  جــدای 
ــه  ــد ب تیم هــای ســپاهان و ذوب آهــن حاصــل شــد، بای

کنیــم: یــک نکتــه حایــز اهمیــت اشــاره 
گران ایرانــی در ورزشــگاه  حضــور پرشــور انــدک تماشــا
عبــداهلل بــن خلیفــه دوحــه قطر و قریب بــه 5 هزار هوادار 
متعصب ســپاهان در ورزشــگاه شــهدای فوالدشــهر یکبار 
کشــورمان بــه  دیگــر عاقــه مــردم فهیــم و ورزش دوســت 
کــرد و نشــانگر ایــن واقعیــت انکارناپذیر  فوتبــال را ثابــت 
و  بگیــرد  صــورت  اصولــی  برنامه ریــزی  گــر  ا کــه  شــد 
کننــد و وحــدت  تیم هایمــان بــا انســجام تیمــی بــازی 
 و یگانگــی دوســتی و رفاقــت در تیم هــا حکمفرمــا شــود
کــه ایــن  می توانیــم بــه ایــن رشــته پرطرفــدار ورزشــی 
را  تلویزیونــی  شــبکه های  و  شــده  عالم گیــر  روزهــا 
یــک  عنــوان  بــه  اســت،  درآورده  خــود  تحت ســلطه 
نــگاه  اجتماعــی  وحــدت  ایجــاد  در  تاثیرگــذار  عامــل 

. کنیــم
نگارنــده قصــد وارد شــدن بــه مباحــث جامعه شناســی  
و فردگرایــی را نــدارد؛ امــا یــک نکتــه را بایــد مــورد توجــه 
قــرار بدهیــم و آن تبدیــل شــدن جامعــه امــروزی مــا بــه 
کمتــر بــه اجتمــاع نظــر  کــه  ســوی فردیــت خاصــی اســت 
 دارد. بــه یقیــن وقتــی شــما تکیــه بــر فردیــت می کنیــد
ایــن تکیــه می توانــد برآمــده از نوعــی اعتقــاد بــه ارتقــای 

شــخص در فردیــت باشــد. 
مفهــوم  بــه  را  فردیــت  نگارنــده  مقــال  ایــن  در 
کار  بــه  اجتماع ســتیزی  و  اجتمــاع  بــه  بی اعتنایــی 
اعظمــی  از  بخــش  یقیــن  و  طورحتــم  بــه  می بــرد. 
پیدایــش  معلــول  فروکردن هــا  خــود  ک  ســردرال ایــن 
گســترش شــبکه های مخابراتــی و مجــازی  تکنولــوژی و 
کــه  کــرده اســت  کار خــود  کــس را ســرگرم  کــه هــر  اســت 
اســت  آفتــی  بلکــه   نیســت؛  هــم  مــا  کشــور  مختــص 
کــه باعــث شــده تــا جامعه ســتیزی  جهانــی و همه گیــر 

کنــد.  پیدا بیشــتری  رواج 
هــدف از نوشــتن ایــن مقدمــه نســبتا طوالنــی، یــادآوری 
علــل سســت شــدن پیونــد مشــترک میــان ماســت! یعنــی 
ــم  کردی ــدا  ــترک پی ــد مش ــوان پیون ــه عن ــی ب ــرگاه عامل ه
اهــل تعامــل و زندگــی اجتماعــی  کــه  کرده ایــم  ثابــت 
هســتیم و ایــن عامــل هــر چقــدر محکم تــر و اصولی تــر 
بــوده، پیونــد مــا نیــز محکم تــر شــده اســت و هــرگاه بــه 
هــر دلیلــی ایــن پیونــد سســت شــده، مــا نیــز از یکدیگــر 

گرفتــه و از هــم دور مانده ایــم! فاصلــه 
افتخــار  بودنمــان  ایرانــی  بــه  و  هســتیم  ایرانــی  مــا 
کــه باعــث تضعیــف  می کنیــم؛ پــس بایــد بــا هــر حرکتــی 
سرنوشــت  بــه  نســبت  بی تفاوتــی  یــا  ملــی  ِعــرق 
کنیــم  کنیــم. مــا بایــد ثابــت  کشــورمان می شــود، مقابلــه 
کنــار  کــه مــا همگــی یکــی هســتیم و در غــم و شــادی 

می گیریــم.  قــرار  یکدیگــر 
کــه ظرفیــت تبدیــل  کرده ایــم  بارهــا در فوتبــال ثابــت 
کــردن  کــه برپــا  شــدن بــه یــک عنصــر محــوری را داریــم 
مقــام  کســب  یــا  صعــود  از  بعــد  باشــکوه  جشــن های 

و ظرفیت هاســت. تــوان  ایــن  نشــانگر  قهرمانــی، 
در  گران  تماشــا حضــور  بــر  نگارنــده  مجــدد  کیــد  تا

بــرای  آســیایی،  مســابقات  و  بین المللــی  میدان هــای 
و  همدلــی  اثبــات  و  بازیکنــان  بــه  بخشــیدن  روحیــه 

اســت. ملــی  وفــاق 
قدیمــی  و  و  سرشــناس  باشــگاه  دو  فوتبــال  تیــم  دو 
پرطرفــدار ســپاهان و ذوب آهــن اصفهــان، نماینــدگان 
کــه  هســتند  آســیایی  رقابت هــای  در  ایــران  شایســته 
بیــش ازهــر زمــان دیگــری نیــاز بــه حمایــت هــواداران 

خــود دارنــد. 
قــوت  باعــث  هــواداران،  شــما  گــرم  و  حضورســبز 
کــردن  پررونــق  و  بازیکنــان  روحیــه  بــه  بخشــیدن 
کســب پیــروزی تیــم محبوبتــان  مســابقات آســیایی و 

بــود. خواهــد 

لزوم حکمفرمایی وفاق و همدلی در مسابقات آسیایی:

عزم ملی، وحدت و یگانگی در فوتبال ایران

قهرمانــی  لــوازم  بــا  پاورلیفتینــگ  مســابقات  وطــن:  کیمیــای 
کارخــود  کشــور بــا معرفــی برترین هــا، در زاهــدان بــه  باشــگاه های 

داد. پایــان 
ــر  ــم از سراس ــب 16 تی ــکار در قال ــابقات، 130 ورزش ــن دوره از مس درای

کشــور شــرکت داشــتند و در  4 رده ســنی نوجوانــان 
رقابــت  بــه  پیشکســوتان  و  بزرگســاالن  جوانــان، 

پرداختنــد.
 53 وزن هــای  در  و  روز  ســه  طــی  مســابقات   ایــن 
کیلوگــرم  59، 66، ۷4، 83، 93، 105، 120 و 120+ 
پیگیــری شــد و در پایــان باشــگاه های برتــر بــا کســب 
ایــن نتایــج معرفی شــدند. در بخــش نوجوانان: تیم 

کــرد؛ سیســتان و بلوچســتان دوم  اصفهــان بــه قهرمانــی دســت پیدا
ــان: سیســتان و بلوچســتان  کرمانشــاه ســوم. در بخــش جوان شــد و 

کرمانشــاه و فــارس دوم و ســوم شــدند. قهرمــان شــد و تیم هــای 
مهــدی  از  کــه  بلوچســتان  و  سیســتان  بزرگســاالن:  بخــش  در 
طهماســبی قهرمــان شایســته ایــران و آســیا ســود می بــرد، بــه عنــوان 

کرمانشــاه ســوم  کــرد؛ فــارس نایب قهرمــان و  قهرمانــی دســت پیدا
شــدند.

 در رده ســنی مســتر دو ) پیشکســوتان( قهرمانــی بــه فــارس رســید 
کرمــان در مــکان دوم و ســوم  و تیم هــای سیســتان و بلوچســتان و 

گرفتنــد. قــرار 
در تیــم سیســتان و بلوچســتان عــاوه بــر  مهــدی 
طهماســبی، ســعید شــریفی هم از اصفهان عضویت 
کــرده بــود؛ مضــاف بــه اینکــه فریــد فرهادپــور و  پیــدا 
حمیــد نظــری، دو مربــی اصفهانــی هــم هدایــت تیم 

سیســتان و بلوچســتان را بــر عهــده داشــتند.
 در امــر برگــزاری ایــن مســابقات هیئــت بدنســازی 
و پــرورش انــدام اســتان سیســتان و بلوچســتان، بــه ویــژه صمــد 
محمدپرســت و پرویزپــور و همچنیــن عوامــل اجرایــی جوادی فــر، 
مجیــد بزرگــی داوران بین المللــی، زحمــات زیــادی را متحمل شــدند.  
در  پایــان بــا حضــور ناصــر  پورعلی فــرد، رییــس فدراســیون بدنســازی 

کاپ و احــکام نفــرات برتــر اهــدا شــد.  کشــور  و پــرورش انــدام 

رکوردشکنی طهماسبی در اسکوات ایران
مجموعــه  در  پیــش  دقایقــی  اصفهــان  ورزش  تاریــخ  گــذر 
ورزشــی ابــرار و بــه دســت شــهردار اصفهــان افتتــاح شــد.»گذر 
مهــدی  حضــور  بــا  امــروز  عصــر  اصفهــان«  ورزش  تاریــخ 
ابــرار  ورزشــی  مجموعــه  در  اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد 

گــذر دقایقــی پیــش بــه دســت  افتتــاح شــد.این 
شــهردار اصفهــان و جــال امجــد پیشکســوت 
شــد.مدیرکل  افتتــاح  اصفهــان  بســکتبال 
ورزش و جوانــان اســتان و جمعــی از مســئوالن 
ورزش  ســازمان  سرپرســت  اصفهــان،  ورزش 
شــهردار،  مشــاوران  اصفهــان،  شــهرداری 
شــهرداری،  پژوهــش  و  برنامه ریــزی  معــاون 

ــتان و  ــج( اس ــان )ع ــپاه صاحب الزم ــی س ــت بدن ــئول تربی مس
مدیرعامــل باشــگاه مقاومــت، روســای هیئت هــای ورزشــی 
اســتان و جمعــی پیشکســوتان ورزش اصفهــان نیــز در ایــن 
مراســم حضــور دارند.گــذر تاریخ ورزش اصفهان، محلی اســت 
کــه بــر اســاس اســناد موجــود و نقــل قول هــای بــزرگان ورزش، 

کــه بیــش از 50 ســال در  اســامی بیــش از 95 درصــد افــرادی 
هــر رشــته ورزشــی حضــور داشــته اند، در آن ذکــر شــده اســت.

گــذر 23 تابلــو شــامل اطاعاتــی از تاریخچــه هــر رشــته  در ایــن 
ــن  ــود دارد. همچنی ــان وج ــران و اصفه ــان، ای ــی در جه ورزش
هــر  مانــدگار  چهره هــای  و  بنیانگــذار  اســامی 
رشــته نیــز در هــر یــک از ایــن تابلوهــا ذکــر شــده 
اســت.چوگان، ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای، 
ــی، بدنســازی  ــرداری، دوومیدان کشــتی، وزنه ب
فوتبــال،  بســکتبال،  انــدام،  پــرورش  و 
دوچرخه ســواری،  هندبــال،  شمشــیربازی، 
بدمینتــون،  ژیماســتیک،  والیبــال،  بوکــس، 
کاراتــه، جــودو، تنیــس روی میــز، شــطرنج، نجــات غریــق، 
هســتند  ورزش هایــی  جملــه  از  همگانــی  ورزش  و  تکوانــدو 
تاریخچــه،  بــه معرفــی  تاریــخ ورزش اصفهــان  گــذر  در  کــه 
 بنیانگــذار و چهره هــای مانــدگار آنهــا در اصفهــان پرداختــه

 شده است.

گذر تاریخ ورزش اصفهان افتتاح شد

نیمه نهایــی  مرحلــه  برگشــت  دیدارهــای   ، وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
برتــر  باشــگاه های  قهرمانــی  والیبــال  نهمیــن دوره مســابقات  و  بیســت 
مــردان ایــران یــادواره 200 شــهید والیبالیســت، روز یکشــنبه 9 اســفندماه در 

شــهرهای مشــهد و ارومیــه انجــام خواهــد شــد.
بــر اســاس اعــام ســازمان لیــگ، اســامی  داوران و ناظــران ایــن بازی هــا نیــز 

ح زیــر اســت: بــه شــر
ارومیه، ساعت 1۷: سالن غدیر

شهرداری ارومیه – پیکان تهران
داور اول: ابراهیــم فیــروزی، داور دوم: قــادر صادقــی و ناظــران: محمــد 

حســن خوشــدل و یونــس حســن زاده
مشهد، ساعت 1۷: سالن مهران

ثامن الحجج خراسان - بانک سرمایه
ناظــران:  و  پورکاشــیان  وحیــد  دوم:  داور  شــاه میری،  محمــد  اول:  داور 

شــهباز صــدری و حمیــد حــق بیــن
تیم هــای پیــکان تهــران و بانــک ســرمایه در دیدارهــای رفــت ایــن مرحلــه 
موفــق بــه شکســت3 بــر 1 حریفــان خــود شــدند و تنهــا یــک پیــروزی تــا 

رســیدن بــه فینــال فاصلــه دارنــد.

 اعالم اسامی  ناظران و داوران 
دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر

احســان پهلوان درخصوص برتری 1 بر 0 ذوب آهن مقابل لخویای قطر 
در نخســتین دیــدار از مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانان آســیا اظهار داشــت: 
تیــم لخویــا، بازیکنــان نامــداری داشــت و بــازی کردن با این تیم ســخت 
بــود. لخویــا، تیــم دوم لیــگ قطــر اســت؛ امــا مــا ذوب آهــن همیشــگی 
گل بــه  ضدحملــه  در  توانســتیم  کتیکــی  تا نظــم  رعایــت  بــا  و   بودیــم 

 برسیم. 
موفــق  کــه  می کــرد  تصــور  آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
کنیــد  بــاور  کــرد:  تصریــح  شــوند،  خــود  زمیــن  در  لخویــا  شکســت  بــه 
در  کــه  تســاوی  پنــج  از  پــس  بودیــم.  رفتــه  میــدان  بــه  بــرد  بــرای 
لخویــا  مقابــل  برتــری  هدفمــان  بودیــم،  کــرده  کســب  ایــران   لیــگ 
بــازی  در  تــا  کنــد  کمــک  مــا  بــه  بــرد  ایــن  روحیــه  امیــدوارم  بــود. 
کنیــم و ســه امتیــازی دیگــر   برگشــت مقابــل ایــن تیــم نیــز موفــق عمــل 

بگیریم. 
صعــود  شــانس  بــا  ارتبــاط  در  ذوب آهــن  فوتبــال  تیــم  هافبــک 
لیــگ  در  ذوب آهــن  کــرد:  عنــوان  گروهــش  از  ذوب آهــن  تیــم 

نیــز  رقابت هــا  ایــن  فینــال  بــه  و  گرفتــه  خوبــی  نتایــج  قهرمانــان 
بــازی  لخویــا  مقابــل  کــه  شــکلی  بــه  گــر  ا اســت.  کــرده   صعــود 
 کردیــم، ادامــه دهیــم، می توانیــم در اصفهــان هــم ایــن تیــم را شکســت 

دهیم.
گفت وگــوی خــود در خصــوص اینکــه چــرا ذوب آهــن  ــوان در ادامــه  پهل
ــاز  ــاف امتی ــت: اخت گف ــت،  ــه اس ــی نگرفت ــج خوب ــل دوم نتای در نیم فص
 مــا بــا صــدر جــدول زیــاد نیســت و تیم هــای بــاالی جــدول، بــا هــم بــازی 
از دســت می دهنــد. پیروزی هــای ذوب آهــن مطمئنــا  دارنــد و امتیــاز 
مــا  پــی  در  پــی  تســاوی های  امیــدوارم  و  شــد  خواهــد  آغــاز   دوبــاره 
بایــد  را  بــازی  چنــد  قبلــی  دیدارهــای  در  باشــد.  نداشــته   ادامــه 
بــازی  در  کردیــم.  پیــدا  دســت  تســاوی  بــه  امــا  می بردیــم؛ 
دســت  چیــز  همــه  اهــواز  اســتقال  و  تهــران  اســتقال  بــا 
کســب را  امتیــاز  ســه  نتوانســتیم  امــا  بــود،   خودمــان 

کنیم.تسنیم   

مقابل لخویا، ذوب آهن همیشگی بودیم

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

عزم ملی، وحدت و یگانگی در فوتبال... شنبـــــه  8 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 103 ســـــال دوم       ݡسݒ

وی قندیل های یخ زده آبشار زش یخ نوردی ر ور

 در فصل زمستان



 آسیاب شتری ورزنه 
با قدمتی 300 ساله 

 آســیاب شــتری، قدمتــی بیــش از 300 ســال از دوره صفویــه 
دارد و در نــوع خــود بی نظیــر اســت. 

ــت؛  ــوردار اس ــی برخ ــان از ارزش خاص ــی، ن ــگ ایران در فرهن
تشــکیل  نــان  نیــز  را  مــردم  اصلــی  قــوت  کــه  طــوری  بــه 
گنــدم، جــو و دیگــر غــات می شــده ــان   مــی داده و شــامل ن

 است.
گذشــت ســال ها و ورود مــواد غذایــی و غذاهــای   هنــوز بــا 
برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از  همچنــان  نــان  جدیــد، 
نیــز  المثل هــا  ضــرب  در  حتــی  کــه  ای  گونــه  بــه  اســت؛ 
همیشــه  آســیاب ها  رو  ایــن  از  شــده؛  کیــد  تأ آن  ارزش  بــر 
گــون  گونا دارای اهمیــت خاصــی بودنــد و بــه شــکل های 
موجــود  دســتی  یــا  آبــی  بــادی،  آســیاب های  جملــه  از 
در  ایــن روش هــا  از  یکــی  اقلیــم،  بــه  بســته  کــه  بوده انــد 
می گرفتــه قــرار  اســتفاده  مــورد  غــات  کــردن   آســیاب 

 است.
کمبــود آب، آســیاب ها  کویــری نیــز بــه دلیــل  در اقلیم هــای 
بــر روی قنــوات ســاخته می شــد تــا بــه ایــن وســیله از آب 
کــه  کــردن اســتفاده شــود  موجــود در قنــات بــرای آســیاب 
از  بســیاری  نمونه هــای  می تــوان  ایــران  جــای  جــای  در 
میبــد در  جملــه  از  کــرد؛  مشــاهده  آســیاب ها  گونــه   ایــن 

 یزد.
کــه  امــا همــه آســیاب ها بــه ایــن شــکل نبوده انــد؛ بــه طــوری 
کــه دارای  در منطقــه ای چــون ورزنــه در اســتان اصفهــان 
اقلیمی خشــک اســت، از روش دیگــری اســتفاده می شــده 

کــه بــه آســیاب شــتری معــروف اســت.
گردشــگری  کنــون، یکــی از جاذبه هــای  ایــن مــکان هــم ا
گردشــگران داخلــی و  منطقــه ورزنــه را تشــکیل می دهــد و 
کویــری  کنــون از ایــن مــکان در منطقــه  خارجــی بســیاری تا

کرده انــد. ورزنــه دیــدن 
گیــاه عنــاب اســت  سیســتم ایــن آســیاب، همــه از چــوب 
ایــن  بــه  از دوره صفویــه  از 300 ســال  بیــش  کــه قدمتــی 
کــه بــا یــک دور  گونــه ای اســت  ســو دارد و سیســتم آن بــه 
چرخانــدن محــور بــزرگ توســط شــتر، 6 دور محــور وســطی 
چرخانــده  آســیاب  ســنگ  دور   36 نهایــت  در  و  آســیاب 
کــردن  کار آســیاب  می شــود و روزانــه در حــدود 5 ســاعت 
تولیــد  آرد  مــن   50 معــادل  کیلــو   300 و  می گیــرد  انجــام 
بایــد  شــتر  چشــم  چرخیــدن،  هنــگام  در  البتــه  می شــود؛ 
گیــج ســرش  چرخیــدن،  حیــن  در  تــا  باشــد  شــده   بســته 

 نرود.
کــردن گنــدم، جــو، غــات و حبوبات  ایــن آســیاب جهــت آرد 
کــه توســط  مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه و می گیــرد و آردی 
ایــن آســیاب تولیــد می شــود، آرد ســبوس دار اســت کــه ارزش 

غذایــی فراوانــی دارد.

گردشگری

اثر خوش اخالقی در دنیا و آخرت 
تجسم می شود

گفــت: اثــر خــوش اخاقــی  رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان 
ــان  ــرای انس ــرت ب ــا و آخ ــواده، در دنی ــل خان ــردم و اه ــا م ب
ــد. ــا را می  بین ــوش رفتاری ه ــه خ ــود و نتیج ــم می ش تجس

آیــت اهلل العظمی حســین مظاهــری، مرجــع تقلیــد عالــم 
تشــیع و رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان در درس اخــاق 
ایــن هفتــه اظهارداشــت: خوبی هــا  و بدی هــا در دنیــا و 
مســیر  در  انســان  فعالیت هــای  و  تــاش  حاصــل  آخــرت 
کارهــای شایســته  خوبــی و بــدی اســت. وی افــزود: در اثــر 
خــود  بــرای  شایســته  و  خــوب  آخــرت  و  دنیــا  خــوب  و 
ــای  ــز بدی ه ــقاوت ها و نی ــا و ش ــر بدی ه ــازیم و در اث می س
خودمــان، دنیــا و  آخــرت خــود را تخریــب و زمینه هــای بــد 
بختــی و شــقاوت را بــرای خودمــان می ســازیم. آیــت اهلل 
ــا مــردم و اهــل   ــر خــوش اخاقــی ب مظاهــری ادامــه داد: اث
خانــواده، در دنیــا و آخــرت بــرای انســان تجســم می شــود و 
نتیجــه خــوش رفتاری هــا را می بینــد و نتیجــه بــد اخاقــی 
بــا مــردم را نیــز در دنیــا و آخــرت بــرای انســان متجســم 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه انجــام واجبات و مســتحبات 
در سرنوشــت دنیــا و آخــرت انســان موثــر اســت، تصریــح 
کارهــای  ــق خــدا، یکــی از مهم تریــن  ــه خل ــرد: خدمــت ب ک
کــه اجــر عظیــم بــرای آن اعــام و نتیجــه  مســتحب اســت 

خوبــی در دنیــا و آخــرت بــرای انســان می شــود.

 سفر تعدادی از دانش آموزان
 به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

شــهرکرد  ناحیــه  ســپاه  نــور  راهیــان  و  اردویــی  مســئول 
کاروان اردوهــای راهیــان نــور، متشــکل از   گفــت: پنجمیــن 
450 دانــش آمــوز شهرســتان شــهرکرد عــازم مناطق عملیاتی 

کشــور شــد. جنوب 
کریمــی  افــزود: بســیجیان  ســرهنگ دوم پاســدار روح اهلل 
اعــزام شــونده بــه ایــن اردو از مناطــق عملیاتــی شــلمچه 
والفجــر8(  عملیــات  شــهدای  )یادمــان  اروندکنــار 
خیــن  نهــر  المبیــن(،  فتــح  عملیــات  شــوش)یادمان 
کــرده و در  کربــای 4( و معــراج الشــهدا بازدیــد  )عملیــات 
رزمایــش شــبانه در اردوگاه شــهید مســعودیان نیــز شــرکت 
کــرد. وی تعــداد بســیجیان اعــزام شــونده بــه  خواهنــد 
گفــت: راویــان  کــرد و  مناطــق عملیاتــی را 450 نفــر اعــام 
کاروان  دفــاع مقــدس و روحانیــت نیــز بــه همــراه ایــن 
عــازم ســرزمین نــور شــدند تــا عــاوه بــر بیــان رشــادت های 
رزمنــدگان اســام در هشــت ســال دفــاع مقــدس و آشــنا 
کشــور جنــوب  عملیاتــی  مناطــق  بــا  زائــران   ســاختن 

 بــه بیــان مســایل دینــی و احــکام شــرعی بپردازنــد و در 
ــنا ــد. ایس کنن ــا  ــش ایف ــی نق ــای مذهب ــق باوره تعمی

گردشگری

صبــر اســوه های  جاودانــه،  الگوهــای  کنگــره   دومیــن 
شــهدا  خانــواده  از  نفــر  هــزاران  از  بیــش  حضــور  بــا 
سیاســی  نظامــی  و  مســئوالن  جانبــازان،  و  ایثارگــران 

شــد. برگــزار  تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  در  کشــور 
تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  رییــس  عباســپور،   علــی 
کنگــره الگوهــای جاودانــه، اســوه های صبــر  در دومیــن 
گفــت:  اداى احتــرام بــه شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران 
و خانواده هــای آنــان وظیفــه انکارناپذیــر آحــاد جامعــه 

اســت.
ایــران اســامی در  امــروز  آرامــش  افــزود: امنیــت و  وى 
ــد  کن ــی  ــداد م ــی بی ــوب و ناامن ــه در آن آش ک ــه اى  منطق
کــه در  کارى شــهدا و جانبازانیســت  ثمــره تــاش و فــدا
ســایه الطــاف الهــی بــا نثــار جــان خــود اســتقال، عظمــت 

و امنیــت ایــن ســرزمین را رقــم زده انــد.
رییــس واحــد علــوم تحقیقــات بــا بیــان اینکــه پاسداشــت 
اظهــار  ماســت،  از  شــهدا  انتظــار  اســام،  و  انقــاب  از 
کــز  غ از توجــه ویــژه بــه مباحــث علمــی در مرا داشــت: فــار
دانشــگاهی نظیــر واحــد علــوم و تحقیقــات، پیاده ســازى 
کــه معتقــدم همــان حجــاب و اخــاق  فرهنــگ اســامی 
اســامی اســت، از جملــه وظایــف مــا دانشــگاهیان اســت.

کــه بــه  کــرد: یکــی از برنامه هایــی  عباســپور خاطرنشــان 

ــتیم ــات هس ــوم و تحقیق ــد عل ــق آن در واح ــال تحق  دنب
نمایــش چهــره درخشــان اســام نــاب محمــدى اســت 
اســاتید تمامــی  همــکارى  نیازمنــد  راه  ایــن  در   کــه 

دانشجویان و نخبگان جامعه هستیم.
فرهنگــی  و  دانشــجویی  معــاون  دانشــفرد،  کــرم اهلل 
گفــت: آیــات  کنگــره  واحــد علــوم تحقیقــات نیــز در ایــن 

شــهدا  جاودانــه  حیــات  بــر  کریــم  قــرآن  از  متعــددى 
کــه  کیــد دارنــد و از آنــان بــه عنــوان مومنــان متعهــد  تا
یــاد باقــی مانده انــد،  بــا خداونــد   بــر ســر پیمــان خــود 

کنند.  می 
شــهدا حضــور  واســطه  بــه  را  کشــور  فضــاى   وی 

ایثارگــران، جانبــازان و یــادگاران آنــان متبــرک و معنــوى 

بــا  الهــی  ایــن بنــدگان برگزیــده  گفــت:  کــرد و  ارزیابــی 
زینــب)س(  حضــرت  و  زهــرا)س(  حضــرت  از  تأســی 
بــا صبــر و اســتقامت در برابــر مشــکات، پیــام رســاى 

رســانده اند. تاریــخ  گــوش  بــه  را  آزادگــی  و  مردانگــی 
شــهید  دو  گفــت:  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معــاون 
از  پیــروى  بــه  تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  حــرم  مدافــع 
و  حفــظ  دنبــال  بــه  متبرکــه  کــن  اما مدافعــان  دیگــر 
گــون گونا خطــرات  برابــر  در  کــز  مرا ایــن  از   حراســت 

 بودند.
گرامیداشــت  کــرد: ایــن کنگــره با هدف  دانشــفرد تصریــح 
مقــدس  دفــاع  اســامی،  انقــاب  شــهدای  نــام  و  یــاد 
و  شــهدا  از خانــواده  تجلیــل  و  تکریــم  حــرم،  مدافــع  و 
و  رفتــارى  ویژگی هــاى  از  بعضــی  معرفــی  و  ایثارگــران 

فکــرى آنــان برگــزار شــد.
و  ایثــار  و  صبــر  عینــی  مصداق هــاى  تبییــن  وی 
ایــن  برگــزارى  هــدف  دیگــر  عنــوان  بــه  را  شــهادت 
چهره هــاى  شناســایی  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  کنگــره 
میــان  از  ایثارگــران،  و  شــهدا  خانــواده  عضــو  و  نمونــه 
واحــد  و  اســامی  ازاد  دانشــگاه  اســاتید  و  دانشــجویان 
کنگــره ایــن   علــوم و تحقیقــات، دیگــر هــدف مدنظــر 

 است.

در واحد علوم تحقیقات؛

کنگره الگوهاى جاودانه و اسوه هاى صبر برگزار شد دومین 

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  درخواســت های 
گردشــگری اســتان یــزد مبنــی بــر حفــظ بنــای  دســتی و 
و عوامــل  نگرفــت  قــرار  توجــه  مــورد  یــزد  کنتــرل  گاراژ 
شــهرداری در اقدامی شــبانه، ایــن اثــر تاریخــی را تخریــب 

کردنــد.
میــراث  معــاون  کری نیــا«،  ذا »محســن 
فرهنگــی میــراث  کل  اداره   فرهنگــی 
اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
مــاه  در  کــرد:  عنــوان  بــاره  ایــن  در  یــزد 
گذشــته عوامــل اجرایــی شــهرداری بــدون 
کل  اداره  از  مجــوز  کســب  و  هماهنگــی 

ــه تخریــب بخشــی از  میــراث فرهنگــی اســتان، اقــدام ب
کردنــد؛ ولــی یــگان  کنتــرل در مجــاورت هتــل داد  گاراژ 

کــرد. متوقــف  را  کار  ســریعا  کل  اداره  ایــن  حفاظــت 
وی افــزود: علــی رغــم اینکــه میــراث فرهنگــی در مــاه 
ج داده و طــی درخواســتی بــه  گذشــته انعطــاف بــه خــر

کــه ایــن بنــا دارای ارزش تاریخــی  کــرد  شــهرداری اعــام 
ایــن  دارد،  را  آن  حفــظ  قصــد  کل  اداره  ایــن  و  اســت 
ح  ــر ــه ط ــهرداری نقش ــا ش ــهرداری داد ت ــه ش ــت را ب فرص
ح مربوطــه  ــد و طــر کن ــه  ــه پارکینــگ را تهی ــا ب تبدیــل بن
بــه تاییــد شــورای میــراث فرهنگــی اســتان 
و حــوزه ســتادی میــراث فرهنگــی رســانده 
شــود، ولــی متاســفانه عوامــل شــهرداری 
بــه  اقــدام  مجــوز  بــدون  گذشــته  شــب 
کامــل ایــن بنــای دوره پهلــوی  تخریــب 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  کری نیــا  ذا کردنــد. 
پیشــگیرانه  اقدامــات  اینکــه  بــه  توجــه 
بــرای هــر نــوع تخریــب غیرقابــل جبــران در محــدوده 
بافــت تاریخــی یــزد جــزو وظایــف اصلــی اداره کل میــراث 
گردشــگری اســت، واحــد  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
حقوقــی ایــن اداره کل، پرونــده قضایــی را در ایــن رابطــه 

تشــکیل داده و در حــال پیگیــری آن اســت. ایســنا

گاراژ تاریخی در یزد توسط عوامل شهرداری تخریب شبانه یك 

مقــوی  و  معــروف  کاچی هــای  از  یکــی  روغنــو،  آب 
. نیســت ما کر

کشــور در  غذاهــا، دســرها و شــربت های هــر منطقــه از 
ــی  کاچ ــد.  ــرار می گیرن ــان ق ــوس جه ــراث ناملم ــمار می ش

از  یکــی  آن  پخــت  و  ایرانــی  دســر  یــک 
کریمــان  دیــار  مــردم  دیرینــه  ســنت های 
گذشــته  کــه در  بــا قدمــت چندصــد ســاله 
نقــش مهمــی  در ســامتی و تقویــت جســم 
و  مقــوی  تنهــا  نــه  کــه  داشــته  روح  و 
کم خونــی و  انرژی زاســت، بلکــه بــرای رفــع 
جبــران نیــروی از دســت رفتــه و بســیاری از 

می کردنــد. اســتفاده  آن  از  بــدن  ناتوانی هــای 
ــل  ــنت ها، نس ــه س گون ــن  ــا و ای ــون معجزه آس ــن معج ای
بــه نســل و ســینه بــه ســینه انتقــال یافتــه تــا هــم، نســل 
امــروز از ایــن ســنت های قدیمی بهرمنــد شــوند و هــم بــه 

دســت فراموشــی ســپرده نشــوند.

نبــات  برنــج،  ارد  حیوانــی،  روغــن  شــامل:  روغنــو  آب 
ــز  ــی، مغ کرمان ــره  ــار زی ــه، چه ــگ، بابون گل رن ــان،  گاوزب
ــو خــرد شــده،  ــردو و هســته هل گ ــادام، پســته، فنــدق،  ب

پــودر نارگیــل اســت.
رنــگ  گل  گاوزبــان ،  گل  در زمــان تهیــه 
نبــات  همــراه  بــه  ظرفــی  در  را  بابونــه  و 
مقــداری  دیگــر  ظرفــی  در  می جوشــانند. 
چهــار  تــا  ســه  ریختــه،  حیوانــی  روغــن 
قاشــق ارد برنــج را بــه آن اضافــه وخــوب 
پــودر  زیــره،  چهــار  بعــد  می کننــد.  خ  ســر
آن  بــه  را  شــده  خــرد  مغزهــای  و  نارگیــل 
اســت  داغ  کــه  را  گاوزبــان  آخــر  در  و  می کننــد  اضافــه 
کــرده وبــه مــواد اضافــه می کننــد وهــم می زننــد  صــاف 
کــه  کاچــی بــرای افــرادی  تــا بجوشــد وقــوام بیایــد. ایــن 
کــه تــازه زایمــان  بنیــه بدنــی پاییــن دارنــد وخانم هایــی 

کــرده انــد، بســیار مقــوی اســت.

7معارف و گردشگری شنبـــــه  8 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 103آب روغنو کرمانی معجونی عجیب و ... ســـــال دوم       ݡسݒ

کرمانی، معجونی عجیب و پرخاصیت آب روغنوی 

دادنامه
شماره   1394/11/26  : تنظیم  یخ  تار  9409970377001585  : دادنامه  شماره 
ونده: 8909983660900157 شماره بایگانی شعبه: 940780 تجدید نظر خواه :  پر
زند غالمرضا به نشانی اراک // خیابان دانشگاه کوی شهید  وزی فر خانم زهرا نور
زند علی به  دکی پالک 4/ 165 تجدید نظر خوانده : آقای حسن لطفی زاده فر جو
مجهول  )فعال   10 پالک   / دستگاه   15 خاندایی  شهید  خیابان   // کاشان  نشانی  
و  ونده  پر رسی محتویات  بر با  دادگاه   : مال غیر گردشکار  وش  فر  : اتهام  المکان( 
انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه

 00313 شماره  دادنامه  از  غالمرضا  زند  فر وزی  نور زهرا  خانم  خواهی  نظر  تجدید 
1394/03/25 شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی کاشان که متضمن محکومیت   –
یری ورد مال به مبلغ  زند علی به تحمل سه سال حبس تعز آقای حسن لطفی فر
وش مال غیر عالوه بر پرداخت شصت میلیون  یال وجه ناشی از فر شصت میلیون ر
شکایت  حسب  غیر  مال  وش  فر بابت  دولت  صندوق  حق  در  نقدی  جزای  یال  ر
ین قانونی  یرا دادنامه طبق اصول و مواز تجدید نظر خواه میباشد . وارد نیست ز
لذا  ارائه نگردیده است  اقتضا ء کند  را  آن  و موجبی که نقض  صادر شده است 
مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر 
خواهی دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است . / 
ل شماره : 34230/ م الف رئیس دادگاه : منصور احمدی      مستشار دادگاه : 

مرتضی اطرج 

دادنامه 
ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/12 شماره پر شماره دادنامه : 9409970350701863 تار
9409980350700518 شماره بایگانی شعبه : 940586 خواهان : آقای هادی علی 
زند اسکندر و آقای مرتضی  د سنجری فر زند حسین  با وکالت آقای محمو بیگی فر
زند علی محمد همگی به نشانی اصفهان – خ کاوه پل چمران  زارعی خوابجانی فر
سا ختمان اداری آفتاب ط3  واحد 12 خواندگان : 1. آقای محمد مهدی معصومی 
مجهول  نشانی  به  همگی  غالمرضا  زند  فر وشانی  فر مجیری  عبدالرضا  آقای   .2
المکان  خواسته : 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به  خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پر

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

د  محمو و  زارعی  مرتضی  وکالت  با  بیگی  علی  هادی  دادخواست  خصوص  در 
معصومی  مهدی  محمد   -2 و  وشانی  فر مجیری  عبدالرضا   -1 بطرفیت  سنجری 
یخ  بتار  15/306673 شماره  به  چک  وجه  از  یال  ر  310000000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
93/10/10 بانک ملت که خوانده اول صادر کننده چک و خوانده دوم ظهر نویس 
با   ، تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  است  ضامن  بعنوان  آن 
ونده ، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه  توجه به محتویات پر
ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن است و خواندگان 
د ارایه و ایراد و یا دفاعی نکرده اند ، ادعای خواهان ثابت  دلیلی بر برائت ذمه خو
مواد  و  چک  صدور  قانون   3 ماده  به  مستندا  و  د  میشو داده  تشخیص  مسلم  و 
198و 519و 502و 515و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 403 قانون تجارت 
اصل  یال  ر  310000000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم 
یال بابت  یال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ  9800000 ر خواسته و مبلغ 8640000 ر
ینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا زمان اجرای حکم که  هز

در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
ایران محاسبه خواهد شد ، در حق خواهان صادر  میگردد. رای صادر  اسالمی 
وز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت  شده غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان  مزبور ظرف 20 ر
حقوقی   – عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  دادرس  الف  م   /34240  : شماره  است. 

اصفهان – هادی وطن خواه

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای حمید رحمتی پور دارای شناسنامه شماره 402 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح  6717/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/10/3  د رحمتی پور  بشناسنامه 59756در تار وان مسعو داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به پدر و مادر و یک پسر 1- حمید رحمتی پور به ش ش 0018777147 نسبت با 
ینت  زند 2- حسین رحمتی پور به ش ش 402 نسبت با متوفی پدر 3- ز متوفی فر
یفات  انجام تشر با  اینک  و الغیر  با متوفی مادر  فر به ش ش 1416 نسبت  جمالی 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین  تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

34185/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای مرتضی تابع چهار محالی دارای شناسنامه شماره 829 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6714/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/8/13 یخ  تار 3در  بشناسنامه  قاسمی   جواهر  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
2- مرتضی به ش ش  به چهار پسر و 2 دختر به اسامی 1- اصغر به ش ش 522 
825 3- مصطفی به ش ش 793 4- مجید به ش ش 738 5- عفت به ش ش 224 
زندان مرحوم به خانوادگی تابع چهار محالی و  6- ملوک به ش ش 1745 همگی فر
را در یک نوبت پی در پی  یفات مقدماتی درخواست مزبور الغیر اینک با انجام تشر
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  باشد از تار
صادر خواهد شد. شماره : 34187/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   39 شماره  شناسنامه  دارای  فوالدی  فرهادی  بهجت  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6696/94 کالسه  به 
یخ  وان فضل اله فرهادی امینه بشناسنامه 5 در تار چنین توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/11/1 اقامتگاه دائمی خو
منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک همسر1- حسن فرهادی امینه به ش ش 
زند 2- محسن فرهادی امینه به ش ش 392 نسبت با متوفی  93 نسبت با متوفی فر
زند 4- حبیبه  زند 3- حسین فرهادی امینه به ش ش 1217 نسبت با متوفی فر فر
زند 5- بهجت فرهادی فوالدی به ش ش  فرهادی به ش ش 734 نسبت  با متوفی فر
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور 39 همسر والغیر اینک با انجام تشر
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  متوفی نزد او باشد از تار

واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34189/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل 
اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   176 شماره  شناسنامه  دارای  بختیار  تیمور  آقای 
ده و چنین توضیح  6715/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 1393/8/19 یخ  تار در   6902 بشناسنامه  بختیار  غالمعلی  وان  شادر که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
به ش ش 176 نسبت  تیمور بختیار  و یک همسر 1-  و 2 دختر  به یک پسر  است 
 -3 زند  فر متوفی  با  نسبت   206 ش  ش  به  بختیار  تهمینه   -2 زند  فر متوفی  با 
به  رنانی  بختیاری  عزت   -4 زند  فر متوفی  با  نسبت   325 ش  ش  به  بختیار  توران 
مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  الغیراینک  و  همسر  متوفی  با  نسبت   151 ش  ش 
نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست  در 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد.
 شماره : 34186/م الف

 رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   53237 شماره  شناسنامه  دارای  ناظمی  فرد  بهاره  خانم 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6718/94 کالسه 
یخ 1394/10/6  وان ناصر فرد ناظمی بشناسنامه 429 در تار توضیح داده که شادر
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
ش  ش  به  ناظمی  فرد  سلمان  مادر1-  و  همسر  یک  و  دختر  یک  و  پسر   2 به  است 
زند 3- بهاره  زند 2- بهشاد فرد ناظمی به ش ش 21011 نسبت فر 3570  نسبت فر
زند 4- ملیحه انشایی به ش ش 73928  فرد ناظمی به ش ش 53237 نسبت فر
انجام  با  اینک  و الغیر  ده به ش ش 657 نسبت مادر  نسبت همسر 5- فاطمه پو
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 34184/م الف

 رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
یار جلیلی پور دارای شناسنامه شماره 116 به شرح دادخواست به کالسه  آقای شهر
ده و چنین توضیح داده  6719/94 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/3/16  وان مهین دخت سلیمی شهرک بشناسنامه 26855 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند  2- شهرام جلیلی پور به ش ش  زاد جلیلی پور به ش ش 574 نسبت فر به 1- شهر
زند والغیر اینک با  یار جلیلی پور به ش ش 116 نسبت فر زند 3- شهر 260 نسبت فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه  یفات مقدماتی درخواست مزبور انجام تشر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.

 شماره : 34182/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   42667 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  باقر محمد  آقای 
و چنین  ده  نمو وراثت  این دادگاه در خواست گواهی حصر  از  کالسه 6721/94 
یخ 1394/2/4  زاده بشناسنامه 704 در تار وان مهدی باقر توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زاده به ش ش 42667 نسبت  باقر  و یک همسر 1- محمد  و یک دختر  به 2 پسر 
زند 3-  با مرحوم فر زاده به ش ش 1491 نسبت  با قر زند  2- رسول  با مرحوم فر
زند 4- بتول یوسفی جوزدانی  زاده به ش ش 2094 نسبت با مرحوم فر فخری با قر
یفات مقدماتی  به ش ش 41986 نسبت با مرحوم همسر والغیر اینک با انجام تشر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  درخواست مزبور
آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 34180/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان- رضا 

عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   17946 شماره  شناسنامه  دارای  لنبانی  وان  کر پا  علی  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6724/94 کالسه  به 
 39462 بشناسنامه  لنبانی  وان  پاکر محمد  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/5/20 یخ  تار در 
با  نسبت   17946 ش  ش  به  لنبانی  وان  پاکر علی   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
متوفی  با  نسبت   1272017613 ش  ش  به  لنبانی  وان  پاکر سارا   -2 زند  فر متوفی 
یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  همسر   193 ش  ش  به  فر  نبی  شهناز   -3 زند  فر
می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

شد. 
 – 10 شورای حل اختالف استان اصفهان  رئیس شعبه  الف  : 34178/م  شماره 

رضا عباسی

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای پیمان صادقی با وکالت و حید علی محمدی دارای شناسنامه شماره 1191 
به شرح دادخواست به کالسه 6723/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وان آمنه صالحی فر بشناسنامه 369  ده و چنین توضیح داده که شادر وراثت نمو
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1394/9/2 یخ  تار در 
متوفیه  با  نسبت   1191 ش  ش  به  صادقی  پیمان   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
زند 3- ساقی  همسر 2- علی صادقی به ش ش 1272771687 نسبت با متوفیه فر
انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر متوفیه  با  نسبت   1274725331 ش  ش  به  صادقی 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی  یفات مقدماتی درخواست مزبور تشر
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 –  شماره : 34177/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

رضا عباسی



کوتاه   نکته های 
درباره تربیت فرزندان

بــرای  مهــم  بســیار  اهــرم  دو  تنبیــه،  و  تشــویق 
کنتــرل، تعدیــل و تقویــت رفتــار انســان اســت. همــه 
کــه در جایــگاه  انســان ها بــه طــور فطــری، نیــاز دارنــد 

خــود بــه آنــان توجــه و از آنــان تقدیــر شــود.
  اعتمادبه نفس و عزت نفس

موثرتریــن عوامــل  از  یکــی  اعتمادبه نفــس،  ایجــاد 
کــودک  احساســات  بــه  مثبــت  جهت دهــی  بــرای 
درک  و  محترمانــه  و  آزادمنشــانه  رفتــار  اســت. 
کــه او احســاس  کــودک، ســبب می شــود  احساســات 
کنــد. عــزت نفــس، ســبب بهــره وری فــرد  ارزشــمندی 
از نیــروی تفکــر و به کارگیــری آن در امــور زندگیســت.
احســاس لیاقــت، بازتــاب اعتمــاد بــه نفــس اســت.
بــر اثــر دلگرمــی، عــزت نفــس در شــخص افزایــش 
می یابــد. همــه انحراف هــا و اختالف هــای رفتــاری 
در نتیجــه زیــان دیــدن و لکــه دار شــدن عــزت نفــس 
شــخص،  توانایی هــای  بــر  تکیــه  اســت.  افــراد 

بــرای پیشــرفت و حرکــت اوســت. وســیله ای 
خالقیــت  و  حرکــت  زمینــه  خاطــر،  امنیــت  ایجــاد 

می کنــد. فراهــم  را  کــودک  ذهنــی 
کــد شــدن  احســاس بی لیاقتــی و حقــارت، ســبب را
می شــود. فــرد  ذهنــی  رکــود  و  فکــری  جریــان 
نفــس عــزت  ویژگی هــای  مهم تریــن  از   یکــی 
فــرد  در  مثبــت  گرایش هــای  و  ظهــور  در  خالقیــت 

اســت.
کودک و شخصیت  

کــودک، ســالم  یکــی از راه هــای شــخصیت دادن بــه 
کــردن بــه اوســت.خانواده، اساســی ترین بســتر رشــد 

کــودکان و نوجوانــان اســت. شــخصیت مطلــوب 
کــه  الگوهــای محبــوب بچه هــا، بزرگســاالنی هســتند 
از محبــت و عطوفــت  آمیــزه ای  شــخصیت آن هــا، 

اســت و هرگــز پرخــاش نمی کننــد.
کودک   موقعیت سنجی در تربیت 

ــزی را  ــه چی ــی چ ــه زمان ــه در چ ک ــل  ــن اص ــت ای رعای
اولیــا و  کــودک آموخــت، ســبب موفقیــت  بــه  بایــد 

مربیــان در امــر آمــوزش خواهــد شــد.
گشــود  ــب  کــودک ل ــا  گفتــن ب ــه ســخن  ــی ب ــد زمان بای

کــودک عالقه منــد بــه شــنیدن باشــد. کــه 
موقعیــت  در  کــه  اســت  گلــی  همچــون  کــودک، 
گــر  ا و  می شــود  شــکوفا  مســاعد  زمینــه  و  مناســب 
ــد  ــرده خواه ــه زودی پژم ــود، ب ــاز ش ــع ب ــر از موق زودت

شــد.
کــودک از  درخواســت  بــرای  زمــان   مناســب ترین 
کــه زمینه هــای احســاس نیــاز و عالقــه  هنگامیســت 
کنیــم.  کاری را در آن هــا مشــاهده  بــه انجــام دادن 

تفاهــم  بــا  همــراه  کــودک  بــا  رفتــار  کــه  زمانــی  تــا 
اســت. ناممکــن  وی  در  نفــوذ  نباشــد، 

تربیت فرزند

 بی صبری 
کاهش عمر می شود موجب 

صبــر  کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  مطالعــه  یــک 
بلکــه  نیســت؛  فضیلــت  یــک  تنهــا  بردبــاری  و 
مجموعــه  واقــع،  بــه  زندگیســت.  نجات دهنــده 
تغییــرات بیولوژیکــی ناشــی از ناشــکیبایی، احتمــال 
مــرگ زودهنــگام افــراد بیقــرار را افزایــش می دهــد.
ــوز  ــگاه اینترنتــی نی کیمیــای وطــن از پای ــزارش  گ ــه  ب
گروهــی از محققــان آمریکایــی و ســنگاپوری  مکــس، 
کــه در تســت روانشناســی  کــه زنــان جوانــی  دریافتنــد 
در  بــود،  بیشــتر  آن هــا  بی تابــی  میــزان  مشــترک 
کــه شــکیبا و صبورتــر  مقایســه بــا ســایر همتایــان خــود 
تلومــر  داشــتند.  کوتاهتــری  تلومرهــای  بودنــد، 
کروموزم هاســت  کوچکــی در انتهــای  کالهک هــای 

کــه بــا افزایــش طــول عمــر ارتبــاط دارد.
کــه در مجموعــه مقــاالت  تیــم محققــان در مقالــه ای 
کــه  کادمــی  ملــی علــوم منتشــر شــد، توضیــح دادنــد  آ
کروموزوم هــا در برابــر آســیب ها محافظــت  تلومرهــا از 
می شــوند  تکثیــر  ســلول های  کــه  زمانــی  می کننــد. 
ایــن  بــر  محققــان  می شــود؛  کوتاهتــر  تلومــر  طــول 
دالیــل  از  یکــی  تلومرهــا  شــدن  کوتــاه  کــه  باورنــد 

اصلــی ســالخوردگی اســت.
از  آن  رونــد  کــه  تلومرهــا  شــدن  کوتاهتــر   بــا 
می شــویم  پیرتــر  مــا  می شــود،  آغــاز  ســالگی   16
در  کــه  زمانــی  تــا  می یابــد  ادامــه  وضعیــت  ایــن  و 
مــرگ  و  امــکان تکثیــر نمی یابنــد  نهایــت ســلول ها 

فرامی رســد.
کــه  دریافتنــد  خــود  جدیــد  بررســی  در  محققــان 
ناشــکیبایی موجــب یــک ســری تغییــرات بیولوژیکــی 
کــه در کوتــاه شــدن تلومرهــا دخیــل هســتند؛  می شــود 
کــه پیــری زودرس و مــرگ زود هنــگام را به  وضعیتــی 

دنبــال خواهــد داشــت. منبــع: ایرنــا

دانستنی

 عاقبت جوانی 
کرد که زنی را تکه تکه 

مــورد  زن  جنون آمیــز  اقدامــی   در  کــه  جوانــی  ورزشــکار 
 ٢٤ بــا  مــاه اش  ســه  جنیــن  همــراه  بــه  را  خــود  عالقــه 
کشــته بــود، در دادگاه جنایــی بــه قصــاص  ضربــه چاقــو 
کــرده  تحصیــل  زنــدان  در  کــه  پســر  ایــن  شــد.  محکــوم 
گریــه از اولیــای دم و قضــات  کشــتی گیر شــده اســت، بــا  و 
٤ ســال  بــه  ماجــرا  می کــرد.  بخشــش  تقاضــای  دادگاه 
گاهــان  کارآ پیــش برمی گــردد. روز ٢٥ اســفند  ســال ٩٠ بــه 
ــر وقــوع یــک جنایــت رســید. آن هــا  پلیــس شــهر قــدس خب
و  دادنــد  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  موضــوع  بالفاصلــه 
رابطــه  ایــن  در  تحقیــق  بــه  حادثــه  محــل  در  حضــور   بــا 
پرداختنــد. مامــوران پلیــس پــس از حضورشــان در محــل 
ــا جســد غــرق بــه خــون  ــود، ب کــه یــک مجتمــع مســکونی ب
ــه  ــا چاقــو ضرب ــه رو شــدند. ایــن زن آن قــدر ب ــی روب زن جوان
کــی جــان باختــه بــود. همــان  کــه بــه طــرز هولنا خــورده بــود 
قربانــی خشــم  را  زن  ایــن  بــا چاقــو  کــه  پســر جوانــی  جــا 
ــود، از ســوی پلیــس بازداشــت شــد.  ــرده ب ک ک خــود  ترســنا
کــه زن جــوان بــاردار  در ادامــه از پزشــکی قانونــی خبــر رســید 
 بــوده و جنیــن ســه ماهــه اش نیز در این جنایت کشــته شــده

 است. بنابراین متهم تحت بازجویی قرار گرفت.
ایــن پســر ٣٠ ســاله در همــان بازجویی هــای نخســت بــه 
کــه بــا  گفــت:  »مــدت زیــادی می شــد  کــرد و  جنایــت اعتــراف 
کــرده بــود و بــه همــراه  فریبــا در ارتبــاط بــودم. فریبــا ازدواج 
کوچکــش در همســایگی مــا زندگــی می کــرد.  شــوهر و پســر 
کــه در همیــن رفــت و آمدهــای فریبــا  امــا مــن مجــرد بــودم 
بــه خانــه مــا و ســر زدن بــه مــادرم، بــا او آشــنا شــدم. بعــد 
امــا  شــدم؛  عاشــقش  مــن  و  شــد  بیشــتر  مــا  ارتبــاط  آن  از 
ــم  ــرادرم تصمی ــر و ب ــرار خواه ــه اص ــی ب ــت مدت گذش ــس از  پ
گرفتــم از ایــن زن جــدا شــوم. امــا او دســت بــردار نبــود تــا 
اینکــه روز حادثــه بــاز هــم ســر ایــن موضــوع بــا او درگیــر 
کــه نمی دانــم چــه شــد بــا چاقــو چندیــن ضربــه بــه  شــدم 
رفتارهایــم بــر  کنترلــی  و  بــودم  عصبانــی  خیلــی  زدم.   او 

 نداشتم.« 
بــه  بــرای رســیدگی  ایــن پســر، پرونــده وی  بــا اعترافــات 
کیفــری اســتان تهــران فرســتاده شــد.  شــعبه دوم دادگاه 
ایــن پســر صبــح دیــروز در مقابــل هیئــت قضایــی قــرار گرفــت 
قرائــت  از  پــس  ایــن جلســه  ابتــدای  کمــه شــد. در  و محا
گرفتنــد  کیفرخواســت پــدر و مــادر قربانــی در جایــگاه قــرار 
ادامــه شــوهر  در  کردنــد.  را  متهــم  و درخواســت قصــاص 
قصــاص تقاضــای  کوچکــش  پســر  طــرف  از  نیــز   مقتــول 
کــرد. پــس از آن متهــم در جایــگاه ایســتاد. او دربــاره تفهیــم   
گفــت: »تمــام اتهاماتــم را قبــول دارم؛  اتهامــش بــه قضــات 
کشــتن ایــن زن را نداشــتم. در آن  کنیــد قصــد  ولــی بــاور 
لحظــه جنــون بــه مــن دســت داده بــود.« او ادامــه داد: »مــن 
کــه بــا هــم در ارتبــاط بودیــم.  و فریبــا یک ســال و نیــم بــود 
آن زمــان مــن نفــر اول ورزش جــودو بــودم و در رشــته حقــوق 
کتــاب و ورزش بــود و  درس می خوانــدم. ســرم همیشــه در 
ــیدم.  ــم نمی کش ــان ه ــی قلی ــودم. حت ــالف نب ــل خ ــال اه اص
کــه عاشــق دخترخالــه ام بــودم و نتوانســتم بــا او  از آنجــا 
گرفتــه بــودم دیگــر بــا هیــچ دختــری  کنــم، تصمیــم  ازدواج 
ج دو خواهــر و مــادر بیمــارم  کــردن خــر کار  ازدواج نکنــم و بــا 
کــرده  کنــم. چــون پــدرم خیلــی  ســال پیــش فــوت  را تأمیــن 
ــا او ارتبــاط  ــا اینکــه فریبــا را دیــدم و وسوســه شــدم ب بــود. ت
ــواده ام  کــه خان ــودم  ــا شــده ب کنــم. مــن عاشــق فریب ــرار  برق
کــه ایــن ارتبــاط  ایــن موضــوع را فهمیدنــد و از مــن خواســتند 
کــه رابطــه مــا  کــردم و از آنجــا  کنــم. مــن هــم قبــول  را قطــع 
گرفتــم؛ ولــی  اشــتباه بــود، تصمیــم بــه قطــع ایــن ارتبــاط 
گفــت  او  گذاشــتم،  میــان  در  فریبــا  بــا  را  موضــوع  وقتــی 
ــه  ــه ب ــا همیش ــود. فریب ــع ش ــاط قط ــن ارتب ــدارد ای ــت ن دوس
خانــه مــا می آمــد و وقتــی مــن اعتــراض می کــردم،  می گفــت 
ســعی  هرچــه  می آیــد.  آنجــا  بــه  مــادرم  دیــدار  خاطــر  بــه 
کنــم فایــده ای نداشــت. تــا  می کــردم ایــن رابطــه را قطــع 
اینکــه روز حادثــه ســر همیــن موضــوع بــا بــرادرم درگیر شــدم. 
همــان لحظــه فریبــا پــس از شــنیدن صــدای درگیــری بــه 
خانــه مــا آمــد و مــن بیشــتر عصبانــی شــدم. او را بیــرون کردم 
و درنهایــت بــه خانــه اش رفتــم و بــدون هیــچ حرفــی بــه او 
کــه متوجــه شــدم فریبــا  چاقــو زدم. تــازه بعــد از قتــل بــود 
بــاردار اســت و فرزنــد مــرا در شــکمش دارد؛ نمی دانــم چــرا 
کــردم. انگیــزه ام تنهــا عصبانیــت بیــش از حــد کار را   ایــن 
درحالی کــه  صحبت هایــش  ادامــه  در  مــرد  ایــن  بــود.« 
توبــه  مــدت  ایــن  در  »مــن  گفــت:   می ریخــت،  اشــک 
کشــتی  کــردم و در زنــدان درســم را ادامــه دادم. همچنیــن 
هــم می گرفتــم و نفــر اول ایــن ورزش شــدم. بــرای همیــن 
گــر هــم  از خانــواده فریبــا می خواهــم مــرا ببخشــند؛ ولــی ا
نبخشــند ایــن حقشــان اســت و مــن حتــی ســهم دیــه ام را 
مــرا قصــاص  بتواننــد  راحت تــر  آن هــا  تــا  هــم می بخشــم 
گریــه بــه پــای خانــواده اولیــای  کننــد.« در ادامــه ایــن مــرد بــا 
دم افتــاد تــا او را ببخشــند؛ ولــی آن هــا راضــی نشــدند. در 
پایــان نیــز هیئــت قضایــی وارد شــور شــدند و ایــن پســر را بــه 

کردنــد. منبــع: روزنامــه شــهروند قصــاص محکــوم 

 بیش از ۱۳۰ هزار پناهنده 
در آلمان ناپدید شده اند

کشــور  ــا اســتناد بــه اطالعــات وزارت  یــک روزنامــه آلمانــی ب
آلمــان از ناپدیــد شــدن حــدود 1۳۰ هــزار پناهنــده که در ســال 

گذشــته بــه آلمــان وارد شــده اند، خبــر داد.
از  بیــش  ســایتونگ«  »زوددویچــه  روزنامــه  گــزارش   بــه 

1۳۰ هزار پناهنده در آلمان ناپدید شده اند.
از  بعــد  پناهنــدگان  از  بســیاری  گــزارش  ایــن  اســاس   بــر 
کــه برای آن هــا در نظر گرفته شــده  ثبــت نــام بــه اقامتگاهــی 
کــه شــامل حــدود 1۳ درصــد پناهندگانــی  اســت، نیامــده انــد 

کــه ســال گذشــته بــه آلمــان وارد شــده اند. اســت 
گــزارش را بــا اســتناد بــه پاســخ  ایــن روزنامــه آلمانــی ایــن 
کســیون حــزب  کشــور آلمــان بــه یــک درخواســت فرا وزارت 
چــپ آلمــان داده اســت. از دالیــل ایــن مســئله رفتــن ایــن 
کشــورهای دیگــر یــا وارد شــدن آن هــا بــه  پناهجویــان بــه 

کارهــای غیــر قانونــی عنــوان شــده اســت. تســنیم

حوادث

ضرب المثل های ایرانی 

گــرد و غبــار ســازمان  ح ملــی مقابلــه بــا پدیــده  مدیــر طــر
و  گــرد  ع  وقــو احتمــال  از  زیســت  محیــط  حفاظــت 
کشــورهای  کشــور بــا منشــأ خارجــی از  ک شــدید در  خــا

عربســتان و عــراق خبــر داد.
خبرگــزاری ایســنا: ضیاء الدیــن شــعاعی بــا اشــاره بــه 
حتــی  خوزســتان  اســتان  رطوبــت  »امســال  اینکــه 
ک بهمــن مــاه ســال  گــرد و خــا جنــوب آن باالســت و 
گــر  گفــت: ا کــرد«،  9۳ در اهــواز را تجربــه نخواهیــم 
بادهــای جنوبــی از ســمت عربســتان هــم وارد ایــران 
ک  و خــا گــرد  بــا شــدت  شــود، نمی توانــد حادثــه ای 

کنــد. گذشــته ایجــاد  ســال 
ک در اهواز در اســفندماه گرد و خا   وقوع 

گــرد و غبــار پیش بینــی  بــا  ح ملــی مقابلــه  مدیــر طــر
ــفند  ــه اول اس ــار در نیم ــرد و غب گ ع  ــو ــال وق ــرد: احتم ک
نامســاعد  شــرایط  کــه  دارد  وجــود  کشــور  در  جــاری 
پدیــده  ایــن  ع  وقــو در  رطوبــت  لحــاظ  بــه  عــراق 

بــود. خواهــد  تاثیرگــذار 
کشــور  ــز وارد  ــاد جنوبــی عربســتان نی  در ایــن مقطــع ب
می شــود و در امتــداد خلیــج فــارس حرکــت و از منشــأ 
همــه  کلــی  طــور  بــه  می کنــد؛  بارگیــری  بین النهریــن 
می کننــد  حرکــت  ایــران  ســمت  بــه  غربــی  بادهــای 
کــه موقتــی خواهــد بــود و طــی یــک یــا دو روز اصــالح 

خواهــد شــد.
گرد و غبار عربی در راه است   

و  گــرد  ع  وقــو نگرانــی  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  شــعاعی 
دقیــق  پیش بینــی  گفــت:  اســت،  پررنــگ  ک  خــا
زود  جــاری  ســال  در  کشــور  غبــار  و  گــرد  وضعیــت 
نــدارد؛  وجــود  آن  پیش بینــی  امــکان  هنــوز  و  اســت 
کــه  اســت  آن  ذکــر  قابــل  و  روشــن  نکتــه  تنهــا 
مناســب  عربســتان  و  عــراق  رطوبــت  وضعیــت 
وجــود عربــی  غبــار  و  گــرد  ع  وقــو احتمــال  و   نیســت 

 دارد.

گرد و غبار عربی در راه است

وضعیت آب و هوا

شــــنـبه  8 اسفندماه  139۴ info@eskimia.ir

 1( همســرتان را بــه عنــوان یــک مــرد بپذیریــد و بــرای شــناخت 

گاهــی خــود را افزایــش دهیــد. ــه او دانــش و آ دنیــای مردان
 ۲( همســر خــود را بــه چشــم یــک شــی  مســئول ننگریــد؛ بلکــه بــه 

شــخصیت وجــودی او احتــرام بگذاریــد.
کــه باعــث   ۳( جنبــه یــا بخش هایــی از شــخصیت شــوهرتان را 
تمایــز او از ســایرین می شــود، مــورد توجــه و تحســین قــرار دهیــد.
ســعی  باشــد،  روراســت  شــما  بــا  همســرتان  اینکــه  بــرای   )۴  
کــرده و بــرای افــکار و احساســاتش ارزش قایــل  کنیــد او را درک 
گفته هــای او مطابــق میــل شــما نیســت،  گــر حرف هــا و  شــوید. ا
کنــش تنــد نشــان ندهیــد؛ زیــرا بــه ایــن وســیله بــذر  از خــود وا

می کاریــد. خــود  زندگــی  در  بی اعتمــادی 
 ۵( وقتــی همســرتان بــا شــما درد دل می کنــد و راز دلــش را بــا شــما 
کــه  در میــان می گــذارد، احساســاتش را بپذیریــد و بــه او نگوییــد 

اســرار درونــش ناخوشــایند و بی رحمانــه اســت .

 6( بــه طــور مــداوم از شــوهرتان انتقــاد نکنیــد؛ زیــرا انتقــاد پیاپــی 
کــه شــوهرتان از شــما فاصلــه بگیــرد. باعــث می شــود 

 ۷( او را بــه درک نکــردن ، عــدم صمیمیــت و بی احســاس بــودن 
کــردن ، صمیمیــت و بــا احســاس  متهــم نکنیــد؛ زیــرا او درک 

بــودن را بــه شــیوه مردانــه نشــان می دهــد.
اتفــاق  امــر  ایــن  دریابیــد؛  را  شــوهرتان  واقعــی  نیازهــای   )۸  
و  بازگویــد  را  نیازهــا  ایــن  همســرتان  اینکــه  مگــر  نمی افتــد، 
لحــن مالیــم دربــاره  بــا  بــه همیــن جهــت در مواقــع مناســب 
را  وی  واقعــی  دیدگاه هــای  و  کنیــد  ســؤال  وی  از  نیازهایــش 
کــه  نســبت بــه خــود و زندگی تــان دریابیــد و در نهایــت جوابــی را 
بپذیریــد. جبهه گیــری  و  انتقــاد  بــدون  می دهــد،  شــوهرتان 

کــه همســرتان بــا شــما صحبــت می کنــد، بــه دقــت   9( زمانــی 
گــوش فــرا دهیــد؛ زیــرا عــدم توجــه شــما بــه  بــه حرف هــای او 

می دهــد. نشــان  را  شــما  بی عالقگــی  او  گفته هــای 
کــه همســرتان بــرای جلــب محبــت  کارهایــی   1۰( هیــچ وقــت از 
شــما انجــام می دهــد، انتقــاد نکنیــد؛ بــرای مثــال وقتــی او بــه 
شــما محبــت می کنــد، آن را بیــش از انــدازه لــوس ندانیــد؛ او بــه 

ــراز محبــت می کنــد. شــیوه خــود اب
 11( او را بــه شــیوه خودتــان دوســت نداشــته باشــید؛ بلکــه بــه 
ــالگرد  ــر در س گ ــال ا ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــت بدهی ــز اهمی ــود او نی وج
ازدواجتــان ، هدیــه ای بــه او می دهیــد، ســعی کنیــد از قبــل درباره 

هدیــه مــورد عالقــه اش اطالعاتــی بــه دســت آوریــد.
ح هــا  کــه بــا تمامی طر  1۲( از همســر خــود انتظــار نداشــته باشــید 
کنــد.  و ایده هــا و افــکار شــما موافــق باشــد و آن هــا را تحســین 
کــه  کــه نظــرش را هــر چنــد  واقع بیــن باشــید و بــه او اجــازه دهیــد 

برخــالف میــل شــما باشــد، بیــان نمایــد.

اصول شوهرداری 
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پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
هفتــه  مناســبت  بــه  تهــران 
ملــی ســالمت مــردان )ششــم 
کلیــدی  اســفندماه( 1۰ نکتــه 
و  ســالمتی  حفــظ  بــرای 
توصیــه  مــردان  تندرســتی 
کیمیــای  گــزارش  بــه  کــرد. 
میــزان   از  نقــل  بــه  وطــن، 

ششــم اســفندماه هــر ســال بــه عنــوان روز ملــی ســالمت 
ســالمت  ملــی  روز  اســت.  شــده  انتخــاب  مــردان 
اورولــوژی  انجمــن  توســط   1۳۸۵ ســال  از  مــردان 
ایــران پیشــنهاد و از ســال 1۳۸9 بــا پیشــنهاد وزارت 
شــد. تبدیــل  مــردان  ســالمت  هفتــه  بــه  بهداشــت 

  مسئولیت عادات غذایی تا ن را بپذیرید
نیــاز  کــه  غذاهایــی  مقــدار  و  انــواع  انتخــاب  بــا 
بپذیریــد.  را  غذایی تــان  عــادات  مســئولیت  داریــد، 
انتخاب هــای غذایی تــان را در اولویــت قــرار دهیــد و از 
نظــر فیزیکــی فعــال باشــید؛ بــه طــوری که بتوانیــد مرد 

باشــید. می خواهیــد  کــه  ســالمی 
  غذاهای جادویی وجود ندارند

هیــچ غــذا یــا روش غــذا خــوردن جادویی وجــود ندارد. 
کــه مــردان بــه خــوردن آن هــا  بعضــی از غذاهــا هســتند 
کامــل ــد؛ مثــل ســبزیجات، میوه هــا، غــالت  ــاز دارن  نی
یــا  غ  تخم مــر حبوبــات،  ماننــد  پروتئینــی  غذاهــای 
کــه  گوشــت های بــدون چربــی و لبنیــات ماننــد شــیر  
کــه بــرای ســالمتی نیــاز  یــک درصــد مــواد مغــذی را 
 D کلســیم، ویتامیــن داریــد شــامل منیزیــم، پتاســیم، 

کــرد. فیبــر و پروتئیــن را دریافــت خواهیــد 
کنید  یخچالتان را با هویج، سیب و پرتقال پر 

کمی نیــاز  آماده ســازی  بــه  کــه  را  ســالم  غذاهــای 
بــا  را  یخچالتــان  دهیــد.  قــرار  یخچالتــان  در  دارنــد 
غ  کم چــرب و تخم مــر هویــج ســیب، پرتقــال، ماســت 

ســبزیجات  و  میوه هــا  پرکنیــد. 
یــا منجمــد  کنســرو شــده  تــازه، 
چربــی بــدون   گوشــت های 

کنســرو حبوبــات، ماهــی تــن یــا 
ســالمون را در مقادیــر زیــاد ذخیره 
ســالم تری  گزینه هــای  کنیــد. 
خــوردن  و  دادن  حــرارت  بــرای 
کــردن یک  گرم  بــرای جایگزینــی 

ــد. کنی ــدا  ــد پی ــزای منجم پیت
کنید کامل انتخاب   غالت 

کــه نیمــی  از غــالت شــما کامل  کنیــد  اطمینــان حاصــل 
کامــل می تواننــد بــه ایجــاد احســاس  اســت. غــالت 
کننــد؛  کمــک  کلیــدی  ســیری و تأمیــن مــواد مغــذی 
بــه جــای برنــج و نــان ســفید و ســایر محصــوالت غلــه 
کامــل  گنــدم  تصفیــه شــده، پاســتا و نــان تهیــه شــده از 
کنیــد. برنــج قهــوه ای و بلغــور جــوی دوســر را انتخــاب 

که وزن شما را اضافه نکنند  عاداتی بسازید 
و  کــه چربی هــای جامــد  از غذاهایــی  بــا صرف نظــر 
کاهــش  کالــری را  شــکر اضافــه شــده زیــادی دارنــد، 
و   بیکــن  دنــده،  ماننــد  چــرب  گوشــت های  دهیــد. 
کلوچه هــا کیک هــا،  کنیــد.  محــدود  را  گ  دا  هــات 
مصــرف  گاهــی  تنهــا  بایــد  بســتنی  و  آب نبات هــا 
کــه می خوریــد از  شــوند. بــرای تنظیــم مقــدار غذایــی 

کنیــد. اســتفاده  کوچک تــری  بشــقاب های 
 آب دوست شما است

عــادی  انتخاب هــای  از  بســیاری  بــه  نســبت  آب 
نوشــیدنی ها  اســت.  بهتــری  انتخــاب  نوشــیدنی، 
کالــری در روز بــه رژیــم غذایــی  می تواننــد حــدود ۴۰۰ 
کالــری  کننــد؛ بنابرایــن نوشــیدنی های دارای  اضافــه 
انــرژی زا  نوشــابه های  کنیــد.از  محــدود  را  زیــاد 
شــکردار  نوشــابه های  ســایر  و  ورزشــی  نوشــابه های 

کنیــد. صرف نظــر 

نکاتی  برای سالمت مردان

کاله قاضی پارک ملی 

ـــمـــاره 103 ســـــال دوم                ݡسݒ
صفحه آخر

حتما بخوانید.
اصول شوهرداری 

-« حدیث روز  »-

حضرت فاطمه)س( می فرمایند: 
همانا خداوند، نیكوکار بردبار با  عفت را دوست می دارد. 
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

که درافتاد، ور افتاد. 1 - با آل علی هر 
۲ - با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت.

۳ - با این ریش می خواهی بری تجریش؟
۴-  با پا راه بری، کفش پاره می شه، با سر کاله.

۵ - با خوردن سیرشدی، با لیسیدن نمی شی.
6 - باد آورده را باد می برد.

۷ - با دست پس می زنه، با پا پیش می کشه.
۸ - بادنجان بم آفت ندارد.

9 - بارون آمد، ترك ها به هم رفت.
1۰-  بار کج به منزل نمی رسد.

هــر دو  بــا  رمــال،  شــاعر  بــا  اســت،  شــاعر  رمــال  بــا   -  11
دو. هــر  هرهیچ کــدام  بــا  هیچ کــدام 

1۲- بازی اشکنك داره ، سر شکستنك داره.
1۳ - بازی بازی، با ریش بابا هم بازی.

خ نگه می داره. 1۴ - با سیلی صورت خودشو سر
1۵ - با کدخدا بساز، ده را بچاپ.

16 - با گرگ دنبه می خوره، با چوپان گریه می کنه.
1۷ - باالباالها جاش نیست، پایین پایین ها راش نیست.

1۸ - باالتو دیدیم، پایینتم دیدیم.
19 - با مردم زمانه سالمی و والسالم.

۲۰ - تا گفته ای غالم توام، می فروشنت.
۲1-  با نردبان به آسمون نمی شه رفت.

۲۲ - با همین پرو پاچین، می خواهی بری چین و ماچین ؟
کوزه آبش را خورد. ۲۳ - باید گذاشت در 

۲۴ - با یکدست دو هندوانه نمی شود برداشت.
۲۵ - با یك گل بهار نمی شه.

۲6 - به اشتهای مردم نمی شود نان خورد.
گر مسجد آدینه بسازد  ۲۷-  بدبخت ا

کج آید                                                 یا طاق فرود آید، یا قبله 
کافوری ،چراغ نفت می سوزد. ۲۸ - به جای شمع 

۲9- بچه سر پیری زنگوله پای تابوته.
کار منه، خدا نگهدار منه. ۳۰ - بخور و بخواب 


