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وزنامه ای برای همه ر

توصیه آیةاهلل مکارم برای دوران  پس از انتخابات 

کنون نوبت تالش   ا
 برای حل مشکالت است

ظریف: 

اختالفات ما با آمریکا حل 
نشده است
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صله رحم؛ سنت زیبای مهر و محبت 
در نوروز     

یکــی از زیباتریــن ســنت هــای اســامی و آمــوزه هــای انســانی 
کــه مــی توانــد آثــار و بــرکات بســیاری  و از رویکردهــای معرفتــی 
هــم بــرای فــرد فــرد جامعــه بــه همــراه داشــته باشــد، صلــه 
رحــم و دیــد و بازدیدهــای فامیلــی در ایــام عیــد و تعطیــات 
کاش ایــن ســنت زیبــای الهــی در طــول  ــو اســت و ای  ســال ن
ســال اســتمرار داشــت و بــه ایــام نــوروز خاصــه نمــی شــد و 
کردنــد و  هماننــد قدیــم و ســال هــای پیــش مــردم همــت مــی 
کــه زود بــه زود بــه دیــدار اقــوام و ارحــام برونــد  فرصــت داشــتند 
کــه بــرکات الهــی افــزون و شــاید حتــی از انــواع مختلــف فقــر 

نجــات مــی یافتنــد.
بــزرگان  و  معصومیــن  حضــرات  فرمایشــات  بــر  مــروری 
و  اســت  حقیقــت  ایــن  گویــای  اســامی  منــش  و  اندیشــه 
 اینکــه ایــن مقولــه چــه تأثیــرات شــگرفی در زندگــی انســان

 داراست.
شــکوفایی روح و زنــده شــدن اســتعدادهای فکــری و تعالــی 
ســوخت گیری  از  توجهــی  قابــل  بخــش  انســان،  روانــی 
و  مومنــان  دیــدار  و  رحــم  صلــه  همیــن  منبــع  از  را  خــود 
نتایــج درخــور  و  زیبــا  تبعــات  و  گیــرد  مــی  آشــنایان  و  اقــوام 
ک آن را مــی تــوان در عرصــه هــا و  و محصــول نــاب و تابنــا
انســان اجتماعــی  و  فــردی  حیــات  مختلــف  هــای   حــوزه 

گرفت.  پی 
گشــایش در امــور و مهــم تــر از همــه  برکــت عمــر، رفــع فقــر، 
و  امــداد  و  مهــرورزی  و  محبــت  و  همدلــی  فضــای  ایجــاد 
یاری رســانی در حــل مشــکات مومنــان همگــی از مواهــب و 
کــه در بیانــات بــزرگان دیــن و آییــن  بــرکات صلــه رحــم اســت 

هــم بــدان اشــارت های وافــر رفتــه اســت.
آثار صله رحم 

1 –  افزایش عمر و رفع فقر
َو  اْلُعْمــِر  ِفــی  َتزیــُد  ِحــِم  الَرّ مــی فرمایند:»ِصَلــُة  پیامبــر )ص( 
ــاد  ــد خویشــاوندی( عمــر را زی ــه رحــم )پیون ــَر«؛ صل ــی اْلَفْق َتْنِف

کنــد و فقــر را ازمیــان مــی بــرد.... مــی 

 ابزار الزم برای
 خانه تکانی

8 گوناگون

یادداشت سر دبیر

2 ادامه در صفحه

 انتقاد دکتر ارزانی از 
سازمان های فرهنگی

قول روحانی برای بهبود 
مدیریت مصرف آب

  آتشفشان سپاهان 
کرد! فروکش 

کانون های فرهنگی و هنری مساجد  درسالروز تاسیس 
ح شد: مطر

گفتمان سازی اقتصاد 
 مقاومتی در مساجد 

از سال 95

5

4

6

2

کانون مساجد 

ورزش 

روز ملی آب  

فرهنگ و هنر 

اقساط احتمالی وام 60 تا 160 میلیونی مسکن زوجین

3

3

 چه کسی توان پرداخت اقساط وام 
مسکن را دارد؟

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان   مدیر 
گفت: اصفهان 

در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا:

آشکار شدن ماهیت وهابیت؛

 کمپین تحریم وهابیت

 در آمریکا تشکیل شد
انــدازی  راه  بــا  آمریکایــی  شــهروندان  از  جمعــی 
کــه  کیــد کردنــد: تــا زمانــی  کمپیــن تحریــم وهابیــت تا
کنــد، حملــه بــه داعــش در  ایدئولــوژی وهابیــت رشــد 

ســوریه فایــده ای نخواهــد داشــت.
گــزارش ســرویس دینــی جــام نیـــوز، بــه نقــل از  بــه 
ــیح و  ــه مس ــای موسس theawaitedone.com، اعض
ــم  ــن تحری کمپی ــکا  ــنگتن آمری ــامی در واش ــز اس مرک
کــه اســتقبال از آن در  کردنــد  وهابیــت را راه انــدازی 
روز هــای نخســتین بســیار قابــل توجــه بــوده اســت.
کنند بــا جمع آوری  کمپیــن تــاش مــی   اعضــای ایــن 
کنان محلــی  ســا و  رهگــذران  مســلمانان،  از  امضــا 
قدمــی در راســتای منــع و تحریــم وهابیــت در آمریــکا 

بردارنــد.
کــه بــه صــورت اینترنتــی نیــز   در ایــن درخواســت 
گذاشــته شــده  ک  بــرای جمــع آوری امضــا بــه اشــترا

ــت: ــده اس آم
در  تروریســم  فقــرات  ســتون  وهابــی،  ایدئولــوژی   
کــه تحــت حمایــت عربســتان ســعودی  اســام اســت 
در  افراط گرایــی  ایجــاد  مســئول  و  داشــته  قــرار 
جوانــان و افــراد آســیب پذیــر آمریکایــی می باشــد. 
و  اســت  نفــرت  بیــان  نوعــی  ایدئولــوژی  ایــن 
تهدیــدی بــرای مــردم آمریــکا محســوب می شــود.
زمانــی  تــا  و  شــده  قوی تــر  روز  هــر  داعــش   
وجــود آمریــکا  در  وهابیــت  ایدئولــوژی   کــه 

2 داشته باشد، ...

بهار همدلی، شکوه مهربانی،
 شور نیکوکاری

ادامه در صفحه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت دوم 

شهرداری شهرضا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات  تکمیل  مجموعه فرهنگی اختصاصی )باغ بانوان( را  بر 
گذار نماید.  اساس  اعتبار شماره 36095 به پیمانکاران واجد شرایط وا

گهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه  لذا پیمانکاران دارای صاحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ انتشار آ
به شهرداری مراجعه و یا از طریق شماره تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱  جهت دریافت اسناد تماس حاصل نمایند. 

از  . پس  باشد  استرداد می  قابل  که غیر  نام شهرداری شهرضا  به  ملی  بانک  به حساب شماره 3100002911009  ریال  اسناد: 300.000  بهای فروش 
تکمیل، مدارک را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 

خ ۹۴/۱۲/۲۴  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 13/30 دو شنبه مور
خ ۹۴/۱۲/۲۵ در محل شهرداری شهرضا  گشایش اسناد: ساعت ۱۶ روز سه شنبه  مور تاریخ 

محل تحویل اسناد: دبیرخانه محرمانه )شهرداری شهرضا( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد .

شماره تماس : ۵۳۲۴۱۰۱۰ -031 داخلی ۲۴۱ 

ردیف 
 مبلغ سپرده شرکت تا سقف مبلغموقعیت 

در مناقصه
عملیات 

1
3.500.000.000 ریالخیابان مدینه 

سه میلیارد و پانصد میلیون  ریال  
175.000.000  ریال

یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 
تکمیل  مجموعه  فرهنگی اختصاصی باغ بانوان

  رحیم جافری - شهردار شهرضا

شركت آب و فاضالب روستائی استان اصفهان

آگهی مناقصات شماره    869 و 868 و867 - 94»يك مرحله ای«

گزار : شــرکت آب و فاضاب روســتایی اســتان اصفهان  )ارقام برآورد و تضمین به ریال( دســتگاه مناقصه 

*- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: اداره حقوقــی و قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان اصفهــان واقــع در میــدان جهــاد

تلفــن   اصفهــان  آبفــار  شــرکت  دبیرخانــه  قيمــت:  پيشــنهاد  كات  پــا تحويــل  محــل   -  *
 32369023 دورنــگار    32363066

  * - تاريخ فروش اسناد : از تاریخ 15 /94/12  لغایت 94/12/20

   *- مبلغ خرید اسناد : 300.000 ریال 

خ  14 /95/01   * -  آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 مور

خ  15 /95/01 ســاعت 9صبــح درمحــل ســالن      * -  تاريــخ جلســه مناقصــه :  یکشــنبه مــور
جلســات شــرکت

کشور به  نشانی  گهی در سایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت مهندسی آب و فاضاب      ضمنًا آ
گردیده است. ج  http://tender.nww.co.ir  و پایگاه اطاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR در

   »شماݤݤݤرݤݤݤهݤݤݤ حساݤݤݤبݤݤݤ 2175210320001ݤݤݤ سیباݤݤݤ ملیݤݤݤ جهتݤݤݤ وݤݤݤاݤݤݤرݤݤݤیزݤݤݤ هزݤݤݤینهݤݤݤ خرݤݤݤیدݤݤݤ اݤݤݤسناݤݤݤدݤݤݤ میݤݤݤ باشد.«

مبلغ تضمينبرآورد دستگاهصالحیتردیف عنوان مناقصه

1

2

3

اصاح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری 
کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب در  از 

بخش مرکزی شهرستان اصفهان  94-867

اصاح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری 
کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب در  از 

بخش جرقویه شهرستان اصفهان  94-868

اصاح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری 
کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب در  از 

کوهپایه شهرستان اصفهان  94-869 بخش 

حداقل رتبه 5 حقوقي 
در رشته آب  یا کد 7 
شرکت های خدماتی  

حداقل رتبه 5 حقوقي 
در رشته آب یا کد 7 
شرکت های خدماتی  

حداقل رتبه 5 حقوقي 
در رشته آب یا کد 7 
شرکت های خدماتی  

3.284.925.049۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰

2.037.638.927

2.435.937.548

كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان



صله رحم، سنت زیبای مهر 
و محبت در نوروز                     

ادامه از صفحه یک : 
اینکــه می فرمایــد نتیجــه صلــه رحــم افزایــش عمــر 
کــه وقتــی انســان اقــوام و  اســت، بــرای ایــن اســت 
و  روح  شــادابی  احســاس  می بینــد،  را  نزدیکانــش 
ــد  ــل می ده ــادابی روح را صیق ــن ش ــد و ای روان می کن
بــه  خســتگی  تبدیــل  و  می زدایــد  را  نگرانی هــا  و 

دربــردارد. را  عمــر  افزایــش  شــادابی، 
2 -  افزایش جمعیت

حضــرت فاطمــه زهــرا)س(  می فرماینــد: َفــَرَض اهّلل  
ِصَلــَة األرحــاِم َمنمــاًة ِللعــَدِد؛ خداونــد صلــه ارحــام را 

ــی نفــرات مقــرر داشــته اســت. ــه جهــت فزون ب
دیــد و بازدیدهــا و صلــه رحــم باعــث می شــود بــا دیدن 
فرزنــدان و اعضــای خانــواده، افــراد بــر فرزنــدآوری 
افــراد  ایــن نشســت ها،  کــه در  تشــویق شــوند؛ چــرا 
همدیگــر را توصیــه بــه فرزنــدآوری در زمــان مناســب 
بــه  بــرکات زیــادی را  و جوانــی می کننــد و ایــن امــر 

کاهــش طــاق و... . دنبــال دارد؛ از جملــه 
3 – افزایش رزق و تاخیر مرگ

امــام حســین)ع( می فرماینــد: مــن ســّره ان ینســًا فــی 
أجلــه و یــزاد فــی رزقــه فلیصــل رحمــة؛ هرکــه دوســت 
ــد ــد و روزیــش افزایــش یاب ــر افت ــه تاخی  دارد مرگــش ب

صله رحم به جا آورد.
4 – عبادت

 امــام زیــن العابدیــن)ع( می فرماینــد: َنَظــُر الُمؤِمــِن 
ــُه ِعبــاَدٌة  ــِة َل ِة والَمَحَبّ ــِن ِللَمــَوَدّ فــی َوجــِه أخیــِه الُمؤِم
روی  از  خــود  مومــن  بــرادر  چهــره  بــه  مومــن  نــگاه 

دوســتی و محبــت بــه او، عبــادت اســت.
گانه  5 – ثمرات 4 

کــی عمــل؛ ب – فزونــی دارایــی؛  ج – رفــع  الــف – پا
گرفتــاری؛  د – آســانی حســاب. امــام محمــد باقــر)ع( 
می فرماینــد: ِصَلــُة األرحــاِم ُتَزّکــِی األ عمــاَل و ُتْنِمــی 
ارتبــاط  ــُر الحســاَب؛  ُتَیِسّ اْلبَلــْوی و  َتْدَفــُع  َو  األمــواَل 
دارایی هــا  می کنــد،  ک  پــا را  اعمــال  خویشــاوندی 
و  می ســازد  رادور  گرفتــاری  می بخشــد،  فزونــی  را 

حســاب روز قیامــت را آســان می کنــد.

یادداشت  سر دبیر

مقاله ای مهم که خواندن آن به آمریکایی ها 
توصیه شده است؛

  تا فروپاشی ایران 
صلحی در کار نیست

ارشــد  عضــو  تکیــه«،  »ری  مقالــه،  ایــن  نویســندگان 
کوهــن« یکــی  شــورای روابــط خارجــی آمریــکا ، »الیــوت 
 از طراحــان حملــه آمریــکا بــه عــراق و »اریــک ادلمــن«

معــاون  و  آمریــکا  خارجــی  ســرویس  ســابق  مامــور 
معــاون  چنــی«،  »دیــک  ملــی  امنیــت  مشــاور  ارشــد 

هســتند. آمریــکا  ســابق  رییس جمهــور 
کیمیــای وطــن، چنــدی قبــل  »ســازمان  گــزارش  بــه 
کــه از اهــداف  جانشــین پــروژه قــرن آمریــکای نویــن« 
اصلــی آن ، شــکل دادن بــه یــک قــرن جدیــد بــر اســاس 
چالــش  بــه  بــا  همــراه   ، آمریکایــی  منافــع  و  اصــول 
جمهــوری  نظــام  جملــه  از  نظام هــا  برخــی  کشــیدن 
و  متحــده  ایــاالت  منافــع  محــور  بــر  اســامی  ایــران  
ــرد   ک ــه  ــود توصی ــران خ کارب ــه  ــت، .ب ــای آن اس ارزش ه
ــه  کــه ب ــه ایــران« را  گرفتــن ب ــه »زمــان ســخت  کــه مقال
ــه«  ــن« و »ری تکی ــک ادلم ــن«، »اری کوه ــوت  ــم »الی قل

نوشــته شــده را  در فاریــن افــرز بخواننــد.
مفهــوم  تزریــق  افــرز  فاریــن  مقالــه   اصلــی  هــدف    
انتخابــات  مباحثــات  در  نظــام   ســاختار  تغییــر 
از  بخشــی  در  و  آمریکاســت  جمهــوری2016  ریاســت 
بلندمــدت  اســامی  در  »جمهــوری  اســت:  آمــده  آن  
آثــار  دیگــر  و  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  سرنوشــت  بــه 
باقی مانــده ایدئولوژیــک قــرن بیســتم ملحــق می شــود.  
کــه آمریــکا بایــد  نویســندگان مقالــه  توصیــه می کننــد 
ــی،  ــت خارج ــای سیاس ــران هزینه ه ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
تضعیــف اقتصــاد ایــران و حمایــت از مخالفــان داخلی را 
افزایــش دهــد. آن هــا در ایــن مقالــه بــه وضــوح ایــران را 
دشــمن علنــی شــماره یــک خاورمیانــه و داعش را ناشــی 
گــروه انحرافــی  از القائــات ایــران می داننــد و آن را یــک 
نســبتا کوچــک می شــمرند؟!! در ادامــه ایــن مقالــه آمده 
ــا زمــان فروپاشــی نظــام ایــران  اســت: » بــه هــر حــال، ت
هیــچ صلــح واقعــی میــان واشــنگتن و تهــران نمی توانــد 
کــه نویســندگان آن  ــه  وجــود داشــته باشــد.«  ایــن مقال
»ری تکیــه«، عضــو ارشــد شــورای روابــط خارجــی آمریکا  
کوهــن«، یکــی از طراحــان حملــه آمریــکا بــه  »الیــوت 
عــراق  و »اریــک ادلمــن«، مأمور ســابق ســرویس خارجی 
امنیــت ملــی، »دیــک  ارشــد مشــاور  آمریــکا و معــاون 
چنــی«، معــاون رییس جمهــور ســابق آمریــکا هســتند 
، مســتندی اســت بــر تــداوم دشــمنی ســازمان یافتــه 
آمریــکا علیــه ایــران و پاســخی بــه خوش خیالی هــای 
ــر آنکــه بــه  موجــود در سیاســت خارجــی دولــت مبنــی ب

کــرد .   لبخنــد آمریکایی هــا بایــد اعتمــاد 
جنــاح  دو  هــر  در  آمریــکا  سیاســت  واقعــی  صحنــه 
مشــترکی  هــدف   . اســت  دیگــری  چیــز  آن  داخلــی 
نــام دارد و تنهــا محــل  کــه »برانــدازی نظــام ایــران« 
ســو  یــک  از    . اســت  آن  انجــام«  »روش  در  اختــاف 
ریاســت  انتخابــات  آمریــکا مباحثــات  در  دموکرات هــا 
ماهیــت  »تغییــر  موضــوع   حــول  را  جمهوری شــان 
نومحافظــه کاران  و  می کننــد  دنبــال   » ایــران  نظــام 
تنــدرو نیــز هنــوز هدفشــان درخصــوص »تغییــر ضربتــی 
از ســوی دیگــر  انــد و  را رهــا نکــرده  رژیــم در تهــران« 
 جنــاح غربگــرا در ایــران بــر ســر آشــتی بــا آمریــکا مســابقه 

گذاشته است.
کامــی  »دشــمنی آمریکایــی«   اینکــه امــروز بــا مغالطــات 
کنیــم و در مقابــل »بدبینــی بــه  را حمــل بــه صحــت 
گــری و »تقابــل بــا دنیــا« بنامیــم، نــه  دشــمن« را افــراط 
چیــزی از واقعیــت دشــمنی می کاهــد و نــه مــا را پیــروز 
میــدان می کنــد. حقیقــت آنســت کــه » تاریــخ هیــچ کس 

ــان ــت «./جه ــتوده اس ــش نس ــت غفلت های را باب

سیاست آمریکا

 قول روحانی 
برای بهبود مدیریت مصرف آب

ــی آب  ــه مناســبت روز مل رییــس جمهــور در پیامــی  ب
سیاســت های  راســتای  در  دولــت  کــه  کــرد:  اعــام 
بهبــود  جدیــت  بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  اباغــی 
دارد  خــود  کار  دســتور  در  را  آب  مصــرف  مدیریــت 
و  ارومیــه  دریاچــه  نجــات  کمیتــه  تشــکیل  کــه 
فعال ســازی شــورای عالــی آب از جملــه آن اســت.
فــارس  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
کشــورمان، صبــح  حســن روحانــی، رییــس جمهــور 
کــرد  دیــروز پیامــی  را بــه مناســبت روز ملــی آب صــادر 
کــه در اتــاق بازرگانــی  کــه در همایــش روز ملــی آب 
کشــاورزی ایــران برگــزار شــد، ایــن  صنایــع، معــادن و 

پیــام قرائــت شــد.
متن پیام به شرح زیر است:

و  تحــول  ح  طــر بهــار،  رســیدن  فــرا  آســتانه  در 
طبیعــت  بی بدیــل  زیبایی هــای  شــکوفایی 
متخصصــان  حضــور  بــا  آب،  ملــی  روز  بزرگداشــت 
ایــن حــوزه، تاشــی ارزنــده و فرصتــی مغتنــم بــرای 
پرداختــن بــه یکــی از چالش هــای اساســی در ســطح 

اســت. ملــی 
بــه  اســت.  حیــات  جان مایــه  و  زمیــن  آبــروی  آب، 
کام وحــی »وجعلنــا مــن المــاء  تعبیــر دقیــق و روشــن 
کارگاه خلقــت، آب، بن مایــه  و در  کل شــیء حــی« 

آفرینــش انســان و دیگــر مخلوقــات اســت.
انســان  زندگــی  کــه  اســت  واقعیتــی  آب،  بحــران 
معاصــر را بــه ویــژه در خاورمیانــه و از جملــه ایــران 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بشــر امــروز در مواجهــه 
بــا ایــن عنصــر حیات بخــش، راه افــراط را پیمــوده 
و بــا نگرش هــای ســطحی و خودخواهانــه در ایــن 
ــه وجــود آورده اســت. عرصــه نگرانی هایــی جــدی ب
ایــن بحــران  بــرای مدیریــت  امیــد  و  دولــت تدبیــر 
جملــه  از  را،  خــود  عملــی  فعالیت هــای  ابتــدا  از 
آغــاز  ارومیــه  دریاچــه  نجــات  کمیتــه  تشــکیل  بــا 
عالــی  شــورای  فعال ســازی  بــا  ســپس  و  کــرد 
مشــکل  حــل  بــرای  اساســی  تصمیم هــای  آب 
از  برخــی  کم آبــی  رفــع  و  زیرزمینــی  آب هــای 
اتخــاذ  زاینــده رود  جملــه  از  کشــور   رودخانه هــای 

کرد.
حقــوق  حفــظ  همچــون  مســایلی  بــه  دولــت  ورود 
کشــور و ســرمایه گذاری در مأموریــت  بین المللــی آبــی 
نتایــج  از  مــرزی،  آب هــای  مهــار  شــده  فرامــوش 
مصــرف  و  ذخیــره  مهــار،  امــر  بــه  توجــه  ملمــوس 
کمتــر  آب بــه خصــوص بــرای مناطــق دورافتــاده و 

اســت. کشــور  توســعه یافته 
معظــم  مقــام  اباغــی  سیاســت های  راســتای  در 
رهبــری، دولــت همچنــان بــا جدیــت بهبــود مدیریت 
کار خــود دارد و  کشــور را در دســتور  مصــرف آب در 
ایــن اراده در مفــاد الیحــه برنامــه ششــم توســعه و 

اقدامــات جــاری دولــت متجلــی اســت.
ــرای  ــت ب کــه تحقــق برنامه هــای دول ــاورم  ــر ایــن ب ب
مدیریــت بحــران آب بــه علــت فرابخشــی و فرازمانــی 
کــه بــر پیکــره اقتصــاد، اجتماع  بــودن آن و نیــز آثــاری 
کشــور دارد، بــدون  و محیــط زیســت و حتــی امنیــت 
مشــارکت مؤثــر همــه بحث هــا نتیجه بخــش و منشــأ 
اثــر نخواهــد بــود. انتظــار دارم همــه دســتگاه های 
مســئول و بخــش خصوصــی ایده هــا و راهکارهــای 
ح  طــر موفــق  و  مناســب  اجــرای  بــرای  را  خــود 
ارتقــای  و  زیرزمینــی  آب هــای  تعادل بخشــی 
کننــد. دولــت نیــز بــا تمــام تــوان  بهــره وری آب ارایــه 
ظرفیت هــای  از  بهره بــرداری  و  حمایــت  آمــاده 

موجــود در ایــن امــر مهــم اســت.
ایــن  برگزارکننــدگان  و  دســت اندرکاران  از  پایــان  در 
نشســت ارزشــمند تقدیــر و تشــکر می کنــم و امیــدوارم 
گفتمانــی مؤثــر حــول بحــران  حاصــل آن شــکل گیری 
کاســتن از  گیــر آب و اهتمــام بیشــتر همــگان در  فرا

دامنــه ایــن بحــران بــزرگ باشــد. 
حسن روحانی، رییس جمهور اسامی ایران

روزملی آب 

آشکار شدن ماهیت وهابیت؛
 کمپین تحریم وهابیت

 در آمریکا تشکیل شد    
ادامه از صفحه یک:

خواهنــد  وجــود  نیــز  آمریــکا  در  داعــش  حامیــان 
داشــت. بســیاری از مســاجد وهابــی ایــن طــرز تفکــر 
ــج  ــغ و تروی ــده تبلی ــاالت متح ــر ای ــرب را در سراس مخ
نفــوذ  نتیجــه  آمریــکا  در  تروریســم خانگــی  و  کــرده 

اســت. وهابــی  ایدئولــوژی 
کنــد  رشــد  وهابیــت  ایدئولــوژی  کــه  زمانــی  تــا    
نخواهــد فایــده ای  ســوریه  در  داعــش  بــه   حملــه 
 داشــت. مســاجد وهابــی در ایــاالت متحــده بــه طــور 
کارخانه هــای تولیــد تروریســت  موثــری بــه عنــوان 
ایفــای نقــش می کننــد و افــراد آســیب پذیر جامعــه را 

ــد.  ــل می کنن ــا تبدی ــه وحشــیان و بربره ب
کــه ایدئولــوژی داعشــی، یعنــی وهابیــت  تــا زمانــی 
شــکوفایی  و  رشــد  حــال  در  مــا  مرزهــای  درون 
کــز داعــش در ســوریه  باشــد، حمــات هوایــی بــه مرا
فایــده ای نخواهــد داشــت. بــرای مبــارزه بــا تروریســم 
ــا وهابیــت  ــح، ضــروری اســت ت خانگــی و ایجــاد صل
کــرده تــا بتوانیــم  ع اعــام  را در ایــاالت متحــده ممنــو
از خودمــان و نســل  آینــده در برابــر ایــن ایدئولــوژی 
خطــر  وهابیــت،  فرقــه  کنیــم.  محافظــت  مســموم 
بزرگــی بــرای همــه مــا محســوب شــده و امنیــت و 
آینــده مــا را بــه خطــر انداختــه اســت و مــا بایــد پیــش 
ــذاران  ــور و قانون گ ــس جمه ــود از ریی ــر ش ــه دی از آنک

خواســتار تحریــم وهابیــت در آمریــکا شــویم.

کمپین

روز  ظریــف  محمدجــواد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
از خبرنــگاران هســته ای  تقدیــر  چهارشــنبه در مراســم 
انتخابــات  در  مــردم  درصــدی   ٧٣ حضــور  گــر  ا گفــت: 
مــا  بــرای  را  امــکان  ایــن  کســی  نبــود،  هــم   ٩٢ ســال 
کنیــم.  کــره  کــه بتوانیــم بــا اقتــدار مذا فراهــم نمی کــرد 
اینکــه مــردم در  بیــان  بــا  رییــس دســتگاه دیپلماســی 
کــرد:  خاطرنشــان  نگذاشــتند،  کــم  حضــور  و  حمایــت 
گســترده مــردم در انتخابــات ٧ اســفند  حضــور عظیــم و 
کــه اجــازه ندهنــد  نشــان دهنــده عــزم جــدی مــردم بــود 
هیــچ تاشــی آن هــا را از حضــور در پــای صندوق هــای 

رأی بــاز دارد.
گذشــته  مــاه   30 در  رســانه ها  تاش هــای  از  ظریــف 
کــرات هســته ای قدردانــی  ــرای انعــکاس تحــوالت مذا ب
کــرات بودنــد، یــک  کــه در اتــاق مذا گفــت: آن هــا  کــرد و 
بیــرون  کــه  آن هــا  و  داشــتند  اضطــراب  و  فشــار  ع  نــو
در  ســالمند  خانــم  تصویــر  وی،  دیگــر.  نوعــی  اتــاق 
کــه در فضــای مجــازی منتشــر شــد  پــای تلویزیــون را 
توصیــف  چشــم انتظاری  و  انتظــار  شــکل  زیباتریــن 
کشــور، رهبــر معظــم  گــر دعــای خوبــان  کــرد و افــزود: ا
نمی توانســتیم  نبــود،  ایشــان  هدایت هــای  و  انقــاب 
کــه همــه در آن شــریک هســتند، بــه  ایــن توفیــق ملــی را 

آوریــم.  دســت 
کــرد: ایــران تصمیمی تاریخــی  وزیــر امــور خارجــه تصریــح 

کــه بایــد در بســتر زمــان منافــع آن عایــد  کــرده  اتخــاذ 
کار هــم بایــد بــر روی اســتفاده  مــردم شــود و بــرای ایــن 

ــز شــویم.  ــی متمرک کنون بهینــه از شــرایط 
ظریــف بــه نامگــذاری ســال 1394 بــا عنــوان همدلــی 
گفــت: مــا هدفــی مشــترک در  کــرد و  و همزبانــی اشــاره 
رســیدیم  توافــق  بــه  آن  روی  و  کردیــم  تعییــن  کشــور 
ببریــم.  پیــش  را  کــرات  مذا آن  روی  از  توانســتیم  و 
تــا  گرفتــه  منتقــد  از  کشــور  طیف هــای  همــه  از  وی 
کره کننــده خواســت در ایــن چارچــوب نــگاه و نظــر  مذا

کننــد. منســجم  را  خــود 
گرفتــن  گفــت: بــه جــای اینکــه بــه دنبــال خــرده  ظریــف 
باشــیم همــه بــا دقــت تعهــدات اجرایــی طــرف مقابــل 
کــردن بــرای مچ گیــری  کنیــم؛ امــا ایــن رصــد  را رصــد 
مقابــل  طــرف  تعهــدات  اجــرای  بــرای  بلکــه  نباشــد، 

باشــد.
کمتــر  وزیــر امــور خارجــه خطــاب بــه منتقــدان افــزود: مــا 
از شــما بــرای رســیدن بــه هــدف جــدی نیســتیم. برجــام 
کنــد  گــر منافــع ملــی اقتضــا  بــا تاییــد رهبــری اســت. ا

از طــرف  مــا  بازگشــت  برمی گردیــم. ســرعت  برگردیــم، 
مقابــل بیشــتر اســت و ایــن، بزرگ تریــن تضمیــن حیــات 
برجــام اســت. وی اظهــار داشــت: آن هــا می داننــد مــا 
ســرهم  را  مهــره  و  پیــچ  تــا  چنــد  می توانیــم  راحت تــر 
کــه ســاختمان ایــران هراسی شــان بــه  کنیــم؛ در حالــی 
ــات  ــزود: اختاف ــه اف ــور خارج ــت. وزیرام ــه اس ــم ریخت ه
ــا آمریــکا حــل نشــده اســت. مبنــای قــدرت مــا ایــن  مــا ب
کــه دیدگاهــی متفــاوت بــا آمریــکا داشــته باشــیم. اســت 

کــه چنــد  کــرد: بایــد بــرای منافــع مردمــی   کیــد  ظریــف تا
کــه  ســاعت پــای صندوق هــای رای ایســتادند ، پیرزنــی 
پســرش او را در فرغــون آورده بــود رای بدهــد، تــاش 
گذاشــته  کــرد و مراقــب بــود منافــع ایــن مــردم زیــر پــا 

نشــود. 
هیــچ  بــا  وزارتخانــه  ایــن  گفــت:  خارجــه  امــور  وزیــر 
ســرمایه گذاری  مقاومتــی،  اقتصــاد  زمینــه  در  جناحــی 
معیشــت  تامیــن  و  تولیــد  از  حمایــت  اشــتغال،  بــرای 
هــر  از  غ  فــار می خواهیــم  نــدارد.  نظــر  اختــاف  مــردم 
بــه  رســیدن  بــرای  داده ایــم  برجــام  بــه  کــه  نمــره ای 
کنیــم. وی اظهــار داشــت:  اهــداف مشــترکمان تــاش 
کــه  را  روزنامــه ای  هــر  انتخابــات  از  بعــد  خوشــحالم 
می خوانــم همــه اعــام پیــروزی می کننــد. امــروز همــه 
کــه  جناح هــا خوشــحالند؛ خــدا پــدر ایــن مــردم را بیامــرزد 

ایرنــا شــده اند.  جناح هــا  همــه  خوشــحالی  باعــث 

محمدجواد ظریف: 

اختالفات ما با آمریکا حل نشده است

 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری 
کنونــی  ایــران در جهــان  مــردم  گفــت: وظیفــه اصلــی 
بــا غــرب اســت و انتخابــات یکــی از  مبــارزه فرهنگــی 

می رفــت.  شــمار  بــه  مبــارزه  ایــن  جنبه هــای 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  نمــازی  عبدالنبــی  آیــت اهّلل 

تســنیم در اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور 
و  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  در  مــردم 
مجلــس شــورای اســامی  و پیــام آن اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت 
حضــور ملــت ایــران در انتخابــات پنجمیــن 
ــس  ــری و مجل ــرگان رهب ــس خب دوره مجل
کشــور مــا  شــورای اســامی، انتخابــات در 

کشــورهای دیگــر معمولــی نیســت و در واقــع  همچــون 
به شــمار  نــرم  جنــگ  یــک  و  سیاســی  عملیــات  یــک 

مــی رود.
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری 

ــی  ــی و بحران ــاس جهان ــرایط حس ــن ش ــرد: در ای ک ــان  بی
کــه در منطقــه وجــود دارد و اســتکبار جهانــی ســعی بــر 
ــد در  کشــورهای جهــان دارد، ملــت ایــران بای ــر  ســلطه ب

خــط مقــدم باشــد.
وی پیرامــون پیــام حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات 
کــرد: پیــام ایــن انتخابــات حضــور  تصریــح 
برابــر  در  مقاومــت  ملــت،  صحنــه  در 
وحــدت  جهانــی،  اســتکبار  فشــارهای 
ــت  ــداری از امان ــرای امانت ــی ب ــی و آمادگ مل

شهداســت.
بــه  اشــاره  بــا  نمــازی  آیــت اهّلل   
شــهدا  خــون  از  پاســداری  ضــرورت 
انقــاب  و  رفتنــد  شــهدا  کــرد:  اضافــه  مــردم  توســط 
بنابرایــن  کردنــد؛  گــذار  وا بازمانــدگان  بــه  را 
پاســداری  آن هــا  اهــداف  از  بایــد  شــهدا   بازمانــدگان 

کنند.

نماینده منتخب مردم اصفهان در خبرگان رهبری:
 وظیفه اصلی مردم، مبارزه فرهنگی با غرب است 

فقــه  ج  خــار درس  در  مکارم شــیرازی  ناصــر  آیــت اهّلل 
کنــون نوبــت تــاش  گفــت: ا خــود در مســجد اعظــم قــم 
اســتقبال  بــا  انتخابــات  اســت؛  بــرای حــل مشــکات 
کامــل پایــان یافــت و  پرشــور مــردم و نظــم و آرامــش 

ملــت از ایــن آزمــون تاریخــی ســربلند بیــرون آمــد.
کیمیــای وطــن، وی بــرای  گــزارش  بــه 
امــوری  رعایــت  نعمــت،  ایــن  حفــظ 
نتیجــه  گفــت:   و  دانســت  الزم  را 
اســامی  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
می پندارنــد  برخــی  آنچــه   برخــاف 
کشــور و نظــام اســت؛  بــه ســود  کامــا 
زیــرا مــردم بــه عنــوان ملتــی هوشــیار 

معتدل هــای طرفیــن را پذیرفته انــد و بــه نظــر می رســد 
همــه  بــه  متعلــق  متــوازن،  مجلســی  آینــده  مجلــس 

اســت. تاثیرگــذار  و  جناح هــا 
بــا  قــم  علمیــه  حــوزه  ج  خــار درس  برجســته  اســتاد 

کــرد: بــه فــرض  کیــد  انتقــاد از برخــی بــد اخاقی هــا تا
گروهــی از نتیجــه، امــا همــه بایــد  نارضایتــی فــرد یــا 
بعــد از انتخابــات بــه آرا احتــرام بگذارنــد. طعنــه زدن 
گرفتــن  جشــن  نیســت؛  ســزاوار  همدیگــر  بــه  گروه هــا 
کارهــا فاصله هــا را بیشــتر می کنــد  درســت نیســت؛ ایــن 

مــی آورد. بــه وجــود  کینه هایــی  و 
ــر  کیــد ب ایــن مرجــع تقلیــد شــیعیان ضمــن تا
ــات را  ــه انتخاب ــد نتیج ــئوالن نبای ــه مس اینک
بداننــد  کنونــی  وضعیــت  از  مــردم  رضایــت 
وجــود  اقتصــادی ای  مشــکات  افــزود: 
ایــن  در  و  مواجهنــد  آن  بــا  مــردم  کــه  دارد 
را  زیــادی  انتقــادات  و  حرف هــا   زمینــه 

دارند.
ــه مســایل فرهنگــی  ــرد: توجــه ب ک کیــد  وی در ادامــه تا
کــه رضایــت بخــش نیســت، از دیگــر مشــکات اســت 

ــد. کن ــل  ــکات را ح ــد مش ــت بتوان ــدوارم دول ــه امی ک

کــه نشســت، منتظــر بودیــم درهــای هواپیمــا بــاز شــود. میــان مــردم  پــرواز 
کــه آقــای بروجــردی هــم کنارشــان بودنــد.  حــاج آقــا مجتبــی، پســر آقــا را دیــدم 
کــه آیــا  کنجــکاو بودنــد ببیننــد  کنــم خیلی هــا  میــان مــردم پیــاده شــدند؛ فکــر 

ایشــان بــا خــودروی اختصاصــی پاویــون می رونــد یــا نــه.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از تســنیم ، محمدســعید احدیــان، مدیــر  گــزارش  بــه 
ــاده  ــفر س ــی از س ــش روایت ــی  خوی ــال تلگرام کان ــان در  ــه خراس ــئول روزنام مس
فرزنــد مقــام معظــم رهبــری بــه مشــهد بــرای عیــادت از آیــت اهّلل واعــظ طبســی 

ح ذیــل نوشــته اســت: بــه شــر
ــردم  ــان م ــود.  می ــاز ش ــا ب ــای هواپیم ــم دره ــر بودی ــت، منتظ ــه نشس ک ــرواز  پ
کنارشــان بودنــد.   کــه آقــای بروجــردی هــم  حــاج آقــا مجتبــی پســر آقــا را دیــدم 
کــه  کنجــکاو بودنــد ببیننــد  کنــم خیلی هــا  میــان مــردم پیــاده شــدند؛ فکــر 
کــه  آیــا ایشــان بــا خــودروی اختصاصــی پاویــون می رونــد یــا نــه.  بــا شــناختی 
داشــتم، می دانســتم جوابــش چیســت؛ امــا چــون فاصلــه داشــتیم ایــن جــواب 

را شــخصا ندیــدم.

کــه بــاز شــد تــا پیــاده شــویم، مــن و خیلی هــای دیگــر جــواب  درهــای اتوبــوس 
را دیدیــم؛ ایشــان هــم بیــن مــردم از اتوبــوس پیــاده شــدند. حــاال دیگــر مــن 
کجــا و ســوار چــه خودرویــی می شــود.  کنجــکاو شــده بــودم ببینــم ایشــان  هــم 
کــه رســیدند آقــای بروجــردی از ایشــان جــدا شــد؛ چــون  بــه پاییــن پله هــا 
ک قرمــز وی پاییــن پله هــا منتظــر بــود. از نظــر مــن طبیعــی بــود  خــودروی پــا
گــر مــن جــای  کــه حــاج آقــا مجتبــی هــم همــان جــا ســوار خــودرو شــود؛ یعنــی ا
ایشــان بــودم، چنیــن عمــل می کــردم؛ امــا دیــدم ایشــان رفــت ســمت جایــی 
کــه خودروهــای عــادی می آینــد مسافرانشــان را پیــاده می کننــد و مــردم ســوار 

کســی می شــوند. تا
ــا عاقــه و  ــردم محافــظ اســت ب ــود و مــن فکــر می ک ــار ایشــان ب کن ــه  ک فــردی 
کــرد.  کــه مصافحــه می کــرد از ایشــان خداحافظــی  شــوری ویــژه، در حالــی 
کــه فرصــت را غنیمــت دانســته و خیلــی  تــازه فهمیــدم شــخصی از مــردم اســت 

راحــت هــم کام فرزنــد رهبــر انقــاب شــده.
کــه همــه مسافرانشــان  حــاج آقــا مجتبــی بعــد از خداحافظــی بــا وی جایــی 

را پیــاده و ســوار می کننــد، ســوار خــودروی پــژو 405 بــدون شیشــه دودی 
کــس بــرای مــردم کــه هیــچ  گفتــم بیخــود نیســت   شــد و رفــت و مــن بــا خــود 
کــس مثــل »آقــا« و تربیت شــدگان توســط  ایشــان  »آقــا« نمی شــود؛ چــون هیــچ 

مردمــی  نمی شــود.

روایتی از سفر فرزند مقام معظم رهبری به مشهد

قانــون  اجــرای  بــرای  دولــت  نظــر  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  نوبخــت 
بــر  کــرد:  کیــد  تا چیســت،  آینــده  ســال  بــرای  یارانه هــا  هدفمنــدی 
دولــت  گرفتیــم  نظــر  در   95 بودجــه  الیحــه  در  کــه  تبصــره ای  اســاس 
اســتمرار  گذشــته  هماننــد  را  یارانه هــا  هدفمنــدی  قانــون  دارد   تصمیــم 

دهد.
در  دولــت  ســخنگوی  نوبخــت  محمدباقــر  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه   
کوثــر نهــاد ریاســت  کــه در ســاختمان  نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
انتخابــات  نتایــج دهمیــن دوره  بــه  اشــاره  بــا  بــود  برگــزار شــده  جمهــوری 

ابعــاد  و  منظــر  از  روزهــا  ایــن  دارد  جــا  اســامی  گفــت:  شــورای  مجلــس 
و  شــود  پرداختــه  اجتماعــی  و  سیاســی  مهــم  رخــداد  ایــن  بــه  مختلــف 
کنیــم. بیــان  مــردم داشــت،  بــه  نســبت  تکریمــی  کــه می تــوان  و  تجلیــل 
گذشــته، رســانه ها بــه نحــو شایســته ای بــه ایــن مســایل   البتــه طــی روزهــای 

پرداختند. 
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: دولــت در پــی ایــن رخــداد بــزرگ در روز یکشــنبه 
در ســتاد اقتصــادی دولــت آقــای رییس جمهــور، همــه اعضــای ایــن ســتاد 
رونــق  بــرای  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  برنامــه  یــک  کــه  کردنــد  موظــف  را 
کننــد.  اقتصــادی، بهبــود وضعیــت معیشــت مــردم و اشــتغال جوانــان ارایــه 
ــا دولــت در راه  ــی ب کــه بــه مجلــس راه نیافتنــد، ول کســانی  ــا اشــاره بــه  وی ب
ــود  ــکاری خ ــه هم ــت ب ــا خواس ــتند، از آن ه ــکاری داش ــردم هم ــه م ــت ب خدم
کــرد: همچنیــن  کیــد  بــا دولــت بــرای خدمــت بــه مــردم ادامــه دهنــد و تا
کــه در انتخــاب مــردم قــرار نگرفتنــد از آن هــا نیــز دولــت  نماینــدگان فعلــی 
کشــور  بــرای دعــوت بــه همــکاری می کنــد. آن هــا ســرمایه های انســانی ایــن 
و نظــام هســتند و دولــت بــرای خدمــت بــه مــردم از همــه ایــن افــراد از جملــه 

منتقــدان دعــوت بــه همــکاری می کنــد.
ع روش  بیــن  کــرد: اختــاف ســایق و تنــو  ســخنگوی دولــت خاطرنشــان 
تمامــی  افــراد وجــود دارد؛ امــا باعــث نمی شــود بخشــی از این هــا را حــذف 
کنیــم. هــر چنــد مــا بــه دلیــل عــدم رعایــت اخــاق از برخــی دوســتان متکدریــم 
ولــی تمامی آن هــا را ســرمایه های نظــام می دانیــم و دعــوت بــه همــکاری 

می کنیــم. 
کــه آیــا الیحــه بودجــه 95 تــا پایــان ســال جــاری  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
گرفــت یــا خیــر، اظهــار داشــت: بــا عنایــت بــه  مــورد تصویــب قــرار خواهــد 
کمیســیون تلفیــق در انتخابــات دهــم موفــق بــه  اینکــه تعــدادی از اعضــای 
ــا  ــروز ب ــا دی ــد، ام کســب آرای مــردم نشــدند و در مجلــس آینــده حضــور ندارن
کلیــات بودجــه 95  کمیســیون تلفیــق حاضــر شــدند و  احســاس مســئولیت در 
گرفــت و امــروز قــرار اســت جزییــات آن مــورد توجــه قــرار  مــورد تصویــب قــرار 

گیــرد. 
و  کارمنــدان  حقــوق  افزایــش  آیــا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  نوبخــت 
بازنشســتگان بــا توجــه بــه وضعیــت نامشــخص الیحــه بودجــه 95 پرداخــت 

کارمنــدان  گفــت: هیــچ نگرانــی ای بــرای پرداخــت افزایــش حقــوق  می شــود، 
ــدارد. ــود ن ــده وج ــال آین ــرای س ــتگان ب و بازنشس

ــا قاچــاق میــوه و تنظیــم  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــاره تمهیــدات قــوه مجری  وی درب
گفــت: دولــت بــرای تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد خریــد  بــازار میــوه شــب عیــد 
42 هــزار تــن پرتقــال و 18 هــزار تــن ســیب از باغــداران داخلــی را برنامه ریــزی 
کنــون 32 هــزار تــن پرتقــال و 12 هــزار تــن ســیب  کــه بــر ایــن اســاس تا کــرده 

خریــداری شــده اســت.
قابــل  حتــی  و  مناســب  بســیار  مــا  محصــوالت  کیفیــت  افــزود:  نوبخــت   
کــه مــا بــر همیــن اســاس 11 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای  صــادرات اســت 
گرفتیــم. تقویــت صــادرات غیرنفتــی بــه خصــوص صــادرات میــوه در نظــر 

کــه نظــر ســازمان مدیریــت بــه عنــوان بدنــه   وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
گفــت: ســازمان  کارت هــای ســوخت چیســت،  کارشناســی دولــت بــا حــذف 
کارشناســی دولــت موافــق  کشــور بــه عنــوان بدنــه  مدیریــت و برنامه ریــزی 

اســتمرار وضعیــت موجــود اســت.
کــه ســهم وزارت نفــت، نیــرو و مالیــات   نوبخــت در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــرد: ســقف پرداخــت  کیــد  از درآمــد هدفمنــدی یارانه هــا چقــدر اســت، تا
کــه بایــد از  یارانه هــا در ســال 95 بالــغ بــر 48 هــزار میلیــارد تومــان اســت 
افزایــش  از محــل  بایــد  اول  وهلــه  در  منابــع  ایــن  شــود؛  تامیــن  دو محــل 
تامیــن شــود. در وهلــه  انجــام شــده  تــا 94  از ســال 89  کــه  قیمت هایــی 
زمینــه  ایــن  در  کــه  کنیــم  اســتفاده  یارانــه ای  ردیف هــای  از  نیــز  دوم 
هــزار   36 تــا   35 حــدود  توانیــر  و  گاز  و  پخــش  و  پاالیــش  شــرکت  ســهم 
کرده انــد ایــن مبالــغ را پرداخــت  کــه تــا االن تــاش  میلیــارد تومــان اســت 
کننــد. البتــه بــرای ســال جــاری نیــز هنــوز تمامــی  مبالــغ پرداخــت نشــده 
تامیــن را  منابــع  ایــن  ســال  پایــان  تــا  گرفتــه  صــورت  توافق هایــی   و 

کنند.  
بــرای اجــرای قانــون  کــه نظــر دولــت  ایــن ســوال  بــه   نوبخــت در پاســخ 
بــر  کــرد:  کیــد  تا چیســت،  آینــده  ســال  بــرای  یارانه هــا  هدفمنــدی 
دولــت  گرفتیــم،  نظــر  در   95 بودجــه  الیحــه  در  کــه  تبصــره ای  اســاس 
اســتمرار  گذشــته  هماننــد  را  یارانه هــا  هدفمنــدی  قانــون  دارد   تصمیــم 

دهد.  

محمدباقر نوبخت؛

استمرار قانون هدفمندی یارانه ها

توصیه آیت اهلل مکارم شیرازی برای دوران پس از انتخابات: 
کنون نوبت تالش برای حل مشکالت است  ا

حتما بخوانید!
روایتی از سفر فرزند مقام معظم ... پنجشنبـــــه  13 اسفند ماه 2139۴

ـــمـــاره 108 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
شهرضا معرفی شد

روابــط  از   نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شــهرضا،  اســامی  شــهر  شــورای  و  عمومی شــهرداری 
معــاون   - شــهرضا  شــهردار   - جافــری  مهنــدس 
کــرد. منصــوب  را  شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی 

کــی اســت مهنــدس جافــری در نشســت  گــزارش، حا  ایــن 
معاونــان خــود، طــی حکمــی  آقــای محمدمهــدی موالئیــان 
ــی  ــت فرهنگی اجتماع ــوزه معاون ــت ح ــوان سرپرس ــه عن را ب
کــرد . در ایــن نشســت، شــهردار شــهرضا  شــهرداری معرفــی 
از  دوره  ایــن  در  شــهرداری  سیاســتگذاری های  تبییــن  در 
شــورای اســامی  شــهر در مدیریــت و توانمندســازی بدنــه 
کــرد  مدیریــت شــهری بــه موضــوع شایسته ســاالری اشــاره 
گفــت: تخصــص و تجربــه، بــه عنــوان دو اصــل مهــم و  و 
کــه ســعی شــده  کار آمــد اســت  اساســی در مدیریــت بهینــه و 
در انتخــاب مدیــران و معاونــان شــهرداری مدنظــر باشــد. از 
ــته  ــد داش ــه می توان ک ــی  ــه تاثیرات ــا ب ــی بن کار فرهنگ ــویی  س
کــه می توانــد رقــم بزنــد، نیازمنــد یــک  باشــد و آینــده ای 
مهندســی حســاب شــده در ایــن خصــوص اســت. توجــه بــه 
آداب و رســوم پتانســیل های فرهنگــی، اجتماعــی و هنــری 
شــهر و پیشــینه ایــن شــهر کهــن ، همه و همــه از مؤلفه هایی 
اســت کــه بایــد مدنظــر معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
ــود. در  ــل ش ــه آن عم ــهر ب باشــد و در مهندســی فرهنگــی ش
کار فرهنگــی را یــک ســرمایه گذاری  ایــن جلســه، موالئیــان 
زیرســاخت های  تامیــن  در  کــه  دانســت  بلندمــدت 
بــا  آســیب های اجتماعــی و مقابلــه  ترمیــم  نیــز  و  جامعــه 
ابعــاد مختلــف  در  بــرای شــهروندان   تهدیدهــای جــدی 
العــاده تاثیرگــذار و راهگشــا خواهــد   زندگــی امــروزه  فــوق 

بود. 
وی ضمــن تشــکر از حســن نظــر شــهردار در ایــن خصــوص 
نیازمنــد  و  اســت  گروهــی  کار  یــک  فرهنگــی   کار  گفــت: 
آن  همــه  تجمیــع  بی شــک  کــه  مختلــف  تخصص هــای 
تخصص هــای مــورد نیاز در یک فرد قابل تصور هم نیســت 
و بــر ایــن اســاس نیازمنــد کار گروهــی و خرد جمعی اســت که 
ــا هماهنگــی  ــف ب کارگروه هــای مختل ــا تشــکیل  امیــدوارم ب
گــردد و در حــد تــوان  شــهردار محتــرم، ایــن موضــوع محقــق 
در راســتای خدمــت صادقانــه تــاش شــود. در ادامــه ایــن 
جلســه همچنیــن  مهنــدس اشــکان دره شــوری نیــز، بــه 
 عنــوان جانشــین معــاون حــوزه خدمــات شــهری معرفــی

 شد.

شهرضا

وام  ح  طــر دو  اجــرای  و  تصویــب  از  بعــد 
سرویس  اقتصادی

دامون رشیدزاده 

مســکن - صنــدوق پــس انــداز یکــم و وام از 
محــل اوراق - در ســال جــاری، ایــن بــار شــورای پــول و اعتبــار با 
ایجــاد تغییراتــی، فضــای بازتــری بــرای زوجیــن بــه منظــور 
خ  کــرد. البتــه بــا توجــه بــه نــر اســتفاده از ایــن تســهیات فراهــم 
ســود ایــن وام هــا و اقســاط ســنگین آن، بــه نظــر نمی رســد ایــن 
ح نیــز، گــره کــور بــازار مســکن را بــاز کنــد. صنــدوق پــس انداز  طــر
از ســوی بانــک  از خــرداد امســال  کــه  یکــم )خانــه اولی هــا( 
موقعیــت  اســاس  بــر  گرفــت،  قــرار  کار  دســتور  در  مســکن 
تهــران  در  تومــان  میلیــون   80 ســطح  ســه  در   جغرافیایــی 
کــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی 200 هــزار نفــر  60 میلیــون در مرا
شــهری  مناطــق  ســایر  در  تومــان  میلیــون   40 همچنیــن  و 
اجرایــی و بــه متقاضیــان تســهیات پرداخــت می کنــد. ارایــه 
تســهیات از ایــن طریــق از محــل ســپرده گذاری بــوده و بــه 
کــه مجموعــه افــراد متاهــل و مجــرد را  خانــه اولی هــا تعلــق دارد 
گذشــته شــورای پــول و اعتبــار  در برمی گیــرد. بــا مصوبــه روز 
ســطح تســهیات پرداختــی از محــل صنــدوق پــس انــداز یکــم 
کــه زوجیــن خانــه اولــی  بــرای زوجیــن اضافــه شــد؛ بــه طــوری 
کــه وام آن 80 میلیــون تومــان  ک ثبتــی در تهــران  روی یــک پــا
اســت، می تواننــد 160 میلیــون تومــان تســهیات، یعنــی بــه 

ازای هر نفر، 80 میلیون تومان دریافت کنند.
  بازپرداخت 330 میلیونی برای وام 160 میلیونی

ایــن تســهیات  از نحــوه پرداخــت  کنــون جزییاتــی  تا گرچــه 
اعــام نشــده اســت، امــا طبــق شــرایط قبلــی، یعنــی بــا ســود 
بازپرداخــت  بــرای  12ســاله  کثــری  حدا دوره  و  درصــد   14
روش  بــه  پرداخــت  بــا  تومانــی  میلیــون   160 وام  متقاضــی 
مــاه   144 طــی  تومــان  میلیــون   2.3 ماهانــه  بایــد  ســاده، 
کننــد. وام 160 میلیــون تومانــی نیــز حــدود  قســط پرداخــت 
مجمــوع  در  و  دارد  همــراه  بــه  ســود  تومــان  میلیــون   171
برگردانــده مســکن  بانــک  بــه  تومــان  میلیــون   330  بایــد 

 شود.
  سود 128 میلیونی برای وام 120 میلیونی

زوجیــن  بــرای  مســکن  پس انــداز  صنــدوق  میلیونــی  وام 60 
نیــز  بــاالی 200 هــزار  کــز اســتان ها و شــهرهای  کن در مرا ســا
مجمــوع  در  کــه  می شــود  پرداخــت  گانــه  جدا هریــک  بــرای 
120 میلیــون تومــان خواهــد بــود. در ایــن حالــت زوجیــن بایــد 
کثــر زمــان بــاز پرداخــت( و بــا  در یــک دوره 12ســاله )یعنــی حدا
ــه 1.7 میلیــون تومــان قســط پرداخــت  ســود 14 درصــد، ماهان
کننــد و در نهایــت بــا ســود 128 میلیــون تومانــی، 248 میلیــون 

کننــد. تومــان ســود و اصــل وام دریافتــی را پرداخــت 

    اقساط وام 80 میلیونی زوجین
زندگــی  کشــور  جغرافیایــی  مناطــق  ســایر  در  کــه  زوجینــی 
تومــان  میلیــون   40 نفــر،  هــر  ازای  بــه  می تواننــد  می کننــد، 
کننــد. بــر ایــن اســاس 80 مییلیــون تومــان  تســهیات دریافــت 
کــه البتــه بایــد در دوره 144 ماهــه  وام بــه آن هــا تعلــق می گیــرد 

بــرای هــر مــاه یــک میلیــون و 150 هــزار تومــان قســط پرداخــت 
کننــد. ســود وام 80 میلیونــی در حــدود 85 میلیــون تومــان و 

مجمــوع بازپرداخــت آن 165 میلیــون اســت.
بــا تصمیمــات اخیــر شــورای پــول و اعتبــار هــر یــک از وام هــای 
گواهــی حــق تقــدم مســکن )حســاب  پرداختــی از محــل اوراق 
کــه - دریافت کننــده بایــد بــه  ســپرده ســرمایه گذاری ممتــاز( 
کنــد - بــرای  ازای میــزان وام خــود، اوراق از بــازار بــورس تهیــه 
کــدام می تواننــد براســاس مناطــق  زوجیــن افزایــش یافتــه و هــر 
درصــد   80 تــا  کثــر  حدا و  خــود  ســکونت  محــل  جغرافیایــی 
ــکن  ــهیات مس ــد. اوراق تس ــره ببرن ــن وام به ــک از ای ارزش مل
تســهیات  انــواع  از  اســتفاده  متقاضیــان  کــه  اســت  اوراقــی 
مســکن بایــد در ازای هــر 500 هــزار تومــان، یــک برگــه حــق 
ــه  ــه بانــک مســکن ارای ــداری و ب تقــدم تســهیات مســکن خری
بــرای دریافــت وام 60 میلیونــی مســکن، بایــد  کننــد؛ یعنــی 
گرفتــن قیمــت 85  120 ورقــه حــق تقــدم تســهیات بــا در نظــر 
تــا 87 هــزار تومانــی قیمــت ایــن اوراق خریــدار، در مجمــوع 
ــا  ــردازد. ب ــن اوراق بپ ــد ای ــرای خری ــان ب ــون توم ــدود 10 میلی ح
نگاهــی بــه همــه ایــن آمــار و ارقــام، ســؤال اصلــی اینجاســت 
وام هــا  این گونــه  پرداخــت  پــس  از  می توانــد  کســی  چــه   کــه 

بر بیایید؟

اقساط احتمالی وام 60 تا 160 میلیونی مسکن زوجین

کسی توان پرداخت اقساط وام مسکن را دارد؟ چه 

صــادرات پســته بــه آمریــکا واقعیــت نــدارد. مــن نمی دانــم 
چــه دلیلــی دارد واردات رســمی  تخمــه آفتابگــردان و بــادام 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه  می گیــرد.  صــورت  زمینــی 
علیرضــا ارزانــی ممقانــی، عضــو اتحادیــه خشــکبار بیــان 

خشــکبار  و  آجیــل  بــازار  وضعیــت  داشــت: 
بســیار  رکــود  بــا  و  اســت  نامناســب  بســیار 
کــه  شــدیدی مواجــه شــده اســت؛ بــه طــوری 
کــه هیچ ســالی  بــا قاطعیــت می توانــم بگویــم 
چنیــن  ایــن  آجیــل  بــازار  زمانــی  چنیــن  در 
اســت.  نبــوده  صــدا  بی ســرو  و  بی مشــتری 
ســر  بــر  صحبــت  ســال  هــر  داد:  ادامــه  وی 

کمبودهایــی داریــم؛ امــا امســال هــر چنــد  کــه چــه  ایــن بــود 
کمبــود مواجــه  کــه بــا  در بعضــی از اقــام انتظــار می رفــت 
کمبــودی  کــه مســلما  کــم شــده  شــویم، امــا آنچنــان خریــد 
نیــز نخواهیــم داشــت؛ زیــرا تقاضایــی در بــازار وجــود نــدارد. 
عضــو اتحادیــه خشــکبار بیــان داشــت: در حــال حاضــر ایــن 

کــه  کاهــش 90 درصــدی مشــتریان مواجــه شــده  ــا  ــازار، ب ب
پیش بینــی مــا ایــن اســت در خوش بینانه تریــن حالــت ایــن 
رقــم بــا نزدیــک شــدن بــه عیــد بــه 50 درصــد برســد؛ یعنــی 
گذشــته، فــروش آجیــل   در هــر صــورت نســبت بــه ســال 
کــه دلیــل  کاهــش خواهــد یافــت  50 درصــد 
ایــن موضــوع نیــز ایــن اســت کــه مــردم قــدرت 
خریــد خــود را از دســت داده انــد و درآمــد خــود 
می کننــد.  مهم تــری  هزینه هــای  صــرف  را 
مشــکات  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  ارزانــی 
کــه  دیگــر بــازار آجیــل، واردات اقامی اســت 
از  دارد؛  وجــود  بــازار  در  آن  داخلــی  مشــابه 
ــم  ــن نمی دان ــی؛ م ــادام زمین ــردان و ب ــه آفتابگ ــه تخم جمل
کــه ایــن اقــام را بــه صــورت رســمی  وارد  چــه دلیلــی دارد 
ــادام هنــدی را  ــوی واردات ب ــازار داخلــی می کننــد؛ امــا جل ب
کــه مشــابه داخلــی نــدارد، می  گیرنــد؛ ایــن موضوعــات بــرای 

مــا هــم ســؤال شــده اســت.

کرد: عضو اتحادیه خشکبار عنوان 
کاهش یافت خرید آجیل شب عید 90 درصد 

واردکننــدگان صبــر می کننــد تــا وضعیــت آرام شــود و 
دوبــاره میوه هــای ممنوعــه را نــه بــه صــورت آشــکار 

بلکــه پنهانــی در بــازار عرضــه می کننــد. 
مهاجــران  ،سیدحســین  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 

رییــس اتحادیــه میــوه و ســبزی دربــاره 
میوه هــای  عرضــه  وضعیــت  آخریــن 
تهــران  بــازار  در  قاچــاق  و  خارجــی 
پــی  در  واردکننــدگان  داشــت:  اظهــار 
می گیــرد  انجــام  کــه  برخوردهایــی 
میوه هــا را جابــه جــا می کننــد، از اســتان 
تهــران بــه اســتان های دیگــر می برنــد و 

می کننــد.   دپــو  انبارهــا  در 
وی بــا بیــان اینکــه طبیعتــا واردکننــدگان میوه هــای 
ایــن  بــه  پاســخ  در  نمی دهنــد،  پــس  را  ممنوعــه 
کــه آیــا میوه هــای حمــل شــده بــه اســتان ها  پرســش 
جــا  همــان  یــا  گشــت  بازخواهنــد  تهــران  بــه  دوبــاره 

محصــوالت  ایــن  وقتــی  گفــت:  می شــوند،  توزیــع 
آن هــا  مانــدگاری  می شــوند،  منتقــل  ســردخانه  بــه 
واردکننــدگان  بنابرایــن  می کنــد؛  پیــدا  افزایــش 
دوبــاره  و  شــود  آرام  وضعیــت  تــا  می کننــد  صبــر 
صــورت  بــه  نــه  را  ممنوعــه  میوه هــای 
عرضــه بــازار  در  پنهانــی  بلکــه   آشــکار، 

 می کنند.
روال  گذشــته  در  داد:  ادامــه  مهاجــران 
ــوده  ــه همیــن شــکل ب کار واردکننــدگان ب

اســت.
در  ســبزی  و  میــوه  اتحادیــه  رییــس   
پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر اینکــه در حــال 
شــده  کــم  تهــران  در  میوه هــا  ایــن  عرضــه  حاضــر 
کان ادامــه  کمــا گفــت: ایــن مســئله،  اســت یــا خیــر، 
 دارد؛ امــا ایــن اقــدام در حــال حاضــر آشــکار و علنــی

 نیست.

در اولیــن همایــش ائمــه جماعــات بــا مدیــران و رابطیــن فرهنگــی دینــی، مهنــدس 
گفت:بهتریــن راه مبــارزه  امینــی، مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
کــردن خالصانــه و بــدون  کار  بــا اســتکبار، تــاش در راســتای رفــع مشــکات مــردم اســت. 

منــت، در واقــع مصــداق بــارز شــعار مــرگ بــر آمریکاســت.
کوشــش خالصانــه  کــردن فرهنــگ تــاش و  ــا نهادینــه  وی افــزود:در چنــد ســال اخیــر ب
ارزیابــی  اول  رتبــه  جــاری  ســال  در  توانســتیم  اصفهــان،  اســتان  آبفــای  شــرکت  در 
کشــور و رتبــه اول جشــنواره شــهید رجایــی را  عملکــرد شــرکت های آبفــای شــهری در 
کســب  در شــاخص های عمومــی  و اختصاصــی میــان دســتگاه های اجرایــی اســتان 
کارکنــان آبفــای اســتان  کاری  کــه مســلما ایــن مهــم حاصــل نشــد، مگــر بــا تعهــد  کنیــم 

اصفهــان.
مهنــدس امینــی فعالیــت در امــر آبرســانی 
را ســقایی دانســت و خاطرنشــان ســاخت: 
شــرب  آب  تامیــن  جهــت  در  تــاش 
کــه در  مشــترکین همــان ســقایی اســت 
دیــن اســام بســیار محتــرم شــمرده شــده 
جهــت  در  تاش هــا  بنابرایــن  اســت؛ 
گیــرد  خدمات رســانی بهتــر بایــد صــورت 
تــا در نهایــت رضایــت مــردم بــه دســت 
آیــد؛ در ایــن میــان شــورای فرهنگی دینــی 
شــرکت و رابطیــن ایــن شــورا، تاش هــای 
کار  ــج فرهنــگ صحیــح   بســزایی در تروی
جهادگونــه  کوشــش  و  تــاش  و  کــردن 

کردنــد. کارکنــان  میــان 
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اعــام 
کــردن تقــوا از  کرد:کارکنــان بایــد بــا پیشــه 
هرگونــه لغــزش در هنــگام خدمات رســانی 
بــه مــردم بپرهیزنــد تــا متحمــل آســیب بــه 

خــود و شــرکت نشــوند؛

 در ادامــه ایــن نشســت حجــة االســام وثیــق، مســئول شــورای فرهنگی دینــی وزارت 
زمینــه  در  اســتان اصفهــان  فاضــاب  و  گفــت: شــرکت آب  اصفهــان  اســتان  در  نیــرو 
بســیار مطلــوب عمــل  نیــرو  وزارت  تابعــه  شــرکت های  میــان  فرهنگــی  فعالیت هــای 
گســترده ای دربــاره مباحــث فرهنگــی  گفــت تاش هــای  کــه می تــوان  کــرده؛ بــه طــوری 
گونــه  کــه انتظــار مــی رود ایــن  گرفتــه اســت  کار قــرار  و دینــی در آبفــای اصفهــان در دســتور 

تاش هــا همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
کــه انجــام وظایــف  کــه بــر ایــن امــر واقفنــد  وی افزود:مدیــران موفــق، افــرادی  هســتند 
افــراد خــود را بایــد  ایــن  محولــه در حقیقــت، همــان انجــام تکالیــف دینــی اســت و 
کــه خدمتگــزاران بایــد ارزش هــای دینــی را ســرلوحه  خادمــان دیــن بداننــد؛ بــه طــوری 

ــرار دهنــد و ایــن رمــز موفقیــت آن هاســت. کارهــای خــود ق
علمــی  هیئــت  عضــو  بانکــی،  دکتــر  جلســه  ایــن  در 
 دانشــگاه اصفهــان بــه تمایــز بیــن دولــت دینــی و دیــن 
در  دینــی  دولــت  داشــت:  اظهــار  و  پرداخــت  دولتــی 
کــه بــرای تقویــت دیــن  حقیقــت حکومــت دینــی اســت  
کــه  از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده می کنــد؛ در حالــی 
کــه دولتمــردان از ابــزار  گونــه ای اســت  دیــن دولتــی بــه 

دیــن بــرای مقاصــد خــود اســتفاده می کننــد.
وی افــزود می تــوان بــا اســتعانت از ارزش هــای دینــی 
کاری در  کارگیــری اخــاق ســازمانی و وجــدان  ــه  ــا ب و ب
راســتای خدمت رســانی هرچــه بهتــر بــه مــردم تــاش 
کــه متاســفانه در چنــد ســال اخیــر در جامعــه بــه  کــرد 
دربــاره  امــا  اســت؛  شــده  توجــه  بســیار  دینــی  شــعایر 

اخــاق دینــی ضعیــف عمــل شــد. 
بــه  تنهــا  کمیــت  حا نبایــد  کــرد:  اعــام  بانکــی  دکتــر 
کنــد؛ چــرا  مســایل اقتصــادی و معیشــتی مــردم توجــه 
کــه مســایل فرهنگــی و اعتقــادی مــردم هــم بســیار حایز 
کــه بایــد مــورد توجــه پیــش از پیــش قــرار  اهمیــت اســت 

گیرد.  

و  اصفهــان  اســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  همــکاری  بــا    
آموزشــگاه کیمیای وطن  و  3500 مدرســه  در  نیکــوکاری  شــور  پــرورش،  و  آمــوزش 

کمیتــه امــداد  گــزارش روابــط عمومــی  و اطاع رســانی  اســتان اصفهــان برگــزار شــد. بــه 
امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان، صبــح دیــروز و همزمــان بــا اولیــن روز برگــزاری شــور 
کمک هــای خــود  نیکــوکاری، دانــش آمــوزان اصفهانــی در 3500 مدرســه و آموزشــگاه 

کردند. به همکاسی های نیازمندشان را اهدا 
 در مراســمی که بــه همیــن منظــور و بــا حضــور تعــدادی از مســئوالن اســتانی و شهرســتان 
دانش آمــوزان  شــد،  برگــزار  اصفهــان  شــریف واقفی  شــهید  دخترانــه  دبیرســتان  در 
اهــدا  نیازمنــد  بــه دانش آمــوزان  کمــک  بــرای  را  نقــدی و غیرنقــدی خــود  هدایــای 

کردنــد.
 ایــن برنامــه بــا حضــور پرشــور دانــش آمــوزان و اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و هنــری 
کامــران عطایــی، مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک  برگــزار شــد. در ایــن برنامــه، 
اصفهــان در زمینــه اهمیــت نیکــوکاری در آســتانه بهــار بــه ایــراد ســخن پرداخــت و 

گفــت: نیکــوکاری از بزرگ تریــن نعمت هــای الهــی اســت.
پرشــور  حضــور  از  تشــکر  ضمــن  اصفهــان  یــک  ناحیــه  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر   
اصفهــان  مــردم  همــه  از  واقفــی  شــریف  شــهید  دخترانــه  دبیرســتان  دانش آمــوزان 
شــرکت  خداپســندانه  امــر  ایــن  در  تــا  کــرد  دعــوت  دانش آمــوزان   به خصــوص 

کنند. 
معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی  کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان 
ــا اشــاره بــه برگــزاری شــور نیکــوکاری در  در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران ب
گفــت: همــه ســاله و بــر اســاس تقویــم جمهــوری  3500 مدرســه و آموزشــگاه اســتان 
اســامی  ایــران چهاردهــم اســفندماه بــه عنــوان روز احســان و نیکــوکاری انتخــاب و بــا 
 توجــه بــه فرارســیدن ایــام پایانــی ســال و نزدیــک شــدن بــه بهــار طبیعــت و عیــد نــوروز 
یــاری  بــه  خداپســندانه  حرکتــی  اســامی  در  ایــران  نیکــوکار  و  ع دوســت  نو مــردم 

می شــتابند. جامعــه  واقعــی  نیازمنــدان 
ــام ســوگواری حضــرت  ــا ای ــام پایانــی ســال ب کــرد: امســال ای  بهــرام ســوادکوهی اضافــه 

کمک هــای مــردم  کــه بــه همیــن دلیــل برنامــه جمــع آوری  زهــرا )س( همزمــان اســت 
ــا عنــوان شــور نیکــوکاری برگــزار می شــود. نیکــوکار بــه نیازمنــدان ب

ــی ، شــور نیکــوکاری«  ــی ، شــکوه مهربان ــا شــعار »بهــار همدل  وی افــزود: ایــن برنامــه ب
در  اســفند   13 پنجشــنبه  آموزشــگاه،  و  مدرســه   3500 در  اســفند   12 چهارشــنبه  روز 
پایگاه هــای  و  نیکــوکاری  کــز  مرا  ، معابــر  و  میادیــن  در  امــداد  کمیتــه  پایگاه هــای 
برگــزار جمعــه  نمــاز  مصاهــای  در  اســفندماه   14 جمعــه  روز  همچنیــن  و   بســیج 

 می شود.
اســتان  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  مردمــی   مشــارکت های  توســعه  معــاون   
ع بــرای شــور نیکــوکاری امســال 4220 پایــگاه در نظــر  کــرد: در مجمــو اصفهــان تصریــح 
کمیتــه امــداد   کــه در روز پنجشــنبه ســیزدهم اســفندماه 720 پایــگاه   گرفتــه شــده اســت 
کــز نیکــوکاری در ســطح اســتان بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی  فعــال  بســیج و مرا

خواهند شــد. 
کمک هــای مردمــی  در مصاهــای نمــاز جمعــه  ســوادکوهی در ادامــه بــه جمــع آوری 
نیــز اشــاره و افــزود: همچنیــن در روز جمعــه 14 اســفندماه نیــز پایگاه هــای جمــع آوری 
کمک هــای نمازگــزاران  کمک هــای مردمــی  در مصاهــای برگــزاری نمــاز جمعــه فعــال و 

بــه نیازمنــدان را جمــع آوری می کننــد. 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان   رییــس اداره روابــط عمومــی  و اطاع رســانی 
ابــراز  نیکــوکاری  و  احســان  روز  عنــوان  بــه  اســفندماه   14 تبریــک  ضمــن  اصفهــان 
یــاری  بــه  اصفهــان  مــردم  گذشــته  ســال های  هماننــد  نیــز  امســال  کــرد  امیــدواری 

کننــد.  امــر خداپســندانه شــرکت  ایــن  نیازمنــدان بشــتابند و در 
گســترده  کــرد تــا روز جمعــه بــا حضــور  علــی اخاقــی از مــردم فهیــم اصفهــان دعــوت 
کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خــود را بــه مســئوالن  در مصاهــای برگــزاری نمــاز، 
کمیتــه  اطاع رســانی  عمومــی  و  روابــط  رییــس  دهنــد.  تحویــل  امــداد  کمیتــه 
کمک هــای  مردمــی  جمــع  همچنیــن  اصفهــان  اســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد 
اعــام ریــال  میلیــون   754 و  میلیــارد   36 را  گذشــته  ســال  نیکــوکاری  جشــن    در 

کرد.    

بهار همدلی، شکوه مهربانی، شور نیکوکارینشست مدیران و رابطین فرهنگی دینی آبفا با ائمه جماعات استان

شور نیکوکاری در 3500 مدرسه استان اصفهان برگزار شد

انتقال میوه های ممنوعه به شهرستان ها
مسایل ایمنی 

  توصیه های ایمنی در صنایع )3(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

کابل کشــی در زمــان اجــرا و  13-رعایــت دســتورالعملهای 
کابــل . تهیــه نقشــه مســیر عبــور 

ــتم های  ــرد سیس ــل عملک ــه دلی ــرق ب ــع ب ــان قط 14-در زم
حفاظتــی، قبــل از مشــخص کــردن عیــب و برطــرف نمودن 
کلیــد اتوماتیــک از وصــل  آن، بــه دالیلــی از جملــه انفجــار 

کنیــد. بــرق جــدا خــودداری 
گــروه  15-در زمــان تعمیــرات در قســمت های بــرق دار از 
ماموریــت  انجــام  زمــان  در  و  کنیــد  اســتفاده  اجرایــی 
قبیــل  از  ایمنــی  عملکــرد  و  فعالیت هــا  گــروه  سرپرســت 
گروهــی، رعایــت  اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی فــردی و 
گــروه را تحــت نظــر داشــته  فواصــل مجــاز و.. دیگــر نفــرات 

باشــد .
کار بــا  16-  تهیــه و نصــب دســتورالعمل و روش اجرایــی 
تجهیزاتــی از قبیــل سکســیونر ، دژنگتــور، ژنراتــور و...  در 

معــرض دیــد برقــکاران جهــت بــاز آمــوزی و یــادآوری .
گاز قابــل اشــتعال یــا انفجــار ،کلیــه  17-در محوطــه وجــود 
کلیدهــای بــرق، بایــد  وســایل الکتریکــی و بــه خصــوص 
از نــوع ضــد جرقــه انتخــاب شــود؛ همچنیــن تانکرهــا و 
مخــازن حــاوی مــواد اشــتعال، بایــد دارای اتصــال زمیــن 

باشــند، بــه خصــوص در هنــگام بارگیــری و تخلیــه.
در  عیــب  علــت  بــه  آتش ســوزی  وقــوع  صــورت  18-در 
ــرای اطفــای  ــه هیــچ وجــه از آب ب تجهیــزات الکتریکــی، ب
حریــق اســتفاده نکنیــد و تــا حــد امــکان، قبــل از شــروع 
کپســول co2، ابتــدا جریــان بــرق را قطــع  اطفــای حریــق بــا 

ــد. کنی
ــوز مناســب و اســتاندارد  ــای اســتفاده از فی ــه ج ــز ب 19-هرگ
در زمــان آســیب فیوز هــای ســوخته، از ســیم یــا فلــزات دیگــر 

اســتفاده نکنیــد.
شــخص  نجــات  آموزشــی  دوره هــای  20-برگــزاری 
کمک هــای اولیــه بــرای پرســنل واحدهــای  برق گرفتــه و 

. صنعتــی
عزیــزان  شــما  توجــه  حســن  از  تشــکر  ضمــن  پایــان  در 
آمادگــی  اصفهــان  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  گرامــی، 
در  ایمنــی  آموزشــی  ســمینارهای  برگــزاری  بــرای  را  خــود 
شــهرک های صنعتــی اعــام مــی دارد. لــذا مســئوالن محترم 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــی می توانن ــهرک های صنعت ــای ش هیئت امن
کارشناســان آموزشــی و ایمنــی امــور بــرق شهرســتان ها ــه   ب

مقدمات برگزاری این همایش را فراهم کنند. 

حتما بخوانید!
3انتقال میوه های ممنوعه به ... پنجشنبـــــه  13 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 108 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



 نایب رییس کمیسیون امور اقتصادی
 شورای اسالمی  شهر اصفهان:

امیدواریم در آینده شاهد ارایه 
 پروژه های متعدد عمرانی خدماتی 

در مناطق محروم شهر باشیم
حقوقــی  اقتصــادی،  امــور  کمیســیون  نایب رییــس 
گفــت:  اصفهــان  اســامی  شــهر  شــورای  گردشــگری  و 
امیدواریــم بتوانیــم در آینــده شــاهد ارایــه پروژه هــای متعــدد 
عمرانی خدماتــی در مناطــق محــروم شــهر به ویــژه مناطــق 

باشــیم.   15 و   7  ،11  ،10
گــزارش روابــط عمومــی  شــورای اســامی  شــهر اصفهــان،  بــه 
افتتــاح پروژه هــای  ســیدکریم داوودی در حاشــیه مراســم 
ــا اشــاره بــه حضــور پر رنــگ مــردم منطقــه 10 در  منطقــه 10 ب
کــرد: از  مراســم افتتاحیــه پروژه هــای ایــن منطقــه اظهــار 
کــه حضــور  مــردم متعهــد و متدیــن منطقــه 10 تشــکر می کنــم 
پر رنگشــان در مراســم افتتاحیــه پروژه هــای ایــن منطقــه، 
بــر حرکت هــای عمرانــی مدیــران شــهری و  مهــر تاییــدی 
حــوزه  در  قانون گــذاران  و  بــرای  سیاســت گذاران  دلگرمــی 

مدیریــت شــهری اســت.
کــرد: نمــود اجرایــی محله محــوری و در بیــن  وی اضافــه 
کــه مســئوالن وظیفــه خــود  بداننــد و  مــردم بــودن ایــن اســت 
حرکت هــای عمرانــی را انجــام بدهنــد و امــروز مــردم منطقــه 
کنــار مســئوالن و مدیــران شــهر در  10 بــه صــورت پر شــور در 

ــد. کرده ان ــرکت  ــه ش ــن منطق ــای ای ــه پروژه ه افتتاحی
کمیســیون عمــران، معمــاری و شهر ســازی شــورای  عضــو 
کــرد: امیدواریــم بتوانیــم در  اســامی  شــهر اصفهــان تصریــح 
آینــده دیــن خــود را در مقابــل حضــور پرشــور مــردم ادا کنیــم و 
شــاهد ارایــه پروژه هــای متعــدد عمرانی خدماتــی در مناطــق 
باشــیم. بــه ویــژه مناطــق 10، 11، 7 و 15  محــروم شــهر، 

کیــد بــر اینکــه مــا در بودجــه ســال 95 دو دیــدگاه  وی بــا تا
داشــتیم  وحمــل و نقــل عمومــی  نخســتین اولویــت بــود و در 
حــوزه حمــل و نقــل عمومــی  بــرای متــرو و اتوبوســرانی بودجه 
خاصــی را در نظــر گرفتیــم، ادامــه داد: پــس از ایــن مهــم نیــز، 
پروژه هــای عمرانــی اساســی را بــرای شــهر در نظــر گرفتیــم که 
کــه بــه منطقــه  کنار گــذر منطقــه 15 یکــی از ایــن پروژه هاســت 

ــود.  ــل می ش 10 متص
داوودی بــا بیــان اینکــه پــس از ایــن مهــم نیــز بــه بحــث 
ــهرداری  ــی ش ــال آت ــه س ــوری در بودج ــای محله مح پروژه ه
کــرد: بــا توجــه بــه مطالعاتــی  کیــد  توجــه ویــژه داشــتیم، تا
کردیــم در هــر محلــه و هــر منطقــه  کــه انجــام شــد تــاش 
کنیــم تــا بتوانیــم توســعه را از  یــک پــروژه عمرانــی تعریــف 
کنیــم و در بودجــه ســال آینــده بــه صــورت  دل محله هــا آغــاز 
ویــژه محرومیت زدایــی را در پروژه هــای عمرانــی در مناطــق 

کردیــم. محــروم تعریــف 

شورای شهر

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  کشور مطرح کرد:
  اقتصاد مقاومتی 

در گرو حمایت از روستاها 
گفــت: اینکــه  رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی  کشــور 
توجــه  گــرو  در  مقاومتــی  اقتصــاد  از سیاســت های  بخشــی 
بیشــتر بــه روستاهاســت، بــه ایــن معنــی اســت که هــر خانواده 
روســتایی توانایــی ایجــاد معیشــت بــرای خــود را دارد؛ امــروز 

جامعه هــای روســتایی مولــد هســتند.
دیــروز  ظهــر  تابــش  علیرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
جاده هــای  آســفالت  ح  طــر همزمــان  افتتــاح  آییــن   در 
43 روســتای اســتان اصفهان در روســتای سوســارت با اشــاره 
ــرد: در  ک ــار  ــتا ها اظه ــه در روس ــراوان نهفت ــای ف ــه ظرفیت ه ب
کافــی نداشــته باشــیم  کــه بــه توســعه روســتاها توجــه  صورتــی 

از ظرفیت هــای فراوانــی خــود را غافــل ســاخته ایم.
اقتصــاد  سیاســت های  از  بخشــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گــرو توجــه بیشــتر بــه روستاهاســت، عنــوان کرد:  مقاومتــی در 
کــه  روســتاها معیشــت محور هســتند؛ ایــن در حالــی اســت 
جوامــع شــهری مصرف کننــده هســتند؛ هــر خانواده روســتایی 
توانایــی ایجــاد معیشــت برای خــود را دارد. امــروز 30 درصد از 
جامعــه روســتایی بــه تمــام معنــا مولــد هســتند و نیــاز بــه توجه 
و پشــتیبانی دارنــد. رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
روســتاها  در  خوبــی  اقدامــات  خوشــبختانه  کــرد:   اضافــه 
شــکل گرفتــه؛ ولــی ظرفیــت کار در روســتاها بســیار زیاد اســت؛ 
ح هــادی اســت. در  یکــی از برنامه هــای موثــر در روســتاها طر
اســتان اصفهــان حــدود یــک هــزار و 830 روســتا وجــود دارد 
ح هــادی بــه  کــه از ایــن تعــداد در 200 روســتا، همچنــان طر
اجــرا درنیامــده اســت و مســتلزم فراهــم شــدن امکانــات و 

بســترهای الزم اســت.
 اعطــای تســهیالت بــه صــورت یک جــا بــه واحدهــای 

مســکونی معیشــت محور
کــه فعالیت هــا بــا مشــارکت مــردم  کــرد: در صورتــی  وی بیــان 
باشــد، بســیاری از امــور بــه آســانی پیــش مــی رود؛ در همیــن 
جــا نیــز، اعــام می کنــم بــا تمــام تــوان تــاش می کنیــم تمــام 
کنیــم؛ پیشــنهاداتی نیــز  قیــر مــورد نیــاز روســتاها را تامیــن 
در همیــن ارتبــاط بــه مجلــس شــورای اســامی  ارایــه شــده 
کــرد:  کــه امیدواریــم تصویــب شــوند. تابــش تصریــح  اســت 
تفاهم نامــه ای بــا وزارت جهــاد کشــاورزی داریــم تــا تســهیات 
باعــوض و اشــتغال و مســکن بــه صــورت یک جــا و همزمــان 
ــه ان  ک ــرد  گی ــق  ــت محور تعل ــکونی معیش ــای مس ــه واحده ب
وی  می شــود.  اجرایــی  ح  طــر ایــن  آینــده  ســال  از  شــاءاهلل 
کــرد: بــرای تعــدادی از افــراد محــروم و بی بضاعــت  عنــوان 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  باعــوض  اعتبــار  میزانــی  روســتایی 
 500 اول  مرحلــه  در  اصفهــان  اســتان  ســهمیه  کــه  اســت 
میلیــون تومــان بــوده و بودجــه در مرحلــه دوم نیــز بــه زودی 

می یابــد. تخصیــص 

اقتصاد مقاومتی 

اقتصــاد  گفتمان ســازی  ع  موضــو    
کیمیای  وطن

زهرا نصیری 
ســال  از  اســتان  در مســاجد  مقاومتــی 
کتــاب  کــه در ایــن زمینــه 20 جلــد  95 آغــاز خواهــد شــد 
کانون هــای  دبیــر  اســت.  شــده  تدویــن  بروشــور   8 و 
فرهنگی هنــری مســاجد اســتان اصفهــان پیــش از ظهــر 
امــروز در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران بــه مناســبت 
کانون هــای  تاســیس  ســالروز  ســومین  و  بیســت 
فرهنگــی و هنــری مســاجد بــا اشــاره بــه نحــوه تشــکیل 
کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد اظهــار داشــت: در 
کانــون فرهنگی هنــری در مســاجد در  کشــور، 22 هــزار 
کانــون  کــه از ایــن میــان، 1710  حــال فعالیــت هســتند 
کیفــی  کــه از لحــاظ  متعلــق بــه اســتان اصفهــان اســت 
کشــور دارای رتبــه برتــر هســتند.   حجت االســام  نیــز در 
گفتمان ســازی  ع  موضــو از  معتمــدی،  رمضانعلــی 
اقتصــاد مقاومتــی در مســاجد اســتان از ســال 95 خبــر 
کتــاب و 8 بروشــور  داد وافــزود: در ایــن زمینــه، 20 جلــد 
تــراز  »مســجد  ح  طــر همچنیــن  اســت.  شــده  تدویــن 
در  اصفهــان  اســتان  در  نبایدهــا«  و  بایدهــا  اســامی، 

حال تدوین است.
ادامــه  اصفهــان  اســتان  کانون هــای مســاجد  رییــس 

در  فرهنگی هنــری  کانون هــای  راه انــدازی  داد: 
مســاجد 12 دانشــگاه، پنــج زنــدان، 2 پــادگان، ارایــه 
مســاجد  در  مقاومتــی  اقتصــاد  گفتمان ســازی  بحــث 
ــراز اســامی  و بایدهــا و نبایدهــای آن از  ــه مســجد ت ارای

هســتند. کانون هــا  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر 
پژوهشــی  فراخــوان  یــک  ارایــه  از  همچنیــن  وی 
کــرد:  جهــت جــذب مقــاالت برتــر خبــر داد و تصریــح 
»احیــای هویــت  عنــوان  بــا  پژوهشــی  فراخــوان  ایــن 
ــراز اســامی «  ــجد ت ــتر مس ــلمان در بس ــت زن مس کرام و 
کــه عاقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را  منتشــر شــده 
کانــون ارســال  بــه دبیرخانــه  تــا 20 تیرمــاه ســال 95 
ــا بیــان اینکــه روز 18  کننــد. حجت االســام معتمــدی ب
کانون هــای فرهنگی هنــری  اســفندماه بــه عنــوان روز 
کشــور بــه ثبــت رســیده اســت اظهــار  مســاجد در تقویــم 
از  اصفهــان  اســتان  در  مناســبت  همیــن  بــه  داشــت: 
فعــاالن  از  تجلیــل  مراســم  اســفندماه،   22 تــا   12 روز 
و  شــد  خواهــد  برگــزار  مســاجد  فرهنگــی  کانون هــای 
در روز 16 اســفند نیــز، مراســم تجلیــل از ایــن فعــاالن 
اســتاندار اصفهــان در هنرســتان هنرهــای  بــا حضــور 
زیبــا برگــزار می شــود. وی ادامــه داد: در ایــن مراســم 

فرهنگی هنــری  کانون هــای  مدیــران  دســت نامه  از 
کــه در اصفهــان تالیــف شــده اســت و همچنیــن  مســاجد 
بــه  قــرآن  قصــص  روایتگــری  پویانمایــی  و  کتــاب  از 

کــودکان، رونمایــی خواهــد شــد. روایــت 
کانون فرهنگی هنری مساجد به یک مدل جهانی 

گسترش یابد
در ادامــه نیــز مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی  اســتان 
کانون هــای  ــه اینکــه خوشــبختانه  اصفهــان بااشــاره ب
از  چــه  اصفهــان  اســتان  مســاجد  فرهنگی هنــری 
کشــور جایــگاه  کیفــی در  کمــی و چــه از لحــاظ  لحــاظ 
کانــون  خوبــی دارنــد، افــزود: بــا ســاماندهی 22 هــزار 
آن هــا  می توانیــم  کشــور  در  مســاجد  فرهنگی هنــری 
دهیــم. گســترش  جهانــی  مــدل  یــک  عنــوان  بــه  را 
اینکــه  بــه  بااشــاره  ارزانــی  حبیب رضــا  حجت االســام 
مســجد  بــا  مــردم  ارتبــاط  حاضــر  حــال  در  متاســفانه 
ع  موضــو ایــن  دربــاره  دارد  جــا  و  شــده  کــم  بســیار 
را  مســاجد  کارکــرد  و  کنیــم  کار  تخصصــی  طــور  بــه 
افزایــش دهیــم، ادامــه داد: در ســال های اولیــه پــس 
ع انقــاب اســامی،  مســجد در زندگــی جوانــان  از وقــو

نوجوانــان و افــراد مســن نقشــی ویــژه داشــت و مرکــز 

ایــن  امــروز  امــا  بــود؛  محلــه  یــک  در  مــردم  تجمــع 
کم رنــگ شــده و بایــد  مســئله بــه میــزان قابــل توجهــی 
ــرای بهبــود آن تــاش مضاعفــی داشــته باشــیم. وی  ب
کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد را تلفیــق فرهنــگ 
کــرد و بیــان داشــت:  منزلــت  و هنــر در مســجد تعریــف 
مســجد در فرهنــگ مــردم کشــور مــا دارای منزلتی واال و 
قابــل توجــه اســت؛ علی رغــم این مســئله، اما متاســفانه 
ع مــردم بــه مســاجد و مشــارکت آنــان بــا  میــزان رجــو
چنــدان  آن  هنــری  و  فرهنگــی  مختلــف  برنامه هــای 
ــان دهنده  ــن نش ــت و ای ــجد نیس ــگاه مس ــأن جای هم ش
کــه مــا در طــی ســال های پــس از  ایــن مســئله اســت 
در  مســجد  جایــگاه  تثبیــت  دربــاره  اســامی  انقــاب 

کرده ایــم. کوتاهــی  زندگــی روزمــره مــردم 

ح شد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد مطر درسالروز تاسیس 

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در مساجد از سال 95

مدیــران  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار    
ــئوالن  ــی مس ــدات قانون ــد، تعه ــی موظفن ــتگاه های اجرای دس
کیمیــای وطــن  گــزارش  کننــد. بــه  ســابق و دولــت قبــل را اجــرا 
قاســم ســلیمانی دشــتکی  در دیــدار بــا معــاون مجلــس و امــور 

اســتان های ســازمان تبلیغــات اســامی  افــزود: 
نظــام  دســت اندرکاران  و   تمامــی  مســئوالن 
ســوی  از  شــده  ایجــاد  قانونــی  تعهــدات  بایــد 
نتیجــه  حضــول  تــا  را  قبــل  دولــت  و  مدیــران 

دهنــد. انجــام 
وی همچنیــن اظهــار داشــت: ســازمان تبلیغــات 
علمــی  و  فعالیت هــای  اجــرای  بــا  اســامی، 
فرهنگــی، در ترویــج فرهنــگ اســامی، حمایــت 

داشــته  موثــری  نقــش  انقــاب  اهــداف  پیشــبرد  و  نظــام  از 
اســت.

ســازمان  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  افــزود:  دشــتکی  ســلیمانی 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران  اســامی،  تبلیغــات 

موظــف بــه همراهــی و تعامــل بــا ایــن ســازمان هســتند.
تبلیغــات  ســازمان  اســتان های  امــور  و  مجلــس  معــاون 

گفــت: ملــت ایــران در حماســه  اســامی  نیــز در ایــن نشســت 
یافــت. دســت  پیــروزی  بــه  اســفند  هفتــم  انتخابــات 

کــرد:  تصریــح  نــوری زاده  ســیدناصرالدین  االســام  حجــت 
عوامــل برگــزاری انتخابــات بــا تــاش، مدیریــت و برنامه ریــزی 
ســالم،  انتخاباتــی  برگــزاری  ضمــن  دقیــق، 
وی  کردنــد.  خنثــی  را  دشــمنان  توطئه هــای 
و  چهارمحــال  ارشــد  مدیریــت  داشــت:  بیــان 
بختیــاری در زمــان فعالیــت دولــت یازدهــم، 
تبلیغــات  ســازمان  اهــداف  پیشــبرد  بــرای 
اســامی، همــکاری مطلوبــی بــا ایــن ســازمان 
کرد: دســتیابی  داشــته اســت.نوری زاده اضافــه 
بــه اهــداف ســازمان تبلیغــات اســامی، ارتقــای 
شــاخص های توســعه ای، به ویــژه در بخــش فرهنــگ را بــه 
ــور  ــس و ام ــاون مجل ــزارش، مع گ ــن  ــاس ای ــال دارد. براس دنب
در  شــرکت  اســامی  بــرای  تبلیغــات  ســازمان  اســتان های 
کل جدیــد ایــن ســازمان در چهارمحــال و  آییــن معارفــه مدیــر 

کــرده اســت. بختیــاری، بــه شــهرکرد ســفر 

از   نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شــهر  اســامی   شــورای  و  عمومــی  شــهرداری  روابــط 
گل فصلــی  شــهرضا، امســال در واحــد تولیــد نهــال و 
اصلــه درخــت  هــزار  از 200  بیــش  شــهرداری شــهرضا 

شــیراز ســرو  کاج،  جملــه  از  درختچــه   و 
ــارون و  گنجشــک، ن ســرو نقــره ای ، زبــان 

زیتــون تلــخ تولیــد شــده اســت.
مهنــدس ســیدمصطفی مهدی نیــا  در ایــن 
گفــت: در ســال جــاری 200 هــزار  خصــوص 
اصلــه درخــت و درختچــه از انــواع مختلــف 
در  شــهری  ســبز  فضــای  مصــارف  جهــت 

نهالســتان شــهرداری توســط واحــد پارک هــا و فضــای 
تولیــد،  از  حجــم  ایــن  کــه  شــده  تولیــد  شــهری  ســبز 
ضمــن تامیــن نیــاز پارک هــا و فضــای ســبز ســطح شــهر، 
1 میلیــارد ریــال صرفه جویــی در هزینه هــای تولیــد را 
پارک هــا  مســئول  اســت.  زده  رقــم  شــهرداری  بــرای 

خصــوص  ایــن  در  همچنیــن  شــهری  ســبز  فضــای  و 
گلــدان شــب بوی  افــزود: ایــن واحــد بــا تولیــد 35 هــزار 
گل همیشــه بهار بــا هزینــه ای  گلــدان  عیــدی و 20 هــزار 
بالــغ بــر 1میلیــارد و 100 میلیــون ریــال و نیــز تولیــد انــواع 
گل هــای فصــل بهــار، شــهرداری را بــرای 
در  شــهری  ســبز  فضــای  کــردن  مهیــا 
کــه  کــرده اســت  اســتقبال از بهــار آمــاده 
ایــن تولیــدات نیــز مشــخصا 800 میلیــون 
هزینه هــای  در  صرفه جویــی  ریــال 

شــهرداری داشــته اســت.
شــهرداری هــر ســاله مبالــغ زیــادی را برای 
حفــظ و نگهــداری و توســعه فضــای ســبز شــهرداری 
کــه تولیــدات واحد نهالســتان شــهرداری  هزینــه می کنــد 
زمینــه   هزینه هــا  ایــن  در  جویــی  صرفــه  ضمــن 
 فعالیت هــای بیشــتری را در بحــث فضــای ســبز فراهــم

 می کند.   

گل های فصلی در شهرداری شهرضا   تولید انواع نهال و 
استاندارچهارمحال وبختیاری:

مدیران، موظف به انجام تعهدات مسئوالن سابق هستند

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : سعید نام خانوادگی: شفیعی نام پدر: غالمعلی  نشانی محل اقامت: میدان 
وش کوچه مشکین پ 76 مشخصات  طوقچی پشت کشتارگاه قدیم لب مادی سر
محکوم له: نام : علیرضا نام خانوادگی : دهقانی نام پدر: غالمحسین نشانی محل 

اقامت : خ  
شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  گری  شیشه  سرای   15 شماره  زاق   الر عبد 
که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  پنجم   حوزه   94/5/26 یخ  884تار
میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت 
ینه دادرسی  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ر ر
و  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  زمان  تا   75/4/26 از  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 34907/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : احمد نام خانوادگی: منصوری نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: میدان 
وش پ 76 مشخصات  قدس پشت کشتار گاه قدیم کوچه مشکین لب مادی سر
نشانی  غالمحسین  پدر:  نام  دهقانی    : خانوادگی  نام  علیرضا   : نام  له:  محکوم 
زاق  ک مسجد نو سرای شیشه گری حیاط دوم محکوم  محل اقامت : خ عبد الر
یخ 94/4/23 حوزه پنجم  شورای حل اختالف  به به موجب رای شماره 655تار
 : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
د و پنج  یال و مبلغ یکصد و نو پرداخت مبلغ چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از)377003 مورخ 73/6/15  یال بابت هز هزار ر
و 377007 مورخ 73/8/20 و 377005 مورخ 73/6/20 ( تا زمان اجرای حکم در 
حق محکوم له و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل 
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  اختالف 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34908/ م الف دفتر شعبه 5  کند و اگر مالی ندارد ، صر

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  شانه  خانوادگی:  نام  رضا  محمد   : نام 
 : یمی  نشانی محل اقامت  مشخصات محکوم له: نام : اصغر نام خانوادگی : کر
یخ  ینبیه کوی طالب پالک 22 محکوم به به موجب رای شماره 556تار اصفهان – خ ز
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   27 حوزه   94/7/12

یال بابت اصل  است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 2/600/000 ر
ینه دادرسی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر  یال ثابت هز خواسته و 160/000 ر
یخ  تا تار یخ سر رسید چک موصوف )734313 مورخ 89/4/25(  از تار در تادیه 
اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا/ ماده 34 قانون اجرای احکام 
: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  د  خو
یحا اعالم نماید.   د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر دارایی خو
الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف  : 34896/ م  شماره 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی: رضا خالدیان نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  نوری   اهلل  عبد   : خانوادگی  نام  و  نام  له:  محکوم 
یخ  رای شماره311تار به موجب  به  اول بن بست 7 – پ 113 محکوم  – خ شهید 
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   27 حوزه   94/5/12
بابت  یال  ر میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است 
و  قانونی  ی  تعرفه  طبق  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  185/000 و  خواسته  اصل 
تا   92/10/10 مورخ   1457787 چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیردر  خسارت 
ینه نشر آگهی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق  یخ اجرای حکم و هز تار
االجرا/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34897/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان مشخصات  اقامت: مجهول  زارع نشانی محل  نام : جعفر نام خانوادگی: 
نشانی  حسن  پدر:  نام  السالم   باب   : خانوادگی  نام  ناصر   : نام  له:  محکوم 
یک  واحد   3 پالک  علیخان  شیخ  کوچه   – جنوبی  ملک  خ  اصفهان   : اقامت  محل 
حل  شورای  ششم  حوزه   90/3/31 یخ  546تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم 
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یال بعنوان اصل خواسته و مبلغ  به : پرداخت مبلغ شش میلیون و سیصد هزار ر
ینه نشر آگهی . ضمنا خسارت  یال هز ینه دادرسی و مبلغ 600/000 ر یال هز 80/000 ر
لغایت  یخ تقدیم دادخواست )90/1/9(  تار از  تادیه برای اصل خواسته  تاخیر در 
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  خواهان/  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر به  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34892/  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

د نام خانوادگی: عمو نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات  نام : مسعو
محکوم له: نام : عزت نام خانوادگی : الماسی  نام پدر: حسن نشانی محل اقامت 
رگمهر ابتدای خ هشت بهشت شرقی اصفهان – بیمه ایران محکوم  : اصفهان خ بز
اختالف  حل  شورای  نهم  حوزه   94/7/29 یخ  1193تار شماره  رای  موجب  به  به: 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
یال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و  مبلغ سی و پنج میلیون و دویست هزار ر
ینه  یال بابت هز ینه دادرسی و مبلغ پانصد و شصت هزار ر یال بابت هز سی هزار ر
و )116830 مورخ  از )116831 مورخ 93/7/2(  تادیه  آگهی و خسارت تاخیر  نشر 
یخ اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین نیم عشر حق  92/12/7( تا زمان تار
به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  احکام  اجرای  حق  در  اجرا 
وز مفاد آنرا به موقع  محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34877/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 9مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  محمدی  حسینعلی  خانوادگی:  نام  و  نام 
اقامت  محل  نشانی  مالک   کمال   : خانوادگی  نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات 
رای  موجب  به  به  محکوم  گلشن   - اول  داالن   – رگ  بز بازار   – اصفهان   :
یخ 94/10/10 حوزه ش 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  شماره1811تار
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 47/000/000 
یال بابت اصل خواسته )چک شماره 326840 مورخ 93/12/15( و پرداخت مبلغ  ر
یخ سر رسید چک  ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تار یال بابت هز 460/000 ر
 : قانون اجرای احکام  نیم عشر دولتی. ماده 34  با احتساب  لغایت اجرای حکم 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  د  خو
یحا اعالم نماید.   د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر دارایی خو
شماره : 34861/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

یمی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات  نام : سعید نام خانوادگی: کر
محکوم له: نام : ابراهیم نام خانوادگی : قرهی قهی  نشانی محل اقامت : اصفهان 
شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  آسیا  پخش  ده  ستو سرای  ج  قلندر  باغ  بازار   –
یخ 94/9/30 حوزه 12شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  1530تار
یال وجه  یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل میلیون ر
مبلغ185000  و  بابت اصل خواسته  قوامین  بانک  چک شماره ی 9207/624177 
و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر

یخ اجرای حکم در حق  یخ سر رسید چک موصوف )94/4/25( تا تار تادیه از تار
قانون  االجراء/ ماده 34  نیم عشر حق  ینه  و هز اعالم می نماید  و  خواهان صادر 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو

اعالم نماید.  
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  الف  م   /34810  : شماره 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام : آمنه  نام خانوادگی: صانعی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
: لیال نام خانوادگی : موسوی  نشانی محل اقامت : اصفهان پل  محکوم له: نام 
یخ 94/9/30 حوزه 45شورای  رگمهر محکوم به به موجب رای شماره 1741تار بز
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
و 206 به  وی پژ در است به : حضور در دفتر خانه رسمی اسناد و انتقال رسمی خو
10 و شماره شاسی   ss f شماره انتظامی 745 ص 46 به شماره موتور 15081543 
یال در حق محکوم  ینه دادرسی به مبلغ 170000 ر 19819751 به انضمام پرداخت هز
له و نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
د را قادر به اجرای مفاد  و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا  اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34849/ م الف دفتر  تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

شعبه 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

ز  نام خانوادگی: شعبانی ماسوله نشانی محل اقامت: مجهول المکان  یبر نام : فر
مشخصات محکوم له: نام : محمد نام خانوادگی : جمشیدی زاده نشانی محل 
اقامت : اصفهان – میدان جمهوری کوی – آب و فاضالب پالک 33 محکوم به به 
یخ 94/8/30 حوزه 12شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 1414تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
صادرات  بانک   89/10/30  -986436 ی  شماره  چک  وجه  یال  ر میلیون  پنجاه 
آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  195000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
یخ سر رسید چک موصوف )89/10/30(  تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
عشر  نیم  ینه  هز و  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده    / االجرا  حق 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید. کند و اگر مالی ندارد ، صر
  شماره : 34867/ م الف دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

حتما بخوانید!
مدیران موظف به انجام تعهدات... پنجشنبـــــه  13 اسفند ماه 4139۴

ـــمـــاره 108 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



کتــاب داســتانی  به تازگــی نشــر آمــوت هفــت  کیمیا ی وطن 

ایرانــی و خارجــی را منتشــر کرده اســت. به همین بهانــه در این 
گزارش نگاهی گذرا خواهیم داشت بر این هفت کتاب.

  قصه هایی که در چمدان جا نشدند
کــه در چمــدان جــا نشــدند«  مجموعــه داســتان »قصه هایــی 
بــه قلــم ســپینود ناجیــان منتشــر شــده اســت. ایــن مجموعــه 
قرمــز  تــا  ســپید  از  رنگارنــگ  داســتان  دارد؛ 13  داســتان   13 
در  کــه  »قصه هایــی  داســتان  مجموعــه  ســیاه.  تــا  ســبز  از 
چمــدان جــا نشــدند« در ۱۲۰ صفحــه و بــه قیمــت ۷۵۰۰ تومــان 

ــه اســت. ــار یافت انتش
  رک و راست بگم؟

کتــاب »رک و راســت بگــم؟« )احــوال مــا زنــان(  چــاپ ســوم 
نوشــته آســیه جــوادی )ناســتین( منتشــر شــده اســت. »رک و 
راســت بگــم؟ )احــوال مــا زنــان(« در 392 صفحــه و بــه قیمــت 

22500 تومــان انتشــار یافتــه اســت.
  پرتقال خونی

رمــان »پرتقــال خونــی« بــه قلــم پروانــه ســراوانی بــه چــاپ 
ــه  ــه و ب ــی« در 258 صفح ــال خون ــان »پرتق ــت. رم ــیده اس رس
قیمــت 15500 تومــان منتشــر شــده اســت. »پرتقــال خونــی« 
شــرح خــم و راســت شــدن های ســتون یــک خانــواده اســت 
کــه نازلــی را  کــه عشــق از آن حفاظــت می کنــد؛ عشــقی مادرانــه 
کــردن آســایش  بــه آن ســوی مرزهــا می کشــاند تــا بــرای فراهــم 

پســرانش، تــن بــه خطــر بســپارد و پــا بــر مــرز مــرگ و زندگــی 
بگــذارد.

  تنها ابلهان زنده می مانند
کیــت ویلــر بــا  رمــان »تنهــا ابلهــان زنــده می ماننــد« نوشــته 
ــه چــاپ رســیده اســت. ایــن رمــان از  ترجمــه زهــرا تابشــیان ب
ــی  ــه زمان کــه در دو فاصل دو ماجــرای عشــقی پــرده برمــی دارد 
و مکانــی مختلــف اتفــاق افتاده انــد؛ یکــی در قلــب ژرف تریــن 
دره هــای جهــان و دیگــری در صحراهــای وســیع هنــد. رمــان 

»تنهــا ابلهــان زنــده می ماننــد« در 452 صفحــه و بــا قیمــت 
27500 تومــان منتشــر شــده اســت.

  غریبه برمی گردی؟
رمــان »غریبــه برمی گــردی؟« نوشــته جــان ای. ریچمــن بــا 
ترجمــه فرشــاد شــیرزادی بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن رمــان 
دومیــن اثــر از ســه گانه ایــن نویســنده به نــام کامــل »ماجراهای 
مونتنــا« اســت. اولیــن رمــان ایــن ســه گانه بــا نــام »مــرا مونتانــا 
کــن«، چنــد ســال پیــش بــرای نخســتین بار در آمریــکا  صــدا 

ــه و  ــردی؟« در 224 صفح ــه برمی گ ــان »غریب ــد. رم ــر ش منتش
بــه قیمــت 13500 تومــان منتشــر شــده اســت.

  من از گردنم بدم میاد
گردنــم بــدم میــاد« نوشــته  مجموعــه داســتان طنــز »مــن از 
کیهــان بهمنــی بــه چــاپ رســیده اســت.  نــورا افــرون بــا ترجمــه 
»مــن از گردنــم بــدم میــاد« مجموعــه مقــاالت طنــزی اســت که 
نویســنده در آن بــا نگاهــی طنــز بــه بعضــی مســایل مربــوط بــه 
کاخ  کارآمــوز در  زنــان می پــردازد. تجربیــات جالــب او در مقــام 
ــه  ــوود از جمل ــای هالی ــی از چهره ه ــا بعض ــکاری ب ــفید و هم س
کار  ــتمایه  ــه دس ــن مجموع ــه در ای ک ــت  ــی اس ــر موضوعات دیگ
گردنــم  نویســنده بــوده اســت. مجموعــه داســتان طنــز »مــن از 
بــدم میــاد« در 164 صفحــه و بــه قیمــت 11000 تومــان منتشــر 

شــده اســت.
  آدم های روستایی خوب

نوشــته  خــوب«  روســتایی  »آدم هــای  داســتان  مجموعــه 
یافتــه اســت.  انتشــار  اوکانربــا ترجمــه آذر عالی پــور  فالنــری 
کتــاب »آدم هــای روســتایی خــوب« شــامل شــش داســتان 
باقی مانــده از مجموعــه داســتان های نویســنده آمریکایــی، 
ــتان های  ــه داس ــاب »مجموع کت ــه در  ک ــت  ــر اس ــری اوکان فالن
فالنــری اوکانــر« بــا ترجمــه آذر عالی پــور منتشــر نشــده بــود و 
ــز توســط نشــر  ــار نی ســرانجام در یــک مجموعــه دیگــر، ایــن ب
ــه چــاپ رســیده اســت. »آدم هــای روســتایی خــوب«  آمــوت ب
 در 208 صفحــه و بــه قیمــت 12500 تومــان بــه چــاپ رســیده

 است.

کتاب نگاهی به تازه های نشر 

کتاب، هفت نگاه هفت 

بهروز بقایی و رامبد جوان پس از گذشــت 20 ســال و همکاری 
در مجموعــه »نوعــی دیگــر« که کارگردانــی آن را بهروز بقایی بر 
عهــده داشــت، بــا »خندوانــه« بــه هم رســیده اند. بقایــی درباره 
ــس از  ــت: پ ــوان گف ــد ج ــه« رامب ــا »خندوان ــاره ب ــکاری دوب هم
کــه بــا برنامــه  شــش ســال دوری از تلویزیــون، خــرداد 94 بــود 

»خندوانــه« بــه تلویزیــون برگشــتم و از ایــن بابــت 
خوشــحالم؛ چــون رابطــه عاطفــی بــا تلویزیــون 
داشــتم و آنتــن ســیما برایــم خیلــی مهــم بــود. وی 
در پاســخ بــه اینکــه اولیــن همــکاری شــما ســال 74 
و بــا برنامــه »نوعــی دیگــر« بــود، آیــا همکاری تــان 
در »خندوانــه« بــه دلیــل همــکاری 20 ســال پیــش 
گفــت:  دقیقــا  گرفــت،  رامبــد جــوان بــا شــما شــکل 

بــه دلیــل ایــن نبــود؛ ولــی شــاید هــم بــوده اســت؛ امــا در هــر 
کــرده ام.  کار  کــه بــا ایشــان در »خندوانــه«  صــورت خوشــحالم 
از طرفــی رابطــه عاطفــی بیــن مــن و رامبــد جــوان در کارهایمان 
بــوده اســت. بهــروز بقایــی حــاال بــه شــهرهای مختلــف ســفر و 

گزارش هــای مختلفــی بــرای برنامــه »خندوانــه« و رامبــد جوان 
گــزارش اســت  تهیــه می کنــد. او ایــن روزهــا نیــز مشــغول تهیــه 
و بــه شــهرهای مختلــف مــی رود تــا بــرای ســری جدیــد برنامــه 
گزارش هــا  کنــد. وی دربــاره ایــن  گــزارش تهیــه  »خندوانــه« 
شــهرهای  بــه  گــزارش  تهیــه  بــرای  تاکنــون  داد:  توضیــح 
کرمــان، بوشــهر و جزیــره  اردبیــل، قزویــن،  
اردبیــل  اســتان  در  کــرده ام.  ســفر  هرمــز 
گزارشــی از جشــنواره آدم برفــی ایــن اســتان 
تهیــه کــرده ام کــه فکــر می کنــم جالب باشــد. 
بــرای همیــن پیشــنهاد می کنــم مخاطبــان 
کننــد تــا در ســری  کمــی صبــر  »خندوانــه« 
گزارش هــای متفاوتــی در خندوانــه  جدیــد 
ببیننــد. وی همچنیــن درباره زمان پخش برنامــه »خندوانه« 
یــادآور شــد: ایــن برنامــه قــرار اســت از قبــل از نــوروز پخش شــود. 
گــزارش  کــه ســفر می کنــم، قــرار اســت  در هــر شهرســتانی هــم 

ــوروزی از آن جــا داشــته باشــم. ن

بهروزبقاییازسفرهایشبرای»خندوانه«میگوید

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان  کیمیــای وطــن: مدیــر 
هم افزایــی  و  فعــال  سیســتم  وجــود  عــدم  گفــت:  اصفهــان 
اســت.  فرهنــگ  حــوزه  اصلــی  مشــکالت  از  ســازمان ها  بیــن 
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی در نشست خبری 
کانون هــای فرهنگی هنــری  بیســت و ســومین ســالروز تاســیس 

کارکــرد  بــه جایــگاه شــأن و  بــا اشــاره  مســاجد 
باالیــی  شــأن  از  مســجد  کــرد:  اظهــار  مســاجد 
برخــوردار اســت؛ چــرا که از آن خداســت و خداوند 
پیغمبــران خــود را مامــور بــه ســاخت مســجد 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه در امــر عمــران و آبادانــی 
گیــرد، افــزود:  کار صــورت  معنــوی مســاجد بایــد 
ارتبــاط مــردم در اوایــل انقــالب بــا مســاجد، بایــد 

گیــرد. در زمــان  ــا مســاجد قــرار  کنــون مــا ب الگــو و مــدل ارتبــاط ا
اوایــل انقــالب همــه اقشــار مــردم از کــودک تــا ســالمند بــا مســاجد 
ارتبــاط قــوی داشــتند و مســجد، نمــاد مقاومــت، محلــی بــرای 
ــرای بحث هــای عقیدتــی و علمــی  ــه جبهــه، مکانــی ب اعــزام ب

کــم  کنــون ارتبــاط مــردم بــا مســاجد  بــود. ارزانــی بــا بیــان اینکــه ا
شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: کارکــرد مســاجد تنهــا بــه برگــزاری 
کار  نمــاز تقلیــل یافتــه و بایــد دربــاره ایــن موضــوع تخصصــی 
شــود. زمانــی کــه کارکــرد مســجد افزایــش یابــد بــه تبــع آن ارتباط 
مــردم بــا مســاجد هــم افزایــش می یابــد. وی بــا اشــاره بــه فلســفه 
هنــری  فرهنگــی  کانون هــای  شــکل گیری 
مســاجد تشــریح کــرد: 23 ســال قبــل کانون های 
فرهنگی هنــری مســاجد بــرای تلفیــق فرهنــگ و 
هنر در مســاجد تاســیس شــد تا با اســتفاده از ابزار 
فرهنــگ و هنــر در مســاجد ارتبــاط و مؤانســت بــا 
مســاجد افزایــش یابــد. دبیــر هیئــت هماهنگی و 
نظــارت بــر کانون هــای فرهنگــی هنری مســاجد 
اســتان اصفهــان گفــت: کانون هــای فرهنگی و هنری مســاجد، 
کــه بــه  کــه بــه انــدازه بودجــه ای  نهــاد ســازمانی و اداری نیســت 
آن تعلــق می گیــرد فعالیــت کند؛ بلکــه نهادی مردمیســت و باید 

کار مــردم جلــو بــرود. بــا 

انتقاددکترارزانیازسازمانهایفرهنگی

حرفونقل
کــران بعضــی فیلم هــای جشــنواره  فجــر اخیــر در بعضــی  - ا
کــه بــه  کشــورهای خارجــی از ســوی ســازمان ســینمایی 
تعبیــر برخــی صاحب نظــران »غیرکارشناســانه« بوده اســت 
از جملــه بحث هــای غیــر رســمی ایــن روزهــای محافــل 

ســینمایی اســت.
ــی در نمایــش  - محمــد حاتمــی، جایگزیــن ایــوب آقاخان

ــان شــد. ــادی مرزب ــازار عاشــقان« ه »ب
کــه ایــن هنرمنــد  - دســتیار یــداهلل صمــدی احتمــال داد 
بــه زودی بــا تشــخیص پزشــک درمانگــرش از بیمارســتان 

مرخــص شــود.
- رضــا رضایــی از ترجمــه آثــار جــورج الیــوت و فیتزجرالــد بــه 

فارســی خبر داد.
ــار هنرمنــدان در رشــته های مختلــف  - مجموعــه ای از آث
تجســمی در نمایشــگاهی به نفع موسســه خیریه »عصای 

ســفید« به نمایــش درمی آیــد.
کــه بــرای پخــش در نــوروز  امســال در  - ســریال »زعفرانــی« 
حــال ســاخت اســت، 60 درصــد از تصویربــرداری خــود را بــه 
کنــون نــگارش ایــن مجموعــه به پایــان راه  پایــان رســاند و ا

نزدیــک شــده اســت.
- »ماریــو بــارگاس یوســا«، رمان نویــس و فعــال سیاســی 
پرویــی، »دونالــد ترامــپ«، نماینــده حــزب جمهوری خــواه 
در انتخابــات آتــی ریاســت جمهوری آمریــکا را »دلقــک و 

ــد. ــت« خوان نژادپرس
- مدیــر کل موزه هــای کشــور از برگــزاری نمایشــگاه های 
کشــورهای آلمــان، اتریــش  ۷ هــزار ســال هنــر ایــران در 

فرانســه، ایتالیــا، هنــد، مکزیــک، ســنگاپور و آمریــکا خبــر 
داد.

مهم تریــن  از  »ســخن«  جلــدی  هشــت  فرهنــگ   -  
حســن  سرپرســتی  بــا  کــه  فارســی  زبــان  واژه نامه هــای 
انــوری تدویــن شــده اســت، بــه زودی بــا ویراســتی تــازه بــه 

می شــود. عرضــه  کتــاب  عالقه منــدان 
کــه مادیــات هیــچ اهمیتــی  کــرد  - جعفــر دهقــان بیــان 
کــه بــه  بــرای فــرج اهلل سلحشــور نداشــت و دســتمزدی 
عنــوان نویســنده، کارگــردان و تهیه کننده بــرای خود قایل 

ــود. ــر ب ــک بازیگ ــتمزد ی ــارم دس ــک چه ــد، ی می ش
- احســان علیخانــی بــه مــدت ۸ شــب و بــا محوریــت 
انتخــاب بهترین هــای ســال ۹۴ در تلویزیــون بــا اجــرای 

برنامــه »ســه ســتاره« بــه رســانه ملــی می آیــد.
خــواب«،  »رگ  فیلــم  کارگــردان  اهلل،  نعمــت  حمیــد   -
کارگردانــی دربــاره ارتبــاط فیلمــش بــا  معتقــد اســت هــر 
مــردم خیالبافی هایــی دارد و او هــم فکــر می کنــد ایــن فیلــم 

می توانــد رگ خــواب مــردم را بــه دســت آورد.

سخن روز

 باحضور بهروز افخمی 
و مرجان شیرمحمدی؛

اصولکارگردانیفیلمکوتاه
رابیاموزید

اصــول  عنــوان  بــا  کارگاهــی  وطــن:   کیمیــای 
فیلمنامه نویسی و کارگردانی در فیلم کوتاه در پنجمین 
کوتــاه حســنات اصفهــان برگــزار  جشــنواره ملــی فیلــم 
کارگاه هــای  کارگاه آموزشــی از مجموعــه  می شــود. ایــن 
پنجمیــن جشــنواره ملــی فیلــم کوتاه حســنات اصفهان 
کــران چندیــن اثــر مســتند  کــه از  11 اســفندماه بــا ا اســت 
ویــژه عالقه منــدان و سینمادوســتان درحــال برگــزاری 
کارگردانــی  اســت. آمــوزش اصــول فیلمنامه نویســی و 
کــه  کارگاه آموزشــی اســت  کوتــاه موضــوع ایــن  در فیلــم 
کارگــردان شناخته شــده  بهــروز افخمــی،  بــا تدریــس 
ــی هفــت  و  ــران و ســردبیر برنامــه تلویزیون ســینمای ای
نویســنده  و  فیلمنامه نویــس  شــیرمحمدی،  مرجــان 
برگــزار می شــود. عالقه منــدان می تواننــد جهــت شــرکت 
در ایــن کارگاه، روز 13 اســفندماه از ســاعت 16 تــا 17:30 
بــه ســالن اجتماعات کتابخانــه مرکزی واقــع در خیابان 

گلدســته مراجعــه نماینــد. بــاغ 

15 اسفندماه؛
اصفهانمیزبانهمایشملی

»فقهپویا«میشود
نخســتین همایــش ملــی »فقــه پویــا« بــا محوریــت بیان 
مســئولیت مدنــی در اصفهــان برگــزار می شــود. مدیــر 
گفــت: ایــن  کتابخانــه میردامــاد بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــران از ســوی دانشــکده  ــار در ای ــرای اولیــن ب همایــش ب
حقــوق دانشــگاه آزاد واحــد نجف آبــاد و بــا همــکاری 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
اربابــان اظهــار داشــت: نخســتین  می شــود. مرضیــه 
همایــش ملــی »فقه پویــا« با رویکرد نوین در مســئولیت 
مدنــی و بــا هــدف بررســی و تحلیــل مســئولیت مدنــی از 
کتابخانــه  ُبعــد فقهــی برنامه ریــزی شــده اســت. مدیــر 
ــئولیت  ــرد: مس ک ــح  ــاد تصری ــوق میردام ــی حق تخصص
مدنــی ناشــی از مشــاغل، ورزش، دولــت، ناشــی از ُجــرم 
زیســت محیطی و رســانه ها از جملــه موضوعــات ایــن 
همایــش،  ایــن  داد:  ادامــه  اربابــان  اســت.  همایــش 
روز شــنبه 15 اســفندماه از ســاعت 8 صبــح تــا 17 عصــر 
در ســالن اجتماعــات دانشــکده حقــوق دانشــگاه آزاد 

برگــزار می شــود. نجف آبــاد 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر پنجشنبـــــه  13 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 108هفت کتاب، هفت نگاه ســـــال دوم       ݡسݒ

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

ز  نام خانوادگی: شعبانی ماسوله نشانی محل اقامت: مجهول المکان  یبر نام : فر
مشخصات محکوم له: نام : محمد نام خانوادگی : جمشیدی زاده نشانی محل 
اقامت : اصفهان – میدان جمهوری کوی – آب و فاضالب پالک 33 محکوم به به 
یخ 94/8/30 حوزه 12شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 1414تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
صادرات  بانک   89/10/30  -986436 ی  شماره  چک  وجه  یال  ر میلیون  پنجاه 
آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  195000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
یخ سر رسید چک موصوف )89/10/30(  تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
ینه نیم عشر  یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هز تا تار
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده    / االجرا  حق 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید.   کند و اگر مالی ندارد ، صر
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  الف  م   /34867  : شماره 

شهرستان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
و  پوالدی  جواد  وکالت  با  نفع  ذی  عنوان  به  السادات  اکبر  سادات  خانم   / آقای 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   5789 شماره  شناسنامه  دارای  رجائیان  زانه  فر
ده و چنین توضیح  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو 6806/94از 
یخ 1379/6/25  وان مونس خانم غالمی بشناسنامه 4427 در تار داده که شادر
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
الغیر  و  خواهر  متوفیه  با  نسبت   202 ش  ش  به  غالمی  خانم  صدیقه   -1 به  است 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34769/م   : شماره   شد. 

 اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم صدیقه جمشیدی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6777/94از 
اقامتگاه  یخ 93/9/9  تار وان حسن سعید پور بشناسنامه 705 در  داده که شادر
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
زند 3- حسن سعید پور  زند 2- محمد رضا سعید پور 52 فر علی سعید پور 2 فر
زند  زند 5- احترام سعید پور 17 فر زند 4- حمید رضا سعید پور 2708 فر 921 فر
زند 8- صدیقه  پور 944 فر یم سعید  زند 7- مر پور 23 فر 6- قمر سلطان سعید 
را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  همسر   8 جمشیدی 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  او باشد از تار

صادر خواهد شد. 
شماره : 34784/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   45829 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  مصیب  ژاله  خانم 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6776/94از  کالسه 
یخ 94/9/20  وان یحیی سال خوری بشناسنامه 9375 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند 3-  به 1- ژاله مصیب زاده 45829 همسر 2- زهرا سال خوری 0017461431 فر
زند 5- مهران سال  فر زند 4- شبنم سال خوری 1088  فر نیلوفر سال خوری 1643 
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر   زند  فر  0010492021 خوری 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34785/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی 

اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   5251 شماره  شناسنامه  دارای  تحویلیان  محمد  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  6769/94از  کالسه 
یخ  تار در   563 بشناسنامه  اصفهانی  ناصری  عذرا  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/8/15
زند پسر 2- حسین تحویلیان 1320  منحصر است به 1- محسن تحویلیان 375 فر
زند  زند پسر  4- محمد تحویلیان 5251 فر زند پسر 3- حسن تحویلیان 4622 فر فر
زند دختر7-  یم تحویلیان 952 فر زند پسر 6- مر پسر 5- امیر تحویلیان  4584 فر
زند و الغیراینک با  زند دختر 8- مهناز تحویلیان 962 فر مرضیه تحویلیان 2961 فر
را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید  یفات مقدماتی درخواست مزبور 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 

34786/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   1431 شماره  شناسنامه  دارای  مهیاری  ژاله  وجیهه  خانم 
و چنین  ده  نمو وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  کالسه 6734/94از 
در   4145 بشناسنامه  آبادی  حبیب  مهوری  بانو  شهر  وان  شادر که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   93/11/5 یخ  تار
مرحوم منحصر است به 2 دختر 1- صدیقه ژاله مهیاری به ش ش 37600 نسبت 
زند و  با متوفیه فر ژاله مهیاری به ش ش 1431 نسبت  زند  2- وجیهه  با متوفیه فر
را در یک نوبت آگهی می  یفات مقدماتی درخواست مزبور الغیراینک با انجام تشر
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 34783/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان - 

رضا عباسی
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 65  تفاقی  یان  اکبر آقای حسین 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  6789/94از  کالسه 
در   833 بشناسنامه  تفاقی  یان  اکبر ابوالقاسم  زا  میر وان  شادر که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/10/2 یخ  تار
یان  اکبر یم  مر  -2 زند   65فر تفاقی  یان  اکبر حسین   -1 به  است  منحصر  مرحوم 
یان  اکبر منیر  ماه   -4 زند  فر  1761 تفاقی  یان  اکبر مهشید   -3 زند  فر  2163 تفاقی 

یفات  با انجام تشر اینک  یه 167 همسر والغیر  یر زند 5- بلقیس وز تفاقی 2194 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
رئیس  الف  34781/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم اعظم ارشدی با وکالت مژگان شهرام دارای شناسنامه شماره 1203 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6788/94از  کالسه  به  دادخواست 
یخ  وان احمد پیمانی  بشناسنامه 504 در تار ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/10/23
ارغوان   -2 پسر  زند  1270451741فر پیمانی   ارسالن  امیر   -1 به  است  منحصر 
زند دختر 3- اعظم ارشدی 1203 همسر4- میمنت نمازی  پیمانی  1292632771فر
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور 189مادر والغیراینک با انجام تشر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نخستین 
شد. شماره : 34780/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای فتح اهلل مستقل دارای شناسنامه شماره 19026 به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6369/94از 
اقامتگاه   65/7/10 یخ  تار در   963 بشناسنامه  مستقل  رضا  وان  شادر که  داده 
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  والغیراینک  مادر   11169 سراجی  عفت 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34779/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی 

اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   599 شماره  شناسنامه  دارای  پیری  سر  محمدی  بی  بی  ماه  خانم 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6835/94از  کالسه  به  دادخواست 
وان سعید ذوالفقاری باغبادرانی بشناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/9/2 یخ  تار در   1271544830
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ماه بی بی محمدی سر پیری 599 مادر 
را در یک نوبت آگهی می  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیراینک با انجام تشر
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 34778/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
یده گل کیش دارای شناسنامه شماره 131 به شرح دادخواست به کالسه  خانم فر
ده و چنین توضیح داده  6690/94از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/9/28 اقامتگاه دائمی  یدونی بشناسنامه 328 در تار وان فرهاد فر که شادر
د  د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- فرهو و د بدر خو
یدونی 19494  زند 3- گلنوش فر یدونی 3623 فر زند 2- فرنوش فر یدونی 422 فر فر

مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  والغیراینک  همسر   131 کیش  گل  یده  فر  -4 زند  فر
یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34776/م الف رئیس شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
آبادی دارای شناسنامه شماره 145 به شرح  آقای محسن حاج محمدی حسین 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6782/94از  کالسه  به  دادخواست 
وان محمد علی حاج محمدی حسین آبادی  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
د زندگی گفته ورثه  و د بدر یخ 94/10/20 اقامتگاه دائمی خو بشناسنامه 600 در تار
الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- زهرا عابدی کچی 18479 همسر2-  حین 
زند 4-  زند 3- سمیرا حاج محمدی 3763فر فرشته حاج محمدی 1270162071 فر
یفات  والغیراینک با انجام تشر زند پسر محسن حاج محمدی حسین آبادی 145 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
رئیس  الف  34774/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به کالسه  به شرح دادخواست   1823 دارای شناسنامه شماره  بهرامی  آقای رضا 
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6787/94از 
 92/4/10 یخ  تار در   7 بشناسنامه  کرکوندی  بهرامی  اله  یز  عز وان  شادر که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
زند  زند 2- حمید رضا بهرامی کرکوندی 33 فر است به  1- رضا بهرامی 1823 فر
زند  زند 4- فرخنده بهرامی کرکوندی 39 فر 3- مهر انگیز بهرامی کر کوندی 36 فر
زند 7-  وغ بهرامی کرکوندی 1823 فر زند 6- فر 5- طاهره بهرامی کرکوندی 10 فر
مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  والغیراینک  زند  فر  39322 کرکوندی  بهرامی  بهجت 
یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34775/م الف رئیس شعبه 10 

شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   450 شماره  شناسنامه  دارای  ابراهیمی  شوکت  خانم 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  6796/94از  کالسه 
 94/10/6 یخ  تار در   2 بشناسنامه  ابراهیمی  علی  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
اله  زند 3- حشمت  ابراهیمی 636 فر اله  زند 2- خیر  20 فر ابراهیمی  به  1- محمد 
زند 5- طاهره ابراهیمی 554   زند  4- ذبیح اله ابراهیمی  2804 فر ابراهیمی 253 فر
با  والغیراینک  همسر  ابراهیمی450  شوکت    -7 زند  فر  10 ابراهیمی  یبا  فر  -6 زند  فر
می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 
استان اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34777/م   : شماره   شد. 

 اصفهان



مربی نفت به خاک سپرده شد
 

حضــور  بــا  دیــروز  دارســتانی،  کبــر  علی ا مرحــوم  پیکــر 
ک ســپرده  اعضــای تیــم فوتبــال نفــت تهــران بــه خــا
کســپاری دارســتانی همزمــان بــا مراســم  شــد. مراســم خا
پرســپولیس  پیشکســوت  بهــزادی،  همایــون  چهلــم 
کســپاری، اعضــای  برگــزار شــد. پــس از پایــان مراســم خا
تیــم نفــت بــر ســر مــزار رضــا احــدی و همایــون بهــزادی 
حضــور یافتنــد تــا فاتحــه ای بــرای آن هــا بخواننــد. طبق 
کادر فنــی، تمریــن دیــروز  نفــت تعطیــل شــد و  تصمیــم 
تمرینــات زردپوشــان از امــروز، پنجشــنبه صبــح پیگیری 
روز   15 ســاعت  از  دارســتانی  ختــم  مراســم  می شــود. 
کاج برگــزار  جمعــه در مســجد الرســول واقــع در میــدان 
شــد. خواهــد 

 تعجب پورعلی گنجی 
از رفاقت شدید ژاوی با یک ایرانی

ژاوی هرنانــدز در قطــر و در تیــم الســد بــازی می کنــد؛ 
تیمــی  کــه مرتضــی پورعلی گنجــی را هــم در اختیــار 
بازیکنــان  بــرای  حتــی  ژاوی  بــا  زدن  حــرف  دارد. 
جــوان ایــن تیــم یــک افتخــار اســت. در قطــر همــه 
شــوند؛  نزدیــک  ژاوی  بــه  دارنــد  عالقــه  بازیکنــان 
جــواد  روزهــا  ایــن  او  دوســت  نزدیک تریــن  امــا 
ــاره  ــام اســت. مرتضــی پورعلی گنجــی در ایــن ب نکون
بــا جــواد نکونــام بعــد  گفــت: »هنگامی کــه داشــتم 
از بــازی خــوش و بــش می کــردم، بــه یکبــاره ژاوی 
کــرد  او اســپانیایی صحبــت  بــا  از راه رســید. جــواد 
عکــس  یــک  هــم  آن  از  بعــد  و  خندیدنــد  خیلــی  و 
ــه در فضــای مجــازی مــورد توجــه  ک گرفتیــم  ســلفی 
کــه  ــردم  ک گرفــت.« وی افــزود: »واقعــا تعجــب  ــرار  ق
آقــا جــواد و ژاوی این قــدر بــا هــم دوســت هســتند. 
گفــت هــر  گــرم بــا او حــرف مــی زد و حتــی  ژاوی خیلــی 
زمانــی وقــت خالــی داشــتی، حتمــا بیــرون همدیگــر را 
گفتــم ســفارش مــن را هــم  ببینــم. حتــی بــه آقــا جــواد 

کــن. بــه ژاوی 

 اختالف نظر بر سر تمدید
 قرارداد برانکو

کاشــانی، رییــس هیئــت مدیــره  کــه جعفــر  ــی  در حال
گفتــه بــود بــرای تمدیــد قــرارداد برانکــو  پرســپولیس 
کردیــم  عجلــه ای نداریــم و بــه پایــان فصــل موکــول 
ایــن  در  دیگــری  نظــر  وی،  برخــالف  طاهــری  امــا 
پرســپولیس  باشــگاه  سرپرســت  دارد.  خصــوص 
گــر برانکــو  کــرده همــه شــرایط فراهــم اســت و ا بیــان 
آمــاده باشــد، حاضــر اســت قــراردادش را فــردا تمدیــد 
کنــد؛ بــه هــر حــال بایــد دیــد مســئوالن پرســپولیس 
تصمیمــی  چــه  برانکــو  قــرارداد  تمدیــد  زمینــه  در 
در  دیگــری  ابراهیمــی  فکرهــای  می کننــد.   اتخــاذ 
ســر دارد؟ باشــگاه اســتقالل بعــد از تمدیــد قــرارداد 
مهــدی رحمتــی، تــالش خــود را بــه منظــور تکــرار ایــن 
کــه البتــه هنــوز  کــرده  حرکــت بــا امیــد ابراهیمــی  هــم 
گویــا امیــد  کــردن آن نشــده اســت.  موفــق بــه عملــی 
ــرارداد  ــاله ق ــد سه س ــه تمدی ــی ب ــوز راض ــی  هن ابراهیم
بــا شــرایط اســتقالل نشــده. بعضــی از اخبــار واصلــه 
کــه بــه جــز ابراهیمــی  از اســتقالل حکایــت از آن دارد 
چنــد اســتقاللی دیگــر هــم در نوبــت تمدیــد سه ســاله 
آن هــا  شــاخص ترین  شــاید  کــه  هســتند  قــرارداد 

ســجاد شــهباززاده باشــد.

که مظلومی   جوان بعدی 
 در ترکیب استقالل رو می کند

بازیکنــان  از  تــن  دو  یکــی  دارد  احتمــال  گرچــه 
بــه شــرایط  آســیب دیده اســتقالل، بتواننــد خــود را 
دســت  هــم  بــاز  امــا  برســانند،  مســابقه  در  حضــور 
اســتقالل  ایــن هفتــه  بــازی  پرویــز مظلومــی  بــرای 
مظلومــی   مــی رود  احتمــال  اســت.  خالــی  حســابی 
کمبــود بازیکــن در ایــن هفتــه مواجــه  کــه بــا بحــران 
کــردن یــک چهــره جــوان  شــده، بــاز هــم دســت بــه رو 
کنــد. در ترکیــب تیمــش بزنــد و یــک بازیکــن دیگــر رو 
 بازیکنــی بــه اســم میــالد شــعبانلو. در واقــع وقتــی 
در  او  کــه  شــد  شــنیده  شــعبانلو  نــام  اســتقالل  در 
و  نقــل  ایــن  و  پیوســت  صبــا  تیــم  بــه  نیم فصــل 
انتقــال بــا اعتــراض مظلومــی  همــراه بــود و در نهایــت 
آبی پوشــان بــه جمــع  بازگشــت وی  بــه   نیــز منجــر 

 شد. 
گذشــته  روز  تمریــن  جریــان  مظلومــی  در 
آبی پوشــان بــه شــعبانلوی جــوان یــک آماده بــاش 
میــدان  در  حضــورش  صــورت  در  تــا  داد  تلویحــی 
داشــته را  آن  پذیــرش  آمادگــی  روانــی  نظــر   از 

 باشد.

سیری در دنیای ورزش

در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا:
  آتشفشان سپاهان 

کرد! فروکش 
کیمیای وطن 

النصر امارات 2 ـــ  سپاهان ایران 0
ورزشگاه آل مکتوم دوبی:
گر: حدود 3هزار نفر تماشا

گل هــا: نیلمــار در دقیقــه 57 و پیتــرو پبــا در دقیقــه 
4+90 از روی نقطــه پنالتــی

از  گــردان  شــهاب  و  خلعتبــری  محمدرضــا  اخطــار: 
النصــر از  ســپاهان، طــارق احمــد و احمــد خمیــس 
گــردان، لئونــاردو پادوانــی  ســپاهان ایــران: شــهاب 
قائدی فــر  ســعید  کریمــی،  علــی  کرمــی،   عبــداهلل 
وریــا غفــوری، ســنیاد ایبریچیــچ )از دقیقــه 63 امیــن 
جهان عالیــان(، فوزیــل موســایف، حســین فاضلــی 
محمدرضــا  منوچهــری(،  امیــن   83 دقیقــه  )از 
ــیانو  ــا(، لوس ــرم نویدکی ــه 68 مح ــری )از دقیق خلعتب

ــرا پری
 سرمربی: ایگور استیماچ

النصــر امــارات: احمــد شــمبه، مبــارک ســعید، عصــام 
الیاســی  احمــد  خمیــس،  محمــود  علــی   زاهــی، 
کوکــو  )از دقیقــه 80 احمــد خمیــس(، جاناتــان  کمبــر ا
ــد جــالل )از دقیقــه 74  پیتروپبــا، عامــر مبــارک، خال
ســالم صالــح(، طــارق احمــد، نیلمــار )از دقیقــه 87 

علــی العامــری(
سرمربی: ایوانیووانوویچ 

کره جنوبی داور: هیونگ جین  از 
هفتــه  بــازی  در  کــه  ایــران  ســپاهان  زردپوشــان 
آســیا  غــرب  قهرمانــان  لیــگ  گروهــی  مرحلــه  اول 
بدرقــه   0 بــر   2 شکســت  بــا  را  امــارات  النصــر  تیــم 
نخســت  نیمــه  کامــل  هوشــیاری  بــا  بودنــد،  کــرده 
مکتــوم  آل  ورزشــگاه  در  را  خــود  دوم  هفتــه  بــازی 
گروهــی قشــنگ  کار  دوبــی بــا بــازی هوشــمندانه و 
فراوانــی  موقعیت هــای  و  کردنــد  آغــاز  منســجم  و 
بــا  کــه در ضربــات آخــر  گلزنــی هــم داشــتند  بــرای 
پــس  یکــی  را  فرصت هــا  بدشانســی،  و  کم دقتــی 
ایــن  تــا نیمــه نخســت  از دســت دادنــد  از دیگــری 
رختکــن  بــه  گل  بــدون  را  حســاس  بســیار   بــازی 

بروند.
کــه در دیــداراول خــود در ورزشــگاه  امــارات  النصــر 
شــهدای فوالدشــهر اصفهــان نتیجــه را بــا حســاب 2 
کــرده بــود، بــا عزمــی  جــزم بــرای جبــران  گــذار  بــر 0 وا
کســب ســه امتیــاز ایــن بــازی قــدم بــه  شکســت و 
میــدان نهــاده و بــه مصــاف ســپاهان شــتافته بــود؛ 
بــه همیــن خاطــراز ابتــدا بــا آغــازی خــوب و ارســال 
ســپاهان مدافعــان  پشــت  بــه  بلنــد   پاس هــای 
کــه ضربــات  گلزنــی بودنــد  صاحــب موقعیت هــای 
و  نداشــت  دربــر  نتیجــه ای  مهاجمــان  بی دقــت 
نمی گرفــت. جــای  ســپاهان  دروازه  درون  توپ هــا 
گردان ایگــور اســتیماچ در نیمــه   روی هــم رفتــه، شــا
ــچ مالکیــت  ــو وی ــوان یووان گردان ای اول بیــش از شــا
گــر بخــت بــا  کــه ا تــوپ و میــدان را دراختیــار داشــتند 
آن هــا یــار می شــد و خلعتبــری در موقعیــت اســتثنایی 
بــاالی  از  زیــادی  اختــالف  بــا  تــا  نمــی زد  تــوپ  زیــر 
هــم  فاضلــی  حســین  و  بشــود  ج  خــار راهــی  دروازه 
النصــر  دروازه  جلــوی  گلزنــی  طالیــی  فرصــت  قــدر 
گل  بــه  را می دانســت، ســپاهان در نیمــه نخســت 

می رســید.
علی رغــم  بــازی،  ایــن  اول  نیمــه  هرحــال  بــه 
گلــی  شــدن  بــدل  و  رد  بــدون  ســپاهانی ها  برتــری 
بــه پایــان رســید؛ امــا در نیمــه دوم بــا وجــود شــروع 
و  کــی  از چاال اســتفاده  بــا  النصــر  تیــم،  متعــادل دو 
تجربــه ســتارگان خارجــی خــود، نبــض بــازی را بــه 
گرفــت و بــا اســتفاده از ضدحمــالت، دروازه  دســت 
گــردان را چندیــن بــار بــا خطــر جــدی مواجــه  شــهاب 
گــردان دروازه  کنش هــای خــوب  کــه بــا وا ســاخت 
نفــوذ  ولــی  مانــد؛  بســته   57 دقیقــه  تــا  ســپاهان 
کوتــاه ایــن بازیکــن نیلمــار  حســین عبــاس و پــاس 
بــا  تــا  قــرارداد  گلزنــی  را درموقعیــت  برزیلــی  ســتاره 
ــه  هــوش سرشــار خــود حتــی در حالتــی نامتعــادل، ب
کــه دور از دســترس  گونــه ای بــه تــوپ ضربــه بزنــد 
گــردان تــوپ درون دروازه  ســپاهان جــای  شــهاب 

 بگیرد.
کســب ســه امتیــاز ایــن  کــه بــا اندیشــه  ســپاهانی ها 
ــد  ــر نبودن ــد و حاض ــرده بودن ک ــفر  ــی س ــه دوب ــازی ب ب
دریافــت  بــا  بازگردنــد،  اصفهــان  بــه  خالــی  دســت 
و  زدنــد  درپــی  پــی  حمــالت  بــه  دســت  گل،  ایــن 
امــا  آوردنــد؛  وارد  النصــر  دروازه  بــر  را  زیــادی  فشــار 
هــم خلعتبــری و هــم لوســیانو پریــرا روز خوبــی بــرای 
بــاز  را  النصــر  گلزنــی  نداشــتند و نتوانســتند دروازه  

کننــد.
ســپری  النصــر  ســود  بــه  و  ســرعت  بــه  دقایــق 
اتمــام  بــه  هــم  قانونــی  وقــت  دقیقــه  می شــد،90 
هــم  تعویض هایــی  بــا  اســتیماچ  تفکــرات  و  رســید 
ســرانجام  تــا  نشــد  واقــع  مفیــد  داد،  انجــام  کــه 
در  و  اضافــی  وقــت  دقیقــه  پایانــی4  لحظــات  در 
کــه همــه انتظــار ســوت پایــان مســابقه را  شــرایطی 
خمیــس  احمــد  روی  گــردان  شــهاب  می کشــیدند، 
گل دوم  تــا پیتروپبــا  مرتکــب خطــای پنالتــی شــد 
النصــر را از نقطــه پنالتــی بــه ثمــر برســاند و اولیــن 
النصــر  تیــم  بــا  رویارویــی  در  ســپاهان   شکســت 

رقم بزند.
پیــروزی  پنــج  ســابقه  ســپاهان  کــه  اســت  گفتنــی 
اولیــن  ایــن  و  دارد  کارنامــه  در  را  النصــر  مقابــل  در 
امــارات النصــر  تیــم  برابــر  ســپاهان   شکســت 

 بود.
کســب ایــن نتیجــه  زرد و مشکی پوشــان ســپاهان بــا 
مواجــه  مشــکل  بــا  بعــدی  بازی هــای  در  ضعیــف 
از  امتیــاز  یــک  گــر  ا حتــی  کــه  چــرا  شــد؛  خواهنــد 
در  بی تردیــد  می آوردنــد،  دســت  بــه  مصــاف  ایــن 
دیدارهــای بعــدی و در رده بنــدی خیلــی بــه دردشــان 

می خــورد. 

همگام با ورزش

  بــه پیشــنهاد هیئــت والیبــال اســتان و 
سرویس ورزشی

اصغر قلندری
علــی  ســپاه  ســرهنگ  واالی  همــت 
صاحــب  لشــکر  بدنــی  تربیــت  معــاون  قاســمی،  
فرهنگی ورزشــی  باشــگاه  عامــل  مدیــر  الزمان)عــج(، 
مقاومــت اصفهــان و عضــو هیئــت مدیــره باشــگاه رعــد 
پدافنــد هوایــی اصفهــان، اولیــن جلســه آسیب شناســی 
بررســی و ارزیابــی فنــی تیــم والیبــال رعــد پدافنــد اصفهــان 
تنهــا نماینــده والیبــال اصفهان در لیگ دســته یک کشــور 
کــه بــا حضــور جمعــی از  تشــکیل یافــت. درایــن جلســه 
تیــم  اعضــای  و  مربیــان  کارشناســان،  پیشکســوتان، 
ــان  ــکاران اصفه ــرای ورزش ــات س ــاالر اجتماع ــد در ت پدافن
برگــزار شــده بــود، ســرهنگ قاســمی  در ارتبــاط بــا هــدف از 
تشــکیل اولیــن جلســه آسیب شناســی والیبــال اصفهــان و 
رفــع  جهــت  در  کارشناســان  گاهانــه  آ مشــارکت 
والیبــال  اخیــر دامن گیــر  کــه در چندســاله  آســیب هایی 
در  دیرینــه ای  ســابقه  کــه  گردیــده  پهنــاور  خطــه  ایــن 
ــرای  ــرد و افــزود: ب ک ــراد  کشــور دارد، ســخنانی ای والیبــال 
رشــد و توســعه والیبــال اصفهــان و رســیدن بــه اهدافــی که 
در باشــگاه رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان دنبــال می کنــد 
الزم دانســتیم در پایــان رقابت هــای لیــگ دســته یــک 
کشــور، بــا تشــکیل جلســه ای ضمــن بررســی عملکــرد تیــم 
کارشناســان  نقطه نظــرات  از  باشــگاه،  ایــن  والیبــال 
والیبــال در راســتای بهبود بخشــیدن بــه وضعیت والیبال 
کــه باعــث  کهــن و شناســایی آســیب هایی  ایــن ســرزمین 

دور  خــود  واقعــی  جایــگاه  از  اصفهــان  والیبــال  گردیــده 
گاه شــویم. ســرهنگ ســپاه علــی قاســمی  کــه  بمانــد، آ
تجربــه فراوانــی در مدیریــت ورزشــی و تیمــداری دارد، بــا 
بــر  مبنــی  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات  بــه  اشــاره 
ارگان هــای  و  مســلح  نیروهــای  همه جانبــه  حمایــت 
وابســته بــه ارتــش جمهــوری اســالمی از مســایل فرهنگــی 
کــرد: هیئــت مدیره باشــگاه رعــد پدافند  و ورزشــی تصریــح 
ــر  ــتا ب ــن راس ــه در ای ک ــالتی  ــت و رس ــب ماموری ــز، برحس نی
عهــده دارد، بــا هــدف جــذب ســربازان قهرمــان، حمایــت 
فنــی و مهارتــی ورزشــکاران  تقویــت  بومــی،  از جوانــان 
گســترده ای را در  کادر فنــی جــوان، فعالیــت  صاحب نــام و 
گذشــته داشــته و بــا هــدف خدمــت بــه ورزش  2 ســال 
بــه تشــکیل تیم هــای والیبــال و بســکتبال و  مبــادرت 
کشــور نمــوده اســت. وی  حضــور در لیــگ دســته یــک 
کــرد: باشــگاه رعــد پدافنــد هوایی اصفهــان، بدون  اضافــه 
چشمداشــت مــادی و برداشــت مالــی، صرفــا بــا عشــق 
گام  اصفهــان  ورزش  اعتــالی  و  ورزش  بــه  خدمــت 
برمــی دارد و بــر مبنــای تعهــد و تفکــرات اخالق مــداری در 
ورزش، عــرق و حمیــت اســتانی، ایجــاد عالقه منــدی و 
جــذب  و  فنــی  کادر  و  ورزشــکاران  بیــن  در  همدلــی 
خانواده هــا بــه ورزش حرکــت می کنــد. ســرهنگ قاســمی 
 در ارتبــاط بــا حضــور تیــم والیبــال باشــگاه رعــد پدافنــد 

هوایــی اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت در 
کشــور در دومیــن  مســابقات لیــگ دســته یــک والیبــال 
بــه  آوردیــم  بــه عمــل  کــه  بــا مطالعاتــی  ســال پیاپــی، 
کــه در ابتــدا اولیــن  پیشــنهاد آقــای محمدصــادق پشــنگ 
مســئولیت  بــود،  تیــم  ایــن  ســرمربیگری  بــرای  گزینــه 
خطیــر و بســیار ســنگین رهبــری تیــم را بــه علــی بهرامی نیا 
کــه از مربیــان جــوان و تحصیلکــرده محســوب  ســپردیم 

می شود. 
کــرد: بــا وجــود پــاره ای مشــکالت مالــی  قاســمی  اضافــه 

کادر فنــی و بازیکنــان بــا ایثارگــری و بــدون دغدغــه مالــی 
در  و  کردنــد  آغــاز  را  خــود  تمرینــات  مهرمــاه 94  از دوم 
رقابت هــای لیــگ دســته یــک حضــوری فعــال داشــتند 
را هــم پشــت ســر  پلــی آف  بــا شایســتگی مرحلــه اول  و 
و  شایســتگی  علی رغــم  دوم  مرحلــه  در  امــا  گذاشــتند؛ 
کالــه  ارایــه بازی هــای قابــل قبــول و تنگاتنــگ بــا تیــم 
کــه در  جــوان مازنــدران، پــس از تســاوی در بــازی ســوم 
گران  ــر اعظــم آمــل و در حضــور خیــل تماشــا ســالن پیامب
ــد  ــرده بودن ک ــرای تیــم مــا ســخت  ــه شــرایط را ب ک ــی  مازن
انجــام شــد و پــس از تســاوی 2ــــ 2 در ِست شــماری بــازی 
کالــه در  کــه در نهایــت تیــم  کشــیده شــد  بــه ســت پنجــم 
گران بــا حســاب 13/15به  ســایه حمایــت یکپارچــه تماشــا
برتــری رســید و تیــم خوش ترکیــب پدافنــد از راهیابــی بــه 

ــد!  ــه نیمــه نهایــی بازمان مرحل
بــر130  بالــغ  کــه  بــه هزینه هــای جــاری  پایــان  وی در  
کــرد و افــزود: تیــم والیبــال  میلیــون تومــان بــود، اشــاره 
از  اعــم  هزینــه،  کمتریــن  بــا  اصفهــان  هوایــی  پدافنــد 
اعــزام، میزبانــی ورودی فدراســیون، اجــاره ســالن های 
تمرینــی و برگــزاری دیدارهــای خانگــی در ایــن مســابقات 
شــرکت داشــت. سرهنگ قاســمی  از حمایت های معنوی 
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ســپاه،  هوایــی  نیروهــای 
نشــدند  حاضــر  کــه  ورزشــیار  خّیریــن   کمــک  و  اســتان 
کــرد؛ امــا از عــدم حضــور  نامشــان بــرده شــود، قدردانــی 
مســئوالن ورزش و پیشکســوتان والیبال، اســتقبال اندک 
گران پوشــش متوســط رســانه های محلــی، نحــوه  تماشــا
کــه بــه طــور ســلیقه ای  برگــزاری و مشــکالت خــاص لیــگ 
ســوی  از  ابالغــی  مقــررات  و  قوانیــن  و  می شــده  عمــل 
تغذیــه ای  کنتــرل  عــدم  نمی شــد،  رعایــت  فدراســیون 
ــا تســت دوپینــگ   ــاط ب ــژه درارتب ــان تیم هــا، به وی بازیکن
برگــزاری  محــل  ســالن های  اغلــب  فنــی   اشــکاالت  و 
کــه باعــث بــروز  مســابقات از قبیــل نــور و نبــود امنیــت الزم 
اســترس و نگرانــی در بیــن بازیکنــان تیم هــای میهمــان 
کارشناســان و  بــود. در ادامــه جلســه  گله منــد  می شــد، 
کــه بــه  کردنــد  مربیــان شــرکت کننده نقطه نظراتــی ارایــه 
دلیــل طوالنــی بــودن آن هــا در فرصــت دیگــری پیرامــون 
ــه  ــه شــده ب اظهــار نظر هــا پیشــنهادات و راهکارهــای ارای

نقــد و بررســی خواهیــم پرداخــت . 

کارشناسانوالیبالبرایآسیبشناسی: هماندیشی

تحقیق وتفحص برای آسیب شناسی والیبال اصفهان

بعــد از دو هفتــه تعطیلــی بــه واســطه برگــزاری رقابت هــای 
آغــاز  دوبــاره  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  قهرمانــان،  لیــگ 
ــرم شــود. هفتــه بیســت و  گ ــاره  ــا تنــور رقابــت دوب می شــود ت
 دوم مثــل تمامــی  هفته هــای باقــی مانــده تــا پایــان فصــل

کــه بــا بــازی  هفتــه داغ و پــر هیجــان خواهــد بــود؛ هفتــه ای 
شــد؛  خواهــد  آغــاز  آهــن  راه  برابــر  اســتقالل 
موقعیــت:  قعــر.  البتــه  و  صــدر  در  نبــردی 
اســتقالل صدرنشــین تکــراری 18 هفتــه اخیــر 
بــا 39 امتیــاز در صــدر نشســته و بــه دنبال یک 
ــرد دیگــر و تثبیــت صدرنشــینی خــود اســت.  ب
نومیدکننــده  و  بــد  را  دوم  فصــل  نیــم  آن هــا 
کردنــد و بعــد از چنــد نتیجــه ضعیــف  شــروع 

از  آســتانه  در  و  کلیــدی  بزنــگاه  در  درســت 
برابــر  جالــب  بــردی  گذشــته  هفتــه  صــدر،  رفتــن  دســت 
بازگردنــد.  بــه جــاده موفقیــت  تــا  فــوالد داشــتند  گســترش 
تــداوم ایــن رونــد برابــر راه آهــن هــدف اصلــی آبی هاســت. 
گفتــن  تیمــی  کــه البتــه همیشــه برابــر اســتقالل، حرفــی بــرای 
کامــال مبهمــی  نداشــته. اســتقالل در مقابــل راه آهــن شــرایط 
 را تجربــه می کنــد. آن هــا بــا 18 امتیــاز روی پلــه پانزدهــم 
ــوس  ــدول، فان ــای ج ــه در انته ک ــت  ــته اند و مدت هاس نشس

باشــگاه  ایــن  تــا  شــد  ســبب  کــه  اتفاقــی  کرده انــد.  روشــن 
گذشــته بــرای ســومین بــار دســت بــه تغییــرات روی  هفتــه 
نیمکــت خــود زده و توپالیدیــس یونانــی را جانشــین مهــدی 
بــا  بــرای فــرار از ســقوط می جنگــد و  کنــد. راه آهــن  تارتــار 
توجــه بــه شــرایط رقبــا چــاره ای جــز امتیازگیــری از اســتقالل 
در  بتوانــد  گــر  ا اســتقالل  نــدارد.  صدرنشــین 
ایــن مســابقه پیــروز شــود، فــرار بزرگــی را بــه 
کــرد؛ امــا راه آهن  ســمت قهرمانــی آغــاز خواهــد 
سختکوشــی  حریــف  و  می جنگــد  بقــا  بــرای 
بــازی  ایــن  در  بتوانــد  گــر  ا آهــن  راه  اســت. 
کنــد، می توانــد تــا ســه پلــه در  شــگفتی خلــق 
کنــد و از منطقــه ســقوط  جــدول لیــگ صعــود 
کنــد و البتــه رقابــت در صــدر جــدول را  فــرار 
کنــد. ســتاره: در اســتقالل ســجاد  داغ تــر و هیجان انگیزتــر 
شــهباززاده بعــد از چنــد هفتــه افــول، دوبــاره بــه فــرم مطلــوب 
خــود بازگشــته و بــدل بــه همــان مهاجــم فرصت طلــب شــده. 
مهاجمــی  کــه می خواهــد رونــد رو بــه رشــد خــود را در برابــر  راه 
ــان  کاپیت ــدی،  ــادر عب ــن به ــد. در راه آه ــه ده ــز ادام ــن نی آه
ایــن تیــم همیشــه برابــر اســتقالل نمایــش مطلوبــی داشــته و 

دل بــه تکــرار ایــن خاطــره شــیرین بســته اســت.

قطار موفقیت آبی ها ادامه دارد

اســتقالل در فصــل جــاری شــرایط ایــده آلــی را تجربــه می کنــد. 
قــرار  برتــر  لیــگ  جــدول  صــدر  در  کــه  هفته هاســت  آبی هــا 
دارنــد و در جــام حذفــی نیــز بــه فینــال رســیده اند و همیــن 
فرصــت موفقیــت را در اختیــار آبی هــا قــرار داده اســت. بــا ایــن 

و  کارشناســان  از  برخــی  شــرایط،  ایــن  وجــود 
از رونــد بازی هــای اســتقالل در  پیشکســوتان 
فصــل جــاری رضایــت ندارنــد و اعتقــاد دارنــد 
کــه اســتقالل بــه رغــم فرصــت ایــده آل بــرای 
قهرمانــی و موفقیــت نمی توانــد قهرمــان شــود.
 علــی جبــاری یکــی از پیشکســوتان قدیمــی  و 
خوش نــام اســتقالل، البتــه در ایــن بــاره نظــر 

گــر اســتقاللی ها تمرکــز خــود  کــه ا متفاوتــی دارد و معتقــد اســت 
کننــد و قــدر فرصت هــا را بداننــد، در ایــن فصــل در هــر  را بیشــتر 

دو جــام بــه راحتــی قهرمــان خواهنــد شــد.
ــن را دارد  ــیل ای ــتقالل پتانس ــت: »اس گف ــاره  ــن ب ــاری در ای  جب
جــام  و  لیــگ  قهرمــان  و  باشــد  فصــل  دوگانــه  قهرمــان  کــه 

کننــد و از ایــن  حذفــی شــود. فقــط بایــد هوشــمندانه عمــل 
کــه برایشــان بــه وجــود می آیــد، نهایــت اســتفاده  موقعیت هــا 
را ببرنــد. مــا در نیــم فصــل دوم، چنــد تــا امتیــاز بــد از دســت 
کادر  گــر  کــه نبایــد ایــن اتفــاق می افتــاد.« وی افــزود: »ا دادیــم 
کــه  کننــد  فنــی و خــود بازیکنــان بــه ایــن توجــه 
کجاســت و بداننــد  جایــگاه اســتقالل نــزد مــردم 
در کــدام تیــم در حــال بــازی هســتند، بــا تعصــب 
بگذارنــد  احتــرام  هوادارهــا  بــه  و  کننــد  عمــل 
می تواننــد دوبــاره قهرمانــی و جایــگاه خودشــان 
را بــه دســت بیاورنــد.« پیشکســوت اســتقالل 
دربــاره انتخــاب جیانــی اینفانتینــو بــه عنــوان 
ــا فدراســیون و تاثیــر  ــد فیفــا و رابطــه خــوب وی ب رییــس جدی
کشــور بیــان داشــت: »ایــن صحبت هــا فقــط  آن بــر فوتبــال 
کاربــرد تبلیغاتــی دارد. صحبــت از روابــط خــوب بــا ایــران جــزو 
کــه همیشــه در هــر انتخاباتــی  بازی هــای انتخاباتــی اســت 

ح می شــود. « مطــر

استقالل می تواند قهرمان دوگانه فصل شود

»آنــدرس  والیبــال  فدراســیون  موافقــت  و  لوزانــو  رائــول  پیشــنهاد  بــه 
ســال  فروردین مــاه  از  آرژانتینــی  بدنســاز  مربــی  ادواردو«،  اســپر 
تهــران  وارد  »ب«  و  »الــف«  ملــی  تیــم  اردوی  آغــاز  بــا  همزمــان  آینــده 
آغــاز ایــران  والیبــال  فدراســیون  بــا  رســما  را  خــود  کار  و   می شــود 

 می کند.
لهســتان  رادوم  تیــم  در  لوزانــو  رائــول  بــا   2015 ســال  از  اســپر  آنــدرس   

دارد. هــم  را  بحریــن  در  فعالیــت  ســابقه  و  می کنــد  همــکاری 
گفــت:  تســنیم  خبرگــزاری  ورزشــی  خبرنــگار  بــه  بــاره  ایــن  در  ادواردو 
همــکاری بــا تیــم ملــی والیبــال ایــران، باعــث لــذت و افتخــار بزرگــی بــرای 
کــرد تــا بــه المپیــک 2016 ریــو  مــن اســت. مــا تمــام تالشــمان را خواهیــم 

ــیم. برس
بــا  المپیــک  انتخابــی  مســابقات  در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم 
و  ونزوئــال  لهســتان،  فرانســه،  چیــن،  ژاپــن،  اســترالیا،  تیم هــای 
ایــن  آســیایی  تیــم  بهتریــن  و  برتــر  تیــم  ســه  می کنــد.  رقابــت  کانــادا 
کســب را  ریــو  المپیــک 2016  بازی هــای   رقابت هــا ســهمیه حضــور در 

 می کنند.

 همه تالشمان
 را صرف رسیدن به المپیک می کنیم

کیمیای وطن   ورزشگاه شهدای فوالدشهر اصفهان:  
گر: در حدود 4 هزار نفر تماشا

اخطار: محمد موسی از تیم لخویا
ولیــد  نژادمهــدی،  محمــد  مظاهــری،  محمدرشــید  ایــران:  آهــن  ذوب 
کاوه رضایــی )از دقیقــه 79  اســماعیل،  هــادی محمــدی،  قاســم حدادی فــر، 
مســعود حســن زاده( مرتضــی تبریــزی )از دقیقــه 90رضــا شــکاری(، احســان 
همــام،  علــی  مهدی پــور،  مهــدی  آبویــل(،  75مارکــو  دقیقــه  از   ( پهلــوان 

گل محمــدی. رجــب زاده. ســرمربی: یحیــی  مهــدی 
ــن  کی، آالی ــا ــف ال مس ــی، یوس ــد موس ــت، محم ــن لوکوم ــر: امی ــای قط لخوی
تــرزور  محمــد  بودایــف،  کریــم  مفتــاح،  خالــد  محمــد،  اســماعیل  دیوکــو، 
ســرمربی  هــی.  نائــه  نــام  الســید،  احمــد محمــد  فلــورس،  عبدالــه، چیکــو 

الماضــی جمــال 
کامــی  ساتوشــی از ژاپــن  کارا  کادر داوری: بــودای ماماموتــو از ژاپــن، کمک هــا: 

و ازمــان اســماعیل از تایلند
ایــران در هفتــه دوم مرحلــه  آهــن  دیــدار تیم هــای لخویــای قطــر و ذوب 

گل  تســاوی بــه پایــان رســید. گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا، بــدون 
کــه در هفتــه اول لیــگ قهرمانــان آســیا در  گل محمــدی  گردان یحیــی  شــا
گرانبهــا را بــه دســت  گل ارزشــمند مهــدی رجــب زاده 3 امتیــاز  دقیقــه 9 بــا 
آورده بودنــد، بــا روحیــه بهتــری نســبت بــه لخویــا، تیــم سرشــناس قــاره آســیا 
میــدان  بــه  پــای  اســت  برخــوردار  از ســتاره های سرشــناس وحرفــه ای  کــه 
گرفتنــد و ســراپا حملــه  گذاشــتند و از همــان ابتــدا تــوپ و میــدان را در اختیــار 
کســب 3 امتیــاز ایــن بــازی خانگــی، بــا اســتفاده از عــدم  بــرای پیــروزی و 
تمرکــز حریــف دروازه لخویــا را بــه تــوپ بســتند و در معــرض آمــاج حمــالت 
ــر دروازه  ــه ب ک ــادی  ــا وجــود فشــارهای زی ــا ب ــد؛ ام ــرار دادن همه جانبــه خــود ق
گل و ســه امتیــاز بــا ارزش ایــن  ایــن تیــم پرســتاره آوردنــد، نتوانســتند بــه 
گل رضایــت  کننــد و در نهایــت بــه تســاوی بــدون  دیــدار خانگــی دســت پیــدا 

ــد! دادن
گلزنــی داشــتند؛ به ویــژه در دقیقــه 55   ذوبی هــا فرصت هــای زیــادی بــرای 
کاوه رضایــی  بــا دروازه بــان لخویــا تک به تــک شــده بــود، همچنیــن روی  کــه 
کــه تــوپ را از بــاالی  پــاس زیبــای حدادی فــر، نژادمهــدی بــود و دروازه بــان 

ج فرســتاد. دروازه لخویــا بــه خــار
کــه یــک تیــم شــناخته شــده ای در قــاره آسیاســت  تیــم لخویــای قطــر هــم 
قطــر  دوحــه  در  کــه  شکســتی  جبــران  بــرای  خــود  حرفــه ای  ســتارگان  بــا 
بــا  و  مصمــم  بــود،  شــده  متحمــل  ایــران  آهــن  ذوب  تیــم  همیــن  مقابــل 
گذاشــته  فوالدشــهر  شــهدای  ورزشــگاه  بــه  پــای  باالیــی   اعتمادبه نفــس 

بود. 
اول  بــازی  در  می شــود،  رهبــری  الماضــی  جمــال  ســوی  از  کــه  تیــم  ایــن 
گل محمــدی، علی رغــم  گردان ســختکوش و جــوان یحیــی  خــود برابــر شــا
کاپیتــان  رجــب زاده،  مهــدی  غافلگیرانــه  و  زودهنــگام  گل  پذیرفتــن 
نمایــش  بــه  را  خوبــی  و  پایاپــای  بــازی  آهــن،  ذوب  پرتجربــه  و  3ســاله 
درآورده بــود و در ایــن دیــدار بــا راهبــردی متفــاوت و بــازی محتاطانــه ای 
حســاب  بــازی  یــک  ارایــه  بــا  درنهایــت  و  شــد  میزبــان  گلزنــی  از  مانــع 
قطــر  بــه  مصــاف،  ایــن  از  امتیــاز  یــک  کســب  بــا  گردیــد  موفــق   شــده، 

بازگردد.
ــازی، بــه عنــوان  ــا ارزش ذوب آهــن در ایــن ب کاپیتــان ب مهــدی رجــب زاده، 

بهتریــن بازیکــن دو تیــم معرفــی شــد.

فوالدشهر میزبان لخویای قطر در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا بود:

 ذوب آهن، در خانه از پس لخویا برنیامد!

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پنجشنبـــــه  13 اسفندماه 6139۴ آتشفشان سپاهان، فروکش کرد!
ـــمـــاره 108 ســـــال دوم       ݡسݒ

ی کونگ فو کاران شائولین  زمی و تمرکز حرکات ر

در صخره های سنگی



 آیا با خرید نقدی سوخت 
هواپیما باز هم افزایش قیمت 

خواهیم داشت؟  
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

محمد غالمی

بــر اســاس ضوابــط جدیــد تعییــن شــده توســط شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی، فــروش ســوخت بــه 
بــدون  هواپیمایــی  شــرکت های  و  تمامــی  ایرالین هــا 

ع اعــام شــده اســت. پرداخــت هزینــه آن ممنــو
علــی هرنــدی دربــاره آخریــن وضعیــت سوخت رســانی 
گفــت: فــروش ســوخت  کشــور  ــه هواپیماهــا در داخــل  ب
بــه تمامــی  شــرکت های هواپیمایــی نقــدی شــده اســت.

مدیــر اداره کل ســوخت گیری هواپیمایــی کشــور تصریــح 
کــرد: فــروش ســوخت بــه هواپیمــا بــدون پرداخــت وجــه 
ع شــده و تمامــی  هواپیماهــا، ابتــدا بایــد وجــه را  آن ممنــو

کننــد. پرداخــت و ســپس اقــدام بــه ســوخت گیری 
کــه شــرکت های هواپیمایــی بدهــی  ایــن در حالــی اســت 
یــک میلیــارد تومانــی بــه شــرکت پخــش فرآورده هــای 
ــد؛ البتــه بــه روش جدیــد دیگــر بدهــی آن هــا  نفتــی دارن
اساســی  ســوال  یــک  امــا  یافــت.  نخواهــد  افزایــش 
چگونــه  هواپیمایــی  شــرکت های  اســت؟  ح  مطــر
شــاید  کننــد؟  پرداخــت  را  خــود  بدهــی  می خواهنــد 
قیمــت  افزایــش  آینــده  در  آن هــا  روش هــای  از  یکــی 
چشم پوشــی  ایرالین هــا  بــرای  دوم  راه  باشــد؛  بلیــط 
کــه ظاهــرا  ســهامداران از ســود چندیــن دوره می باشــد 

خــود  ســهام  قیمــت  و  ثبــات  حفــظ  بــرای  ایرالین هــا 
کــرد. نخواهنــد  را  کاری  چنیــن 

مراقب کالهبرداران نوروزی باشید

 پیامک های فریبنده 
برای سفرهای نوروزی

گردشــگری در آســتانه فــرا رســیدن زمــان ســفرهای  معــاون 
بســتن  و  پــول  پرداخــت  از  پیــش  داد:  هشــدار  نــوروزی 
قــرارداد بــا آژانس هــا، دربــاره صاحیــت و اعتبــار قانونــی 
تبلیغاتــی  پیامک هــای  بــه  و  کنیــد  تحقیــق  آن هــا 

نکنیــد. توجــه  بی هویــت 
مــردم  عاقــه  از  زیــادی  افــراد  گذشــته  ســال های  در 
بــا  و  کرده انــد  سوء اســتفاده  نــوروزی  ســفر  بــرای 
قیمت هایــی  بــا  تبلیغاتــی  پیامک هــای  ارســال 
کاهبــرداری از هموطنــان عزیــز   وسوســه انگیز اقــدام بــه 

کرده اند. 

گردشگری

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان

کشف آثاری جدید از دوران صفوی 
کلیسای وانک اصفهان در 

ح  طــر آغــاز  از  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
کشــف آثــاری از دوران  کلیســای وانــک اصفهــان و  مرمــت 

کلیســا خبــر داد. صفویــه همزمــان بــا مرمــت 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن  و بــه نقــل از روابــط عمومــی  اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ناصر طاهــری با اعام 
ایــن مطلــب افــزود: بــا توجــه بــه بررســی فرم هــای تزیینــی و 
نمونه بــرداری  الیه هــا  از  کلیســا،  دیواره هــای  الیه هــای 
کــه پــس از بررســی مشــخص شــد در زیــر  گرفــت  صــورت 
ــب  ــی بســیار جال کاهــگل پنجره هــای چوب گــچ و  الیه هــای 
گــره چینــی در آن هــا  ح هــای  کــه طر توجهــی وجــود دارد 
دیــده می شــود؛ لــذا بــر ایــن اســاس الیه هــا برداشــته شــده 
کــه عملیــات  و پنجره هــای دوره صفــوی مشــخص شــد 
گرفــت. مرمــت و اســتحکام بخشــی بــر روی آن هــا صــورت 
دیواره هــا  مرمــت،  رونــد  ادامــه  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
دیواره هــای  بــه  و  بودنــد  الحاقــی  کــه  تیغه هایــی  و 
در بخشــی  لــذا  شــد؛  برداشــته  بــود،  شــده  اضافــه  اصلــی 
ســپس  و  صفویــه  دوره  اصلــی  دیــوار  نیــز   الیه بــرداری  از 
کشــف شــد.  گچــی  طاقچه هــا و فــرم اصلــی از زیــر الیه هــای 
ــا شیشــه ســکوریت  گردیــد دیــواره صفــوی ب بنابرایــن مقــرر 

شــود. پوشــانده 
آمــده  عمــل  بــه  برســی های  در  کــرد:  تصریــح  طاهــری 
بــه  ســنگ هایی  قطعــه  همچنیــن  موصــوف،  دیــواره  در 
در  ســنگ ها  ایــن  کــه  شــد  پیــدا  ســنگ  صلیــب  صــورت 
کلیســا های غــرب اصفهــان در روســتا های فریــدن  واقــع از 
بــه  کلیســا های آن مــکان  از تخریــب  و فریدونشــهر پــس 
در  بعضــا  و  بــود  شــده  داده  تحویــل  وانــک  کلیســا  انبــار 
گذشــته نصــب  دیواره هــا ایــن ســنگ ها صلیبــی در دوران 
ســازمان  مرمــت  کارشناســان  بررســی  بــا  لــذا  بــود؛  شــده 
مقــرر شــد بــه لحــاظ اصــول مرمــت صحیــح و عملــی ایــن 
ــل  ــا تحوی کلیس ــار  ــه انب ــاره ب ــود و دوب ــته ش ــنگ ها برداش س
کــه ایــن امــر مــورد توجــه اســقف اعظــم ارامنــه  داده شــود 
گرفــت و ضمــن اظهــار خرســندی  در  جنــوب ایــران قــرار 
نامــه ای تشــکر خــود را از مجموعــه میــراث فرهنگــی بــه 
کلیســا اعــام  گردانــدن قطعــات مرمتــی بــه انبــار   جهــت بــاز 

داشتند.
ح مرمــت  ــرد: طــر ک کیــد  معــاون میــراث فرهنگــی اســتان تا
کلیســای وانــک در حــال حاضــر شــامل استحکام بخشــی و 
تمیــزکاری پنجره هــای چوبــی دوران صفویــه و همچنیــن 
دیوار هــای  و  پنجره هــا  ایــن  کلــی  استحکام بخشــی 

پیرامــون آن خواهــد بــود.

گردشگری

کان دور مــا، پیکــر درگذشــتگان را بــه یکــی از ایــن چهــار  نیــا
موجــب  بی آنکــه  بازمی گردانده انــد،  حیــات،  سرچشــمه 
کنــار دریاهــا  کــه در  آلودگــی دیگــر عناصــر شــوند. آن هــا 
می انداخته انــد؛  آب  بــه  را  خــود  مــردگان  می زیســته اند، 
آتــش  در  را  درگذشــتگان  پیکــر  جنگل نشــینان، 
خــاك  بــه  را  جســدها  دشــت ها،  کنان  ســا می ســوزاندند؛ 
کوهســتان های  کــه در  آن هــا  و ســرانجام  می ســپرده اند 
بــه  را  مــردگان  پیکــر  می زیســته اند،  برف گیــر  و  ســرد 
هــوا  در  یــا  دخمه هــا  در  و  می برده انــد  کوه هــا  بــاالی 
می گذاشــته اند. زرتشــتیان روش چهــارم را بــه یــادگار تــا 
ــن روش  ــا{ ای ــد. »... }آن ه ــته بودن ــگاه داش ــن دوران ن ای
کرمــان و برخــی از  ــا حــدود چهــل ســال پیــش در یــزد،  را ت
ــاختمان  ــه س کنــون ویران ــد. ا ــام می دادن ــران انج ــاط ای نق
ایــن شــهرها مشــاهده می شــود.« از دخمه هــا در  برخــی 
کــوه بلنــدی  کــه در بــاالی  دخمــه محوطــه ای اســت مــدور 
آبادی هــای  و  روســتاها  بــا  فرســنگ  ده هــا  و  واقع شــده 
اطــراف فاصلــه دارد. دیــوار اطــراف دخمــه را از ســنگ و 
ورود  بــرای  آهنــی  کوچــك  درب  و  می ســاختند  ســیمان 
و خــروج در آن تعبیــه می کردنــد. محیــط دخمــه حــدود 
صــد متــر اســت و ســطح داخلــی آن از دیــوار به طــرف مرکــز 
سراشــیب اســت؛ در وســط دخمــه، چــاه عمیقــی وجــود 

کــه بــه چهــار چــاه عمیق تــر حفرشــده در اطــراف  داشــت 
دخمــه راه داشــت. عمــق چاه هــا تــا حــدود یــك متــر بــا 
شــن و ماســه پــر می شــده اســت. چــاه وســطی دخمــه را 
ایرانیــان زرتشــتی، »ســراده«، »اســته دان« یــا »اســتودان« 
می گفتنــد؛ یعنــی اســتخواندان یــا جــای اســتخوان. ســطح 
گرفتــه تــا اســتودان بــه ســه قســمت  داخلــی دخمــه از دیــوار 
کــه  دایــره ای شــکل تقســیم می شــده اســت. قســمت اولــی 
از دیــوار آغــاز می شــده و بزرگ تــر از دو قســمت دیگــر بــوده 
گذاشــتن اجســاد مــردگان مــرد، قســمت دوم بــرای  ویــژه 

زنــان و بخــش ســوم جایــگاه بچه هــا بــه شــمار می رفتــه 
ــت. اس

  برج خاموشان یزد
ــه  ــی منطق ــزد و در حوال ــرقی ی ــوب ش ــری جن کیلومت در ۱۵ 
ــام  ــه ن ــاع ب کم ارتف ــوبی و  ــی رس کوه ــدای  ــر بلن ــه، ب صفایی
ج ماننــد بــا فضای  کــوه دخمــه، دو عمــارت ســنگی مــدور بــر
کــه بــه دخمــه یــا دادگاه زرتشــتیان  میان تهــی قــرار دارد 
نــام مانکجی هاتریــا  بــه  یکــی قدیمی تــر  اســت.  مشــهور 
کــه جدیدتــر اســت بــه  )زرتشــتی هندی االصــل( و دیگــری 

کــه مربــوط بــه دوره قاجاریــه  گلســتان معــروف اســت  نــام 
گلســتان ۲۵ متــر قطــر دارد و ارتفــاع دیــوار  اســت. دخمــه 
آن از ســطح تپــه ۶ متــر اســت. دخمــه مانکجــی نیــز ۱۵متــر 

قطــر دارد.
کــوه نیــز تعــدادی عمــارت  در دامنــه ضلــع شــمالی ایــن 
گلــی، آجــری، ســنگی یــا ترکیبــی از هــر ســه مجهــز  خشــت و 
بــه امکانــات رفاهــی زمــان خــود »معــروف بــه خیلــه« دیــده 
و  خیله هــا  محوطــه،  ایــن  آثــار  قدیمی تریــن  می شــود. 
صفویــه  دوران  بــه  کــه  اســت  غربــی  ضلــع  دخمه هــای 
کــه زرتشــتیان از دیــر بــاز  تعلــق دارنــد. دخمــه محلــی اســت 
 تــا حــدود چهــل ســال پیــش، امــوات خــود را طبــق اصــول
انجــام  طــی  و  خــود  مذهبــی  ســنن  و  آداب  و  فرهنــگ   
کرکس هــای  طعمــه  تــا  می نهادنــد  آن  در  ویــژه  مراســم 
کوه هــای اطــراف شــوند. وســط فضــای میان تهــی دخمــه 
اســت  معــروف  »اســتودان«  بــه  کــه  دارد  وجــود  چاهــی 
داخــل  را  اجســاد  از  مانــده  جــای  بــه  اســتخوان های  و 
مراســمی خاص طــی  و  مدتــی  از  پــس  می ریختنــد.   آن 
ــار  محوطــه داخــل دخمــه جــارو و ضــد عفونــی می شــد و ب
در  می گرفــت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  مذکــور  دخمــه  دیگــر 
گورســتانی بــود  حقیقــت محوطــه داخلــی دخمه هــا ماننــد 

کــه چندیــن بــار از آن اســتفاده می شــد.

برج خاموشان، آرامگاه دیرین ایزدیان یزد

قرآن پــژوه  بانــوان  بین المللــی  همایــش  چهاردهمیــن 
می شــود. برگــزار  اســفندماه   ۱3 پنجشــنبه، 

قرآن پــژوه  بانــوان  بین المللــی  همایــش  چهاردهمیــن   
ســالن  در   8:30 ســاعت  از  اســفندماه   ۱3 پنجشــنبه، 

میــاد  ج  بــر بین المللــی  همایش هــای 
بــا ســخنرانی  مراســم  ایــن  برگــزار می شــود. 
دبیــر  قرائتــی،  المســلمین  و  حجت االســام 
کشــور آغــاز می شــود و پــس  ســتاد اقامــه نمــاز 
حجت االســام  ســوی  از  گزارشــی  ارایــه  از 
دبیــر  احمــدی،  احمــد  المســلمین  و 
بانــوان  بین المللــی  همایــش  چهاردهمیــن 

قرآن پــژوه، آیــت اهلل آملــی الریجانــی، رییــس قــوه قضاییــه 
داشــت.  خواهــد  ســخنرانی 

نیــز  یــک روزه  همایــش  ایــن  ظهــر  از  بعــد  برنامه هــای  در 
در  و  داشــت  خواهــد  ســخنرانی  انصاریــان  حجت االســام 
امــام  و  »قــرآن  محوریــت  بــا  مقــاالت  بعضــی  نیــز،  ادامــه 

در  زندگــی  »ســبک  رضــوی«،  زندگــی  »ســبک  رضــا)ع(«، 
قرآن پــژوه  بانــوان  ســوی  از  و...  رضــوی«  آموزه هــای 
قــوه  رییــس  بــا حضــور  ایــن همایــش  در  ارایــه می شــود. 
قضاییــه از ۱8 بانــوی برتــر قرآنــی ایــران و هفــت بانــوی 
خواهــد  تجلیــل  اســام  جهــان  قرآنــی  برتــر 
شــد.  همچنیــن، در ایــن همایــش، ویژه نامــه 
رایحــه که به مناســبت برگــزاری چهاردهمین 
بــه  قرآن پــژوه  بانــوان  بین المللــی  همایــش 
همــت خبرگــزاری ایکنــا منتشــر شــده اســت 
نیــز بیــن بانــوان قرآن پــژوه توزیــع می شــود. 
برگــزاری  مناســبت  بــه  می شــود  یــادآور 
ــه  ــژوه، س ــوان قرآن پ ــی بان ــش بین الملل ــن همای چهاردهمی
شــماره از نظریــه بشــارت و دو شــماره از نشــریه بینــات نیــز به 
کــرده اســت.  چــاپ مقــاالت ایــن همایــش اختصــاص پیــدا 
ایــن  بــه  همچنیــن نشــریه شــماره ۱۲۱ رایحــه ایکنــا نیــز 

اســت. یافتــه  همایــش اختصــاص 

چهاردهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه، فردا برگزار می شود

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
بــه  و  رقبــه جدیــد خریــداری  یــک  داد:  لنجــان خبــر 
لنجــان شهرســتان  در  روحانــی  مرتضــی   موقوفــه 

اضافه شد. 
کل  عمومــی  اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان، 
محمدرضــا ترحمــی  اظهــار داشــت: اداره 
اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان لنجــان 
گســترش موقوفــات  در راســتای توســعه و 
نیــات  امینانــه  اجــرای  هــدف  بــا  و 
ــا رویکــرد افزایــش  واقفــان نیک اندیــش ب

فعالیت هــای  ارتقــای  جهــت  در  موقوفــات  درآمــد 
یــک  نیک اندیــش  واقفــان  مدنظــر  انسان دوســتانه 

افــزود. روحانــی  مرتضــی  موقوفــه  بــه  جدیــد  رقبــه 
کــرد: ایــن رقبــه جدیــد شــامل  وی در ادامــه تصریــح 
بــاغ  شــهر  در  کــه  اســت  تجــاری  مغــازه  بــاب  یــک 

اســت. شــده  واقــع  بهــاداران 
ــان  ــتان لنج ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ریی
متــر مربــع  ایــن واحــد تجــاری، ۵۵  افــزود:  ادامــه  در 
مســاحت دارد و مبلــغ ۱ میلیــارد و ۵۵0 میلیــون ریــال 
بــرای خریــداری ایــن مــکان اعتبــار هزینــه 

شــده اســت.
محمدرضــا ترحمــی  در ادامــه خاطرنشــان 
کــرد: ایــن اعتبــار از محــل پذیــره مربــوط 
بــه موقوفــه مرتضــی روحانــی تامیــن شــده 
اســت و مالــک ایــن واحــد تجــاری نیــز بــه 
دلیــل اینکــه ایــن مغــازه مربــوط بــه یکــی 
کارشناســی  از موقوفــات اســت ایــن ملــک را زیــر قیمــت 
کــرد. وی ادامــه داد: موقوفــه مرتضــی روحانــی  گــذار  وا
ــات  ــه از موقوف ــن موقوف ــده و ای ــع ش ــهر واق ــن ش در زری
احیــا  و  شناســایی  ســال   ۱8 از  پــس  کــه   قدیمیســت 

شد.
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یک رقبه جدید به شهرستان لنجان اضافه شد

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم محبوبه سازشی ابری دارای شناسنامه شماره 223 به شرح دادخواست به 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  6691/94از  کالسه 
یخ  تار در   70 بشناسنامه  دزی  سوار  شهبازی  احمد  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   92/2/3
کرد  آقابابائی  ربابه   -2 همسر   223 ابری  سازشی  محبوبه   -1 به   است  منحصر 
والغیر  زند  فر  1273834003 دزی  سوار  شهبازی  د  مسعو  -3 مادر   763 آبادی 
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 

ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 34773/م الف ر

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  به شرح دادخواست  ابری دارای شناسنامه شماره 29  وغی  فر آقای قدیر علی 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  6482/94از  کالسه 
یخ  تار در   402 بشناسنامه  ابری  وغی  فر اسماعیل  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   85/4/6
وغی ابری 29  زند پسر 2- قدیر علی فر وغی ابری 4 فر منحصر است به 1- علی فر
زند  وغی ابری 3 فر زند پسر 4- رسول فر وغی ابری 20 فر زند پسر 3- حسن فر فر
زند  ابری 7 فر وغی  زند پسر 6- فاطمه فر ابری 9155 فر وغی  پسر 5- مصطفی فر
یفات مقدماتی  با انجام تشر وغی ابری 5 همسر والغیر اینک  دختر 7- صدیقه فر
یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
ییس شعبه 10  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34772/م الف ر

شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای ساسان دخت ذوالفقاری  دارای شناسنامه شماره 252 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6834/94از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
در   1408 بشناسنامه  باغبادرانی  ذوالفقاری  آقا  محمد  وان  شادر که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   76/11/11 یخ  تار
 -2 زند  فر  56716 باغبادرانی  الفقاری  ذو  سیاوش   -1 به  است  منحصر  مرحوم 
زند 3- ساسان دخت  ذوالفقاری  سعید  ذو الفقاری باغبادرانی 1271544830 فر
پیری 599 همسر والغیر اینک  زند 4- ماه بی بی محمدی سر با غبادرانی 252  فر
تا  می نماید  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 

ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 34771/م الف ر

گهی حروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   638 شماره  شناسنامه  دارای  طالئی  میر  الدین  صدر  آقای 
ده و چنین  به کالسه 6508/94از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1390/2/13  وان بتول بدیعی بشناسنامه 25189 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
زند3-  زند2- علیرضا میر طالئی 27712 فر به 1- فخر السادات میر طالئی 828 فر
زند والغیر اینک  د میر طالئی 1483 فر زند 4- مسعو صدر الدین میر طالئی 638 فر

تا  می نماید  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 

ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 34770/م الف ر

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   1044 شماره  شناسنامه  دارای  حری  حسین  آقای 
و چنین  ده  نمو وراثت  در خواست گواهی حصر  این دادگاه  کالسه 6775/94از 
 94/6/19 یخ  تار در   1114 بشناسنامه  حری  اله  نعمت  وان  شادر که  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه 
زند 3- زهرا  زند 2- محمد حسن حری 2990  فر است به 1- حسین حری 1044 فر
یفات مقدماتی درخواست  رحیمی شهرضائی 851 همسر والغیر اینک با انجام تشر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
ییس شعبه 10 شورای حل  گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34787/م الف ر

اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
یز دارای شناسنامه شماره 153 به شرح دادخواست به کالسه  خانم محبوبه قلع ر
ده و چنین توضیح  6774/94از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/10/29 اقامتگاه  وان نصرت ولی بیگ بشناسنامه 157 در تار داده که شادر
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو
یز  ر قلع  اشرف   -3 زند  فر   28509 یز  ر قلع  فاطمه   -2 زند  فر  124 یز  ر قلع  بتول   -1
زند  یز 153 فر زند 5- محبوبه قلع ر یز 58889 فر زند 4- شهربانو قلع ر 58888 فر
را در سه نوبت پی در پی  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر اینک با انجام تشر
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  باشد از تار
ییس شعبه 10 شورای حل اختالف  صادر خواهد شد. شماره : 34788/م الف ر

استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   18052 شماره  شناسنامه  دارای  اشکاوندی  حسینی  آقا  مرضیه  خانم 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  6766/94از  کالسه  به  دادخواست 
وان محمد شفیعی اشکاوندی بشناسنامه  و چنین توضیح داده که شادر ده  نمو
د زندگی گفته ورثه حین الفوت  و د بدر یخ 93/10/22 اقامتگاه دائمی خو 703 در تار
آقا حسینی اشکاوندی 18052 همسر 2-  به 1- مرضیه  آن مرحوم منحصر است 
طلعت صیام پور اشکاوندی 7 مادر 3- امیر علی شفیعی اشکاوندی 127682427 
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نخستین 
ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان شد. شماره : 34789/م الف ر

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای ملک کیقبادی لمجیدی دارای شناسنامه شماره 234 به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 6417/94از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در   119 بشناسنامه  فردوانی  رضائی  بتول  وان  شادر که  داده  توضیح 

مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   1381/5/4
زند 2- ملک کیقبادی لمجیدی  منحصر است به 1- زهرا کیقبادی لمجیدی 252 فر
 3 لمجیدی  کیقبادی  عزت   -4 زند  فر  3 لمجیدی  کیقبادی  صغرا   -3 زند  فر  234
زند  زند 6- اقدس کیقبادی لمجیدی3 فر زند 5- صدیقه کیقبادی لمجیدی 7 فر فر
زند  فر  6 لمجیدی  کیقبادی  عباسعلی   -8 زند  فر  3 لمجیدی  کیقبادی  عفت   -7
را در یک نوبت یکمرتبه  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر اینک با انجام تشر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نخستین 
ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان شد. شماره : 34790/م الف ر

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   44 شماره  شناسنامه  دارای  جونی  حیدری  وانه  پر خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  10از  ح   6818/94 کالسه 
یخ  وان حسین حیدری جونی بشناسنامه 700 در تار چنین توضیح داده که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  دائمی خو اقامتگاه   94/8/14
حیدری  وانه  پر  -2 همسر   41 ش  ش  جاوانی  فالح  فاطمه   -1 به  است  منحصر 
زند 4-  محترم  زند 3- طاهره حیدری جونی ش ش 1668 فر جونی ش ش 44 فر
زند والغیراینک  زند 5- قدمعلی حیدری جونی13 فر حیدری جونی ش ش 1304 فر
تا  می نماید  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 

ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 34791/م الف ر

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   1272360008 شماره  شناسنامه  دارای  انارکی  خانی  علی  سینا  آقای 
دادخواست به کالسه 6826/94 ح 10از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  انارکی  خانی  علی  حسین  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
د زندگی گفته ورثه حین الفوت  و د بدر یخ 94/10/23 اقامتگاه دائمی خو 91 در تار
 -2 انارکی ش ش 1272360008  به 1- سینا علی خانی  آن مرحوم منحصر است 
3- زهرا شبانی انارکی ش ش 24  سحر علی خانی انارکی ش ش 1270727389 
یفات  همسر 4-  عصمت رضا زاده انارکی ش ش 1مادر والغیر اینک با انجام تشر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
ییس  ر الف  34794/م   : واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  دارد  تقدیم  شورا 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

به  دادخواست  شرح  به   38372 شماره  شناسنامه  دارای  افیونی  اعظم  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  10از  ح   6736/94 کالسه 
یخ 94/11/4  وان احمد اهتمام بشناسنامه 954 در تار چنین توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو

به 1- اعظم افیونی ش ش 38372 همسر 2- افشین اهتمام 
یفات مقدماتی درخواست  انجام تشر با  اینک  زند والغیر  فر ش ش 1271411636 
را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه  مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  از تار او باشد  از متوفی نزد 
 10 شعبه  ییس  ر الف  34796/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد 

شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   315 شماره  شناسنامه  دارای  احمدی  خدیجه  خانم 
ده و چنین  کالسه 6761/94 ح 10از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 52/3/2  وان حاجی آقا احمدی بشناسنامه 12904 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو

به 1- خانم بی بی احمدی ش ش 12906 همسر 2- حسین احمدی 
زند 4- خدیجه احمدی ش  زند 3- اکبر احمدی ش ش 29485 فر ش ش 1021 فر
را در یک  یفات مقدماتی درخواست مزبور زند والغیر اینک با انجام تشر ش 315 فر
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  از تار

خواهد شد. 
شماره : 34797/م الف 

ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان ر

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای احمد ابراهیمی خزدوز دارای شناسنامه شماره 1251 به شرح دادخواست به 
ده و چنین  کالسه 6754/94 ح 10از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
وان اشرف السادات مصطفوی دارانی بشناسنامه ...... در  توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر یخ ........ اقامتگاه دائمی خو تار
زند2-  منحصر است به 1- محمد حسین ابراهیمی خزدوز ش ش 1272354301فر
مادر   207 ش  ش  شیرخانی  منیر   -3 همسر   1251 ش  ش  ابراهیمی خزدوز  احمد 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر 
یخ نشر  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 34798/م الف
ییس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان ر

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

اقامت:  محل  نشانی  مهدی  محمد  پدر:  نام  اسدی  خانوادگی:  نام  رحیم   : نام 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : رضا نام خانوادگی : قربانی تشنیزی  
زی ک  ز، خ کشاور نام پدر: اسد اهلل نشانی محل اقامت : اصفهان ،  بلوار کشاور
یخ 94/9/29  ش سالم پور نیا پالک 114 محکوم به به موجب رای شماره 1580تار
 . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای    11 حوزه 
یال بابت چک  محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ر
بابت  یال  ر  180/000 پرداخت مبلغ  و  به عنوان اصل خواسته  شماره ی 571378 
یخ سر رسید  ینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تار ینه های دادرسی و هز هز
یخ وصول که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر  چک 94/2/10 تا تار
اجرای احکام/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید.   کند و اگر مالی ندارد ، صر
شماره : 34913/ م الف 

دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



 6 راهکار 
برای تربیت فرزندان منضبط

1-رفتار خوب را تشویش کنید. 
بــا وجــود اینکــه تنبیــه و مجــازات بخــش عمده توجــه اغلب 
والدیــن در مقولــه آمــوزش نظــم بــه فرزنــدان اســت، ولــی 
کــه همــواره از  تقویــت نقــاط مثبــت  خــوب اســت بدانیــد 
کارهــای بد دســتاوردهای  فرزندتــان نســبت بــه تنبیه بــرای 

بیشــتری خواهیــد داشــت.
2- قوانین روشن و مشخصی داشته باشید.

گــر قوانیــن شــما مشــخص و واضــح نباشــد یــا فقــط وقتــی   ا
ح شــود،  کســی آن را زیــر پــا می گــذارد وجودشــان مطــر کــه 
کــودک شــما بــرای درک و رعایــت آن را بــا مشــکل مواجــه 
کودکتــان  کــه بــرای  خواهــد شــد. ایــن وظیفــه شماســت 
کامــا واضــح بگوییــد کــه چــه کارهایــی را بایــد انجــام دهــد و 
چــه کارهایــی را نبایــد انجــام دهــد. انتخاب زمان مناســب ، 
بــرای شفاف ســازی قوانیــن، بــه عهــده شماســت. زمانــی که 
کنیــد و فرزندتــان  شــما بتوانیــد بــا آرامــش و واضــح صحبــت 

آمادگــی شــنیدن و فهــم و درک آن هــا را داشــته باشــد.
3-در بحث ها معتدل باشید. 

گــوش نمی دهــد و بحــث  کــه بــه حــرف شــما  کودکــی  بــا 
کــه از  می کنــد، چگونــه برخــورد می کنیــد؟ مراقــب باشــید 

کنیــد. بیهــوده دوری  بحــث و جدل هــای 
گــر فرزنــد شــما بگویــد : »ایــن عادالنــه نیســت.« فقــط  مثــا ا
گفــت: »همــه دوســتانم فــان  گــر  بگوییــد: »می دانــم.« یــا ا
»می دانــم.«  بگوییــد:  فقــط  خریده انــد.«  را  اســباب بازی 
گفتــم؟« بــرای  یــا می توانیــد بگوییــد: »و مــن بــه تــو چــه 
کــرده بودیــد  کــه قبــا برایــش مشــخص  اینکــه حــد و قانونــی 
یــادآوری کنیــد، گاهــی هــر چــه واضــح تــر و کمتر حــرف بزنید 

ــد. نتیجــه بهتــری می گیری
4-برای خودتان وقت بخرید. 

کنــش در  ــد وا کــه بچه هــا بای ــده باشــید  ممکــن اســت خوان
ــید  ــنیده باش ــا ش ــد ی ــریع تر ببینن ــه س ــر چ ــان را ه کارش ــر  براب
کــه والدیــن بایــد هنــگام تربیــت فرزنــدان آرامــش خــود را 

کننــد. حفــظ 
گاهــی نتوانیــد خونســردی  امــا در واقعیــت، ممکــن اســت 
چنیــن  در  کنیــد.  رفتــار  درســت  و  کنیــد  حفــظ  را  خــود 
شــرایطی بهتــر اســت بــرای خودتــان وقــت بخریــد تــا بتوانیــد 
کنــش درســتی نشــان دهیــد. می توانیــد بــه او بگوییــد  وا
گیــری  کار درســتی انجــام نــداده اســت و بــرای تصمیــم  کــه 
کار  دربــاره او، احتیــاج بــه چنــد دقیقــه تامــل داریــد. بــا ایــن 
هــم خودتــان آرامشــتان را بــه دســت می آوریــد و هــم بــه 
کنــد. کار خــود بیشــتر فکــر  فرزندتــان اجــازه می دهیــد تــا بــه 
نادیــده  باشــید.  پایــدار  و  جــدی  قوانیــن،  اجــرای  5-در 
ســوال  زیــر  را  چیــز  همــه  والدیــن  توســط  قوانیــن  گرفتــن 
گاهــی می تــوان از حــد و  کــه  می بــرد و بــه فرزنــدان می آمــوزد 

گذاشــت. حــدود تعییــن شــده پــا فراتــر 
6-یک الگوی مناسب برای فرزندتان باشید.

دوســت داشــته باشــید یــا نــه، فرزندانتــان، شــما را زیــر نظــر 
کنیــد، ولــی رفتــار  گــر هــر چقــدر می توانیــد نصیحــت  دارنــد. ا
شــما طــور دیگــری باشــد، مطمئن باشــید کــه نصیحت های 
کم رنــگ جلــوه می کنــد و آنچــه نمــود بیشــتری  شــما بســیار 
کــه  می یابــد، رفتارتــان خواهــد بــود. واقعیــت ایــن اســت 
کار آســانی نیســت.هر چقدر تاش  تربیــت فرزنــدان منضبط 
کنیــد، همیشــه روزهــای خــوب و بــد وجــود خواهنــد داشــت.

سرویس تربیت کودک

کوتاه و جالب  دانستنی های 
درباره مغز

کــه  اســت  انســان  عصبــی  سیســتم  مرکــز  مغــز،   -  
ــا را  افــکار حــرکات، خاطــرات و تصمیم گیری هــای م

می کنــد. کنتــرل 
- بــا تکامــل، مغــز انســان پیچیــده و پیچیده تــر شــده 
کــه بســیاری از ویژگی هــای جالــب  اســت؛ بــه طــوری 

آن را هنــوز دانشــمندان بــه خوبــی درک نکرده انــد.
عصبــی  ســلول  میلیاردهــا  حــاوی  انســان،  مغــز   -
ارســال  بــدن  سراســر  بــه  را  اطاعــات  کــه  اســت 
دریافــت  بــدن  سراســر  از  را  اطاعــات  یــا  می کننــد 

. می کننــد
- مغــز انســان، بیــش از ســه برابــر مغــز پســتانداران 
کــه انــدازه بــدن مشــابهی بــا انســان  دیگــری اســت 

دارنــد.
- هــر طــرف مغــز تــا حــد زیــادی بــا تنهــا نیمــی از بــدن 
کامــل  کــه هنــوز بــه طــور  تعامــل دارد. بــه دالیلــی 
مخالــف  طرف هــای  بــا  مغــز  تعامــل  نشــده،  درک 
بــدن انجــام می گیــرد؛ یعنــی ســمت راســت مغــز در 
تعامــل بــا طــرف چــپ بــدن اســت و ســمت چــپ مغــز 

بــا طــرف راســت بــدن تعامــل دارد.
نامیــده  مــخ  انســان  مغــز  بخــش  -بزرگ تریــن 
 می شــود. بخش هــای مهــم دیگــر، جســم پینــه ای
هیپوتاالمــوس  مخچــه،  تاالمــوس،  مغــز،  قشــر 

هســتند. مغــز  ســاقه  و  هیپوکامــپ 
محافظــت  جمجمــه  وســیله  بــه  انســان  مغــز   -
کــه از  می شــود. جمجمــه، پوشــش محافظــی اســت 
22 اســتخوان متصــل بــه هــم تشــکیل شــده اســت.
پونــد   3 حــدود  بالــغ  انســان  یــک  مغــز  وزن   -
تنهــا  انســان  مغــز  چــه  گــر  ا اســت.   )1.5کیلوگــرم( 
امــا در  را تشــکیل می دهــد،  بــدن  از وزن  2 درصــد 
بــدن را مــورد اســتفاده  انــرژی  از  حــدود 20 درصــد 

می دهــد. قــرار 
 - مغــز در مایــع مغــزی نخاعــی معلــق و شــناور اســت. 
مقابــل  در  الیــه  یــک  صــورت  بــه  هــم  مایــع  ایــن 
در  مانــع  یــک  عنــوان  بــه  هــم  و  فیزیکــی  ضربــات 

می کنــد. عمــل  مؤثــری  نحــو  بــه  عفونــت  مقابــل 
 بیماری هــای مغــز شــامل بیمــاری آلزایمــر، بیمــاری 
پارکینســون و اســکلروز چندگانــه )ام اس( هســتند. 
ایــن قبیــل بیماری هــا می تواننــد در مقابــل عملکــرد 

کننــد. طبیعــی مغــز انســان محدودیــت ایجــاد 

دانستنی

با دیدن میهمان ویژه همسرم 
حیرت زده شدم

وقتــی همســرم میهمــان جوانــش را معرفــی کــرد، از تعجــب 
کــه  گــرد شــد؛ خشــکم زده بــود و هماننــد فــردی  چشــمانم 
گهانــی قــدرت تکلــم خــودش را از دســت داده  بــه طــور نا
باشــد، حیــرت زده بــه آن هــا نــگاه می کــردم. بــاورم نمی شــد 

بــه همیــن راحتــی فریــب خــورده باشــم...
زن خراســان،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 

قربانــی  مــن  می کــرد  عنــوان  کــه  حالــی  در  30ســاله 
ازدواج  ایــن  از  کنــون  ا و  چرب زبانی هــای »ســاالر« شــدم 
بســیار پشــیمانم، درباره چگونگی ازدواج خود به مشــاور و 
کارشــناس اجتماعــی کانتــری کاظــم آباد مشــهد گفت: به 
کــه در زندگــی  دلیــل شــرایط خــاص خانوادگــی و مشــکاتی 
داشــتم، نتوانســتم بــه خواســتگارانم پاســخ مثبــت بدهــم؛ 
ایــن در حالــی بــود کــه ســال ها یکــی پــس از دیگــری ســپری 
کنــم تــا اینکــه  می شــد و مــن هنــوز نتوانســته بــودم ازدواج 
چنــد مــاه قبــل »ســاالر« بــه خواســتگاری ام آمــد. امــا بــه او 
ــود  ــرده ب ک ــا ازدواج  ــه او قب ک ــز پاســخ منفــی دادم؛ چــرا  نی
کنــم؛ ولــی »ســاالر«  کنــار او زندگــی  و مــن نمی توانســتم در 
دســت بردار نبــود و مــدام بــه منــزل مــا رفــت و آمــد می کــرد.
ج می کــرد، پــدر و  کــه خــر  او بــا چرب زبانــی و پول هایــی 
کــه آن ها خوشــبختی  مــادرم را فریــب داده بــود؛ بــه طــوری 
ــر  ــدر و مــادرم مــدام زی ــد. پ ــا ســاالر می دیدن مــرا در ازدواج ب
کــه او پســر خوبــی اســت و  گــوش مــن زمزمــه می کردنــد 
کــه دارد، ســعادت مــن تضمیــن  بــا شــرایط مالــی مناســبی 

شــده اســت.
گذشــته ســاالر   آن هــا بــدون اینکــه تحقیقــی دربــاره زندگــی 
انجــام دهنــد یــا علــت جدایــی او و همســرش را بداننــد 
گرفتــه  چنــان تحــت تأثیــر شــیرین زبانی های ســاالر قــرار 
کوتاهــی لــوازم ســفره عقــد را فراهــم  کــه در فرصــت  بودنــد 
کــه در دوراهــی تردیــد مانــده بــودم، ســاعتی بــا  کردنــد. مــن 

کــردم. ســاالر صحبــت 
زندگــی  در  و  شــده ام  جــدا  همســرم  از  مــن  می گفــت  او   
کــه  چیــزی بــرای تــو کــم نخواهــم گذاشــت. کاری می کنــم 
هیــچ وقــت چهــره ات رنــگ غــم را بــه خــود نبینــد. مــن هــم 
هماننــد پــدر و مــادرم فریــب چــرب زبانی هــای او را خــوردم 

و بدیــن ترتیــب مراســم ازدواج مــا برگــزار شــد.
کنــار ســاالر احســاس   اوایــل زندگــی خوبــی داشــتم و در 
در  مــرا  مالــی  نظــر  از  او  کــه  چــرا  می کــردم؛  خوشــبختی 
فراهــم  برایــم  را  امکانــات  همــه  نمی گذاشــت.  مضیقــه 
کــرده بــود؛ امــا همــه ایــن خوشــبختی چنــد مــاه بیشــتر 
دوام نداشــت و روزی همــه آن قــول و قرارهــا و حرف هــای 
کــه دیگــر نتوانســتم  عاشــقانه بــه هــم ریخــت؛ بــه طــوری 
کنــم و از اعتمــاد بــه  ایــن شــرایط فریب کارانــه را تحمــل 

می بــردم. رنــج  ســاالر  حرف هــای 
کــه چنــد روز قبــل همســرم زودتــر   ماجــرا از آن جــا آغــاز شــد 
گفــت امشــب میهمــان ویــژه ای  از همیشــه بــه منــزل آمــد و 
کنــی! او در  دارم و می خواهــم بــه درســتی از او پذیرایــی 
کــه از مــن می خواســت شــام مناســب و خوشــمزه ای  حالــی 
کنــم، از منــزل بیــرون رفــت؛ امــا نگفــت میهمــان  تهیــه 

ــت!!  کیس ــژه اش  وی
کــردم و ســپس بــا فراهــم  مــن هــم بافاصلــه خانــه را تمیــز 
ــرای پذیرایــی از میهمــان منتظــر  ــات  ب ــردن همــه امکان ک

آن هــا شــدم.
 حــدود 2ســاعت بعــد »ســاالر« بــه همــراه زن جوانــی وارد 
کــرد. حیــرت زده  منــزل شــد و او را همســر خــودش معرفــی 
کمــی  بــا  کــه ســاالر ادامــه داد مــا  بــه آن زن نــگاه می کــردم 
هــم اختــاف داشــتیم، ولــی از یکدیگــر جــدا نشــده بودیــم 
کــه اختافــات مــا رفــع شــده اســت، او با مــا زندگی  حــاال هــم 
. ســاالر همچنــان دربــاره همســرش    ... و  کــرد  خواهــد 
ســخن می گفــت، ولــی مــن دیگــر چیــزی نمی شــنیدم... .

رفتار حیوانی 6 مرد با 11 دختر جوان
6 مــرد شــیطان صفت بــه جــرم آزار و اذیــت و رفتــار حیوانــی 
بــا دختــران جــوان در روتــردام انگلیــس بــه 35 ســال زنــدان 

محکوم شــدند.
پلیــس  از  نقــل  بــه  وطــن،   کیمیــای  گــزارش   بــه 
آرشــید«  »حســین  نــام  بــه  اصلــی  متهــم  اســکاتلندیارد، 
شــکنجه  و  اذیــت  و  آزار  فقــره   11 جــرم  بــه  40ســاله 
گفتــه  دختــران در دادگاه شــفیلد مجــرم شــناخته شــد و بــه 
بــرادر وی »بشــارت«  ایــن حمــات، 2  قاضــی دادگاه در 
همراهــی را  وی  نیــز  36ســاله  »بنــارس«  و   39ســاله 

 کرده  اند.
اصلــی  متهــم  آرشــید«  »حســین  دادگاه  رأی  براســاس 
پرونــده بــه 35 ســال و 2 بــرادر وی هــم بــه 25 ســال و 19 

شــده  اند. محکــوم  زنــدان  ســال 
بــه  گرگــور«  مــک  »کارن  نــام  بــه  هــم  آن هــا  همدســت 
زنــدان  مــاه   18 بــه  دیویــس«  »شــلی  و  زنــدان  13ســال 

شــدند. محکــوم 
ربــوده شــده  زنــان  و  پرونــده می گویــد: دختــران  قاضــی 
ــات ایــن عــده  ــه پــرده از راز جنای ک ــد  بســیار شــجاع بوده ان

برداشــته اند.
ــد؛  ــر 13 ســاله بودن ــد: چنــد دخت ــده می گوی دادســتان پرون
امــا بیشــتر زنــان و دختــران بیــش از 30 ســال داشــتند و 

هنــگام صــدور رأی در دادگاه بودنــد. منبــع: رکنــا

زنی با سر بریده در مترو
متــروی  ایســتگاه  ورودی  مقابــل  در  ســیاه پوش  زن 
کتابرســکوای پــل « در شــهر مســکو، ســر بریــده شــده  »آ
دختربچــه ای 4ســاله را از کیــف خــود بیــرون آورد و بــا فریاد 

کــرد. کــودک معرفــی  خــود را قاتــل ایــن 
ــوده و  کــودک ب گفتــه پلیــس روســیه، ایــن زن پرســتار  ــه  ب
پــس از اینکــه والدیــن و فرزنــد بــزرگ خانــواده منــزل را ترک 
می کننــد، بــه دلیلــی نامشــخص ســر دختــر بچــه را می بــرد 

کــردن بــه آتــش می کشــد.  و خانــه را قبــل از تــرک 
ــزه قتــل فجیــع  ــوز انگی ــه هن ک گفتــه اســت  پلیــس مســکو 
بنــام  39ســاله  زن  ایــن  توســط  بی گنــاه  دختربچــه 
»گلچهــره بوبوکولویــچ« مشــخص نشــده اســت. منبــع: میــزان
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 سرویس رواشناسی 
 برطبــق گفته هــای انســتیتوی ملــی ســامت روانــی آمریکا
کــه دچــار اختــال افســردگی هســتند، عایــم و  افــرادی 

ندارنــد.  یکســانی  نشــانه  های 
بعضی از عایم افسردگی شامل:

 مشکل در تمرکز، یادآوری جزییات و تصمیم گیری.
کاهــش   افســردگی می توانــد باعــث خســتگی جســمی  و 

انــرژی شــود.
گناه، بی ارزشی یا درماندگی. احساس 

نومیدی از آینده و بدبینی.
بی خوابی، بیدار شدن صبح زود یا خواب زیاد.

کــه دچــار بیمــاری افســردگی هســتند، احســاس  افــرادی 
بیقــراری و نا آرامــی  می کننــد.

ــه فعالیت هــای  افســردگی باعــث ازدســت دادن عاقــه ب
لذت بخــش، شــامل رابطــه جنســی و... می شــود.

از دست دادن لذت از زندگی
کاهش اشتها. پرخوری عصبی یا 

گوارشی. گرفتگی عضات یا مشکات  سردرد، 
کاهش میل جنسی.

گریــه  فــرد مبتــا بــه افســردگی، بــدون هیــچ دلیــل خاصــی 
ــد. می کن

کودکان و نوجوانان: نشانه های افسردگی در 
کــودکان نشــانه های افســردگی می توانــد شــامل  1- در 

ناراحتی، بیقراری، نگرانی و ناامیدی باشد.
 2- نشــانه های افســردگی در نوجوانان شــامل، اضطراب

عصبانیت و دوری از اجتماع است.

3-  تغییــر در طــرز تفکــر و برنامــه خــواب هــم، یکــی دیگــر 
ــودکان  ک ــان و هــم در  ــم افســردگی هــم در نوجوان از عای

اســت.
ســایر  کنــار  در  افســردگی  نوجوانــان،  و  کــودکان  در   -4
و  کم توجهــی  اختــال  یــا  اضطــراب  شــامل  بیماری هــا 

می دهــد. خ  ر بیش فعالــی 
ممکــن   افســردگی،  بیمــاری  دچــار  کــودکان   -5
مشــکل  دچــار  مدرســه  وظایــف  انجــام  در   اســت 

شوند.
بــرای برخــی از افــراد، عایــم افســردگی آنقــدر شــدید اســت 
کــه فهمیــدن آن بــه ســادگی ممکــن می باشــد؛ امــا برخــی 
ناراحتــی  و  غــم  احســاس  بداننــد،  اینکــه  بــدون  دیگــر 

می کننــد.

عالیم افسردگی

اصفهان

کرمان

یزد

چهارمحال و بختیاری
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 ابری

ــه   ــدارد؛ چــه خان ــه ن ــاحت خان ــه مس ــی ربطــی ب ــه تکان خان
می خواهــد؛  تکانــی  خانــه  بــزرگ،  خانــه   چــه  کوچــك، 
کــه بچــه یــا بــزرگ، پدربــزرگ  کاری نــدارد  خودســازی هــم 

یــا مــادر بــزرگ باشــی.
هــر  می شــود؛  ک  پــا خاصــی  ابــزار  یــک  بــا  چیــزی  هــر 
کــه می توانــد دوای  عیبــی هــم دوایــی دارد؛ امــا دوایــی 
خیلــی از بیماری هــا باشــد، تــرک معاشــرت بــا دوســت بــد 
کــرد. قالــی را طــور  اســت. تلویزیــون را یــك طــور بایــد پــاك 

کــرد. قالــی را َدَمــر   دیگــری. قالــی را بایــد بــا دســته بیل پــاك 
می کننــد، لگــد و دســته بیــل! حــاال بــا دســته بیــل ســراغ 
کــه هــر غبــاری  ــروی، می شــکند. همیــن طــور  تلویزیــون ب
کســی....   و هــر آلودگــی را بــه نحــوی، هــر عیبــی را هــم بــه 

کسی بخل دارد. دوایش خمس و زکات و انفاق است.
که غافل است، دوایش تذکر است. کسی 

ْوَزاِرُکــم « )وســایل 
َ
در حدیــث داریــم: »ُظُهوَرُکــْم َثِقیَلــٌة ِمــْن أ

ــده  ــر ش ــاه پ گن ــما از  ــای ش کمره ــیعه، ج10، ص313(؛  الش
اســت. 

کســی  ُســُجوِدُکم «؛  ِبُطــوِل  َعْنَهــا  ُفــوا  »َفَخّفِ می گویــد: 
کــه  اســت  ایــن  گناهــکار  دوای  اســت،  گناهــکار  کــه 

بدهــد. طــول  را  ســجده هایش 
کنیم ک  کینه ها را پا  

ــه تکانــی می کنیــم  ــی را خان گل کــه خانه هــای  همیــن طــور 
کنیــم؛  ک  ــا ــه دیگــران را از دل پ کین ــم و  ــر داری دســتمالی ب

کســی در دل مــا نباشــد. کینــه  
در قرآن سه قلب داریم: 

تــَی اهَّلَل ِبَقْلــٍب َســِلیٍم« )شــعرا، 
َ
 َمــْن أ

َّ
یــك قلــب ســلیم »ِإال

نــه  کینــه دارد.  نــه  پــاك؛  قلــب  یعنــی  قلــب ســالم،   )89
عقــده دارد. نــه تکبــر دارد. نــه حســود اســت. نــه بخیــل 

اســت.
ُمنیــٍب«  ِبَقْلــٍب  جــاَء  »َو  منیــب:  می گویــد  را  قلــب  یــك 

)33 )ق،
و یک قلب هم قلب مریض است:

ــٌم  ِلی
َ
ــَذاٌب أ ــْم َع ــا َوَلُه ــُم اهَّلُل َمَرًض ــَرٌض َفَزاَدُه ــْم َم ــی ُقُلوِبِه ِف

ــوَن؛  ــوا َیْکِذُب َکاُن بــه مــا 
در دِل آنــان بیمــارِی ]ســختی از نفــاق[ اســت، پــس خــدا بــه 

ــر  ــه خاط ــان را ب ــزود و آن ــان اف ــر بیماری ش ــان ب ــِر نفاقش کیف
اســت.  ک  دردنــا عذابــی  می گفتنــد،  دروغ  همــواره  آنکــه 

)بقــره، 10(
کــه قلــب غیــر  خداونــد بــه صراحــت در ایــن آیــه می فرمایــد 
مومــن مریــض اســت. بــرای هــر مریضــی درمــان و شــفایی 
اســت و بــرای قلــب مریــض درمانــی جــز قــرآن وجــود نــدارد.

خوانــدن قــرآن و عمــل و تدبــر بــه آیــات آن، ذره ذره نــور و 
ســامتی را بــه قلــب بــاز می  گردانــد و بیمــاری دل را برطــرف 

می  کنــد.
غیرمومــن  قلــب  و  مهربــان  و  رئــوف  مومــن  قلــب    

ســخت
بعضــی انســان  ها بســیار مهربــان هســتند و زود بدی هــا را 
گاه بــه دنبــال انتقــام نمی  رونــد  فرامــوش می  کننــد و هیــچ 

و بــه همــه و بــا همــه مهربــان و رئوفنــد.
و  اطرافیــان  بــه  می  کننــد،  محبــت  مادرشــان  و  پــدر  بــه 
کینــه  گــرد  همســر و فرزندانشــان نیکــی می کننــد، ذره ای 
و بــدی و نفــرت در آنــان نیســت و ایمــان در خانــه دلشــان 
کنــون دیگــر صاحــب خانــه اســت و ایــن  میهمــان شــده و ا

می  دهــد. فرمــان  کنــون  ا صاحب خانــه 
َفًة َوَرْحَمًة

ْ
َبُعوُه َرأ ِذیَن اّتَ

َ
َوَجَعْلَنا ِفی ُقُلوِب اّل

و  رأفــت  می  کردنــد،  پیــروی  او  از  کــه  کســانی  قلــب  در  و 
)27 )حدیــد،  نهادیــم.  رحمــت 

خداونــد هــم بــه خاطــر ایمانشــان رأفــت و مهربانــی را هدیــه 
و پاداششــان قــرار داده.

امــا عــده ای قلب  هــای ســختی دارنــد؛ اینــان بــه واســطه 
چــون  قلبشــان  خــدا  بــه  قلبــی  ایمــان  عــدم  و  گناهــان 
ــان نیســتند. در حــق بنــدگان  ســنگ ســخت اســت و مهرب
خــدا خوبــی نمی  کننــد؛ دایمــا بــه دنبــال انتقــام و خشــونت 
کینــه ســاخته شــده  ــا ســنگدلی و  هســتند؛ آجــر روحشــان ب

اســت.
در حــق همــه ســتم می کننــد و حــق همســر و فرزنــد و پــدر 
و مــادر را ادا نمی کننــد و روحشــان ماننــد ســنگ ســخت 
خداونــد  تــرس  از  ســنگ  ها  بعضــی  کــه  چنــد  .هــر  اســت 
فرومی  ریزنــد و می  شــکنند و از دلشــان آب و چشــمه جــاری 

از ســنگ ســخت تر هســتند. اینــان  می  شــود؛ 

روز  آســتانه  در  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری   4 منطقــه  مدیــر 
گروهــی بــا موضــوع  درختــکاری، مســابقه طوالنی تریــن نقاشــی 
درخــت و درختــکاری در بــاغ غدیــر اصفهــان برگــزار می شــود.
اصفهــان  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
محمــد هویــدا بــا اشــاره بــه برنامه هــای فرهنگــی منطقــه چهــار 
مســابقه  درختــکاری،  هفتــه  در  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
خانوادگــی نقاشــی بــا موضــوع درخــت و درختــکاری در راســتای 
کاشــت و مراقبــت از درختــان  ترغیــب و تشــویق خانواده هــا بــه 
روز جمعــه 14 اســفندماه از ســاعت 9 صبــح در محــل مجموعــه 

فرهنگــی و ورزشــی بــاغ غدیــر برگــزار می شــود.
وی افــزود: ایــن مســابقه نقاشــی بــا شــرکت بیــش از 70 خانــواده 
و جمعیتــی بالــغ بــر 200 نفــر انجــام می شــود و هــر قطعــه از ایــن 
نقاشــی در ابعــاد یــك متــر در یــك متــر، توســط یــك خانــواده 

تصویرســازی خواهــد شــد.
مدیــر منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان افــزود: در ایــن مراســم طــی 
بیانیــه ای بــا امضــای حاضــران، انجمــن حمایــت از فضــای ســبز 
در منطقــه چهــار تشــکیل می شــود تــا بــه عنــوان ســفیران حفــظ و 

کنــد. نگهــداری فضــای ســبز ایــن منطقــه فعالیــت 
ــای  ــان فض کارشناس ــن  ــه همچنی ــن برنام ــرد: در ای ک ــان  وی بی
ســبز بــا آمــوزش کاشــت و نگهــداری از گل ها و گیاهــان آپارتمانی 
و اهمیــت محیــط زیســت بــه شــرکت کنندگان خدمت رســانی 

می کننــد.
کمیتــه ســتاد ســامت و خانــه  هویــدا ادامــه داد: بــا مشــارکت 
بــا موضــوع  کارشناســان روانشناســی  ســامت منطقــه چهــار، 
غرفــه  و  می پردازنــد  فعالیــت  بــه  کــودك  و  مــادر  روانشناســی 

کــودك نیــز دایــر خواهــد بــود. کتــاب  فــروش 
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه باالتریــن ســرانه فضــای ســبز در 
ــع در  ــر مرب ــا 7.5 مت ــان ب ــهرداری های اصفه ــه ش ــق 15گان مناط
ــی  ــن نقاش ــه، طوالنی تری ــن برنام ــرار دارد، در ای ــار ق ــه چه منطق
گروهــی بــا موضــوع درخــت و درختــکاری در اصفهــان ایجــاد 

خواهــد شــد.
کاشــت 460 اصلــه نهــال بــه یــاد 460 شــهید منطقــه چهــار   

اصفهان
کــرد: از دیگــر  مدیــر منطقــه 4 شــهرداری اصفهــان خاطــر نشــان 
برنامه هــای فرهنگــی ایــن منطقــه در روزهــای پیــش از عیــد 

کاشــت 460 اصلــه نهــال بــه یــاد 460 شــهید منطقــه  نــوروز، 
کاشــت 40 اصــل درخــت ســرو، یادبــود شــهدای مفقوداالثــر  و 
ــود. ــر خواهــد ب ــاغ غدی ــل ب ــه صــورت نمادیــن در مح منطقــه ب
کــرد: ایــن مراســم بــا حضــور خانواده هــای شــهدا و  کیــد  وی تا
مســئوالن محلــی و شــهری در روز شــنبه 15 اســفندماه از ســاعت 
ــزار  ــر برگ ــاغ غدی 9 و 30 دقیقــه در مجموعــه فرهنگــی ورزشــی ب

خواهــد شــد.
 برگزاری همایش آیینی مراسم نوروز در باغ غدیر

ســال  شــدن  نزدیــك  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  هویــدا 
گــروه  اجــرای  بــا  همــراه  نــوروز  مراســم  آیینــی  همایــش  نــو 
اســفندماه ســاعت  روز 16   هنــری دانشــگاه هنــر اصفهــان در 
در مجموعــه  واقــع  قلمســتان  ســاختمان  در محــل  10 صبــح 
آیین هــای  معرفــی  بــا  همــراه  غدیــر  بــاغ  فرهنگی ورزشــی 
اجــرای  شــاهنامه خوانی،  شــامل  ایرانــی  نــوروز  ســنتی 
خواهــد برگــزار  طاهــری  دکتــر  ســخنرانی  و  ســنتی   موســیقی 

 شد.
ــا حضــور شــاعران  ــاس بهشــتی ب ــزاری ســوگواره شــعر ی  برگ

کشــور آیینــی 
وی بــا بیــان لــزوم بزرگداشــت شــعایر دینــی و روزهــای شــهادت 
ــای  کانون ه ــت از  ــتای حمای ــت: در راس گف ــرا )س(  ــرت زه حض
آیینــی شــعر  تقویــت  و  شــهر  ســطح  مســاجد   فرهنگی هنــری 
شــاخص  شــاعران  حضــور  بــا  بهشــتی  یــاس  شــعر  ســوگواره 
 آیینــی آقایــان برقعــی، بیابانکــی، بختیــاری و خــروش در تاریــخ 
18 اســفندماه، ســاعت 19 در مســجد امــام حســن عســکری )ع(
جنــب امامــزاده شــاهزید و مداحــی مدیحه ســرایان اهل بیــت 
اصفهــان  شــهرداری   4 منطقــه  مدیــر  شــد.  خواهــد  برگــزار 
فرهنگســرای  همــکاری  بــا  برنامــه  ایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر 
حســن  امــام  مســجد  قلمســتان،  فرهنگســرای  غدیــر،  بــاغ 
خواهــد  برگــزار  علویــون  فرهنگی هنــری  کانــون  و   عســکری 

شد. 
حضــور  بــا  ســخنرانی  مراســم  راســتا،  همیــن  در  افــزود:  وی 
بــا  و  مناطــق  خانــواده  موضــوع  بــا  دهنــوی  حجت االســام 
هــدف ترویــج الگــوی زندگــی فاطمــی و بــا حضــور خانواده هــا 
در 19 اســفند ســاعت 16 در مســجد امــام حســن عســکری برگــزار 

می شــود. 

در آستانه روز درختکاریابزار الزم برای خانه تکانی

کشیده می شود گروهی در اصفهان به تصویر  طوالنی ترین نقاشی 

ـــمـــاره 108 ســـــال دوم                ݡسݒ

اپال آتشین

گربــه )نام هــای  ُاپــال یــا اوپــال یــا ســنگ چشــم 
گونــه ای  دیگــر: اوپــال، عین الَهــر، عین الشــمس( 
گفــت  بتــوان  شــاید  گرانبهاســت.  ســنگ های  از 
اپــال بیــش از هــر ســنگ دیگــری، منحصــر به فــرد 
و قابــل تشــخیص اســت؛ زیــرا هیــچ ســنگ دیگــری 
برخــوردار  رنگــی  چنــد  پدیــده  از  انــدازه  ایــن  بــه 
کبوشــن  بــه شــیوه  قیمتــی  ایــن ســنگ  نیســت. 
از  عــده ای   1960 ســال  در  می شــود.  تراشــیده 
دانشــمندان اســترالیایی، اپــال را بــا اســتفاده از یــک 
میکروســکوپ الکترونــی تجزیــه و تحلیــل کردنــد تــا 
ببیننــد علــت رنگارنــگ بــودن ایــن ســنگ چیســت 
کــه وجــود ژل ســیلیکا  و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
شکســت های  ضریــب  ایجــاد  و  تداخــل  باعــث 
بــازی  ایــن  و  می شــود  گوهــر  در  نــور  مختلــف 
فوق العــاده بــا رنــگ را بهــه وجــود مــی آورد. ســنگ 
کــه میــزان  ــدار اســت  ــه یــک ســیلیس آب گرب چشــم 
ســنگ  ایــن  می رســد.  هــم  درصــد  تــا 20  آن  آب 
ممکــن اســت بی رنــگ باشــد؛ ولــی در رنگ هــای 
زرد خ،  ســر کســتری،  خا شــیری،  آبــی،   ســفید، 
ســبز، قهــوه ای و ســیاه یافــت می شــود. تفاوت هــا 
گربــه تابعــی از انــدازه رشــد در طــول  در رنــگ چشــم 
خ اســت. ســنگ چشــم  خ و فروســر موج هــای ســر
کــه در دمایــی  کانــی وار ژله ماننــد اســت  گربــه، یــک 
در  می توانــد  و  می شــود  ته نشــین  پاییــن  نســبتا 
شــکاف ها و درزهــای بیشــتر تخته ســنگ ها شــکل 

کشــور استرالیاســت. بگیــرد. اپــال، نگیــن ملــی 

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
عالیم افسردگی

-« حدیث روز  »-
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