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انقالبی بودن و انقالبی ماندن         

پنجشــنبه  روز  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  اعضــای 
دیــدار  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر  بــا   1395/12/27
ــه مطالــب مهمــی را فرمودنــد  کردنــد. در ایــن دیــدار معظــم ل
کــه نیازمنــد توجــه ویــژه و همگانــی اســت؛ یکــی از نــکات 
مجلــس  مانــدن  انقابــی  پرداختنــد،  آن  بــه  کــه  مهمــی 
خبــرگان رهبــری بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم جمهــوری 
کــه از امــام خمینــی)ره( بــه یادگار مانده اســت.  اســامی اســت 
بــه همیــن مناســبت تعــدادی از شــاخص های انقابــی بــودن 
بــه ویــژه رهبــری  کــه در ســال 94  بیــان می کنیــم؛ چــرا  را 
ایــن  قطعــا  و  داشــته اند  کیــد  تا بــار  چندیــن  آن  بــر  فرزانــه 
شــاخص مهــم عامــل جاودانگــی و ثبــات و بقــای جمهــوری 
و  بــودن  انقابــی  شــاخصه های  از  بــود.  خواهــد  اســامی 
ویــژه  توجــه  اســام  بــه  التــزام  بــه    بایــد  زیســتن،  انقابــی 
داشــت. انقابــی بــودن متصــل بــه اســام اســت و یــک انســان 
ــه مکتــب اســام، پیامبــر، ائمــه معصومیــن و  ــد ب انقابــی بای
ــه  ک ــد  ــته باش ــی داش ــی و واقع ــاد عمل ــام)ره(، اعتق ــب ام مکت
ایــن از ویژگی هــای یــک مســلمان واقعــی اســت؛ لــذا مســلمان 
کیــد شــده و  کــه بــر آن تا  واقعــی همــان شــخص انقابــی اســت 

می شود.
شــاخصه دیگــر مرزبنــدی پررنــگ در برابــر دشــمن اســت. یــک 
کلمــه  انقابــی واقعــی، استکبارســتیز، سلطه ســتیز و در یــک 
و  کــردار  و  گفتــار  مــرز و حریــم در  ایــن  و  اســت  آمریکا ســتیز 

رفتــارش پیــدا و آشــکار اســت.
یــک  اســت.  سیاســی  و  دینــی  بصیــرت  شــاخصه،  ســومین 
انقابــی لزومــا بایــد بصیــرت دینــی و سیاســی داشــته باشــد 
گاهی هــای غفلــت زدا و معرفــت نافــذ برخــوردار باشــد.  و از آ
انســان انقابــی، قــدرت تحلیــل درســت حــوادث و رخدادهــا 
ــه دوســتی و  را دارد و دشــمن شــناس اســت و می توانــد معادل

کنــد.... دشــمنی را تفکیــک 

چاردیواری لرزان

11 هزار دانش آموز یزدی 
همراه راهیان نور شدند
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رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی اعالم کرد:

2

اسباب کشی در نوروز ممنوع شد

خشکسالی  ادامه دارد

معاون فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد:

 سکونت ۸.7 میلیون خانوار ایرانی
 در  واحدهای مسکونی نامطلوب

کرد: وزیر نیرو اعالم 

قسمت سوم

ادامه دارد ...

 )ADSL2 +( کشی جشنواره مشتریان وفادار  دومین قرعه 
شرکت مخابرات ایران برگزار شد

کشی جشنواره مشتریان وفادارADSL شرکت مخابرات ایران، برای دومین     قرعه 
بار، برگزار و طی آن برندگان دو جایزه 250 میلیون ریالی و پنجاه جایزه 5 میلیون 

ریالی مشخص شدند.
کشی  گزارش اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، در این قرعه  به 
شرکت  از  اعم   ADSL مخابرات  پرسرعت  اینترنت  خدمات  فعال  مشتریان  تمامی 

کوچک و متوسط و خانگی شرکت داده شدند                    . های 
از  قدردانی  منظور  به   ، ایران  مخابرات  ADSLشرکت  وفادار   مشتریان  جشنواره 
گذر از بهار طبیعت تا بهار  مشتریان وفادار خود ، همزمان با بهار انقاب آغاز شده و با 
قرآن ) روز عید سعید فطر ( سال آینده ادامه می یابد و هر سه شنبه، به قید قرعه، 2 

جایزه 250 میلیون ریالی  و50 جایزه 5 میلیون ریالی ، به برندگان اعطا خواهد شد.
کشی :     94/12/4 تاریخ قرعه 

جوائز )درهر هفته ( :  2جایزه 250 میلیون ریالی و پنجاه جایزه 5 میلیون ریالی
                                                                                                                                              www.tce.ir     : اسامی برندگان در
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انقالبی بودن و انقالبی ماندن         
ادامه از صفحه یک: 

شــاخصه چهــارم در تقــوای فــردی و جمعــی اســت. یــک 
فــرد انقالبــی، حــدود الهــی را رعایــت می کنــد و از فســاد، 
اعــم از اخالقــی، اقتصــادی، سیاســی و... پرهیــز می کنــد 
و در حوزه هــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و مرجــح 
دانســتن مصالــح اجتماعــی بــه مصالــح فــردی و پرهیــز از 
دشــمن، بــه صــورت فعاالنــه عمــل می کنــد. پای بنــدی بــه 
مکتــب امــام و تبعیــت از والیــت و شــناخت درســت اصــول 
بــودن  انقالبــی  پنجــم  شــاخصه  شــاخص های مکتــب  و 
می طلبــد؛  مجاهــدت  و  تــالش  اقــدام،  اینجــا  کــه  اســت 
کــه پاســداری مومنانــه و غیورانــه از اصــل والیــت فقیــه  چــرا 
مانــدن  انقالبــی  و  بــودن  انقالبــی  شــاخصه  مهم تریــن 
اســت. حضــرت امــام)ره( فرمودنــد: پشــتیبان والیــت فقیــه 
ــاخصه دیگــر  ــه مملکــت شــما آســیبی نرســد. ش ــا ب باشــید ت
مردمگرایــی و اعتقــاد واقعــی بــه نظــر و رای مــردم بــه عنــوان 
اســالمیت  و  جمهوریــت  زیــرا  اســت؛  انقــالب  مهــم  رکــن 
همــان  ایــن  و  کــرد  تفکیــک  یکدیگــر  از  نبایــد  را  انقــالب 
ــز از  ــه مقــام معظــم رهبــری نی ک مردم ســاالری دینــی اســت 
ــا  کرده انــد.در آخــر بایــد بــه عدالتخواهــی و مبــارزه ب ــاد  آن ی
ظلــم و فســاد و دفــاع از محرومــان و مســتضعفان در تمامــی 
کــه از شــاخصه های انقالبــی بــودن  کــرد   نقــاط عالــم اشــاره 
و انقالبــی مانــدن و انقالبــی زیســتن اســت؛ یــک انقالبــی 
کشــور  بایــد مدافــع مســتضعفان و محرومــان چــه در داخــل 
امــروز مــردم ســوریه   و چــه در ســایر نقــاط جهــان باشــد. 
عــراق، لبنــان، یمــن و بحریــن زیــر بــار ظلــم هســتند و یــک 
انقالبــی نمی توانــد نســبت بــه ایــن ظلــم بی تفــاوت باشــد. 
ــرای  ــد طرفــدار و دادرس مســتضعفان باشــد و ب انقالبــی بای
نــه  کنــد. مگــر  تــالش و مجاهــدت  بــه مظلومــان  کمــک 
اینســت کــه پیامبــر رحمــت فرمودنــد: من ســمع رجــاًل ینادی 
یــا للمســلمین فلــم یجبه فلیس بمســلم«: کســی کــه صدای 
کــه فریــاد دادرســی بــرآورده و مســلمانان  شــخصی را بشــنود 
را بــه یــاری می طلبــد و جــواب او را ندهــد، مســلمان نیســت.
گویــای ایــن اســت  کــرم)ص(  کالم و فرمایــش پیامبــر ا ایــن 
کــه دفــاع از محرومــان و مســتضعفان و نیازمنــدان اعــم از 
اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، و...یــک تکلیــف مســلمانی 
اســت و نشــانه واقعــی بــودن مســلمانی هــر شــخص همیــن 
برقــراری  و  انســان ها  ســایر  بــه  کمــک  راه  در  کــه  اســت 
عدالــت و زدودن فســاد و ظلــم ســر از پــا نشناســد و خــود را 

کنــد. وقــف ایــن امــور 

سرمقاله 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

جانبازان نباید بر اثر کوتاهی 
ما روحیه شهادتشان را 

از دست بدهند
ــی فقیــه در اســتان اصفهــان بیــان داشــت:  نماینــده ول
ایــن جانبــازان شــهدای زنــده هســتند و نبایــد بــر اثــر 
کــه  کوتاهــی مــا بــه مرحلــه ای برســند  ســهل انــگاری و 

روحیــه شهادتشــان را از دســت بدهنــد. 
سیدیوســف  اهلل  آیــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
جمعــه  امــام  و  فقیــه  ولــی  نماینــده  نــژاد  طباطبایــی 
اصفهــان، در دیــدار رییــس و معاونیــن بنیــاد شــهید 
اســتان اصفهــان کــه بــه مناســبت ســالروز تشــکیل بنیــاد 
گرامیداشــت  گرفــت ، ضمــن  شــهید و روز شــهید انجــام 
ایــن روز و همچنیــن تشــییع شــهدا در دو روز قبــل گفت: 
بــا وجــود اینکــه بــه همــراه اعضــای مجلــس خبــرگان بــه 
دیــدار رهبــر معظــم انقــالب رفتــه بودیــم، ولــی بســیار 
عالقــه منــد بــودم تــا در تشــییع ایــن شــهدا حضور داشــته 

باشــم . 
گفــت: بنیــاد شــهید از جملــه دســتاوردهای انقــالب  وی 
اســت کــه حتــی قبــل از انقــالب نیز به صــورت مخفی به 
فرمــان امــام بــرای خانواده های شــهدای انقــالب انجام 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول ــت. نماین می گرف
کــه هــر کــس ایمــان و عمــل صالــح انجام  بیــان ایــن آیــه 
ــرار می دهــد ــد محبتــش را در دل مــردم ق  دهــد، خداون

کــه محبــت امــام در  افــزود: آنچــه باعــث شــده اســت 
قلــوب مــردم هنــوز باقــی بمانــد و بــه چنیــن عظمتــی 
کــه در رأس آن  ــو همیــن اقداماتــی اســت  برســد، در پرت
خدمــت بــه مســتضعفین و خانواده هــای شهداســت که 

عمــده آن بعــد از پیــروزی انقــالب انجــام شــد. 
کــه  کــرد: بــا چنیــن رویکردهایــی  وی در ادامــه تصریــح 
حضــرت امــام بــه انقــالب داشــتند، امــروز وظیفه ماســت 
کــرده انــد کــه امــام ترســیم   کــه در آن چهارچوب هایــی 

کنیــم و توجــه بــه خدمــت رســانی بــه مــردم را  فعالیــت 
ســرلوحه اعمــال قــرار دهیــم. 

کوتــاه بــه مقــام  آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد بــا اشــاره ای 
بــا عظمــت جانبــازان بیــان داشــت: مقــام و عظمــت 
در  کــه  چنــان  اســت  باالتــر  نیــز  شــهدا  از  جانبــازان 
کنــد  کــه بتوانــد درد را تحمــل   روایــت اســت رزمنــده ای 
ثــواب هــزار شــهید را دارد و ایــن جانبــازان شــهدای زنــده 
کوتاهــی مــا بــه  هســتند و نبایــد بــر اثــر ســهل انــگاری و 
کــه روحیــه شهادتشــان را از دســت  مرحلــه ای برســند 

بدهنــد.
خانواده هــای  نیازهــای  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی   
شــهدا و ایثارگــران و فعالیت هــای بنیــاد شــهید بیــان 
بــا  رابطــه  در  بنیــاد  فعالیت هــای  جملــه  از  داشــت: 
کــه نبایــد صــرف نامــه نــگاری  اشــتغال ایثارگــران اســت 
و درخواســت از ادرات بــرای اشــتغال شــود؛  بلکــه بایــد 
بنیــاد شــهید بــه اتــاق فکــر بــرای ایجــاد اشــتغال تبدیــل 
کــه  شــود و ایــن همــان معنــای اقتصــاد مقاومتــی اســت 

ــت. ــالب اس ــم انق ــر مظع ــد رهب کی ــورد تأ م
ایجــاد  کــرد:  کیــد  تأ ادامــه  امــام جمعــه اصفهــان در   
کوچــک  کارگاه هــای  ــه  مشــاغل خانگــی و تبدیــل آن ب
بــرای  شــهید  بنیــاد  اول  اولویــت  در  بایــد  زودبــازده، 
گیــرد و هــم چنیــن شناســایی  خانواده هــای ایثارگــر قــرار 
تشــکیل  و  شــهدا  فرزنــدان  و  ایثارگــر  متخصصیــن 
فعالیت هــای اشــتغال زایــی بایــد مــورد توجــه جــدی 

واقــع شــود.

نماینده ولی فقیه

اختالف نظر
بین اعضای دایم شورای امنیت
برسر آزمایش های موشکی ایران

ــی امــروز  شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد درحال
را  ایــران  موشــکی  آزمایشــات  ع  موضــو دوشــنبه 
کــه اعضــای آن درخصــوص تاثیــرات  بررســی می کنــد 
امنیــت  شــورای   2231 قطعنامــه  اجــرای  بــر  آن 

اختــالف نظــر دارنــد.
کل سیاســی و  کیمیــای وطــن،  مدیــر  گــزارش  بــه 
کانــال  در  امــور خارجــه  وزارت  الملــل  بیــن  امنیــت 
کار شــورای  تلگرامــی  خــود نوشــت: بــر اســاس برنامــه 
ــرار اســت  ــل متحــد، ایــن شــورا ق امنیــت ســازمان مل
روز دوشــنبه صبــح بــه وقــت نیویــورک )بعدازظهــر بــه 
ع آزمایشــات موشــکی ایــران را  وقــت تهــران( موضــو

ــرار دهــد. مــورد بحــث و بررســی ق
گفتــه حمیــد بعیــدی نــژاد ایــن جلســه در پشــت   بــه 
ــا حضــور اعضــای شــورای امنیــت  درهــای بســته و ب

صــورت می گیــرد. 
کشــورهای  کــرد: از مواضــع اعــالم شــده  وی اضافــه 
بیــن  کــه در  امنیــت برمی آیــد  عضــو دایــم شــورای 
آن هــا در خصــوص آزمایشــات موشــکی ایــران و تاثیــر 
آن بــر اجــرای قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت اتفــاق 

نظــر وجــود نــدارد.
پیــش از ایــن، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در این 
خصــوص اظهــار داشــت: رزمایــش اخیــر نیروهــای 
کار  مســلح جمهــوری اســالمی  ایــران و ســالح های بــه 
گرفتــه شــده در آن، نــه تنهــا در تعــارض بــا تعهــدات 
خــالف  حتــی  بلکــه  نیســت،  برجــام  تحــت  ایــران 

قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت نیــز  نمی باشــد.
کشــتار جمعــی  گفتــه جابــری انصــاری ســالح های  بــه 
از جملــه ســالح های هســته ای، در مبانــی اعتقــادی 
دفاعــی  دکترین هــای  و  اســالمی  ایــران  جمهــوری 
موشــک های  کلیــه  و  نــدارد  جایگاهــی  کشــورمان 
کوتــاه ـ بــرد، میــان ـ بــرد و بــرد بلنــد ایــران، شــامل 
کــه برخــی از انــواع آن هــا  موشــک های بالســتیک، 
در رزمایــش اقتــدار والیــت نیــز پرتــاب شــده، وســایل 
مشــروع  دفــاع  بــرای  منحصــرا  و  متعــارف  دفاعــی 
کالهک هــای  بــوده و هیــچ یــک بــرای قابلیــت حمــل 
هســته ای طراحــی نشــده اســت؛ بنابرایــن برنامــه 
اســالمی  ایــران هیــچ مغایرتــی  موشــکی جمهــوری 
بــا مــوارد تعریــف شــده در قطعنامــه 2231 شــورای 
ادعــای  لــذا  و  نــدارد  آن  پیوســت های  و  امنیــت 

نقــض قطعنامــه مزبــور مــردود اســت.
جمهــوری  بیانیــه  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن   
ــه  اســالمی  ایــران پــس از تصویــب قطعنامــه 2231 ب
اســالمی  »جمهــوری  اســت:  شــده  کیــد  تا صراحــت 
توانمندی هــای  تقویــت  بــرای  الزم  تدابیــر   ایــران 
کمیــت حا از  حراســت  منظــور  بــه  خــود   دفاعــی 
اســتقالل و تمامیــت ارضــی خویــش در مقابــل هــر 
گونــه تجــاوز و همچنیــن مقابلــه بــا تهدیــد تروریســم 

در منطقــه را ادامــه خواهــد داد. 
توانمندی هــای نظامــی  ایــران  ایــن چارچــوب،  در 
بــرای  منحصــرا  بالســتیک،  موشــک های  جملــه  از 

دفــاع مشــروع هســتند.
ســالح های  حمــل  قابلیــت  بــرای  تجهیــزات  ایــن   
ج  بنابرایــن، خــار و  انــد  نشــده  هســته ای طراحــی 
از حیطــه یــا صالحیــت قطعنامــه شــورای امنیــت و 

ایرنــا هســتند.«  آن  پیوســت های 

شورای امنیت 

 اسباب کشی در نوروز 
ممنوع شد  

انتظامــی  اعــالم  نیــروی  پیشــگیری  رییس پلیــس   
اسباب کشــی و حمــل  نــوروز  کــه در تعطیــالت  کــرد 

ع اســت.  کشــور ممنــو اثاثیــه در سراســر 
گفــت: برابــر تصمیمــات اتخــاذ  ســردار محمــد شــرفی 
کشــی و حمــل  اســباب  نــوروزی  ح  بــرای طــر شــده 
کشــور ممنــوع  ــوروزی در سراســر  ــاث در تعطیــالت ن اث
کــرده  آن  حمــل  بــه  اقــدام  کــه  افــرادی  بــا  و  بــوده 

باشــند، برخــورد خواهــد شــد. 
گــر فــردی بخواهــد در ایــن ایــام  وی دربــاره اینکــه ا
کــرد:  کنــد، چــه بایــد بکنــد، تصریــح  کشــی  اســباب 
گــر  ــال شــده و ا ــور اعم کش ــر  ایــن ممنوعیــت در سراس
اثاثیــه را داشــته  شــهروندان قصــد حمــل اســباب و 
بــه  نســبت  و  مراجعــه  کالنتــری  بــه  بایــد  باشــند، 
شناســایی  مــدارک  ارایــه  بــا  کتبــی  مجــوز  دریافــت 
کــه افــراد هنــگام حمل  معتبــر اقــدام کننــد؛ در صورتــی 
اســباب فاقــد ایــن مجــوز باشــند، اقدامشــان غیرمجــاز 
بــوده و ضمــن توقیــف خــودرو بــا متخلفان نیــز برخورد 

می شــود.
کشور   استقرار مأموران پلیس در 900 نقطه از 

ح  رییــس پلیــس پیشــگیری ناجــا بــا بیــان اینکــه طــر
امســال  اســفند   29 از  پیشــگیری  پلیــس  نــوروزی 
آغــاز شــده و تــا 15 فروردیــن ســال 95 ادامــه خواهــد 
گفــت: مأمــوران پلیــس پیشــگیری در 900  داشــت، 
پایگاه هــای  و  چادرهــا  در  کشــور  سراســر  از  نقطــه 
بــر  عــالوه  و  شــد  خواهنــد  مســتقر  نــوروز  در  پلیــس 
فــرودگاه،  پلیــس  مجموعــه  در  مــن  همــکاران  آن 
بــاش خواهنــد  آمــاده  در  نیــز   ... و  آهــن  راه  پلیــس 
بــود تــا شــهروندان نــوروز خــود را بــا آرامــش پشــت ســر 
 بگذارنــد؛ ضمــن اینکــه کالنتری هــا نیــز در آمــاده بــاش 

هستند.
پلیــس  بــا  نــوروز  در  خواســت  شــهروندان  از  شــرفی 
همــکاری الزم را داشــته و در صــورت مشــاهده مــوارد 
اطــالع   110 پلیــس  بــه  را  موضــوع  حتمــا  مشــکوک 

دهنــد.

نیروی انتظامی 

کل دادگســتری اســتان اصفهــان در خصــوص آخریــن  رییــس 
گیتی پســند، بیمارســتان  وضعیــت پرونده هــای اسیدپاشــی، 
اشــرفی خمینی شــهر، نفــت پایتخــت و نفــت جــی، شــهردار 
ســابق اصفهــان و آخریــن آمــار پرونده هــای طــالق توضیحاتــی 

کــرد. ارایــه 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، احمــد خســروی وفا شــامگاه شــنبه 
کــرد: در 11 ماهــه ســال جــاری  در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
کــز قضایــی اســتان وارد شــده  580 هــزار و 52 پرونــده بــه مرا
ــه  ــده مختوم ــزار و 667 پرون ــزان 577 ه ــن می ــه از ای ک ــت  اس
کــه 532  گذشــته  کــه نســبت بــه آمــار ســال  اعــالم شــده اســت 
هــزار و 856 مــورد بــوده اســت، بــا رشــد 9 درصــدی مواجــه 
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه آمــار پرونده هــای ورودی بــه 
ــزار  ــاری 233 ه ــال ج ــاه س ــزود: در 11 م ــتان اف ــرهای اس دادس
و 379 پرونــده بــه دادســراهای اســتان ارجــاع شــده اســت؛ 
همچنیــن 284 هــزار و 654 پرونــده وارد دادگاه هــای بــدوی 
کیفــری 2(، 50 هــزار و 78 پرونــده بــه  )حقوقــی، خانــواده و 
کیفــری یــک و 11 هــزار و 941 مــورد  دادگاه هــای تجدیدنظــر و 
پرونــده وارد دادگاه هــای انقــالب اســتان اصفهــان شــده اســت.
تعــداد  بــه  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
پرونده هــای ورودی بــه شــورای حــل اختــالف اشــاره و تصریــح 

کــرد: در 11 ماهــه ســال جــاری، 205 هــزار و 35 پرونــده وارد 
تعــداد 204 هــزار و  ایــن  از  کــه  شــورای حــل اختــالف شــده 
کــه ســال  655 پرونــده مختومــه اعــالم شــده اســت. در حالــی 
گذشــته 188 هــزار و 933 پرونــده بــه شــوراهای حــل اختــالف 
کــه 199 هــزار و 959 مــورد مختومــه اعــالم  ارجــاع شــده بــوده 
ــده  گذشــته پرون کــه 16 هــزار و 42 مــورد در ســال  شــده اســت 

بیشــتری نســبت بــه ورودی مختومــه اعــالم شــد.
  افزایش تعداد پرونده های ورودی دادگستری 

بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه تعــداد ورودی  خســروی وفــا 
حــل  شــوراهای  بــه  هــم  و  دادگســتری  بــه  هــم  پرونده هــا 
گفــت: در اســتان  اختــالف بــا افزایــش روبــه رو بــوده اســت، 
کــه یــک هــزار  اصفهــان، 308 شــورای حــل اختــالف داریــم 
خصــوص  در  ســازش  نســبت  و  دارنــد  پرســنل  نفــر   600 و 
کــه  کــه قابلیــت ســازش دارنــد و پرونده هایــی  پرونده هایــی 
بــه صلــح و ســازش شــده اســت، 26 درصــد اســت  منتهــی 
بــا بیــان اینکــه پرونده هــای  کــه عــدد خوبــی نیســت. وی 
ورودی دارای دو تقســیم بندی اولیــه حقوقــی و جزایــی اســت 
کــرد: 10 جــرم اول اســتان بــه ترتیــب ســرقت، ضــرب و  اظهــار 
ح عمــد، توهیــن، ایــراد صدمــه غیــر عمــدی )تصادفــات  جــر
تخریــب  بالمحــل،  چــک  صــدور  تهدیــد،  کار(،  صدمــات   و 
کــه در  خیانــت در امانــت، افتــرا و مزاحمــت تلفنــی هســتند 
کل دادگســتری  کشــور برابــر هســتیم. رییــس  5 جــرم اول بــا 
ــرد: 10 عنــوان حقوقــی اول اســتان  ک اســتان اصفهــان اضافــه 
نیــز بــه ترتیــب مطالبــه وجــه چــک، مطالــه خســارت تاخیــر 
تعدیــه، مطالبــه طلــب، مطالبــه مهریــه، طــالق توافقــی، اعصار 
از پرداخــت محکــوم بــه، اعصــار از هزینــه دادرســی، التــزام بــه 
تمکیــن، طــالق بــه درخواســت زوجــه و مطالبــه نفقــه اســت.

ــی  ــر قانون ــات غی ــده تصرف ــه داد: 126 پرون ــا ادام ــروی وف خس
کــه 89  اراضــی ملــی در اســتان در ســال جــاری تشــکیل شــده 
گفــت  پرونــده مختومــه شــده اســت و طبــق ایــن آمــار می تــوان 
کمتــر از یــک چهــارم رســیده و  کــه میــزان ایــن پرونده هــا بــه 
کاهشــی 300 درصــدی همــراه بــوده اســت. همچنیــن در  بــا 
ح  کاربــری در اســتان مطــر همیــن مــدت 181 پرونــده تغییــر 

ــه رای شــده اســت. ــده منتهــی ب ــه 169 پرون ک شــده 
  6 هزار و 279 پرونده طالق توافقی 

کــرد: بــرای اولیــن بــار در اســتان اصفهــان در ســه  کیــد  وی تا
مــاه گذشــته اولیــن مجتمــع قضایــی خانــواده راه انــدازی شــده 

کــه دارای 10 شــعبه دادگاه خانــواده اســت. اســت 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه  رییــس 
شــده  تعریــف  اســتان  قضــات  بــرای  مصــوب  پســت   871
کــه 542 قاضــی وجــود دارد و 38 درصــد ایــن پســت ها  اســت 
گفــت: تعــداد پســت های اداری مصــوب  بالتصــدی اســت، 
کــه یــک هــزار و 603 نفــر شــاغلین  ســه هــزار و 777 عــدد اســت 
ایــن پســت ها هســتند و در واقــع 62 درصــد پســت های اداری 

ــی هســتند. خال
خســروی وفــا افــزود: دالیــل متعــددی از جملــه بیکاری ســرقت 
دادگســتری  پرونده هــای  اســت.  کــرده  اســتان  اول  جــرم  را 
گاهــی بــر اســاس تصمیمــات دولت هــا یــا مصوبــات مجلــس 
کاهــش می یابــد و حتــی  گهــان  گهــان افزایــش یــا بالعکــس نا نا
گاهــی مجرمــان فصلــی در ایــن اســتان ظهــور و بــروز می کننــد یــا 
حتــی عــده ای بــه دلیــل نداشــتن جــا و مــکان یــا غــذا مرتکــب 

جــرم می شــوند تــا در زنــدان بــه ایــن ســه موضــوع برســند.
گفــت: بــر اســاس آمــار  کــرد و  وی بــه پرونده هــای طــالق اشــاره 
در ســال جــاری، 6 هــزار و 279 پرونــده طــالق توافقــی و 4 هــزار 

و 710 پرونــده در خواســت طــالق از ســوی زوجــه بــه دادگاه هــا 
ارجــاع شــده اســت.

کار یک نفر است    اسیدپاشی احتماال 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان در خصــوص پرونــده  رییــس 
کــرد: در خصــوص ایــن پرونــده بایــد متهــم  اسیدپاشــی اظهــار 
کــرد و متاســفانه هنــوز  تــا بتــوان صحبــت  شناســایی شــود 
بــه  پرونــده  خصــوص  انتظامــی  در  و  اطالعاتــی  نیروهــای 

کار یــک نفــر اســت. جمع بنــدی نرســیده اند؛ امــا احتمــاال 
خســروی وفــا در خصــوص پرونــده نفــت جــی و نفــت پایتخــت 
گفــت: پرونــده ایــن شــرکت ها مراحــل آخــر خــود را طــی می کننــد 

و بــه زودی احــکام ایــن دو پرونــده اعــالم خواهــد شــد.
کارشناسی   پرونده شهردار سابق اصفهان در مرحله 

وی در خصــوص پرونــده شــهرداری و شــهردار ســابق اصفهــان 
کــرد: پرونــده شــهرداری و شــهردار ســابق اصفهــان در  تصریــح 
کارشناســی قــرار دارد و در واقــع مراحــل رســیدگی خــود  مرحلــه 
را طــی می کنــد؛ البتــه بایــد ایــن نکتــه را توجــه داشــته باشــیم 
کــه مــا نمی توانیــم پرونده هایــی بــا درجــه باالتــر از چهــار را 
اســتان  دادگســتری  کل  رییــس  کنیــم.  اعــالم  جزییــات  بــا 
اصفهــان در پاســخ بــه خبرنــگار ایســنا در خصــوص آخریــن 
ــه  ــار در س ــاس آم ــر اس ــت: ب گف ــند  ــی پس گیت ــده  ــت پرون وضعی
روز گذشــته، گیتــی پســند مطالبــات 5 هــزار و 600 نفــر را مســترد 
ــا مدیریــت پیــش مــی رود؛  ــده ب کار در ایــن پرون ــرده اســت و  ک
کشــور  خ اقتصــاد  کــردن چــر کــه مــا اعتقــادی بــه متوقــف  چــرا 
ــه  ک کنیــم  ــه ای عمــل  گون ــه  ــم ب ــا ســعی داری ــم و حقیقت نداری
بــه زودی  بــا مشــکل مواجــه نشــوند و  بــزرگ  کارخانه هــای 
مبلــغ دیگــری بــه ایــن شــرکت اضافــه شــده و می توانــد تعــداد 

ــد. کن ــترد  ــات را مس ــتری از مطالب بیش

کرد: خسروی وفا تشریح 

احکامنفتجیونفتپایتختبهزودیاعالممیشود

رییس جمهــور بــا بیــان اینکــه حریــم اهــل بیــت خــط 
بــه  بخواهنــد  تروریســت ها  گــر  ا گفــت:  ماســت،  قرمــز 

نمی کنیــم. تحمــل  کننــد،  تجــاوز  اهل بیــت  حــرم 
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
روحانــی  حســن  حجت االســالم  دولــت،  اطالع رســانی 
بزرگداشــت  ملــی  همایــش  ســومین  در  رییس جمهــور 
کشــور برگــزار شــد، بــا اشــاره  کــه در تــاالر وزارت  شــهدا 
کســی  اولیــن  اظهارداشــت:  شــهیدان  واالی  مقــام  بــه 
مســیر  اســالم  عظیم الشــأن  پیامبــر  رحلــت  از  بعــد  کــه 
کــرد، بانــوی بــزرگ اســالم  شــهادت را برگزیــد و انتخــاب 
کــه  کــه او نــه بــرای حفــظ فــدک  حضــرت زهــرا)س( بــود 
بــرای  بــرای حفــظ راه پیامبــر)ص(، مســیر هدایــت و 

گفتــن ســخن حــق و بــرای احیــای راه حیــات و ســعادت 
کــرد و بــا اشــک و آه و مظلومیتــش  ایســتاد و مقاومــت 
همــه  و  اســالم  جهــان  روز  آن  گــوش  بــه  را  صدایــش 

رســاند. تاریــخ  طــول  در  آزادی خواهــان 
رییس جمهــور بــا اشــاره بــه روحیــه بــاالی خانــواده شــهدا 
کــه  کــرد:  همــه افتخــار بــرای مــن ایــن اســت  تصریــح 
بهتریــن هدیــه را در دوران ریاســت جمهــوری خــود از 
گرفتــم و ایــن هدیــه را بــه مــوزه  دســت یــک مــادر شــهید 
کســانی  شــهدا تقدیــم می کنــم تــا یــادگار بمانــد و همــه 
کــه بــه ایــن مــوزه می آینــد، بداننــد خانــواده شــهدا در 

ــتند.  ــدی هس ــیر بلن ــه مس چ
روحانــی بــا بیــان اینکــه درس زندگــی را بایــد از جانبــازان 

مــا  کــرد: در جامعــه  گرفــت، خاطرنشــان  یــاد  و شــهدا 
در  وحــدت  و  بــرادری  فضــای  چــرا  اســت.  خبــر  چــه 
جامعــه بــه وجــود نمی آوریــم و بــه هــم تهمــت می زنیــم 
کشــور و بــه فکــر عظمــت  و دروغ می گوییــم و بــه فکــر 
دولــت  کــه  اســت  ایــن  دلیــل  بــه  ایــن  و  نیســتیم  آن 
کــه ملــت  کار بزرگــی را خــودش نــه  در ایــن زمــان یــک 
گرفتــه اســت؛  کنــار آن هــا قــرار  انجــام دادنــد و دولــت در 
امــا برخــی بــا تنگ نظــری  عظمــت ملــت را نمی تواننــد 
کــرد: همــه مــا یــک  ببیننــد.  رییس جمهــور خاطرنشــان 
کنیــم.  هــدف واحــد را دنبــال می کنیــم و بایــد دنبــال 
کنــار شــما یــک مســلمان دیگــر در  گــر در  گفتنــد ا شــهدا 
کنیــد و مــن در اوایــل حملــه  خطــر بــود، از آن هــا حفاظــت 

کــه حــرم اهــل  گفتــم  داعــش بــه حــرم ائمــه در عــراق 
کســی حــق تجــاوز بــه حــرم  بیــت خــط قرمــز ماســت و 
حــرم  بــه  تروریســت ها بخواهنــد  گــر  ا و  نــدارد  را  ائمــه 

کننــد، مــا تحمــل نمی کنیــم. اهــل بیــت تجــاوز 

گفــت: ســعودی ها قیمــت نفــت را آنچنــان پاییــن آوردنــد  کشــورمان  وزیــر امــور خارجــه 
کنیــم؛ ولــی  کــره  کمــر اقتصــاد ایــران را بشــکنند و اجــازه ندهنــد بــا ســربلندی مذا کــه 
گرفتــن از موسســات مالــی  کمــر خودشــان و هم قطــاران آنــان شکســته و بــه وام  کنــون  ا
کیمیــای وطــن، محمدجــواد ظریــف، وزیــر  گــزارش  بــه  آورده انــد.  بین المللــی روی 
کــه در ادامــه ســفرش بــه جنــوب شــرق آســیا و اقیانوســیه در نیوزیلنــد  کشــورمان  خارجــه 
بــه ســر می بــرد، ظهــر دیــروز )یکشــنبه( در جمــع ایرانیــان مقیــم نیوزیلنــد حضــور یافــت و 
کــرد. ظریــف در ایــن مراســم ضمــن تســلیت شــهادت حضــرت  بــا آن  هــا دیــدار و گفت وگــو 
کــه در ســال آینــده شــاهد پیروزی هــا و موفقیت هــای  کــرد  فاطمــه زهــرا ابــراز امیــدواری 
کــرد: ایرانــی تنهــا در خور  بیشــتر در عرصه هــای مختلــف باشــیم. وی همچنیــن تصریــح 
ــه ایرانیــان حاضــر در ایــن جمــع اظهــار  تکریــم و سپاســگزاری اســت. ظریــف خطــاب ب

داشــت: شــما بــا موفقیتتــان بهتریــن نمونــه و معــرف ایــران و ایرانــی هســتید.

ج از کشــور را فرهیخته ترین  رییس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان جامعه ایرانی در خار
افــزود:  اقامــت دارنــد و  کــه در آن  کشــوری برشــمرد  اقلیــت قومــی  در  و موفق تریــن 
کار می کننــد چنــد روزی  کــه در ســفارتخانه ها  کســانی  ســفارتخانه، خانــه شماســت. 
مهمــان شــما هســتند و مــا چنــد روزی در خانه در خدمت شــما هســتیم.وی عنــوان کرد: 
گفت وگــو  ایرانی هــا بهتریــن پــل بــرای ارتبــاط بیــن دو فرهنــگ و بهتریــن پیام آفرینــان 
کــرد: شــما بهتریــن معــرف ایــران و  و تفاهــم هســتند. ظریــف خطــاب بــه جمــع عنــوان 

ایرانــی هســتید و افتخــار می کنیــم نماینــدگان شــما هســتیم.
ــه  ــت، ب ــش اس کوش ــالش و  ــال ت ــد س ــال جدی ــه س ــان اینک ــا بی ــه ب ــه در ادام ــر خارج  وزی
کــرد و افــزود: شــرایط نابســامانی بــر مــردم مــا تحمیــل شــده بــود  دوران تحریم هــا اشــاره 
کــه ایرانــی و کار کــردن بــا ایرانــی را هزینــه منــد کــرده بود. ظریف خاطرنشــان کرد:  بســیار 

کــردن بــا ایــران هزینــه حیثیتــی دارد. کار  کــه می گفتنــد  بــه خــودم می لرزیــدم 

وی ادامــه داد: امــروز بــه لطــف خــدا و برکــت حضــور واقــع بینانــه و هوشــمندانه مــردم در 
کــه می خواســتند بــا فشــار و  کردنــد  کــه بدخواهــان ایــران را ناامیــد  انتخابــات ســال ٩٢ 
کمیــت  کمیــت فاصلــه ایجــاد و مــردم را بــه شــورش و دوری از حا تحریــم بیــن مــردم و حا
کننــد؛ مــردم در انتخابــات مجلــس و خبــرگان ســنگین ترین حضورهــای تاریــخ  دعــوت 
کــرد. بــه  کــره  کار و مذا کردنــد بایــد بــا ایــران  انتخابــات را نشــان دادنــد و مــردم مــا ثابــت 
کــره بــوده،  گفت وگــو و مذا گــزارش فــارس ظریــف بــا بیــان اینکــه ایــران همــواره خواهــان 
کــرد و مــا فقــط  گفت وگــو  کــه بایــد بــا ایــران  کردنــد  اظهــار داشــت: مــردم دیگــران را قانــع 

کردیــم و هــر چــه بــود از ایــن مــردم بــود. یــک وظیفــه تکنیکــی و فنــی را اجــرا 
کنــون آن فضــا بــه فضــای دیگــری تبدیل  وی اضافــه کــرد: مــردم آن فضــا را شکســتند و ا
کــه در منطقــه علیــه ایــران صــورت می گیــرد  شــده اســت. ظریــف بــا اشــاره بــه تحرکاتــی 

کــرد: در حــال حاضــر، شــاهد تحــرکات دیگــران هســتید. عنــوان 

ظریف در جمع ایرانیان مقیم نیوزیلند:

کنیم کره  عربستان نمی خواست ما با سربلندی مذا

کــه موشــک های بالســتیک ایــران ماهیــت دفاعــی  گفته انــد  مقام هــای ایــران بارهــا 
کالهــک هســته ای ندارنــد؛ لــذا پرتــاب آزمایشــی آن هــا نقــض  داشــته و قابلیــت حمــل 
کیمیــای وطــن، آمریــکا قصــد دارد  گــزارش  قطعنامــه شــورای امنیــت نیســتند. بــه 
ح  موضــوع آزمایش هــای موشــکی ایــران را در جلســه شــورای امنیــت ســازمان ملــل طــر
کنــد. »ســامانتا پــاور«، نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد روز جمعــه 21 اســفندماه 
کــه واشــینگتن موضــوع آزمایــش موشــکی اخیــر ایــران را در شــورای امنیــت  گفتــه اســت 
کــه بــرای مقابلــه بــا برنامــه  کشــور ها خواهــد خواســت  کــرد و از دیگــر  ح خواهــد  مطــر
ک  گفــت: »مــا موضــوع ایــن آزمایش هــای خطرنــا کننــد. خانــم پــاور  موشــکی همــکاری 
ح  کــه بــه درخواســت مــا در روز دوشــنبه برگــزار می شــود، طــر را در جلســه شــورای امنیــت 
کــرد. ایــن آزمایش هــا  کــرد و بــا اعضــای شــورا در ایــن بــاره مشــورت خواهیــم  خواهیــم 
کــردن برنامــه  کنتــرل و متوقــف  کــه مــا بایــد بــا متحدان مــان بــرای  مویــد آن اســت 

کنیــم.« موشــکی ایــران اقــدام 
ایــن مقــام آمریکایــی در ادامــه افــزود: »عــالوه بــر ایــن، مقام هــای نظامــی  ایــران بارهــا 
کــه ایــن موشــک ها بــه منظــور هــدف قــرار دادن اســراییل ]رژیم اشــغالگر  کیــد کرده انــد  تا
ــد آشــکاری علیــه یــک عضــو دیگــر ســازمان  قــدس[ ســاخته شــده اند. مــا چنیــن تهدی

گــزارش  ملــل متحــد و یکــی از نزدیک تریــن متحدانمــان را محکــوم می کنیــم.« بــه 
بی بی ســی، خانــم پــاور همچنیــن آزمایش هــای موشــکی اخیــر ایــران را »تحریک آمیــز 
ایــن  کــرده اســت. ســایت آمریکایــی رادیوفــردا هــم در  و بی ثبات کننــده« توصیــف 
کامــل  کــه آمریــکا خواهــان اجــرای  گفتــه اســت  زمینــه نوشــت: ســامانتا پــاور همچنیــن 
قطعنامــه شــورای امنیــت خواهــد شــد. بــه نوشــته رســانه های غربــی، شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل متحــد تیرمــاه ســال جــاری بــا صــدور قطعنامــه 2231 ضمــن تاییــد برنامــه 
جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( میــان ایــران و شــش قــدرت جهانــی، از ایــران خواســته 
بــود: »تــا هشــت ســال بعــد از اولیــن روز اجــرای برجــام، از هرگونــه فعالیــت مربــوط بــه 
کنــد؛  کالهــک هســته ای را دارنــد، اجتنــاب  کــه قابلیــت حمــل  موشــک های بالســتیکی 
کارگیــری تکنولــوژی مربــوط بــه ایــن موشــک ها«. ایــن در حالــی اســت  از جملــه بــه 
کــه موشــک های بالســتیک ایــران ماهیــت دفاعــی  کــه مقام هــای ایــران می گوینــد 
کالهــک هســته ای ندارنــد؛ لــذا پرتــاب آزمایشــی آن هــا نقــض  داشــته و قابلیــت حمــل 
گفتــه بــود: »گرچــه ایــن اقــدام  کــری  قطعنامــه یــاد شــده نیســتند. پیــش از ایــن جــان 
کــه آن را  )پرتــاب موشــک( نقــض توافــق هســته ای نیســت، امــا نقــض اصولــی اســت 
کــه دو روز  پذیرفته ایــم.« در آخریــن مرحلــه از رزمایــش موشــکی ســپاه پاســداران ایــران 

پیش برگزار شــد، دو موشــک بالســتیک به ســمت اهداف از پیش تعیین شــده شــلیک 
ــا  ــه ب ــه منظــور مقابل کیلومتــری اســت و ب ــرد 2000  کــه دارای ب شــدند. ایــن موشــک ها 
کیلومتــری هــدف قــرار  تهدید هــای اســراییل طراحــی شــده، اهدافــی را در فاصلــه 1400 
کنــش بــه ایــن آزمایش هــا گفته اند  داده اســت. آمریــکا، فرانســه و چنــد کشــور دیگــر در وا
در صــورت تاییــد تحقیقــات، ایــن اقــدام ایــران می توانــد نقــض قطعنامه 2231 شــورای 
کنــش بــه انتقــاد آمریــکا و فرانســه محمدجــواد ظریــف  امنیــت محســوب شــود. در وا
ــا قطعنامــه  ــود ایــن آزمایش هــا در تضــاد ب گفتــه ب ــر خارجــه ایــران، روز چهارشــنبه  وزی

ســازمان ملــل و توافــق هســته ایــران و شــش قــدرت جهانــی نیســت.

»سامانتا پاور« خبر داد:

آمریکا »آزمایش های خطرناک ایران« را به شورای امنیت می برد

کل حــزب اهلل بــا بیــان اینکــه عربســتان ســعودی و رژیــم صهیونیســتی  معــاون دبیــر 
کیــد کــرد عربســتان ســعودی  بــرای مقابلــه بــا حــزب اهلل بــه یــاری یکدیگــر شــتافته اند، تا

بــه 3 دلیــل بــا حــزب اهلل دشــمنی می کنــد.
کل حــزب اهلل لبنــان  کیمیــای وطــن، شــیخ »نعیــم قاســم«، معــاون دبیــر  گــزارش  بــه 
کشــور، در واقــع بــا دســتاوردهای  کــه عربســتان ســعودی و هم پیمانــان ایــن  کــرد  اعــالم 
قــرار  اســراییل  خانــه  در  را  خــود  و  دارنــد  دشــمنی  اهلل  حــزب  تاثیرگــذار  و  درخشــان 
گــزارش شــبکه خبــری »المنــار« لبنــان، شــیخ قاســم طــی شــرکت در  می دهنــد. بــه 
کــه عربســتان بــه 3 دلیــل بــا  گفــت  کمیتــه انتخابــات مرکــزی در بعلبــک   مراســم آغــاز 

حزب اهلل دشمنی می کند و آن را تروریست می داند.
   دلیل نخست:

کــه توانســت اســراییل را بــه  گــذار اســت؛ حــزب اهلل بــود  تنهــا حــزب اهلل در منطقــه تأثیــر 
کنــد و مانــع و ســدی مقــاوم علیــه صهیونیســت ها در منطقــه  زانــو درآورد و لبنــان را آزاد 

گذاشــت و  ح رژیــم صهیونیســتی در منطقــه تأثیــر  کــه بــر طــر کنــد؛ مســئله ای  ایجــاد 
کیــان آن را تهدیــد کــرد؛ از همیــن روســت کــه عربســتان و رژیــم صهیونیســتی به یکدیگر 

کمــک می کنننــد.
  دلیل دوم: 

حــزب اهلل خواهــان وحــدت اســالمی  و وحــدت ملــی در لبنــان اســت و توانســت بــا 
گروه هــای مختلــف لبنــان همــکاری داشــته باشــد و در راســتای امنیــت و ثبــات لبنــان 
کــرد؛ ولــی عربســتان  گام برداشــت و فتنه هــای مذهبــی و فرقــه ای را بارهــا زنــده بگــور 
بــدون اشــاعه فتنــه و تخریــب وحــدت بیــن مســلمانان و بیــن مســلمانان و مســیحیان 

کاری از پیــش ببــرد. نمی توانــد 
  دلیل سوم:

حــزب اهلل خواهــان اســتقالل ملت هاســت؛ از ایــن رو ، در تاییــد جنبش هــای ملــت 
گرفــت.  یمــن، ملــت مقــاوم ســوریه، ملــت عــراق و ملــت بحریــن موضعــی ســختی 

حــزب اهلل از حرکت هــای آزادی خواهانــه در منطقــه و جهــان حمایــت می کنــد؛ ولــی 
عربســتان ســعودی ایــن تحــرکات و جنبش هــای مقــاوم را زنــگ خطــری بــر اســتبداد 
و ســیطره خــود می دانــد و بــه همیــن دلیــل بــا حــزب اهلل دشــمنی می کنــد تــا جلــوی 
ــا  کــه حــق ب گویــای ایــن اســت  دســتاوردهای بــزرگ آن را بگیــرد و ایــن مســئله خــود، 

ماســت.
کشــور عربــی  گذشــته حــزب اهلل لبنــان را بــا همــکاری چنــد  عربســتان طــی یــک مــاه 
حاشــیه خلیــج فــارس در لیســت ســیاه اتحادیــه عــرب و شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
قــرار داده و در تصمیمــی  دیگــر هرگونــه ارتبــاط رســانه ای بــا رســانه های حامــی  مقاومــت 

کــرده اســت. را قطــع 
دو مــاه پیــش نیــز پخــش شــبکه المنار )وابســته بــه حــزب اهلل( و المیادیــن )حامی محور 
مقاومــت( را بــه دلیــل بیــان حقایــق علیــه عربســتان بخصــوص حقایــق جنــگ یمــن، از 

کــرد. فارس ماهــواره »عــرب ســت« متوقــف 

کرد: کل حزب اهلل لبنان تشریح  معاون دبیر 

 دالیل دشمنی عربستان با حزب اهلل 

روحانی در سومین همایش ملی بزرگداشت شهدا:
تجاوز تروریست ها به حرم اهل بیت را تحمل نمی کنیم

حتما بخوانید!
اختالف نظربین اعضای دایم... دوشنبـــــه  2۴ اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 116 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



رکود در بازار دوچرخه 
و موتورسیکلت اصفهان

رییــس اتحادیــه فروشــندگان دوچرخه و موتورســیکلت 
کمــک بــه  اصفهــان، از آمادگــی ایــن اتحادیــه بــرای 
خبــر  برقــی  موتورســیکلت  از  اســتفاده  ح  طــر اجــرای 
کــرد: ســازمان مالیاتــی بــه  داد. مهــدی غفرانــی اظهــار 
صــورت عجیــب و غریــب مالیات هــا را چندیــن برابــر 
کــه در زمــان رکــود بایــد مالیــات  کــرده اســت؛ در حالــی 
کشــور ایــن  کاهــش و تســهیالت افزایــش یابــد؛ امــا در 
ع برعکــس اســت. رییــس اتحادیــه فروشــندگان  موضــو
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  موتورســیکلت  و  دوچرخــه 
کارخانــه مونتــاژ موتورســیکلت در اســتان  حــدود هفــت 
کارخانه هــا بــه دلیــل تغییر  وجــود دارد، ادامــه داد: ایــن 
فصــل و رکــود موجــود در ایــن فصــل از شــهریور مــاه 
ــا آغــاز ســال جدیــد فعالیــت  تعطیــل شــدند و احتمــاال ب
گرفــت؛ همچنیــن حــدود 20  از ســر خواهنــد  را  خــود 
نیــز  و موتورســیکلت  فــروش دوچرخــه  واحــد صنفــی 
ــی  ــیکلت های برق ــه موتورس ــی ب ــدند. غفران ــل ش تعطی
کــرد: بایــد بــه متقاضیــان اســتفاده از  اشــاره و اظهــار 
البتــه  شــود؛  ارایــه  تســهیالت  موتورســیکلت ها  ایــن 
و  شــده  ع  موضــو ایــن  پیشــگام  اصفهــان  شــهرداری 
کــرد وام هایــی بــا بهــره پاییــن و بالعــوض بــه  اعــالم 
متقاضیــان پرداخــت خواهــد شــد. غفرانــی پیرامــون 
اصفهــان  در  موتورســیکلت  و  دوچرخــه  نمایشــگاه 
نمایشــگاه  گذشــته،  ســال  چنــد  در  کــرد:  اظهــار 
رکــود  بــه دلیــل  تهــران  دوچرخــه و موتورســیکلت در 
کم رنــگ برگــزار می شــد؛  موجــود در بــازار بــه صــورت 
امــا پــس از چنــد ســال وقفــه امســال در اصفهــان برگــزار 
کــم صاحبــان واحدهــای  شــد. غفرانــی بــه اســتقبال 
صنفــی دوچرخــه و موتورســیکلت از نمایشــگاه اشــاره و 
ــود  ــه دلیــل رک ــرد: ایــن عــدم اســتقبال ب ک خاطرنشــان 
و خرابــی بــازار اســت. بســیاری از صاحبــان واحدهــای 
صنفــی، دلیــل شــرکت نکــردن در نمایشــگاه را نداشــتن 
محصــول جدیــد و مقــرون بــه صرفــه نبــودن حضــور در 

کردنــد. نمایشــگاه اعــالم 

کارگری نارضایتی جامعه 

خ دستمزد سال 95   از نر
کارگــر اســتان اصفهــان بــا بیــان  دبیــر اجرایــی خانــه 
کارگــران  اینکــه حداقــل دســتمزد ماهانــه عادالنــه بــرای 
گفــت:  معــادل یــک میلیــون و 100 هــزار تومــان اســت، 
خ تعییــن شــده دســتمزد بــرای  کارگــری از نــر جامعــه 
ج  مخــار جوابگــوی  زیــرا  نیســت؛  راضــی   95 ســال 
زندگــی نیســت. اصغــر برشــان دربــاره حداقــل دســتمزد 
کــرد: ایــن رقــم  اعــالم شــده بــرای ســال 1395 اظهــار 
کــه ماهانــه حــدود 812 هــزار تومــان تعییــن شــده اســت 
ج نیســت و  بــه هیــچ وجــه جوابگــوی نیازهــا و مخــار
کارگــری از آن رضایــت نــدارد. وی بــا اشــاره بــه  جامعــه 
ســبد هزینــه ماهانــه دو میلیــون و 200 هــزار تومانــی هــر 
کارگــری  تشــکل های  اعتقــاد  کــرد:  خانــواده تصریــح 
کــه حداقــل دســتمزد، بایــد حــدود یــک  بــر ایــن بــود 
کفــاف  تــا  باشــد  مــاه  در  تومــان  هــزار   100 و  میلیــون 
کارگــر را بدهــد؛ امــا متاســفانه مــورد توافــق  زندگــی یــک 
بــر  کــم  حا رکــود  کارگــری  فعــال  ایــن  نگرفــت.  قــرار 
گفــت: بــه  صنایــع را دلیــل اصلــی ایــن امــر دانســت و 
کار تشــکل های  کلــی در جلســات شــورای عالــی  طــور 
صنعــت  بــر  کــم  حا مشــکالت  دلیــل  بــه  کارفرمایــی 
برشــان  کردنــد.  مخالفــت  خ  نــر افزایــش  هرگونــه  بــا 
بــرای  کارگــران  شــده  ابــالغ  دســتمزد  حداقــل  گفــت: 
ک قــرار داده  بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی نیــز مــال
کــه طبــق مصوبــات  شــده اســت؛ امــا انتقــاد اینجاســت 
دولــت ایــن رقــم حداقلــی بــرای ایــن قشــر حــدود یــک 
کیــد  میلیــون و 50 هــزار تومــان در هــر مــاه اســت. وی تا
از  کشــور اعــم  کــرد: اساســا حــدود 70 درصــد جامعــه 
تلقــی  مزدبگیــران  طبقــه   ... و  کارمنــدان  کارگــران، 
ماهانــه  مزایــای  و  دســتمزد  گــر  ا بنابرایــن  می شــوند؛ 
آنــان عادالنــه پرداخــت شــود، خریــد آنــان نیــر افزایــش 
یافتــه و بــه دنبــال آن شــاهد رونــق تولیــد خواهیــم بود.

رشــد 21 درصدی تعداد پروازهای 
فرودگاه بین المللی یزد

مدیــر کل فــرودگاه بین المللــی شــهید صدوقــی یــزد بــا اشــاره 
بــه رشــد 21 درصــدی تعــداد پروازهــای ایــن فــرودگاه در 
ســال جــاری، از اضافــه شــدن چهــار پــرواز در مســیرهای 
تهــران، قشــم و مشــهد طــی دو مــاه اخیــر خبــر داد. ســعداهلل 
وطن خــواه بــا اشــاره بــه افزایــش پذیــرش مســافر در فــرودگاه 
کــرد: در فــرودگاه بین المللــی  شــهید صدوقــی یــزد اظهــار 
شــهید صدوقــی یــزد بــه طــور میانگیــن 130 پــرواز در هفتــه،  

اعــزام و پذیــرش می شــود. 
ــا اشــاره بــه رشــد 9 درصــدی پذیــرش مســافر نســبت  وی ب
گفــت: پروازهــای داخلــی فــرودگاه شــهید  گذشــته  بــه ســال 
صدوقــی یــزد در بهمــن مــاه امســال 14 درصــد نســبت زمــان 
مشــابه در ســال قبــل افزایــش داشــته اســت. وطن خــواه 
شــهید  فــرودگاه  از  مســافر  اعــزام  درصــدی  هفــت  رشــد 
بــاالی فــرودگاه بیــن المللــی  صدوقــی را نشــانه ظرفیــت 
کــرد: در بهمــن مــاه امســال، بیــش از   یــزد دانســت و بیــان 
52 هــزار مســافر از فــرودگاه یــزد اعــزام شــدند. وی بــا اشــاره 
بــه رشــد 21 درصــدی تعــداد پروازهــا در فــرودگاه شــهید 
گذشــته  صدوقــی یــزد نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال 
مــاه  بهمــن  در  یــزد،   فــرودگاه  پروازهــای  تعــداد  افــزود: 
کل فــرودگاه  امســال 13 درصــد رشــد داشــته اســت. مدیــر 
کــرد: تامیــن یــک دســتگاه  شــهید صدوقــی یــزد تصریــح 
انتظــار  افزایــش فضــای    ،ILS بــه  فــرود مجهــز  سیســتم 
هــدف  بــا  تقــرب  اتــاق  تأمیــن  و  فــرودگاه  در  مســافران 
ایجــاد ارتبــاط بیشــتر بــا خلبــان،  از جملــه اقدامــات انجــام 
کار فــرودگاه شــهید صدوقــی یــزد اســت.  شــده و در دســتور 
ــرواز در مســیر  وطن خــواه در ادامــه از اضافــه شــدن چهــار پ
تهــران - یــزد و بالعکــس، دو پــرواز در مســیر یــزد - قشــم و 
بالعکــس و یــک پــرواز در مســیر مشــهد - یــزد و بالعکــس بــه 
ــاوگان هواپیمایــی اســتان یــزد در دو مــاه اخیــر خبــر داد. ن

اخبار کوتاه

بررســی مولفه هــای شــش گانه در افزایــش تقاضــای مســکن 
کــه 8.7 میلیــون خانــوار ایرانــی در  در ایــران نشــان می دهــد 
کیمیــای وطــن  گــزارش  مســکن نامطلــوب ســکونت دارنــد. بــه 
کنونــی در بــازار مســکن  بــه نقــل از  پایــگاه خبــری  ربیــع، رکــود 
کشــور از  بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن بازارهــای اقتصــادی 
مهم تریــن دغدغه هــای سیاســت گذاران ایــن حــوزه از یــک ســو 
و عامــل نگرانی هــای مــردم از ســوی دیگــر اســت. همچنیــن 
مطالبــه ملــی در خصــوص رفــع رکــود در بازار مســکن، بــه عنوان 
کــه بیــش از  یکــی از مهم تریــن بخش هــای پیشــران اقتصــادی 
300 بــازار را بــه دنبــال خــود می کشــد، نیــز بــر اهمیــت پرداختــن 
ــی از  ــد. از ایــن رو موضوعات ــازار می افزای ــه رفــع رکــود در ایــن ب ب
جملــه رفــاه خانــوار، تولیــد داخلی در کشــور، اشــتغال و نظایر آن 
رکودزدایــی از بــازار مســکن را بــه یــک ضــرورت غیرقابــل انــکار 
کــرده اســت. بــا ایــن حــال بــرای رکودزدایــی از بــازار  تبدیــل 
مســکن، راهکارهــای متنوعــی می تــوان ارایــه داد؛ امــا تحلیــل 
شــرایط طــرف عرضــه و تقاضــای ایــن بــازار و نیــز سیاســت های 
اقتصــادی دولــت در اتخــاذ راهبــرد مناســب بــرای خــروج از رکود 
یــک ضــرورت ابتدایــی اســت. از ایــن رو دفتــر مطالعــات انجمن 
بــه تحلیــل شــرایط تقاضــای  ایــران  اقتصــاد شــهری  علمــی  
ــور  کش ــده در  ــه ش ــکن عرض ــزان مس ــز می ــور و نی کش ــکن در  مس
ــه  ــه پرداخت ــن زمین ــره در ای ــای منتش ــن آماره ــا آخری ــق ب مطاب

اســت.
  ساختمان های نامطمئن

علمــی  انجمــن  دبیــر  مزدآبــادی،  طباطبایــی  محســن  ســید 

 اقتصــاد شــهری ایــران می گویــد: یکــی از مــوارد مهــم  در ایجــاد 
کشــور، مشــکالت فنــی ســاختمان های  تقاضــا در بــازار مســکن 
و  نوســازی  خصــوص  در  اســت  الزم  کــه  می باشــد  موجــود 

گرفتــه شــود.  بهســازی ایــن واحدهــا تصمیمــات جــدی 
در خصــوص بافــت ضعیــف مســکن شــهری و روســتایی الزم 
کیفیــت و  اســت بــه دو نکتــه مهــم توجــه شــود: قدمــت بنــا، 
فاجعه بــار  زلزله هــای  تجربــه  ســاختمان.  اســکلت  مقاومــت 
کشــور در شــهرهایی ماننــد بــم و زلزله خیــز بــودن بســیاری  در 
کشــور و همچنیــن اهمیــت امنیــت جانــی هم وطنــان  از نقــاط 
ایجــاد  لــزوم  مقــاوم،  مســکن  از  برخــورداری  خصــوص  در 
واحدهــای مســکونی مقــاوم و مســتحکم را ایجــاب می کنــد. 
ــازار مســکن از جهــت نوســازی  از ایــن رو تقاضایــی پنهــان در ب
کــه آن هــا نیــز  و مقاوم ســازی واحدهــای مســکونی وجــود دارد 

کل تقاضــای بــازار مســکن لحــاظ شــود.  بایــد در 
مطابــق آمــار ســال 1392، 26.58 درصــد از خانوارهــای شــهری 
و 5.43 درصــد از خانوارهــای روســتایی در واحدهای مســکونی 
از خانوارهــای  فلــزی و همچنیــن 14.15 درصــد  اســکلت  بــا 
شــهری و 7.54 درصــد از خانوارهــای روســتایی در واحدهــای 

مســکونی بــا اســکلت بتــن آرمــه زندگــی می کننــد. 
کــه در ســایر ســاختمان ها زندگــی می کننــد  ســهم خانوارهایــی 

)ســاختمان هایی بــا اســکلت آجــر، آهــن و ســنگ؛ آجر/ســنگ 
تمــام  آجــر،  و  ســنگ  تمام آجــر،  ســیمانی،  بلــوک  چــوب،  و 
ــن  ــا ای ــه عموم ک گل و ...(  ــت و  ــوب، خش ــت و چ ــوب، خش چ
کافــی  اســتانداردهای  از  مقاومــت،  به لحــاظ  ســاختمان ها 
برخــوردار نیســتند 59.27 درصــد در مناطــق شــهری و 87.03 

درصــد در مناطــق روســتایی اســت. 
می تــوان مــواردی ماننــد واحدهــای مســکونی بــا اســکلت فلــزی 
ــا اســکلت  بــا قدمــت بیــش از 30 ســال، واحدهــای مســکونی ب

بتــن آرمــه بــا قدمــت بیــش از 30 ســال واحدهــای مســکونی آجــر 
کلیــه واحدهــای  و آهــن/ ســنگ و آهــن بــا قدمــت 20 ســال، 
مســکونی ســاخته شــد بــا آجر/ســنگ و چــوب؛ بلــوک ســیمانی، 
تمــام آجــر، ســنگ و آجــر، تمام چــوب خشــت و چــوب، خشــت 
گل را بــرای شناســایی بافــت ضعیــف مســکونی در شــهرها  و 
گرفــت. لــذا بــا توجــه بــه آمــار خانوارهــای  و روســتاها در نظــر 
کــه حــدود 4.2  گفــت  کشــور می تــوان  شــهری و روســتایی در 
میلیــون خانــوار در مناطــق شــهری و حــدود 4.5 میلیــون خانــوار 
ــوب زندگــی می کننــد  روســتایی در واحدهــای مســکونی نامطل
کــه الزم اســت در خصــوص تامیــن منــزل ایمــن و مقــاوم بــرای 
ایــن دســته از خانوارهــا از ســوی دولــت اقــدام ویــژه صــورت 

بگیــرد.
  حداقل امکانات رفاهی

وی گفــت: یکــی دیگــر از مــوارد مهــم در تامیــن مســکن مطلوب 
کشــور، برخــورداری  بــرای خانوارهــای شــهری و روســتایی در 
اســت.  رفاهــی  حداقل هــای  دارای  مســکونی  واحدهــای  از 
ــای  ــک از واحده ــر ی ــرای ه ــروری ب ــای ض ــف حداقل ه در تعری
مســکونی ممکــن اســت اختالفاتــی باشــد، امــا می تــوان برخــی 
کــه فاقــد آشــپزخانه، حمــام و ســرویس  از واحدهــای مســکونی 
کــه  کــرد  دستشــویی هســتند را بــه عنــوان واحدهایــی تلقــی 
صرفــا بــه عنــوان ســرپناه و توســط قشــر ضعیــف درآمــدی در 
گرفتــه و الزم اســت در خصــوص  جامعــه مــورد اســتفاده قــرار 
ایجــاد مســکن مطلــوب بــرای ایــن خانوارهــا اقــدام الزم صــورت 

گیــرد.

سکونت 8.7 میلیون خانوار ایرانی در  واحدهای مسکونی نامطلوب

چاردیواری لرزان

کــی در هفته هــای آخــر ســال در  کاالهــای خورا عمــده 
مقایســه بــا هفته مشــابه ســال گذشــته بــا افزایش قیمت 
همــراه شــد؛ اما نســبت به هفتــه اول اســفندماه تغییرات 
گروه هــا بیشــتر بــوده  غ از ســایر  غ و تخم مــر قیمتــی مــر

 اســت. در هفتــه منتهــی بــه 14 اســفندماه
قیمــت لبنیــات، برنــج، حبوبــات، قنــد و 
شــکر و روغــن نباتــی در قیــاس بــا هفتــه 
و  غ  تخم مــر اســت.  بــوده  ثابــت  ماقبــل 
ســبزی ارزان شــده، اما چای، گوشــت قرمز 
غ بــا افزایــش قیمــت همــراه  گوشــت مــر و 
مرکــزی بانــک  گــزارش  بــر  بنــا   بوده انــد. 

کاال  در مقایســه تغییــرات قیمتــی ســاالنه، حــدود 9 قلــم 
کــه در ایــن بیــن رشــد  بــا افزایــش قیمــت همــراه شــده اند 
گوشــت  ــازه و 6.8 درصــدی  9.5 درصــدی میوه هــای ت
کاهــش ســاالنه  غ شــایان توجــه اســت. بیشــترین  مــر

ــزارش شــد.  گ ــا 13.1 درصــد  غ ب ــه تخم مــر ــوط ب مرب

گــروه لبنیــات قیمــت تمــام  در هفتــه مــورد بررســی در 
غ 6.7 درصــد ارزان شــده و  اقــالم ثابــت بــود. تخم مــر
شــانه ای 8500 تــا 12 هــزار و 500 تومــان بــه فروش رفت. 
گــروه برنــج، قیمــت تمــام اقــالم بــدون  همچنیــن در 
تغییــر مانــده اســت. میوه هــا و ســبزی های 
کــدام بــه ترتیــب 1.4 درصــد  تــازه نیــز هــر 
غ 4.1 درصــد  گــران و ارزان شــد. گوشــت مــر
گذشــته نســبت بــه هفتــه ماقبــل  در هفتــه 
گــران شــد و حــدود 6100 تومــان در ســطح 
کــه حدود  شــهر فــروش رفــت. گوشــت قرمز 
و 300  هــزار  شــده، 37  گــران  درصــد   0.1
گوســفند و 36 هــزار و 700 تومــان  گوشــت  تومــان بــرای 
گوســاله قیمــت خــورده اســت. در  گاو و  گوشــت  بــرای 
هفتــه مــورد بررســی بهــای قنــد، شــکر و انــواع روغــن 
نباتــی بــدون تغییــر بــوده اســت. قیمــت چــای خارجــی 

ــت. ــش داش ــد افزای ــادل 0.1 درص مع

گزارش بانک مرکزی از هفته دوم اسفندماه
غ در صدر افزایش قیمت ها غ و تخم مر مر

یــک مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه اولیــن جهــش مصــرف 
کلیــد  نــوروزی  ســفرهای  آغــاز  بــا  و  اســفند  بنزیــن 27 
احتمــال  ســال،  پایانــی  روزهــای  در  گفــت:  می خــورد، 
ثبــت  و  بنزیــن  لیتــر  میلیــون   100 از  بیــش  مصــرف 
رکوردهــای جدیــد وجــود دارد. ســید ناصــر ســجادی بــا 

کنون  بیــان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تا
حــدود  کشــور  بنزیــن  مصــرف  متوســط 
اســت  بــوده  روز  در  لیتــر  میلیــون   70.6
گفــت: از ابتــدای ســال جاری، مصــرف ایــن 
فــرآورده نفتــی، حــدود دو درصــد و معــادل 
1.5 میلیــون لیتــر در روز در مقایســه بــا ســال 
گذشــته افزایــش یافتــه اســت. مدیــر عامــل 

شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران بــا اعــالم 
ســال جاری  نــوروز  بــرای  می شــود  پیش بینــی  اینکــه 
گذشــته شــاهد جهــش  همچــون رونــد مصــرف دو ســال 
ــر ایــن  ــرد: ب ک ــح  کشــور باشــیم، تصری مصــرف بنزیــن در 
بــه  کشــور  بنزیــن  مصــرف  جهــش  احتمــال  اســاس 
ــر در روز وجــود دارد. ایــن مقــام  بیــش از 100 میلیــون لیت

کیــد بــر اینکــه در شــرایط فعلــی وضعیــت  مســئول بــا تا
تامیــن، عرضــه و توزیــع بنزیــن همزمــان بــا آغاز ســفرهای 
نــوروزی مــردم مطلــوب ارزیابــی می شــود، اظهــار داشــت: 
کنــون هیچ گونــه محدودیــت و نگرانــی بــرای تامیــن  هم ا
بنزیــن نــوروزی مــردم وجــود نــدارد. وی بــا بیــان اینکــه 
همزمــان  و  ســال جاری  اســفندماه   27 از 
نــوروزی  ســفرهای  اول  مــوج  آغــاز  بــا 
کشــور رقــم خواهــد  جهــش مصــرف بنزیــن 
آمادگــی  رو  ایــن  از  کــرد:  کیــد  تا خــورد، 
عرضــه و توزیــع بیــش از 100 میلیــون لیتــر 
بنزیــن حتــی در مســیرهای پــر رفــت و آمــد 
بــرای  زیارتــی  و  گردشــگرپذیر  ســیاحتی، 
نــوروز و روزهــای پایانــی ســال وجــود دارد. ســجادی بــا 
اشــاره بــه ثبــت مصــرف بیــش از 105 میلیــون لیتــر بنزیــن 
گذشــته، یــادآور شــد: پیش بینــی می شــود  در نــوروز ســال 
بــرای نــوروز ســال جــاری حتــی رکوردهــای جدیــد مصــرف 
رقــم بخــورد و مــردم بایــد در مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی 

کار قــرار بدهنــد. کثــر صرفه جویــی را در دســتور  حدا

 15 تــا   10 افزایــش  از  آب میــوه  و  بســتنی  فروشــندگان  اتحادیــه  رییــس 
داد.  خبــر  فالــوده  و  بســتنی  قیمــت  درصــدی 

کــرد: بــه دلیــل افزایــش قیمــت مــواد اولیــه بســتنی  اســکندر آزمــوده اظهــار 
ماننــد شــیر، آرد، روغــن و شــکر، قیمــت بســتنی نیــز هــر ســال افزایــش 

می یابــد.
کیلوگــرم بســتنی  گفــت: قیمــت هــر  خ جدیــد انــواع بســتنی   وی دربــاره نــر
زعفرانــی  ویــژه خامــه دار  بســتنی  تومــان،  هــزار  مغــزدار 16  ویــژه   ســوپر 
ــاز اعــالء 14 هــزار تومــان، بســتنی  14 هــزار تومــان، بســتنی میــوه ای ممت
ســنتی ممتــاز 12 هــزار تومــان و بســتنی ســاده 12 هــزار تومــان اســت. 
کیلوگــرم بســتنی میــوه ای ویــژه مغــزدار 16 هــزار  آزمــوده ادامــه داد: هــر 
ــوده شــیرازی  تومــان، بســتنی میــوه ای ممتــاز اعــالء 14 هــزار تومــان و فال

اعــالء 10 هــزار تومــان عرضــه می شــود. 
رییــس اتحادیــه فروشــندگان بســتنی و آب میــوه همچنیــن دربــاره آخریــن 
نیمــی از  حــدود  داد:  توضیــح  نیــز  شــاپ ها  کافــی  ســاماندهی  وضعیــت 
ــت  ــرای دریاف ــا ب ــی از آن ه ــه برخ ک ــد  ــوز ندارن ــران مج ــاپ های ته کافی ش

کرده انــد و پرونده شــان در حــال بررســی اســت. مجــوز اقــدام 
گــر مــردم بــا مــوارد تخلــف روبــه رو شــدند  کــرد: ا کیــد   وی همچنیــن تا

کننــد. ح  اتحادیــه مطــر بــه  را  خــود  شــکایات  و  اعتراضــات  می تواننــد 

بــا تصویــب نهایــی اصالحیــه آیین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان خــودرو، ایــن قانــون در ســال جدیــد اجرایــی خواهــد 

شــد.
حقــوق  از  حمایــت  قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  اصالحیــه  تدویــن   
ــدن  ــت، مع ــش در وزارت صنع ــال پی ــد س ــودرو از چن ــدگان خ مصرف کنن
و تجــارت آغــاز شــده بــود. ایــن قانــون در اواخــر ســال 1393 بــه تصویــب 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت رســیده و بــرای تصویــب نهایــی، بــه 
گذشــته )1394( نیــز ایــن قانــون  هیئــت دولــت ارســال شــد. اواخــر ســال 
در کمیســیون زیربنایــی دولــت بــه تصویــب رســیده و نهایــی شــد. بــه ایــن 
ــی  ــه اجرای ــه آیین نام ــالغ اصالحی ــس از اب ــد، پ ــال جدی ــاز س ــا آغ ــب ب ترتی
ــون  ــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو، اجــرای ایــن قان قان
ــون ضوابــط جدیــدی در زمینــه چگونگــی  آغــاز خواهــد شــد. در ایــن قان
ارایــه  فــروش و پیش فــروش خــودرو و شــرایط  قیمت گــذاری، شــرایط 
خدمــات پــس از فــروش از ســوی واردکننــدگان خــودرو و خودروســازان 
کارشناســان امیدوارنــد بــا اجرایــی شــدن قانــون  تعییــن شــده اســت. 
نظارت هــا  افزایــش  بــا  و  خــودرو  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 
مــوارد نقــض حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو از ســوی واردکننــدگان و 

کاهــش یابــد. تولیدکننــدگان ایــن محصــول 

ــرای  ــال ب ــع پتروشــیمی  ایــران و شــرکت فرانســوی توت شــرکت ملــی صنای
ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی در ایــران تفاهمنامــه همــکاری امضــا 
کردنــد. شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی  ایــران و توتــال بــه منظــور ســاخت 
ایــران و  بــا مشــارکت بخــش خصوصــی  یــک مجتمــع پتروشــیمی  کــه 
ایــن شــرکت فرانســوی اجــرا می شــود، یــک تفاهم نامــه همــکاری امضــا 
گــزارش، ایــن تفاهم نامــه در دیــدار بــا هیئــت بلندپایــه  کردنــد. برپایــه ایــن 
ایــن شــرکت فرانســوی  کــه براســاس آن،  توتــال در تهــران امضــا شــد 
مطالعــات و ارزیابــی مقدماتــی ســاخت مجتمــع پتروشــیمی  مــورد توافــق 
شــایان  گرفــت.  خواهــد  عهــده  بــه  ایــران  مقــررات  و  قوانیــن  طبــق  را 
ــار  ــر بخ ک کرا ــد  ــک واح ــامل ی ــیمی  ش ــع پتروش ــن مجتم ــه ای ک ــت  ــر اس ذک
برپایــه  و  جهانــی  مقیــاس  بــا  ســاحلی  منطقــه  در   )Steam-Cracker(
ک هــای مایــع  ک اتــان، نفتــا، آل پی جــی و دیگــر خورا ترکیبــی از خــورا
ــود. براســاس اعــالم شــرکت پتروشــیمی، ایــن مجتمــع  موجــود خواهــد ب
کــر، واحدهــای پاییــن دســتی مربوطــه را بــرای عرضــه  کرا افــزون بــر واحــد 
محصــوالت خــود در بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی شــامل خواهــد شــد. 
در مراســم امضــای تفاهم نامــه، دو طــرف مراتــب تمایــل و عالقه منــدی 
ــه منظــور ایجــاد هم افزایــی بیشــتر  ــا یکدیگــر ب ــرای همــکاری ب خــود را ب

ــد. کردن ــالم  ــت، اع ــد داش ــه را در برخواه ــع دوجانب ــه مناف ک

افزایش قیمت بستنی و فالوده

وی بدون پنجره دنیا اولین خودر
وشــی متفــاوت  ی شــده بــر مبنــای کلمــه  »پیــچ خــوردن«! کانســپت جدیــد Shiwa، ر یگامــی« و نام گــذار الهــام گرفته شــده از »اور
وی خــودران، هیــچ پنجــره ای نــدارد. کانســپت شــیوا در حــال حاضــر در هشــتاد و  بــرای آینــده  حمل ونقــل اســت. ایــن خــودر

وی ژنــو بــه نمایــش درآمــده اســت. ششــمین نمایشــگاه خــودر

در قاب تصویر

توتال در ایران مجتمع پتروشیمی می سازدقانون جدید خودرویی اجرایی می شود

خبر های اقتصادی 

کشاورزی رییس جهاد 

چهارمحال و بختیاری:

هیچ گونه میوه قاچاق 
وارد استان نشده است

چهارمحــال  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
بــا درایــت و همــکاری  گفــت: خوشــبختانه  و بختیــاری 
کاال و ارز اســتان، مرزبانــی و امــور  ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
گمــرکات، هیچ گونــه میــوه قاچاق وارد اســتان نشــده اســت. 
ذبیــح اهلل غریــب اظهــار کرد: امســال محصوالت کشــاورزی 
بــه وفــور در ســطح بــازار موجــود اســت و هیچ گونــه نگرانــی 
بــرای تامیــن میــوه شــب عیــد وجــود نــدارد. وی افــزود: 
توزیــع  بــه  اســفندماه   25 از  اســتان  ســطح  در  غرفــه   81
ــد.  ــی می پردازن میــوه شــب عیــد در همــان مکان هــای قبل
را  عیــد  شــب  میــوه  توزیــع  غرفه هــای  تعــداد  غریــب، 
بروجــن فارســان،  اردل،  شــهرکرد،  شهرســتان های   در 

کیــار، ســامان، لــردگان و بــن بــه ترتیــب 15،  کوهرنــگ، 
کــرد. رییــس ســازمان  14،13، 9، 9، 7،6، 5 و 3 عنــوان 
کشــاورزی اســتان از ورود 700 تــن پرتقــال و 350  جهــاد 
تــن ســیب از شــمال و ســمیرم بــه اســتان خبــر داد و تصریــح 
گذشــته  کــرد: امســال میــزان میــوه توزیعــی نســبت بــه ســال 
ــای  ــا میوه ه ــان قیمــت آن ب ــاوت چشــمگیر می بیشــتر و تف
بــا  خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی  نیســت.  بــازار 
کاال و ارز اســتان  درایــت و همــکاری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 

وارد  قاچــاق  میــوه  گمــرکات، هیچ گونــه  امــور  و  مرزبانــی 
اســتان نشــده اســت.

کمیته امداد یزد: معاون اشتغال 

ایجاد اشتغال پایدار 
از اولویت های کمیته امداد است

امــام  امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
مهم تریــن  از  یکــی  گفــت:  یــزد  اســتان  خمینــی)ره( 
اشــتغال  ایجــاد  امــداد،  کمیتــه  کاری  اولویت هــای 
پایــدار بــرای مددجویــان تحــت حمایــت اســت. »محمــد 
بــرای  الزم  زمینه هــای  ایجــاد  افــزود:  میرک آبــاد«  ع  زار
موجــب  کار،  بــازار  در  آموزش دیــده  مددجویــان  جــذب 
کارآفرینــی آنــان در آینــده می شــود. وی  توانمندســازی و 
بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری تعــداد 60 مددجــوی تحــت 
کاریابــی بهره منــد شــدند،  حمایــت ایــن نهــاد از خدمــات 
کــرد: در حــال حاضــر، ایــن تعــداد افــراد بــه نســبت  تصریــح 
کارخانه هــا  کــه دارنــد، در واحدهــای تولیــدی،  تخصصــی 
بــزرگ مشــغول  فروشــگاه های  و  شــرکت های خصوصــی 
کمیتــه  کاری  ع، یکــی از اولویت هــای  کار هســتند. زار بــه 
خودکفایــی  همچنیــن  و  پایــدار  اشــتغال  ایجــاد  را  امــداد 
کــرد:  مددجویــان تحــت حمایــت دانســت و خاطرنشــان 
تــا  انجــام شــده  گســترده ای  راســتا، تالش هــای  ایــن  در 
گــون  گونا مددجویــان بــا آموختــن و آمــوزش حرفه هــای 
کمیتــه امــداد، وارد بــازار  و دریافــت تســهیالت اشــتغال از 
کار و چرخــه تولیــد شــوند. معــاون اشــتغال و خودکفایــی 
کمیتــه امــداد یــزد اضافــه کــرد: اولویتــی کــه کمیتــه امــداد در 
کــرده و بــر همیــن روال پیگیری هــا  ســال های اخیــر تعییــن 
بــه  توجــه  می دهــد  انجــام  را  برنامه ریزی هایــش  و 
خودکفایــی، اشــتغال و رســیدگی بــه اســتقالل خانواده هــا 
ع بیــان  در حــوزه اقتصــادی و معیشــتی اســت. محمــد زار
کار تنهــا بــا اشــتغال و درآمدزایــی بــرای اعضــای  کــرد: ایــن 
کــه در ایــن رابطــه  خانــواده و مددجویــان امکان پذیــر اســت 
کاریابــی و همچنیــن موسســات  مجموعه هــا موسســات 
کمیتــه امــداد آمدنــد تــا در ایــن  کمــک  فنــی و حرفــه ای بــه 

زمینــه نقــش و رســالت خــود را انجــام دهنــد.

انحصار واردات خودرو 
رییــس انجمــن واردکننــدگان خــودرو بــا اشــاره بــه انحصــار 
شــرکت های  بیشــتر  گفــت:  کشــور  بــه  خــودرو  واردات 
واردکننــده خــودرو، نماینــده واقعــی و رســمی  خودروســازان 
ــی در  ــاره انحصارگرای ــی درب ــم رضای ــتند. میث ــی نیس خارج
واردات خــودرو اظهــار داشــت: دســتور العملــی بــه یکبــاره 
بــه شــرکت های  و یــک دفعــه تمــام واردات خودروهــا را 
گــذار  بــه اصطــالح نماینــده شــرکت های خودروســاز دنیــا وا
بیشــتر  افــزود:  وی  داریــم.  بحــث  آن  دربــاره  کــه  کــرد 
شــرکت های واردکننــده خــودرو، نماینــده واقعــی و رســمی  
و  شــرکت  ســایت  در  و  نیســتند  خارجــی  خودروســازان 
ــان و...  ــره، آلم ک ــن،  ــه در ژاپ ک ــاز  ــی خودروس ــی اصل کمپان
دنیــا هســتند، وجــود ندارنــد و و ثبــت نشــده اند. رییــس 
گفــت: رقبــای مــا می تواننــد  انجمــن واردکننــدگان خــودرو 
برنامه ریــزی  و  داریــم، سیاســت  مــا  کــه  آنچــه  براســاس 
کننــد و در هیــچ کجــای دنیــا و در هیــچ شــرایط اقتصــادی و 
کــه اطالعــات  بنــگاه اقتصــادی، هیــچ رســمی  وجــود نــدارد 
داشــته  دیگــر  شــرکت  را  رقیــب  شــرکت  یــک  ســازمانی 
ــرد: امــا اینکــه شــرکت های رســمی  ک باشــد. رضایــی بیــان 
ــا  ــه ادع ک ــه  ــر لحظ ــد ه ــا بتوانن ــد ت ــته و دارن ــات داش  اطالع
کردنــد و خواســتند، جلــوی ســامانه ثبــت ســفارش خــودرو 
را ببندنــد و اجــازه ندهنــد بقیــه واردکننــدگان، خــودرو وارد 

کننــد، ایــن بــه معنــای انحصارطلبــی اســت.

 سفر بدون ویزا به گرجستان
 برای ایرانی ها

دولــت  گفــت:  گرجســتان  امورخارجــه  وزیــر  معــاون 
گرجســتان در اولیــن گام، لغــو روادید بــرای اتباع ایرانی را به 
کنــون ایرانیــان می تواننــد بــدون دریافــت  گذاشــت و ا اجــرا 
کننــد. داویــت جاالنمانیــا، معــاون  گرجســتان ســفر  ویــزا بــه 
گرجســتان در دیــدار بــا ابراهیــم رحیم پــور،  وزیــر خارجــه 
کشــورمان بــا بیــان ایــن مطلــب  معــاون وزیــر امــور خارجــه 
کلیــه مؤسســات  در ادامــه افــزود: پــس از لغــو تحریم هــا بــه 
مالــی و بانکــی و حقوقــی در گرجســتان اعــالم شــده که هیچ 
ــا  ــدارد. جاالنمانی ــا ایــران وجــود ن ــرای همــکاری ب مانعــی ب
کشــورش در همــه زمینه هــای مــورد عالقــه  کیــد کــرد:  تا
خواهــان افزایــش همکاری هــا بــا جمهــوری اســالمی 
 ایــران اســت. در بحــث ترانزیــت و حمــل و نقــل ترکیبی 
ح شــده میــان خلیــج فــارس و  از هــر دو مســیر مطــر

کامــال آمــاده همــکاری هســتیم. دریــای ســیاه، 

حتما بخوانید!
3رکود در بازار دوچرخه و موتورسیکلت... دوشنبـــــه  2۴ اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 116 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

 تبلت های مایکروسافت در بازار دیجیتال
 )حدودی به تومان(

 Microsoft Surface Pro
 with Keyboard - D - ۴

Tablet
8,169,000

 Microsoft Surface Pro
 with Keyboard - F - ۴

Tablet
7,279,000

5,999,000

۴,719,000

۴,719,000

۴,۴69,000

۴,299,000

3,739,000

 Microsoft Surface Pro
 with Keyboard - E - ۴

Tablet
 Microsoft Surface Pro
 with Keyboard - A - ۴

Tablet
 Microsoft Surface

 - Tablet Core i7 3 Pro
256GB

 Microsoft Surface Pro
 Tablet with Core i7 3

128GB - Keyboard

 Microsoft Surface Pro
A - Tablet - ۴

 Microsoft Surface Pro
 with Keyboard - C - ۴

Tablet

آغاز جهش مصرف بنزین از 2۷ اسفندماه؛
مصرف بنزین، نوروز امسال رکورد می شکند



فوالد مبارکه 
یکی از 10 شرکت برتر جهان

فــوالد  شــرکت  گفــت:  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر    
قــرار  جهــان  برتــر  شــرکت   10 جــزو  اصفهــان   مبارکــه 

گرفت.
عمومــی  فــوالد  روابــط  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت: در تازه تریــن  مبارکــه، بهــرام ســبحانی روز شــنبه 
کالس  در  ح  مطــر فوالدســازی  شــرکت   36 از  ارزیابــی 
کــه در   )WORLD CLASS COMPANIES( جهانــی
مــاه مــارس 2016 انجــام شــد، فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
یکــی از 10شــرکت برتــر فوالدســاز جهــان در جایــگاه دهــم 

گرفــت. قــرار 
جهانــی  موسســه  توســط  ارزیابــی  ایــن  افــزود:  وی 
»اســتیل داینامیــک« انجــام شــد و شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــه افتخــار دیگــری در عرصــه جهانــی دســت  اصفهــان ب

یافــت.
کتورهایــی  گفــت: در فرآینــد ایــن ارزیابــی فا ســبحانی 
نزدیکــی  توســعه،  ظرفیــت  شــرکت،  انــدازه  جملــه  از 
افــزوده  ارزش  اولیــه،  مــواد  بــه  دسترســی  بــازار،  بــه 
محصــوالت تولیــدی، بــه روز بــودن فنــاوری، مهــارت 
کارکنــان، ســود دهــی و صورت هــای مالــی  و بهــره وری 
 قــدرت رقابــت و تهدیــد رقبــا، ایمنــی و محیــط زیســت
بیــن  دیگــر  پارامتــر  چندیــن  و  اقمــاری  شــرکت های 

می گیــرد. قــرار  ســنجش  مــورد  شــرکت ها 
شــرکت های  ارزیابــی،  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  وی 
گردائــو  و  )آمریــکا(  نوکــور  جنوبــی(،  )کــره  پوســکو 
قــرار ســوم  تــا  اول  رده هــای  در  ترتیــب  بــه   )برزیــل( 

 گرفتند.
شــرکت های  از  بســیاری  کــرد:  خاطرنشــان  ســبحانی 
فاصلــه  بــا  آســیا  و  اروپــا  صاحب نــام  فوالدســازی 
قــرار بعــدی  رده هــای  در  مبارکــه  فــوالد  از   زیــادی 

دارند.
و  کشــور  بزرگ تریــن مجتمــع صنعتــی  مبارکــه،  فــوالد 
خاورمیانــه  در  تخــت  فــوالد  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
اســت. قــاره اروپــا مقصــد بیــش از 50 درصــد از صــادرات 

فــوالد مبارکــه اســت. 
 ایــن مجتمــع فــوالدی بــا ســهم بیــش از 50 درصــدی 
هــزار   200 فعلــی  ارزش  دارای  کشــور  فــوالد  تولیــد  در 
میلیــارد ریــال اســت. شــرکت فــوالد مبارکــه بــا داشــتن 
اســفنجی  آهــن  ظرفیــت  ُتــن  میلیــون   12 حــدود 
جهــان  در  اســفنجی  آهــن  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 

می شــود.  محســوب 
کیلومتــری جنــوب  مجتمــع فــوالد مبارکــه واقــع در 75 
کیلومتــر مربــع وســعت و 17  غــرب اصفهــان دارای 35 

کیلومتــر مربــع، ســالن تولیــد اســت.

فوالد مبارکه 

آغازجمع آوری داربست های 
گنبد مسجد تاریخی امام)ره( اصفهان 
گنبــد مســجد  در آســتانه ی نــوروز، جمــع آوری داربســت های 

تاریخــی امــام)ره( اصفهــان آغــاز شــد.
کیمیــای وطن،فریبــا خطابخــش مدیــر پایــگاه  گــزارش  بــه 
گفــت: داربســت های  ثبــت جهانــی میــدان امــام اصفهــان 
شــش تــرک ایــن بنــای تاریخــی همزمــان بــا پایــان مرمــت 

گذشــت چهــار ســال جمــع آوری می شــود . گنبــد، پــس از 
اصفهانــی  کاشــی کار  کارشــناس   15 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گفــت :ایــن اثــر تاریخــی بــا  کــرده انــد،  گنبــد را مرمــت  ایــن 
هزینــه 12میلیــارد ریــال مرمــت شــده اســت. وی بــا اشــاره 
کنــون چندیــن بــار مــر  گنبــد از ســال 1312تا بــه اینکــه ایــن 
کــرد :داربســت های تــرک 7 ایــن  کیــد  مــت شــده اســت، تا
گنبــد، همزمــان بــا آغــاز مرمــت ایــن بخــش آمــاده نصــب 
ــزار  ــال ه ــان د ر س ــام اصفه ــجد ام ــی مس ــد تاریخ گنب ــت.  اس
و 20هجــری قمــری در دوره صفویــه و زمــان شــاه عبــاس 
 اول در16تــرک ســاخته شــده اســت .میــدان امــام اصفهــان 
کــه در فهرســت  جــزو چهــار اثــر تاریخــی ایــن اســتان اســت 

میــراث جهانــی بــه ثبــت رســیده اســت.

نصب نمادهای فلزی 
در اصفهان

گــزارش روابــط عمومــی ســازمان زیباســازی شــهرداری  بــه 
اصفهــان، مهنــدس مهــدی بقایی گفت: ســازمان زیباســازی 
نصــب  و  ســاخت  طراحــی،  بــه  ویــژه،  طرحــی  قالــب  در 
شــهر  ســطح  در  مناســبتی  صــورت  بــه  فلــزی  المان هــای 

کــرده اســت. اقــدام  اصفهــان 
ح، بــه مناســبت های مختلــف  وی ادامــه داد: در ایــن طــر
ــه مناســبت های دینــی - مذهبــی، نمادهایــی فلــزی  از جمل

طراحــی و در شــهر نصــب مــی شــود.
مدیــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان دربــاره 
بــا  فلــزی  تندیس هــای  ایــن  کــرد:  اظهــار  تندیس هــا  ایــن 
ارتفــاع 3 متــر و پهنــای 1.5 متــر از جنــس فلــز بــه همــراه بــرش 
ــه  ک ــده  ــاخته ش ــه س ــزی پتین ــگ آمی ــز و رن ــر روی فل ــزری ب لی

کیلوگــرم اســت. دارای وزنــی در حــدود 600 
و خیابــان  نوربــاران  در چهــارراه  نمــاد  دو  ایــن  افــزود:  وی 
گلدســته نصــب شــده  کمــال اســماعیل ابتــدای خیابــان بــاغ 

اســت.
تندیــس  ایــن  اجــرای  و  طراحــی  بــرای  داد:  ادامــه  بقایــی 
یك مــاه زمــان صــرف شــده اســت و ســال آینــده بــا موضوعــات 
دیگــر در ســایر میادیــن و خیابان هــای شــهر انجــام می شــود.
دکــور  مجــری  شبســتان،  هنــری  گــروه  کــرد:  بیــان  وی 
مراســم های مذهبــی، انجــام ایــن نمادهــای فلــزی را برعهده 

دارنــد.

اخبار

   یکــی از نگرانی هــای مردمــی  و شــاید 
کیمیای وطن

مرضیه طبیبی
شــهرداری ها  از  مــردم  گله هــای 
کــه ایــن  کم توجهــی بــه رفــع ســد معبــر اســت؛ در حالــی 
گذاشــته و  مســئولیت را قانــون بــه عهــده شــهرداری ها 
نبایــد اجرایــی شــدن ایــن قانــون محــدود بــه روزهــای 
ــا از  ــود. پیاده روه ــد ش ــال جدی ــوروز و س ــل ن ــی مث خاص
عمومــی  مــرور  و  عبــور  محــل  کــه  پیداســت  اســمش 
اینکــه  بدتــر  نــدارد.  مغازه دارهــا  بــه  تعلقــی  و   اســت 
کــه  کنــار خیابــان می گــذارد  کارتــن  مغــازه دار  همیــن 
ــردو  ــن ه ــود و ای ــه می ش گرفت ــران  ــارک از دیگ ــکان پ ام
کــردن  اختصاصــی  و  پیاده رویــی  معبــر  ســد  یعنــی 
کــه حــق النــاس اســت؛ پیشــگیری از  بخشــی از خیابــان 
ایــن حــق النــاس بــه عهــده شــهرداری در هــر شــهر اســت 
و  کنــد  احقــاق حــق  پلیــس  بایــد  را  و بحــث خیابــان 
کمتــر دیــده  کــه  حقــوق مــردم را از متجــاوزان بســتاند 
کســانی ایــن حقــوق را بــه عنــوان حــق  کســی و  شــده 
کننــد. بــا یــک نــگاه بــه خیابان هــای  شــهروندی دنبــال 
کــه ایــن امــر نیــاز بــه احســاس  شــهر مشــخص می شــود 
کــه اصنــاف نیــز بــه ایــن  مســئولیت ویــژه دارد و بایــد 
ــد؛  ــرف اول را می زن ــازی ح ــوند و فرهنگ س گاه ش ــر آ ام
 بــه محــض آمــدن مامــور ســد معبــر رفــع می شــود و 

ّ
و اال

کــه او از محــل دور شــد، همــان بســاط اســت  بالفاصلــه 
کــه بــه  و روز از نــو و روزی از نــو و معبــر باریکــی می مانــد 
ســختی می تــوان از آن گذشــت و ایــن تخلــف همچنــان 
شــهرداری  اســت  الزم  پــس  داشــت.  خواهــد   ادامــه 
اتــاق اصنــاف، مجمــع امــور صنفــی و ناجــا و ...دســت 
کــه  بــه دســت هــم دهنــد و ایــن حــق مســلم مردمــی  را 
کننــد و چهــره شــهر را  در حــال فراموشــی اســت، احیــا 
زیباتــر از هــر زمــان در دیــد مــردم خــوب آن قــرار دهنــد. 
مدیــر  راســتا  ایــن  در  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
ح هــای ویــژه نــوروزی بــرای رفــع تخلفــات  گفــت: طر

شهری از سطح اصفهان آغاز شد. 
مجتبــی کاظمــی  افــزود: مجموعــه مدیریــت پیشــگیری 
جهــت  نــوروز  آســتانه  در  ی  شــهر  تخلفــات  رفــع  و 
شــهروندان  و  مســافران  بــرای  شــهر  آماده ســازی 
و  قضایــی  کمیتــه  قالــب  در  را  خاصــی  اقدامــات 
ســفر شــهرداری  انتظامــی  ســتاد هماهنگــی خدمــات 

می دهــد. انجــام  اصفهــان 
ــرد: در ایــن راســتا، مباحــث پیشــگیری  ک ــح   وی تصری
از  مســافرتی  چادرهــای  جمــع آوری  و  تخلفــات  از 
ســطح شــهر، پارک هــا و حاشــیه زاینــده رود و هدایــت 

مســافران بــه محل هــای اقامتــی اولویت بنــدی شــده، 
تخلفــات  رفــع  و  پیشــگیری  مدیــر  می شــود.  انجــام 
ــبختانه  ــد: خوش ــادآور ش ــان ی ــهرداری اصفه ــهری ش ش
شــهرداری  مســئوالن  تدابیــر  بــا  اســت   چندســالی 
کــه بــا  شــاهد عــدم نصــب چادرهــای مســافرتی هســتیم 
ایــن اقــدام، هــم معضــالت اجتماعــی و امنیتــی و هــم 

نازیبایی هــا رفــع شــده اســت. 
نیــز  کبرداری هــا  خا و  حفاری هــا  داد:  کاظمــی  ادامــه 
تــا  را  مــوارد  ایــن  و  می رســد  پایــان  بــه  هفتــه  ایــن  از 

بعــد از روزهــای نــوروز نخواهیــم داشــت تــا شــهر بــرای 
اســتقبال از ســال جدیــد آمــاده شــود. مدیــر پیشــگیری 
و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهــان در ادامــه 
ح جمــع آوری خودروهــای فرســوده و  بــه اجــرای طــر
کــرد:  اســقاطی رهــا شــده در ســطح شــهر اشــاره و تصریــح 
گاری هــای بازیافتی  ح، خودروها و  در راســتای ایــن طــر
کــه بــه نوعــی جلوه هــای بصــری را تحــت تاثیــر قــرار 
داده و نازیبایی هایــی را بــه وجــود می آوردنــد، از ســطح 
کــرد: رفــع ســدمعبر  شــهر جمــع آوری شــدند. وی اضافــه 
ــا رویکــرد اطــالع رســانی، اخطــار و جمــع آوری اعــم از  ب
ســد معبــر صنــوف، ســایبان های نازیبــا و فرســوده نیــز 
بــا تــالش مجدانــه مامــوران پیشــگیری و رفــع تخلفــات 
شــهری شــهرداری اصفهــان انجــام شــده و تــا پایــان 

ــا قــوت ادامــه دارد.  ح ب ســال نیــز، ایــن طــر
بــا  کاظمــی  از متصدیــان واحدهــای صنفــی خواســت 

رعایــت حقــوق شــهروندان، از ســد معبــر بپرهیزنــد.
بــرای  کــه  را  کاری  مــی رود  انتظــار  وطــن:  کیمیــای 
روزهــای نــوروز شــروع می شــود، مســئوالن امــر تــداوم 
ســد  کوچک تریــن  شــهر  در  ندهنــد  اجــازه  و  بخشــند 
معبــری بــه وجــود آیــد و حقــوق مــردم نادیــده انگاشــته 

کــه ایــن مســئولیت بزرگــی اســت. شــود 

آغاز اجرای طرح ویژه رفع سد معبر وتخلفات شهری در اصفهان

ادامــه خواهــد  اینکــه خشکســالی ها  بــر  کیــد  تا بــا  نیــرو  وزیــر 
بــه  بتوانــد  بهــاری  بارش هــای  شــاید  گفــت:  داشــت، 
کیمیــای وطــن، حمیــد  گــزارش  خشکســالی ها پایــان دهــد. بــه 
گــر در نیمــه دوم  کــرد: ا ــا اعــالم ایــن خبــر بیــان  چیــت چیــان ب

ــای  ــژه روزه ــه وی ــتان( ب ــار و تابس ــی )به ــال آب س
اردیبهشــت  و  فروردیــن  و  اســفند  باقی مانــده 
شــاید  باشــیم،  داشــته  بهتــری  بارش هــای 

کنیــم. غلبــه  بــر شــرایط خشکســالی  بتوانیــم 
هــم  امســال  کــرد:  اظهــار  نیــرو  وزیــر   
در  هــم  هنــوز  و  داشــت  ادامــه  خشکســالی ها 
ــن  ــتیم و ای ــته هس گذش ــالی های  ــه خشکس ادام
آبــان  ماه هــای  در  فقــط  دارد.  اســتمرار  پدیــده 

 و دی بارش هــای خوبــی داشــتیم؛ امــا در ماه هــای مهــر، آذر
بهمن و اسفندماه میزان بارش بسیار کم بوده است. 

کاهــش  چیــت چیــان افــزود: بارش هــای بهمــن و اســفندماه 
قابــل مالحظــه ای دارد و در ۴7 ســال گذشــته در دو مــاه بهمــن 
و اســفند بــه طــور متوســط ۴0 میلیمتــر بــارش ثبــت شــده؛ در 
کــه امســال 10 و 11 میلــی متــر بــوده اســت. وی دربــاره  حالــی 

 میــزان بــارش از ابتــدای ســال آبــی جاری )مهر( تا 1۸ اســفندماه
کــه  کنــون 151 میلــی متــر بــارش ثبــت شــده اســت  گفــت: تا
کاهــش و نســبت بــه پارســال  نســبت بــه درازمــدت 7 درصــد 
کشــور  اقلیمــی   افزایــش نشــان می دهــد. شــرایط  25 درصــد 
را  صرفه جویــی  همیشــه  کــه  می کنــد  ایجــاب 
رعایــت کنیــم؛ امــا ایــن بــه معنای پاســخ نــدادن 
کــردن  بــه نیازهــا نیســت؛ بلکــه درســت مصــرف 
آب در بخش هــای مختلــف از جملــه آشــامیدنی 

کشــاورزی و صنعــت اســت. بهداشــت، 
 وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــه حداقــل 
کتفــا کنیــم، خطــاب بــه کشــاورزان  مصــرف آب ا
کــرد: ظرفیــت باالیــی بــرای صرفه جویــی  اظهــار 
در  ظرفیــت  ایــن  و  دارد  وجــود  کشــاورزی  بخــش  در  آب 
بخش هــای شــرب و بهداشــت اســت. در روزهــای پایانــی ســال 
 کــه اغلــب مــردم بــه شست وشــو و خانــه تکانــی می پردازنــد 
کمتــر آب مصــرف  کنــون بــه فکــر تابســتان باشــند.  بایــد از هــم ا
کنیــم تــا آن را بــرای روزهــای گــرم ســال ذخیره کنیم و تابســتان 

آینــده را بتوانیــم بــدون کمبــود آب ســپری کنیــم.  

گــزارش روابــط عمومــی  شــهرداری و شــورای اســالمی  بــه 
 شــهر شــهرضا در آســتانه ســال نــو و عیــد باســتانی نــوروز، 
واحــد زیباســازی و مبلمــان شــهری بــا هزینــه ای بالــغ 
بــر یــک میلیــارد ریــال  اقــدام بــه رنگ آمیــزی جــداول 

ســطح شــهر می کنــد.
مهدی نیــا  مصطفــی  ســید  مهنــدس 
شــهری(  مبلمــان  و  زیباســازی  )مســئول 
گفــت: در آســتانه ســال  در ایــن خصــوص 
جدیــد و عیــد نــوروز و در اســتقبال از بهــار  به 
دســتور مهنــدس جافــری )شــهردار( جداول  

می شــود.  رنگ آمیــزی  شــهر  ســطح 
بــه  کار رنگ آمیــزی جــداول ســطح شــهر  افــزود:   وی 
کیلومتــر بــا هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیــارد  طــول  150 
کــه شــامل انــواع رنــگ ســفید   ریــال در حــال اجراســت 

مشــکی، زرد و ســبز  اســت.
گفــت:  مهدی نیــا در خصــوص انتخــاب رنــگ جــداول 

و  ســفید  جــداول،  بــرای  ترافیکــی  اســتاندارد  رنــگ 
اجــرای  در  امســال  کــه  اســت  مشــکی  و  زرد  و  مشــکی 
رنگ آمیــزی مدنظــر بــوده اســت و قــرار اســت  جــداول 
بلوارهــای اصلــی ســفید  در میادیــن زرد و مشــکی، در 
و  ســبز  فرعــی   معابــر  در  و  مشــکی  و 
شــود.  ســفیدرنگ  و  فیــروزه ای  و  ســفید 
مســئول پارک هــا و فضــای ســبز شــهری 
راســتای  در  همچنیــن  گفــت:  ادامــه  در 
بــر  عــالوه  شــهر  ســطح  معابــر  زیباســازی 
نصــب المپ هــای ال ای دی  و وال واشــر 
اعــالم  قبــال  کــه  نــور  رقــص  ســازه های  و 
کار رنگ آمیــزی و  بــه دســتور شــهردار محتــرم   ، شــده 
زیباســازی منســوجات فلــزی و لــوازم پارکــی ســطح شــهر 
بــر 500 میلیــون ریــال در حــال  بــا هزینــه ای بالــغ  نیــز 
کــه ان شــاءا... قبــل از پایــان ســال تکمیــل  اجراســت 

شــد. خواهــد 

در آستانه سال نو
شهرداری شهرضا به استقبال بهار رفت 

کرد: وزیر نیرو اعالم 
 خشکسالی ادامه دارد

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/30 شماره پر شماره دادنامه: 9409970351101749  تار
غالمرضا  آقای  خواهان:  شعبه:940581   بایگانی  شماره   9409980351100525
به  احمد  زند  فر نژاد  مجتبی  وز  بهر آقای  وکالت  با  تقی  زند  فر لمجیری  کیقبادی 
نشانی اصفهان، خ توحید، چهار راه پلیس، ساختمان ماکان 3، ط 5، واحد 22  
ویز  پر آقای   .2 جالل   زند  فر مطلق  مدرس  رضا  محمد  سید  آقای   .1 خواندگان: 
زند جالل  4. خانم  یم السادات مدرس مطلق فر قضاوی خوراسگانی 3. خانم مر
زند جالل  6. آقای  صدیقه رجالی زاده  5. خانم ملیحه السادات مدرس مطلق فر
 .7 المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  جالل  زند  فر مطلق  مدرس  صدرالدین  سید 
زی شهرستان اصفهان به نشانی اصفهان ـ خیابان فردوسی  یت جهاد کشاور مدیر
بیت  زی شهرستان اصفهان ـ 8 . اداره کل تر یت جهاد کشاور ـ خ منوچهری ـ مدیر
غدیر  پل  از  بعد  ـ  سوم  آبشار  خیابان  ـ  اصفهان  نشانی  به  اصفهان  استان  بدنی 
ابطال سند )موضوع  زش و جوانان استان اصفهان  خواسته ها: 1.  اداره کل ور ـ 
ابطال سند )موضوع سند مالی  سند مالی است( 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. 

است(
رای دادگاه

آقای  وکالت  با  تقی  زند  فر لمجیری  کیقبادی  غالمرضا  اقای  دعوی  خصوص  در 
وز مجتبی نژاد به طرفیت آقایان و خانمها 1ـ سید محمدرضا مدرس مطلق 2 ـ  بهر
یم السادات  سید صدرالدین مدرس مطلق  3 ـ ملیحه السادات مدرس مطلق  4ـ مر
ویز قضاوی خوراسگانی  زندان جالل 5 ـ صدیقه رجالی زاده 6 ـ پر مدرس مطلق فر
زی شهرستان  یت جهاد کشاور بیت بدنی استان اصفهان 8ـ مدیر تر اداره کل  7ـ 
اصفهان به خواسته ابطال سند 20865 مورخ 1350/8/2  دفترخانه 26 اصفهان 
پالک 667 فرعی از 40 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به پنجاه و یک میلیون 
ابطال  2ـ  یال  ر پنج هزار  و  و بیست  و یکصد  زش منطقه ای یک میلیون  ار و  یال  ر
وخ 1369/2/3 دفترخانه 9 اصفهان پالک 667 فرعی از 40  سند شماره 62492 مر
زش منطقه  یال و ار اصلی بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به بیست و یک میلیون ر
یال و مطالبه خسارات دادرسی  ای ملک یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ر
ونده و دادنامه شماره 257 مورخ 85/3/28  که دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونده کالسه 47/85 ح 3 که  شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان موضوع پر
حکایت از ر سیدگی قبلی به موضوع داشته لذا به استناد بند ششم ماده 84 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 قرار 
یخ  وز از تار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف بیست ر

ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
ییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زاده   35797/ م الف ر

دادنامه
شماره   1394/12/15 تنظیم:  یخ  تار   9409970361702054 دادنامه:  شماره 
شرکت  خواهان:  شعبه:940953   بایگانی  شماره   9409980361700872 ونده:  پر
تقی دزفولی  نژاد  آقای سعید  وکالت  با  کاردگر  ابراهیم  آقای  یت  با مدیر آسیا  بیمه 
زند اسفندیار به نشانی اصفهان خیابان وحید نبش خیابان حسین آباد مجتمع  فر
تجاری عسگری طبقه دوم واحد 5 خوانده: آقای محمد رجایی به نشانی مجهول 
مطالبه   .3 خسارت   مطالبه   .2 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته ها:  المکان  
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  دادگاه  دادرسی   خسارت 

یر مبادرت به صدور رای می نماید. بشرح ز
رای دادگاه 

درخصوص دعوی آقای سعید نژاد تقی دزفولی به وکالت از شرکت بیمه آسیا به 

خسارت  بابت  یال  ر  87/875/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رجایی  آقای  طرفیت 
پرداختی از محل بیمه نامه بدنه مورخ 1386/1/29 به انضمام خسارات دادرسی 
گزارش  برگ  و   1386/1/29 مورخ  بدنه  نامه  بیمه  استناد  به  که  تادیه  تاخیر  و 
وانت  و  در خو دستگاه  یک  غیرمقصر  مالک  به  وارده  خسارت  حساب  تسویه  و 
و  راهور  کارشناسان  نظرات  و   71 ایران   321 الف  انتظامی 13  شماره  به  نیسان 
رسمی دادگستری مطرح گردیده دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید  و مستندات  ابرازی که دال
و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و 
دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان را بنظر 
ثابت دانسته و مستندًا به مواد 198 و 522 و 515 قانون آ د م حکم به محکومیت 
همچنین  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  87/875/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
و  تعرفه  طبق  بدوی  مرحله  دادرسی  خسارات  عنوان  به  یال  ر  6/699/750 مبلغ 
یخ تقدیم دادخواست  خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  پرداخت  هنگام  لغایت   )94/9/3(
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس  وز پس  صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. ظرف بیست ر

ییس شعبه بیست و هشتم حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو  35800/ م الف ر

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/15 شماره پر شماره دادنامه: 9409970361702059  تار
محمدرضا  آقای  خواهان:  شعبه:941185   بایگانی  شماره   9409980361701081
کوچه  ـ  گلزار  خ  ـ  واقفی  یف  شر خ  ـ  اصفهان  نشانی  به  اصغر  علی  زند  فر رجائیان 
ـ طبقه دوم   خواندگان: 1. آقای امیرطیبی 2. آقای  ـ پالک 30  ـ کوچه قیام  قناعت 
تامین   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  اصل  حجازی  اصغر 
خواسته 2. مطالبه وجه چک  3. مطالبه خسارت دادرسی  4. مطالبه خسارت تاخیر 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  تادیه   دادگاه با توجه به محتویات پر

مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه 

نشانی  به  اصغر  علی  زند  فر رجائیان  محمدرضا  آقای  دعوی  خصوص  در 
طبقه   ،30 پالک  قیام،  کوچه  قناعت،  کوچه  گلزار،  خ   ، واقفی  یف  شر خ  اصفهان: 
دوم  خواندگان: 1. آقای امیرطیبی  2. آقای اصغر حجازی اصل همگی به نشانی 
مطالبه   .3 چک   وجه  مطالبه   .2 خواسته  تامین   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .4 دادرسی   خسارت 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: پر
رای دادگاه

آقای  و  امیر طیبی  اقای  به طرفیت  آقای محمدرضا رجائیان  در خصوص دعوی 
یک  استناد  به  یال  ر  55/840/000 مبلغ   مطالبه  خواسته  به  اصل  حجازی  اصغر 
از  و گواهی عدم پرداخت صادره   94/10/10 فقره چک به شماره 367622 مورخ 
بانک محال علیه و یک فقره فاکتور به شماره 7440 مورخ 94/8/17 به انضمام 
با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه 
خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  لت  دال که  خواهان  ابرازی  مستندات  مصدق 
می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را 
به نظر ثابت دانسته و مستندًا به مواد 198 ، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 310 و 313 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
یال بابت  حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 55/840/000 ر

یال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و  اصل خواسته و مبلغ 3/055/200 ر
رسید لغایت  یخ سر از تار خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی 
هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
وز دیگر  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست ر بیست ر

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  ییس  ر

35802/ م الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/12 شماره پر شماره دادنامه: 9409970361702039  تار
رضا  محمد  اقای  خواهان:  شعبه:941113   بایگانی  شماره   9409980361701014
ایستگاه عمان  از  ینبیه، تقاطع بعد  ز زند محراب به نشانی اصفهان، خ  قربانی فر
سامانی ک اسالمی بن بست آزادگان، پ 214، تلفن 09132048033  خواندگان: 1. 
زند امیر همگی به نشانی  د صادقی فر آقای سید سجاد میرهاشمی 2. آقای محمو
سند  تنظیم  به  الزام   .2 دادرسی   خسارت  مطالبه   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول 
یر  ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز و  دادگاه با توجه به محتویات پر در خو

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

د صادقی  2ـ  در خصوص دعوی آقای محمدرضا قربانی به طرفیت 1ـ آقای محمو
آقای سید سجاد میرهاشمی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 
و سواری سمند به شماره انتظامی 36 ج 285 ایران 43 و مطالبه  در یک دستگاه خو
نامه  مبایعه  طی  ابتدا  اول  ردیف  خوانده  اینکه  به  نظر  دادگاه  دادرسی  خسارات 
یداری  و موضوع خواسته  را از خوانده ردیف دوم خر در عادی مورخ 96/7/8 خو
موضوع  و  در خو وش  فر به  اقدام   92/6/10 مورخ  عادی  نامه  مبایعه  طی  سپس  و 
جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خواندگان  و  است  ده  نمو خواهان  به  خواسته 
رسیدگی حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و بر اساس نامه وارده 
ردیف  خوانده  فیه  متنازع  و  در رسمی خو مالک  راهور  اداره   940004459 شماره  به 
دوم می باشد فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندًا به مواد 219 و 
220 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان 
و موضوع خواسته و همچنین محکومیت خوانده  در به تنظیم سند رسمی انتقال خو
حق  در  دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر  2/320/000 مبلغ  پرداخت  به  اول  ردیف 
وز پس از ابالغ  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر در دادگاه  قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست ر

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  ییس  ر

35803/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/11 شماره پر شماره دادنامه: 9409970361702030  تار
محمد  آقای  خواهان:  شعبه:941028   بایگانی  شماره   9409980361700936
زند اسحق به نشانی  زند عبدالرسول با وکالت اقای تیمور مهدی پور فر صالحی فر
وی دادگستری، نبش کوی کیهان، اتاق 137 با تلفن  وبر اصفهان، خ نیکبخت، ر
زند اسکندر به  همراه 09132149746  خوانده: آقای شاهین صالحی جوالندان فر
ینه دادرسی   دادگاه  از پرداخت هز المکان  خواسته ها: 1. اعسار  نشانی مجهول 
یر مبادرت به صدور  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز با توجه به محتویات پر

رای می نماید.
رای دادگاه

زند  درخ صوص دعوی آقای تیمور مهدی پور به وکالت از آقای محمد صالحی فر
زند اسکندر به خواسته  عبدالرسول به طرفیت آقای شاهین صالحی جوالندان فر
یال وجه  ینه دادرسی جهت مطالبه مبلغ 300/000/000 ر پرداخت هز اعسار خواهان از
به مفاد استشهادیه کتبی پیوست  این دادگاه نظر  سه فقره سفته مستند دعوی 
ابال  رغم  علی  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  به  توجه  با  و  دادخواست 
غقانونی دعوی نامبرده را به نظر ثابت و وارد دانسته و مستندًا به مواد 198 ، 506 و 
507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به اعسار 
صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  خواهان  موقت 
وز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر  حضوری و ظرف بیست ر

استان اصفهان می باشد.
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  ییس  ر

35805/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/11 شماره پر شماره دادنامه: 9409970361702028  تار
یخی  9409980361701051 شماره بایگانی شعبه: 941154 خواهان: آقای وحید مر
نشانی  به  حسن  زند  فر پور  یخی  مر باقر  محمد  آقای  وکالت  با  تقی  زند  فر پور 
یان طبقه دوم واحد  اصفهان ، خیابان رحیم ارباب ما بین فرعی 11 و 13 مجتمع آر
زند رحمت اله به نشانی مجهول المکان   یف زاده فر 202 خوانده: خانم مهوش شر
خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت 
یر  ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز دادرسی  دادگاه با توجه به محتویات پر

مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه 

یخی  آقای وحید مر از  به وکالت  پور  یخی  آقای محمدباقر مر در خصوص دعوی 
خواسته  به  اله  رحمت  زند  فر زاده  یف  شر مهوش  خانم  طرفیت  به  تقی  زند  فر پور 
ـ   713502-1 شماره های  به  چک  فقره   9 استناد  به  یال  ر  300/000/000 مبلغ  مطالبه 
ـ   713505  -4      94/4/10  –  713504  -3     94/3/30 ـ   713503-2 ـ   94/3/20
ـ   721762  -7 ـ 94/4/30     713507  -6 ـ 94/4/22      713506  -5     94/4/16
94/4/23   8- 721764 ـ 94/7/27   9- 713505 ـ 94/4/16  و گواهینامه های 
از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر  عدم پرداخت صادره 
تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده  دال
با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
وحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندًا  مطر
انقالب درا مور  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  به مواد 198، 515، 519 قانون 
صدور  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   313  ،310 مواد  و  مدنی 
یال به عنوان اصل  چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ر
ینه های  هز شامل  دادرسی  خسارات  عنوان  به  یال  ر  18/750/000 مبلغ  و  خواسته 
طبق  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  و  قضایی  خدمات  دفتر  تعرفه  دادرسی، 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
رسید هر یک از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و  یخ سر از تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز دیگر قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر  این دادگاه و سپس ظرف بیست ر

استان اصفهان می باشد. 
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  ییس  ر

35806/ م الف

حتما بخوانید!
فوالد مبارکه یکی از 10 شرکت برتر جهان دوشنبـــــه  2۴ اسفندماه 4139۴
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در شـهـــر



نقل وقول
کوشــکی و ســعید مســتغاثی در میزگــردی  - محمدصــادق 
کــه  کردنــد  کیــد  تا گفتنــد و  انقــاب  از  بعــد  از ســینمای 
انقــاب  بنیانگــذار  انتظــار  پیــام و  دولت هــای مختلــف 
درک  درســتی  بــه  ســینما  از  را  رهبــری  معظــم  مقــام  و 

نکرده انــد.
کانون هــای صدابــرداران  - مجمــع عمومــی و انتخابــات 
کــه قــرار بــود ایــن هفتــه برگــزار شــود، بــه  و پژوهشــگران 

کانون هــا بــه تعویــق افتــاد. درخواســت اعضــای ایــن 
کــه فیلــم  کــرد  - ســازمان هنــری رســانه ای اوج اعــام 
ــنواره  ــل جش ــن المل ــش بی ــات« را در بخ ــینمایی »هیه س

فجــر بــه نمایــش در نمــی آورد.
- تازه تریــن اثــر موســیقایی علــی زنــد وکیلــی، خواننــده 
الیــی« بــه آهنگســازی علیرضــا  موســیقی ایرانــی بــا نــام »ال

افــکاری در فضــای مجــازی منتشــر شــد.
از  اســتفاده  عاقه منــدان  بــرای  نــام  ثبــت  فــرم   -
فیلــم  جهانــی  جشــنواره  چهارمیــن  و  ســی  برنامه هــای 

گرفــت. قــرار  جشــنواره  ســایت  روی  فجــر 
بازیگــران  و  عوامــل  نکوداشــت  مراســم  تهیه کننــده   -
کــه در ایــن مراســم برای  کــرد  ســریال »هزاردســتان« بیــان 

اولین بــار از نســخه اچ دی ایــن اثــر رونمایــی می شــود.
از  بعضــی  بــه  یادداشــتی  در  پورناظــری  تهمــورث   -
ســخنان علــی رهبــری رهبــر ســابق ارکســتر ســمفونیک 

اســت. گفتــه  پاســخ  تهــران 
بــا  »اریحــا«  نمایــش  کارگــردان  ســلیمی،  ســهراب   -
ــه  ــه عمــل نکــردن تهیه کننــدگان ایــن نمایــش ب اشــاره ب
کــه  کــرد  عنــوان  اثــر،  قبــال عوامــل  در  مالــی  تعهــدات 
مســئله را از طریــق معاونــت هنــری وزارت ارشــاد پیگیــری 

کــرده اســت.
بهترین هــای  »کــوروش«  ســینمایی  پردیــس   -
ســیوچهارمین جشــنواره فیلــم فجــر را از نــگاه مخاطبــان 
کــرد. نویــد محمــدزاده، عنــوان بهتریــن بازیگــر  معرفــی 
ــم  ــک روز« و »خش ــد و ی ــم »اب ــازی در دو فیل ــرای ب ــرد ب م
و هیاهــو« و پرینــاز ایزدیــار، عنــوان بهتریــن بازیگــر زن 
کردنــد. همچنیــن  کســب  بــرای فیلــم »ابــد و یــک روز« را 
پیمــان معــادی عنــوان متفاوت تریــن بــازی بــرای فیلــم 

کــرد. »ابــد و یــک روز« را دریافــت 
- آرونــد دشــت آرای »دربــاره تصویــرت از مــن تجدیدنظــر 
کــن« را نــوروز ســال آینــده بــا همــکاری نغمــه ثمینــی در 

ــد. ــرا می کن ــد اج هلن
ــه  ــروز جمع ــا، دی ــینمای بریتانی ــر س ــا، بازیگ ــس آلب - ادری
کینگهــام نشــان لیاقــت  کاخ با ۱۱ مــارس بــا حضــور در 

کــرد. دریافــت 

سخن دل

انتقاد تند مهران مهام از برخی بازیگران
بــا  مهــران مهــام، تهیه کننــده می گویــد: برخــی بازیگــران 
اینکــه بیشــترین ســهم مالــی یــک پــروژه را می برنــد، ولــی 
کمتریــن هماهنگــی و همراهــی را بــا عوامــل آن فیلــم یــا 
ســریال دارنــد. مهــران مهــام، تهیه کننــده مجموعــه »ویــا« 
کــه از مدتــی پیــش قصــد ســاخت آن را داشــت، ولــی برخــی 
ــرار اســت  گفــت: ایــن ســریال ق ــد،  کرده ان ــر  عوامــل آن تغیی
کلیــد بخــورد. البتــه مرضیــه  کارگــردان جدیــد  بهــار آینــده بــا 
برومنــد بــه عنــوان مشــاور مــا را همراهــی خواهــد کــرد؛ امــا بــه 
علــت مشــغله های مربــوط بــه جشــنواره نمایــش عروســکی 
کارگــردان حضــور نخواهــد داشــت. وی افــزود:  در ســمت 
کنــون ۱۰ قســمت از فیلمنامــه نــگارش شــده و قــرار بــود  تا
کلیــد بزنیــم؛ امــا بــا توجــه بــه  کار را  بــا همیــن ۱۰ قســمت 
گرفتیــم  کافــی در اختیــار داریــم، تصمیــم   اینکــه فرصــت 
۵ قســمت دیگــر هــم نوشــته شــود و در ســال جدیــد »ویــا« 
کامــل جلــوی دوربیــن ببریــم. ایــن  بــا یــک فیلمنامــه  را 
ــد توضیــح داد:  ــاره انتخــاب بازیگــران جدی تهیه کننــده درب
بــه توافــق رســیدیم، در  کارگــردان  بــا  اینکــه  بــه محــض 
کــه  هرچنــد  کــرد؛  خواهیــم  تصمیم گیــری  هــم  این بــاره 
گهانــی وی  دربــاره ماجــرای ســیامک انصــاری و انصــراف نا
کار، قصــور از مــا نبــود و مــن همچنــان در حــال پیگیــری  از 
هســتم. متاســفانه برخــی بازیگــران، بیشــترین ســهم مالــی 
بیشــترین  و  دارنــد  برمــی  را  پــروژه  یــک  ســرویس دهی  و 
کــردن را هــم از ایشــان شــاهدیم. مهــام  ــاز  ناهماهنگــی و ن
ــا ایــن رفتارهــا بایــد برخــورد  گفــت: بــه نظــر مــن ب در پایــان 
گــر همــه دســت انــدرکاران تلویزیــون بــا هــم متحــد  شــود و ا
بودنــد چنیــن رفتارهایــی از بازیگــران مشــاهده نمی شــد. 
کار نــوروزی قــرار بــود بــا  کــه دو فیلمســاز دیگــر  همان طــور 
کننــد؛ امــا از همــکاری بــا او صرف نظــر  ایــن بازیگــر همــکاری 

ــد. کردن

»سایه هیوال« به بازار آمد
کتــاب پرحاشــیه »ســایه هیــوال«  کــه بــه تازگــی  در شــرایطی 
عبــاس جهانگیریــان راهــی بــازار شــده، ایــن نویســنده از 
گــذاری اثــر تراژیــک »جشــن عروســک ها« بــه ناشــر خبــر  وا
کــه در  کتــاب »ســایه هیــوال« ایــن نویســنده  داد. بــه تازگــی 
کانــون  امــروز«  نوجــوان  »رمــان  ح  طــر کتاب هــای  زمــره 
کــودکان و نوجوانــان بــود، در انتشــارات  پــرورش فکــری 
کانــون راهــی بــازار شــده اســت. پلنــگ در حــال انقــراض 
ــان اســت و نویســنده آن را  ــی ایــن رم ــی، موضــوع اصل ایران
یکــی از بهتریــن رمان هــای خــود می دانــد. جهانگیریــان 
کانــون رد شــده بــود و  کــه در  کتــاب  پیش تــر دربــاره ایــن 
ــن  ــط همی ــر، توس ــن اث ــش از ای ــری و دفاع ــا پیگی ــره ب باالخ
دالیــل  از  یکــی  بــود:   گفتــه  رســید،  چــاپ  بــه  انتشــارات 
نابــودی محیــط زیســت، آن اســت کــه برخــی از دامــداران به 
منظــور حفاظــت از دام هــای خــود افــرادی را اجیــر می کننــد 
تــا بــا نابــودی حیواناتــی همچــون پلنــگ یــا یوزپلنــگ از 

کننــد. دام هایشــان حفاظــت 

اخبار کوتاه 

 »بادیگارد« ۲۶ اسفند 
به اصفهان می آید

کیمیــای وطــن: فیلــم ســینمایی »بادیــگارد« تازه تریــن اثــر 
ابراهیــم حاتمی کیــا از چهارشــنبه ۲۶ اســفند در ســینماهای 
دفتــر  فیلمیــران،  اعــام  بنابــر  مــی رود.  پــرده  روی  کشــور 
پخــش فیلــم ســینمایی »بادیــگارد«، تازه تریــن اثــر ابراهیــم 
حاتمی کیــا ایــن فیلــم از چهارشــنبه ۲۶ اســفندماه ۱۳۹۴ 
در ســینماهای تهــران و شــهرهای بــزرگ نظیــر اصفهــان، 
مشــهد و... بــه نمایــش عمومــی درخواهــد آمــد. ایــن فیلــم 
کــران نــوروزی ســال ۹۵ در نظــر  از جملــه آثــاری اســت کــه در ا
گرفتــه شــده اســت. »بادیــگارد« در ســی وچهارمین جشــنواره 

فیلــم فجــر حضــور داشــت.

»نوروزگاه« به دنبال 
کرمان احیای فرهنگ نوروز در 

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ویژه برنامــه  گفــت:  کرمــان  اســتان  گردشــگری 
کرمان  نــوروزگاه بــه دنبــال احیــای فرهنــگ نــوروز در 
بــا  اســت. »محمــود وفایــی« در جمــع خبرنــگاران 
تاریــخ  از  نــوروزگاه  برگــزاری ویژه برنامــه  بــه  اشــاره 
میــدان  محــل  در  جــاری  اســفندماه   ۲8 تــا   ۲۴
ــوروزگاه  ــی ن ح مل ــر ــزود: ط ــان اف کرم ــان  ــی خ گنجعل
بــا هــدف معرفــی، احیــا و حفــظ آیین هــا، ســنت ها 
کرمــان  اســتان  نــوروز در  بــا  مرتبــط  برنامه هــای  و 
ــا اشــاره بــه حفاظــت از میــراث  اجــرا می شــود. وی ب
دســتخوش  زمــان  گــذر  در  کــه  اســتان  ناملمــوس 
تغییــرات می شــود، بیــان داشــت: در حــوزه میــراث 
توجــه  بایــد  کــه  بخش هایــی  از  یکــی  فرهنگــی 
گیــرد و آســیب های آن شــناخته شــود،  ویــژه قــرار 
اســت. وی  ناملمــوس  میــراث  از  مســئله حفاظــت 
کرمــان در  کهــن  بــه اجــرای آهنگ هــا و بازی هــای 
کــرد و اظهــار داشــت: برپایــی  ایــن ویژه برنامــه اشــاره 
کرمــان بــا ســازهای نواحــی و  آهنگ هــای نــورزی 
چهارشنبه ســوری  تحویــل،  ســال  پیشــواز  مراســم 
و  آمــوزش  تاریخــی،  و  دیرینــه  رســوم  بــا  ســنتی 
هــزار  چنــد  پیشــینه  بــا  محلــی  بــازی   ۲۵ کارگــروه 
ســاله ماننــد هفت ســین، عمــو نــوروز، قوتــو، پتــه، 
ح ملــی نــوروزگاه  اتلــک و... از جملــه برنامه هــای طــر
اســت. وفایــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی غرفه هــای 
صنایــع دســتی بومــی ماننــد شــالبافی و پتــه دوزی 
و  حماســه ها  دســتخوش  تاریــخ  طــول  در  کــه 
ایــن  کــرد:  بیــان  بوده انــد،  جهانــی  رویدادهــای 
در  زنــده  صــورت  بــه  دســتی  صنایــع  رشــته های 
وی  می شــوند.  تولیــد  عاقه منــدان  دیــد  معــرض 
گــذر زمــان  کرمانــی در  بــه نمایشــگاه عکــس نــوروز 
گفــت: همچنیــن بازی هــای رایــج و  کــرد و  اشــاره 
کرمــان اجــرا شــده و آییــن  ــازار  کار آواهــای محیــط ب
شــهدا  مــزار  در  ســال  پنجشــنبه  آخریــن  در  علفــه 
بــه رســم قدرشناســی و یادمــان درگذشــتگان اجــرا 

می شــود.

تمدیدمهلت شرکت 
در مسابقه »راز سر به مهر« 

دبیــر اجرایــی ســتاد مبشــر غدیــر شــهرداری یــزد از اجــرای 
مســابقه کتابخوانــی »راز ســر بــه مهر« خبــر داد و گفت: برای 
شــرکت در ایــن مســابقه تــا ۲۹ اســفند زمــان باقــی مانــده 
کــرد: »راز ســر بــه مهــر«،  اســت. »علیرضــا ثواچــه« اظهــار 
کــه امــکان  کتابخوانــی مجــازی اســت  عنــوان یــک مســابقه 
شــرکت در ایــن مســابقه تــا ۲۹ اســفندماه ادامــه دارد. وی 
کتابچــه در مــورد خطبــه  کــرد: راز ســر بــه مهــر، یــک  عنــوان 
کتابچــه از ســتاد مبشــر غدیــر در  کــه دریافــت  فدکیــه اســت 
شــهرداری یــزد یــا دانلــود آن از باشــگاه مبشــران غدیــر یــا 
ســایت مبشــران غدیــر امکان پذیر اســت.ثواچه خاطرنشــان 
کــرد: ایــن مســابقه در مجمــوع ۱۰ امتیــاز دارد؛ امــا تمــام 
کرده انــد، در قرعه کشــی  کــه امتیــاز 8 تــا ۱۰ دریافــت  افــرادی 
جوایــز نفیــس ایــن مســابقه شــرکت داده می شــوند. دبیــر 
ایــن  داد:  ادامــه  شــهرداری  غدیــر  مبشــر  ســتاد  اجرایــی 
ــزار می شــود و عاقه منــدان  ــه صــورت آنایــن برگ مســابقه ب
در هــر ســاعتی از شــبانه روز تــا ۲۹ اســفند می تواننــد در ایــن 
کــرد: عاقه منــدان بــه  کیــد  کننــد. وی تا مســابقه شــرکت 
شــرکت در ایــن مســابقه، بایــد ابتــدا بــه عضویــت باشــگاه 
کــه نحــوه عضویــت در ایــن باشــگاه در  مبشــر غدیــر در آینــد 
ســایت مبشــر غدیــر بــه نشــانی mobasherghadir.ir اعــام 
کــرد: ایــن مســابقه بــا هــدف  شــده اســت. ثواچــه عنــوان 
معرفــی جایــگاه حضــرت زهــرا)س( در احادیــث، روایــات و 
خطبه هــا و آشــنایی بــا ســیره زندگــی آن حضــرت در آســتانه 

ــزار شــده اســت. شــهادت ایــن بانــوی بزرگــوار برگ

واریز یارانه ۵ میلیارد تومانی 
بیمه خبرنگاران

یارانــه بیمــه پاییــز ۹۴ نشــریات و پایگاه هــای خبــری بــرای 
حــدود ۱۰ هــزار نفــر از روزنامــه نــگاران و فعــاالن مطبوعاتــی 
بــا رقمــی بالــغ بــر ۴8 میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال به حســاب 
ــات  کل مطبوع ــد. اداره  ــز ش ــانه ها واری ــاز رس ــان امتی صاحب
انتشــار  ضمــن  اطاعیــه ای  در  داخلــی  خبرگزاری هــای  و 
فهرســت یارانــه ۴ میلیــارد و 8۵۰ میلیــون تومانــی بیمــه 
پاییــز ۹۴ متعلــق بــه ۳۹۴ رســانه و اســامی بیمــه شــدگان 
ــی  ــی(، توضیحات ــگار و فعــال مطبوعات )۹ هــزار و ۶۰۰ خبرن
و  فرهنــگ  وزارت  سیاســت  راســتای  در  کــرد:  ارایــه  نیــز 
ارشــاد اســامی در پیگیــری موضــوع بیمــه روزنامه نــگاران 
امتیــاز  صاحبــان  بــه  کمــک  و  مطبوعاتــی  همــکاران  و 
واریــزی  مبالــغ  مطبوعــات،  قانــون   ۴۶ مــاده  اجــرای  در 
رســانه ها بابــت بیمــه پرســنل بــه آنــان عــودت می شــود. 
در پیگیــری جــدی ایــن سیاســت و عــاوه بــر جنبه هــای 
بســته   ۶ فصــل  در  کــه  همان طــور  حمایتــی   - تشــویقی 
خ ۲۵ مهــر این  حمایتــی اعــام شــده اســت و در اطاعیــه مــور
گرفتــه اســت، رســانه هایی  کیــد قــرار  کل نیــز مــورد تا اداره 
کــه اساســا فاقــد فهرســت بیمــه هســتند، از هــر گونــه حمایت 
محــروم خواهنــد بــود تــا نســبت بــه احقــاق حقوق همــکاران 

خــود، جّدیــت مبــذول دارنــد.

اخبار کوتاه

    برخــی نامزدهــای برنامــه ســه ســتاره کــه بــه 
سرویس فرهنگی

منصوره شوشتری

بررســی و نظرســنجی افــکار عمومــی دربــاره 
تولیــدات یک ســاله صداوســیما در هشــت بخــش می پــردازد، 
رقابــت شــدیدی بــرای تبلیــغ برنامه هایشــان دارنــد؛ در حالــی 
کــه بــا گذشــت بیــش هفــت شــب از برنامه ســه ســتاره رقابت ها 
ــت  ــده اس ــدید ش ــر ش ــوان برت ــت عن ــرای دریاف ــا ب ــن نامزده  بی
بــه نظــر می رســد داشــتن برنامــه زنــده تلویزیونــی بــرای بعضــی 
نامزدهــا موقعیــت خوبــی را بــرای تبلیــغ برنامه هایشــان فراهم 

کرده است.
احســان  اجــرای  و  تهیه کنندگــی  بــه  ســتاره  ســه  برنامــه   
ــا شــکل و شــمایلی متفــاوت از ســال قبــل  علیخانــی امســال ب
تولیــد و از شــنبه ۱۵ اســفند از شــبکه ســه ســیما پخــش شــد. در 
ایــن برنامــه، ابتــدا همــه تولیــدات تلویزیــون در همــه شــبکه ها 
ســرگرمی،  و  ورزش  برنامه هــای  اجــرا،  بخــش  هشــت  در 
گزارشــگران برنامــه ای، مجموعه هــای داســتانی و نمایشــی، 
بازیگــران مــرد، بازیگــران زن و دو بخــش جنبــی ورزشــکاران 
برتــر زن و مــرد بــه هیئــت داوران، متشــکل از ۳۳ شــخصیت 
حقیقی و حقوقی، معرفی و بعد از نظرســنجی از آنان، هشــت 

نامــزد در هــر رشــته معرفــی شــدند.
ثار، مردم هستند   داور اصلی آ

ســه ســتاره از زمــان آغــاز پخــش هــر شــب مهمــان بعضــی از 
نامزدهاســت و همزمــان از مــردم می خواهــد بــا ارســال پیامــک 
فــرد برتــر را در هــر یــک از ایــن رشــته ها معرفــی کننــد؛ بــه همین 

برنامــه  مهمانــان  و  علیخانــی  احســان  شــب ها  ایــن  دلیــل 
کــه در واقــع داور اصلــی آثــار، مــردم هســتند؛  گفته انــد  بارهــا 
کــه یقینــا نقطــه قــوت ایــن برنامــه و رونــد انتخــاب  موضوعــی 

برترین هــای تلویزیــون در ســال ۹۴ اســت. 
برنامــه ویــژه ســال تحویــل  نهایــی در هــر رشــته در  نامــزد 
مهمــان ســه ســتاره خواهــد بــود و معرفــی خواهــد شــد؛ امــا بــاز 

هــم جایــزه گرفتــن از مــردم آن هــم در روزگار رقابــت تنگاتنــگ 
ــرای همــه نامزدهــا ارزشــمندتر اســت  ــا ب ــواع رســانه ها، یقین ان
و شــاید بــه همیــن دلیــل آن هــا از همــه راه هــا از جملــه آنتــن 

تلویزیــون بــرای تبلیــغ برنامه هایشــان اســتفاده می کننــد.
  تبلیغ منصفانه

از  بعضــی  ضبط شــده  یــا  زنــده  پخــش  می رســد  نظــر  بــه 

برنامه هــا، ماننــد برنامــه ۹۰ یــا فوتبــال ۱۲۰ و آنتــن تلویزیــون 
بــه عرصــه خوبــی بــرای تبلیغــات ایــن برنامه هــا تبدیــل شــده 

اســت. 
از ســویی مســئوالن تولیــد برنامــه ســه ســتاره فرصــت حضــور 
در ایــن برنامــه و در نتیجــه تبلیــغ بــرای برنامه شــان را بــه 
ــد و از دیگــر ســو، تبلیــغ در فضــای  بســیاری از نامزدهــا داده ان
مجــازی بــرای نامزدهــا توســط خــود آن هــا و طرفدارانشــان 
نیــز بــازار داغــی دارد؛ در ایــن میــان نمی تــوان منکــر پیشــتازی 

ــد.  ــت ش آنتــن تلویزیــون از جهــت تاثیرگــذاری و اهمی
کلــی برنامــه ورزشــی ۹۰ و فوتبــال ۱۲۰  گذشــته از ایــن، بــه طــور 
کافــی  ــدازه  ــه ان ــا می پــردازد، ب ــه بررســی فوتبــال روز اروپ ــه ب ک
بیننــده دارد و شــاید بــه همیــن دلیــل در برنامــه پنجشــنبه 
گذشــته مجــری ایــن برنامــه روی آنتــن زنــده بــه تبلیــغ دربــاره 
ســه  نظرســنجی  در  خواســت  بیننــدگان  از  و  پرداخــت  آن 
کــه برنامه هــای دیگــر از آن  ســتاره بــه آن رأی دهنــد؛ امکانــی 
محــروم  هســتند؛ زیــرا زمــان پخــش آن پایــان یافتــه اســت. 
کــه  برنامــه  ایــن  در  بایــد  ســتاره  ســه  تهیه کننــدگان  شــاید 
کســب نظــر مــردم بــرای تعییــن برترین هــای  قطعــا بــه دنبــال 
گذشــته اســت، ضوابطــی را بــرای  تلویزیــون در یــک ســال 
کننــد  تبلیــغ رســانه ای تولیدکننــدگان هــر برنامــه ای تعییــن 
کــدام  مــردم  بتــوان فهمیــد  بهتــر  تــا در شــرایط منصفانــه، 
ــئوالن  ــکل، مس ــن ش ــه ای ــندیده اند و ب ــتر پس ــا را بیش برنامه ه
صداوســیما راحت تــر دربــاره تولیــد برنامه هــای ســال آینــده 

تصمیــم بگیرنــد.

برنامه سه ستاره و رقابت شدید نامزدها برای تبلیغات

داور اصلی آثار، مردم هستند

نخســتین قســمت مجموعــه تلویزیونــی نــوروزی »پــادری« 
کارگردانــی محمدحســین لطیفــی جمعــه ۲8 اســفند  بــه 
کاری از  روی آنتــن مــی رود. ســریال تلویزیونــی »پــادری« 
کــه در ۱۵ قســمت  گــروه فیلــم و ســریال شــبکه یــک اســت 

حوالــی  نــوروز  شــب های  دقیقــه ای،   ۴۵
می شــود.  پخــش  دقیقــه   ۲۲ و   ۱۵ ســاعت 
مناســبتی،  مجموعــه  ایــن  قســمت  اولیــن 
در  رفــت.  خواهــد  آنتــن  روی  اســفند   ۲8
خاصــه داســتان ایــن ســریال آمــده اســت: 
قالی شــویی مشــتاق تعطیــل شــده و فیــروز 
در آســتانه عیــد نــوروز بــه خاطــر حفــظ اعتبــار 
یــک  اجــاره  بــا  می کنــد  ســعی  قالی شــویی، 

کــه بــا انبوهــی  کارش را ادامــه دهــد. او  قالی شــویی دیگــر، 
از فرش هــای نُشســته روبــه رو اســت، دردســرهای جدیــدی 
برق نــورد،  هومــن  »پــاَدری«  در  می دهــد.  خ  ر برایــش 
بهنــام تشــکر، ســیما تیرانــداز، امیرحســین رســتمی، نــگار 
 عابــدی محمدرضــا شــیرخانلو، یــاس نــوروزی، مجید یاســر
فاحت پیشــه  زینــب  تســلیمی،  شــهین  آبــادی  ابراهیــم 

کریــم قربانــی، صدرالدیــن  فریبــا طالبــی ابراهیــم آبــادی 
مهــدی  میرعظیمــی،  نصــرت  جاویــد،  آتیــه  حجــازی 
خلیل نــژادی حســام  قاســمی فرد  حســین   دانایی مقــدم، 
علیرضــا  طباطبایــی،  جــال  ســید  جوینده میــرزا،  جــواد 
 درویــش، جهانگیــر اژدری، مجیــد خدایــی
رضانیلــی  محمــد  کبری نــژاد،  ا مجتبــی 
می کننــد.  نقــش  ایفــای  فکــری  ســعید  و 
تهیه کننــده:  از  عبارتنــد  ســریال  عوامــل 
کــوروش  ســید محمــود رضــوی، نویســنده: 
کارگردانــی:  گــروه  سرپرســت  نریمانــی، 
و  اجرایــی  مشــاور  نجــف زاده،  علیرضــا 
کارگــردان: امیرعبــاس لطیفــی، مدیــر تولیــد: 
کریمــی،  امیــر  تصویربــرداری:  مدیــر  متولــی،  مرتضــی 
گریــم:  طــراح صحنــه و لبــاس: محســن نــوروزی، طــراح 
عدالت دوســت  علــی  صدابــردار:  امیــدواری،   ایمــان 
مدیــر برنامه ریــزی: علــی صابــری، دســتیار تهیــه: فیــاض 
هوشــیار، منشــی صحنــه: رضــا بقایــی و عــکاس: مهدیــه 

لطفــی.

سریال »پادری« از ۲۸ اسفند روی آنتن شبکه یک می رود
رییــس حــوزه هنــری اســتان چهارمحــال و بختیــاری فقــدان 
ســالن های ســینما در مرکــز شهرســتان ها و عــدم وجــود پردیــس 
کــران همزمــان چنــد فیلــم را از جملــه  ســینمایی بــه منظــور ا
و  کــرد  عنــوان  اســتان  ســینمای  حــوزه  در  اساســی  مشــکات 

رفــع  امــکان  کافــی  بودجــه  تامیــن  بــا  گفــت: 
حجــت  شــد.  خواهــد  فراهــم  مشــکات  ایــن 
اهلل شــیروانی بــا اشــاره بــه وجــود دو ســینما در 
کــرد: ســینما بهمن شــهرکرد  ســطح اســتان اظهــار 
وی  اســت.  اســتان  اســتاندارد  ســینمای  تنهــا 
ســینمای اســتاندارد را پردیس هــای ســینمایی 
کــرد و افــزود: پردیس هــای ســینمایی  معرفــی 

گرفتــه و شــامل چنــد  بــه منظــور احتــرام بــه مخاطــب شــکل 
ــا  ــیروانی ب ــتند. ش ــم هس ــد فیل ــان چن ــران همزم ک ــرای ا ــالن ب س
کــران و همچنیــن نــوع  بیــان اینکــه شــرایط زمانــی و مکانــی ا
کــرد:  کیــد  تا تاثیــر بســزایی در جــذب مخاطبــان دارد،  فیلــم 
کــه می توانــد بســیاری از مفاهیــم را  ســینما یــک رســانه اســت 

ــرای پــرورش، آمــوزش و تربیــت باشــد.  ــزاری ب انتقــال داده و اب
ــم  گســترده مــردم و دســتگاه های دولتــی از فیل وی از اســتقبال 
»محمــد رســول اهلل« در ســال جاری خبــر داد و گفــت: فیلم هایی 
همچــون »محمــد رســول اهلل« کــه بــا ذایقــه دینی، عرفــی، بومی 
می توانــد  دارد،  هماهنگــی  مخاطــب  ملــی  و 
کنــد. شــیروانی  یــک جنبــش جهانــی را ایجــاد 
نبــود ســالن های ســینما در مرکــز شهرســتان ها و 
کــران  عــدم وجــود پردیــس ســینمایی بــه منظــور ا
همزمــان چنــد فیلــم را از جمله مشــکات اساســی 
تصریــح  و  عنــوان  اســتان  ســینمای  حــوزه  در 
کافــی امــکان رفــع ایــن  کــرد: بــا تامیــن بودجــه 
کــران ۲8 فیلــم  مشــکات فراهــم خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه ا
کــرد: اســتقبال  کنــون اظهــار  ســینمایی از ابتــدای ســال جاری تا
کــودکان( )مخاطــب  وکاه قرمــزی  موش هــا  شــهر  فیلــم   از 

اخراجی هــا، رســوایی، محمــد رســول اهلل )ص( و قاده هــای 
ــت. ــوده اس ــمگیر ب ــیار چش ــاالن( بس ــب بزرگس ــا )مخاط ط

مشکالت سینمایی چهارمحال و بختیاری

کران بهمن و اسفند 94 جدول فروش ا

گــروه نویســندگان بیــش از همــه  گفــت: »مــا بــه عنــوان  نویســنده  »درحاشــیه« 
و پیــش از همــه، تمایلــی بــرای نوشــتن »در حاشــیه ۲« در ایــن فضــا و بــا ایــن 
ــر روی دوش  کار ب ــرای ادامــه   ــنگینی ب ــد س ــی تعه ــا وقت ــتیم؛ ام ــرایط نداش ش
گفتیــم و بــا همــه چیزهایــی که داشــتیم و نداشــتیم،  تهیه کننــده بــود، یــا علــی 
وســط میــدان آمدیــم.« امیــر مهــدی ژولــه بــه بهانــه  برگزیــدگان تلویزیــون در 
ســال ۹۴، نکاتــی را دربــاره  شــرایط ســاخت مجموعــه  »درحاشــیه ۲«، فشــارها 
ــای  ــرای ایف ــری ب ــران مدی ــور مه ــدم حض ــد و ع ــه تولی ــدن پروس ــی ش و طوالن
کــرد. نویســنده »درحاشــیه ۲« در  ح  گرام خــود مطــر نقــش در صفحــه  اینســتا
بخش هایــی از نوشــته آورده اســت: »مــن تــا االن راجــع بــه مجموعــه »در 
کــه مــا یــک  حاشــیه ۲« حرفــی نــزده بــودم؛ ولــی االن دوســت دارم بگویــم 
ســریال متوقــف شــده »در حاشــیه ۱« را بــا آن حواشــی تمام ناشــدنی داشــتیم 
کار  کــه ادامــه   کــه مــردم دوســت داشــتند؛ بــا ایــن توضیــح  کترهایــی  کارا بــا 

در بیمارســتان ممکــن نبــود؛ حتــی روپــوش سفیدپوشــیدن هــم امکان پذیــر 
ح جایگزیــن مثــل تیمارســتان و خانــه ســالمندان و بنــگاه  نبــود. چنــد طــر
گزینــه ادامــه مســیر و  اقتصــادی و ... هــم مــورد تاییــد قــرار نگرفــت. تنهــا 
فرســتادن آن هــا بــه بیمارســتان و تادیبشــان بــود. مــا از اول می دانســتیم 
کــه فضــای تلــخ و ســنگینی در زنــدان خواهیــم داشــت. از حضــور خانم هــا 
و قصه هــای خانوادگــی محــروم خواهیــم بــود و از همــه مهم تــر بزرگ تریــن 

ــت.«  ــم داش ــادی را نخواهی ــی نق ــیه ۱« یعن ــی »در حاش ویژگ
کــرده اســت: »فشــار آن توقــف و طوالنــی شــدن آن پروســه تولیــد  ژولــه عنــوان 
کــه  کم کــم غیرهمدالنــه و غیردوســتانه شــده بــود و امیــدی  کــه  کار  و فضــای 
کار در یــک فضــای جدیــد وجــود نداشــت  بــه بازخوردهــای مثبــت ادامــه 
کار بــازی نکــرد؛ آقــای  کــه آقــای مدیــری از ابتــدای  نتیجــه اش ایــن بــود 
تــا  آقــای غفوریــان و رضــوی  کار جــدا شــد و  از  پانزدهــم  از قســمت  رادش 

ماندنــد. کار  در  نوزدهــم  قســمت 
کردیــم؛   چندین بــار داســتان را براســاس نبــودن یــا رفتــن بازیگــران بازنویســی 
کنیــم و بترکانیــم، فقــط بــه  نــه بــرای اینکــه مثــل در حاشــیه یــک ســر و صــدا 
ــه انجــام برســانیم. این هــا توجیــح  ــه ب کــه ایــن تعهــد را آبرومندان ایــن امیــد 
کــه مــا بیشــتر از همــه بــه آن واقفیــم.  نقــاط ضعــف »در حاشــیه۲« نیســت 
کردیــم.  کــه بدانیــد مــا در چــه شــرایطی چــکار  این هــا درد دل هایــی اســت 
کــرده اســت: »از مشــکات مالــی پــروژه و اصاحــات  ح  ژولــه در پایــان مطــر
ایــن  بــه  و  تمــام قســمت ها می گــذرم  تــه  و  بــه هــم ریختــن ســر  و  پخــش 
گــروه بــود نــه در  کــه در حاشــیه ۲ نــه انــدازه توانایــی ایــن  بســنده می کنــم 
کار چــه  شــأن لیاقــت شــما و اینکــه یــادآوری می کنــم بچه هــای نویســنده ایــن 
کنــار تهیه کننــده، چــه در انعطاف پذیــری در مقابــل تغییــرات  در ایســتادن 
عجیــب و غریــب و چــه در تــاش بــرای جنگیــدن بی شمشــیر و ســپر، ســنگ 

ــد.« کردن ــی  ــتند و پهلوان گذاش ــام  تم

فیلــم ســینمایی »احتمــال بــاران اســیدی« 
صناعی هاســت.  بهتــاش  ســاخته  اولیــن 
و  نویســنده  شــاعر،  لنگــرودی،  شــمس 
و  مقــدم  مریــم  کنــار  در  ادبیــات  پژوهشــگر 
پوریــا رحیمــی ســام، نقــش اصلــی ایــن فیلــم 

می کننــد.  بــازی  را 
فضــای  در  اســیدی«  بــاران  »احتمــال 
روایــت  را  قصــه  شــاعرانه،  و  مینی مــال 
ــتگی  ــه سرگش ــاده، قص ــی س ــا روایت ــد ب ــاش می کن ــم ت ــن فیل ــد. ای می کن
بــاران  »احتمــال  بکشــد.  تصویــر  بــه  را  مختلــف  نســل های  آدم هــای 
بمبئــی  فیلــم  جشــنواره  هفدهمیــن  مســابقه  بخــش  در  اســیدی« 
فســتیوال  مســابقه  بخــش  زوریــخ،  فیلــم  جشــنواره  یازدهمیــن 
حضــور   ... و  بمبئــی  فیلــم  جشــنواره  هفدهمیــن  کلمبــو،   فیلــم 
کســب جایــزه نتپــک در اســترالیا  داشــته اســت. ایــن فیلــم موفــق بــه 

شــده اســت.
 پخــش بیــن المللــی ایــن فیلــم بــه عهــده محمــد اطبایــی اســت. بهتــاش 
صناعی هــا پیــش از ایــن فیلــم، ســاخت آثــار متعــددی را در زمینــه فیلــم 

کارنامــه خــود داشــته اســت.  کوتــاه، مســتند و انیمیشــن در 
بهتــاش  عهــده  بــر  اســیدی«  بــاران  »احتمــال  فیلــم  ســرمایه گذاری 

اســت. بــوده  بــرادری  اهلل  روح  و  ســرایی  ســاجده  صناعی هــا، 
بازیگــران: شــمس لنگــرودی، مریــم مقــدم، پوریــا رحیمی ســام، ارســان 
عبدالهــی، عیســی حســینی، حبیــب پورســیفی، پرویــن ملکــی، امــان 

ــینیان. ــن حس ــمند، حس ــینوهه دانش ــی، س رحیم

نویسنده »درحاشیه 2« سکوتش راشکست

درد دل های امیرمهدی ژوله از سریال پرحاشیه
احتمال باران اسیدی

نزدیکتر

پایانخدمت

آزادیمشروط

بوفالو

کوچهبینام

74,642,600تومان

45,404,300تومان

47,343,300تومان

79,506,600تومان

1,636,316,300تومان

سرای گلشن بازار میدان نقش جهان اصفهان/ عکس: ایمنا

در قاب تصویر
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لغو سفر استقالل به سوئد
 

فروردینمــاه  پنجــم  اســتقالل،  فوتبــال  تیــم  بــود  قــرار 
بــرای بــازی دوســتانه بــا  هاماربی ســوئد راهی این کشــور 
شــود؛ امــا آبی هــا بــا ارســال نامــه ای بــه ایــن باشــگاه 
کــه نمی تواننــد در تاریــخ تعیین شــده در  کردنــد  اعــالم 
کشــور اروپایــی حضــور یابنــد. نصــراهلل عبداللهــی  ایــن 
مشــاور ویــژه بهــرام افشــارزاده بــا اعــالم ایــن خبــر بــه 
گفــت: برخــی بازیکنــان آســیب دیده  خبرگــزاری تســنیم 
همچنیــن  هســتند؛  حاضــر  ملــی  تیــم  در  برخــی  و 
کشــور دارنــد؛ بــه همیــن  تعــدادی نیــز مشــکل خــروج از 
ایــن  کــه  کردیــم  درخواســت  ســوئدی  تیــم  از  دلیــل 
ــام حذفــی  ــال ج ــازی فین ــه بعــد از ب ــازی دوســتانه را ب ب
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  کنــد. وی  ایــران موکــول 
اســتقالل متوجــه  خســارتی  اســت،  دوســتانه   بــازی 

 نمی شود.

 کارها با مدیریت قلعه نویی
 به خوبی پیش می رود

ورزشــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  الهویــی  ســعید 
خبرگــزاری تســنیم در خصــوص اینکــه موفقیت هــای 
ایــن تیــم  کادر فنــی جدیــد  بــا  کتورســازی  اخیــر ترا
فکــر  داشــت:  اظهــار  اســت،  خــورده  رقــم  چگونــه 
امیــر  جدیــد،  فنــی  کادر  کار  ابتــدای  در  می کنــم 
کــه  گفــت  کــرد و  قلعه نویــی در مصاحبــه ای اعــالم 
بزرگ تریــن مشــکل تیــم چنددســتگی بیــن بازیکنــان 
در  کــه  اســت  ســرباز  بازیکنــان  و  خارجــی  داخلــی، 
ع را مرتفــع  کردیــم ایــن موضــو اولیــن اقــدام تــالش 
دوســتی  و  همدلــی  بازیکنــان  تمــام  بیــن  و  کــرده 
بــه وجــود بیاوریــم. قــرار بــود ایــن اتفــاق در اردوی 
کــه ایــن اردو لغو شــد و در  ج از کشــور رقــم بخــورد  خــار
کیــش شــدیم. در ایــن اردو هــر  نهایــت راهــی اردوی 
ــا  ــد و ب ــتر می ش ــم بیش ــان تی ــن بازیکن ــی بی روز همدل
کتورســازی برگشــت؛  کم کــم قــدرت ترا ایــن شــرایط 
ضمــن اینکــه نقــاط ضعــف تیــم در نیم فصــل اول 
بــه خوبــی آنالیــز شــد. چنــد مهــره بــه جمــع مــا اضافــه 
داریــم. اختیــار  در  خوبــی  تیــم  کنــون  ا کــه  شــدند 
کتورســازی  کادر فنــی و آنالیــزور تیــم فوتبــال ترا عضــو 
کتورســازی  ادامــه داد: یکــی از عوامــل موفقیــت ترا
کادر  کارهــای  هماهنــگ و بــا برنامــه پیــش رفتــن 
بــه خوبــی پیــش می بریــم؛ هــر  کار را  فنــی اســت. 
انجــام  درســتی  بــه  را  دارد  کــه  وظیفــه ای  کســی 
کادر فنــی جدیــد را در نتیجــه ای  می دهــد و عملکــرد 
کســب شــده اســت، می بینیــد. ایــن نتیجــه بــا  کــه 
ح  شــر شــدن  تعریــف  فنــی،  کادر  بیــن  هماهنگــی 
کــه  کاری هــم  کــه بخشــی از  وظایــف و همدلــی اســت 
کادر  مــن انجــام می دهــم، بــه همیــن شــکل اســت. 
فنــی تیــم را همــه بــا هــم انجــام می دهیــم و هیــچ 
از هــم نیســت. مــن، رحمــان رضایــی،  کاری جــدا 
علیرضــا پژمــان، تــاوارس، رودولفــو لوئیــس و تمامــی 
کادر فنــی بــا مدیریــت قلعه نویــی بــه خوبــی   اعضــای 

کارهــا را پیــش می بریــم.

گر سوشا دعوت نمی شد  ا
لیست تیم ملی عالی بود

کربکنــدی، ســرمربی اســبق ذوب آهــن دربــاره  رســول 
لیســت  ایــن  می گویــد:»  کــی روش  جدیــد  لیســت 
لیــگ  بــه  کاملــی  توجــه  کــی روش  می دهــد  نشــان 
در  خوبــی  عملکــرد  کــه  بازیکنانــی  همــه  و  داشــته 
البتــه  شــدند.  دعــوت  داشــتند،  امســال  مســابقات 
بــه نظــر می رســد لیســت انتظــار تیــم ملــی، نفــرات 
اصلــی تیــم ملــی را تشــکیل می دهــد.  بــازی مقابــل 
زدن  محــک  بــرای  خوبــی  فرصــت  عمــان  و  هنــد 
کــردن جوانــان اســت. لیســت فعلــی تیــم  و پختــه 
کــی روش لیــگ را بــه  ملــی نشــان می دهــد همــکاران 
کــه  خوبــی دیدنــد.« بــه نظرکربکنــدی تنهــا مــوردی 
کمــی  باعــث حــرف و حدیــث در ایــن لیســت شــده 
سوشــا مکانــی اســت:» مکانــی در مــدت اخیــر خیلــی 
کســی اشــتباهی  گــر  کــرده اســت. البتــه ا کــم بــازی 
کــرد. بــا  گذشــت  می کنــد، بایــد یــک جــا هــم از او 
توجــه بــه اینکــه او در مــدت اخیــر بــا حواشــی روبــه رو 
گــر دعــوت نمی شــد  کــرده اســت، ا کــم بــازی  بــوده و 

و حدیــث می مانــد.« بی حــرف  فعلــی  لیســت 

دنیای ورزش

ارزشمندترین بازیکنان لیگ 
پانزدهم در پایان سال 94

پــس از برگــزاری آخریــن بازی هــای ســال 94 در لیگ 
پانزدهــم، در تغییــری در صــدر جــدول ارزشــمندترین 
بازیکنــان حاضــر در تیم هــای مختلــف حاصــل نشــد 
محمــد  و  شــهباززاده  ســجاد  طارمــی،  مهــدی  تــا 
ایــن  ســوم  تــا  اول  رتبه هــای  کان  کمــا ابراهیمــی  

لیســت را بــه خــود اختصــاص داده باشــند. 
ــال  ــان در س ــمندترین بازیکن ــی ارزش ــن بررس در آخری
کــه بایــد  94 ذکــر دو نکتــه ضــروری بــه نظــر می رســد 

بــه نظــر شــما مخاطبــان عزیــز برســانیم.
  توضیح اول:

ع بــازی بــا   دروازه بان هــا بــه دلیــل عــدم تشــابه نــو
گانــه موردبررســی قــرار  ســایر بازیکنــان در لیســتی جدا
می گیرنــد و مدافعــان و هافبک هــا )دفاعــی( نیــز در 
صــورت تأثیرگــذاری در بــازی هجومــی  تیم هایشــان 
اینکــه  دلیــل  بــه  کردنــد؛  ورود  سیســتم  ایــن  در 
اســت کیفــی  بررســی  مدافعــان،  عملکــرد   بررســی 
کمــی  و عملکــرد آن هــا در مشــاهده تمــام طــول  نــه 
بــرای  معیــاری  و  متــر  و  می آیــد  چشــم  بــه  بــازی 
بررســی اثرگــذاری آن هــا وجــود نــدارد، نــام مدافعانــی 
ایــن  در  نداده انــد،  گل  پــاس  یــا  نزده انــد  گل  کــه 
سیســتم محاســبه نشــده اســت. درصورتی که بررســی 
ــلیقه ای  ــد، س ــول نباش ــب فرم ــی برحس ــازی بازیکن ب
را  بازیکنــی  هــر  می تــوان  راحــت  خیلــی  و  می شــود 
بــا توجــه بــه ســلیقه های مختلــف در ایــن لیســت 
ــه«، در ایــن زمینــه  ــان »ورزش س کارشناس گنجانــد؛ 
از  انشــاءاهلل  تــا  داده انــد  انجــام  برنامه ریزی هایــی 
بازی هــای لیــگ شــانزدهم عملکــرد مدافعــان نیــز 
گیــرد و ایــن نقــص برطــرف شــود و  موردبررســی قــرار 
ــه و شــکایتی در ایــن زمینــه وجــود نداشــته  گل البتــه 

باشــد.
  توضیح دوم:

اســت  آمــده  جــدول  ح  شــر در  کــه  همان طــور 
دســت  بــه  پنالتــی  تیمشــان  بــرای  کــه  بازیکنانــی 
بــه  پنالتــی  گــر  ا می گیرنــد.  امتیــاز  نیــز،  می آورنــد 
اســت  یــک  بازیکــن،  آن  امتیــاز  شــود،  تبدیــل  گل 
گل نشــود، نیــم  گــر آن پنالتــی  گل( و ا )مشــابه پــاس 
می شــود.  داده  پنالتی گیرنــده  بازیکــن  بــه  امتیــاز 
کامــال  ســه«،  »ورزش  در  موردمحاســبه  سیســتم 
اصولــی و برحســب سیســتم امتیازدهــی بســیاری از 
اســت. فوتبــال  عرصــه  در  دنیــا  بــزرگ  رســانه های 
بــا بررســی ارزشــمندترین بازیکنــان حاضــر در لیــگ 

پانزدهــم بــا »ورزش ســه« همــراه باشــید:
  اول: مهدی طارمی، 17.5 امتیاز

توســط   93 ســال  کــه  پرسپولیســی ها  مهاجــم 
یکــی  بــه  عنــوان  و  آمــد  تیــم  ایــن  بــه  دایــی  علــی 
در  بــود،  ح  مطــر چهاردهــم  لیــگ  پدیده هــای  از 
یکــی  به عنــوان  را  خــود  توانســت  پانزدهــم  لیــگ 
دیــدار  چنــد  کــه  او  دهــد؛  نشــان  بهترین هــا  از 
پرسپولیســی ها را در ایــن فصــل از دســت داده اســت 
رفــت.  میــدان  بــه  دقیقــه   15 تنهــا  اخیــر  بــازی  در 
گلزنــان قــرار  گلــزن در صــدر جــدول  طارمــی  بــا 12 
دارد؛  چنتــه  در  نیــز  دیگــری  رکــورد  او  البتــه   دارد؛ 
ــرای تیمــش بــه دســت  کــه ایــن بازیکــن ب 7 پنالتــی 
پنالتی گیرتریــن  صــدر  در  تــا  شــده  باعــث  آورد 
کــه  بازیکنــان لیــگ نیــز قــرار بگیــرد؛ پنالتی هایــی 
اســت.  شــده  گل  بــه  تبدیــل  آن هــا  از  تــا  دو  تنهــا 
گل ارســال  مهاجــم پرسپولیســی ها 1 بــار نیــز پــاس 

اســت. کــرده 
  دوم: سجاد شهباززاده، 12 امتیاز

کــه  همان طــور  نیــز  آبی پوشــان  اول  مهاجــم 
را  خــود  توانســته  امســال  می شــد  پیش بینــی 
نشــان  تیــم  ایــن  بازیکــن  اثرگذارتریــن  به عنــوان 
کــه در بــازی برابــر پدیــده نتوانســت  دهــد. ســجاد 
کــرده  گلزنــی  بــار   6 کنــون  تا ببــرد،  پیــش  از  کاری 
ــق  ــز موف ــار نی ــرده و 2 ب ک ــال  گل ارس ــاس  ــت؛ 4 پ اس
کــه هــر  کســب پنالتــی شــده اســت. پنالتی هایــی  بــه 

تبدیل شــده اند.  گل  بــه  دو 
  سوم: محمد ابراهیمی، 11.5 امتیاز

مصاحبــه ای  در  کمالونــد  فــراز  لیــگ،  ابتــدای  در 
باخــت  ابراهیمــی  باعــث  نبــود  کــه  کــرد  اعــالم 
زمــان  آن  در  کــه  جملــه ای  اســت؛  شــده  تیمشــان 
لیــگ  بازی هــای  هرچــه  امــا  بــود؛  عجیــب  بســیار 
ــه حــرف  بیشــتر انجــام می شــد، می توانســتیم پــی ب
ایــن مربــی ببریــم. ابراهیمی بــا تجربــه در بازی هــای 
ــد. او  ــازآور باش ــش امتی ــرای تیم ــت ب ــیاری توانس بس
کــرده و 5 بــار نیــز بــرای ســایر  گلزنــی  کنــون 5 بــار  تا
البتــه  اســت؛  کــرده  ارســال  گل  پــاس  هم بازیانــش 
کســب  ابراهیمــی  در دو بــازی نیــز موفــق شــد پنالتــی 
گل شــد و دیگــری تبدیــل بــه  کــه یکــی از آن هــا  کنــد 

نشــد. گل 
  چهارم: حسن بیت سعید، 10 امتیاز

در  اول،  لیــگ دســته  در  گل  آقــای  ســابقا  مهاجــم 
اولیــن ســال حضــور خــود در لیــگ برتــر نیــز توانســت 
گل زده  به خوبــی از عهــده نقــش خــود بربیایــد و بــا 8 
گلزنــان قــرار بگیــرد؛ بیــت ســعید  در رده دوم بهتریــن 
کــه هرچنــد هفتــه یک بــار تصمیــم می گیــرد طوفانــی 
کنــد و دســتی بــه ســر و روی آمــار خــود بکشــد  ــا  بــه پ
مثبتــی  عملکــرد  نتوانســته  کــه  اســت  بــازی  چنــد 
کنــون دو بــار موفــق شــده بــرای  داشــته باشــد؛ او تا
کــه هــردوی آن هــا نیــز  کنــد  کســب  تیمــش پنالتــی 

گل شــده اســت.  ــه  تبدیــل ب
چهارم: محسن یوسفی، 10 امتیاز

هافبــک باتجربــه مشــهدی ها هماننــد دوران احیــا 
شــدنش در تیــم ملــوان، در تیــم پدیــده نیــز توانســته 
تیــم داشــته  ایــن  بــرای  تأثیــر بســزایی  بدرخشــد و 
کنــون بــرای تیــم رضــا مهاجــری  باشــد. یوســفی تا
بــرای ســایر  بــار نیــز  کــرده اســت و 4  گلزنــی  بــار   5
اســت.  کــرده  ارســال  گل  پــاس  خــود  هم بازیــان 
 هافبــک هجومــی  ســابقا اســتقاللی پدیــده، یک بــار 
نیــز بــرای تیمــش پنالتــی بــه دســت آورده اســت. 

لیگ پانزدهم 

  ورزشگاه: شهدای فوالدشهر
سرویس  ورزشی

اصغر قلندری
گر:  حدود 500 نفر تماشا

گل: مهــدی رجــب زاده دقیقــه 29 بــرای  ذوب آهــن ، مهــدی 
ــایپا  ــرای س ــه 44 ب ــی دقیق تراب

اخطــار: قاســم حدادی فــر و دانیــال اســماعیلی فر از ذوب آهــن 
ابراهیــم صادقــی از ســایپا

علــی  نژادمهــدی،  محمــد  صادقــی،  محمدباقــر  ذوب آهــن: 
همــام )از دقیقــه 85 ـ دانیــال اســماعیلی فر(، ولیــد اســماعیل 
مهدی پــور مهــدی  حدادی فــر،  قاســم  محمــدزاده،   وحیــد 

محمدرضــا حســینی )از دقیقــه 58 ـ احســان پهلــوان(، مرتضــی 
تبریــزی، مهــدی رجــب زاده و مســعود حســن زاده )از دقیقــه70 

کاوه رضایی( ــــ 
 سرمربی: یحیی گل محمدی

 ســایپا: حامــد فــالح زاده، مجیــد ایوبــی، وحیــد اســماعیل بیگی
حامــد  شــکوری،  ابراهیــم  صادقــی،  ابراهیــم  زینالــی،  علــی 
 شــیری، امیــن جوادی مقــدم )از دقیقــه54 -علــی قلــی زاده(

ــــ غالمرضــا رضایــی(، محمــد  )از دقیقــه46  مهــدی دغاغلــه 
ســلطانی مهر )از دقیقــه 62- میــالد میــداودی( و مهــدی ترابــی 

ــی ــد جالل ــرمربی: مجی س
عالی قــدر مهــدی  زاهدی فــرد،  محمدحســین  داوری:   کادر 

امیر آشور ماهانی
ناظر داوری: عبداهلل  باعزم

بهترین بازیکن: مهدی رجب زاده

پشــت  بــا  و  شایســتگی  بــا  گل محمــدی  یحیــی  گردان  شــا
لیــگ  عرصــه  در  ســنگین  و  فشــرده  رقابت هــای  سرگذاشــتن 
برتــر جــام حذفــی، بــا توانــی چشــمگیر و البتــه بــا انتظاراتــی از 
ســوی مســئوالن ذوب آهــن و هوادارانــش، بــه نتایــج خوبــی 
کــه صــد البتــه رضایت بخــش بــوده اســت؛  کردنــد  دســت پیدا
کــه ایــن هــوادارا ن بــرای بــازی بســیار زیبــا وجــذاب  امــا افســوس 
شــد برگــزار  شــهر  فــوالد  ورزشــگاه  در  کــه  آهــن  و ذوب   ســایپا 

استقبال خوبی به عمل نیاورده بودند.
گل محمــدی  بــا مربیگــری یحیــی  بــه هــر حــال ذوب آهــن 
کادر همــراه او از تشــکیالتی خــوب و جــوی آرام تــر برخــوردار  و 
اواســط  در  نتایــج ضعیــف  بــا  ابتــدا  در  گــر چــه  ا اســت؛  شــده 
کتیــک بازی هــای  کــه در تا جــدول قــرار داشــت، بــا تغییراتــی 
نتایــج  و  داد  دوم  نیم فصــل  اواســط  و  اول  نیم فصــل  اواخــر 
را  خــود  جایــگاه  آورد،  دســت  بــه  کــه   خوبــی  و  راضی کننــده 
گرفــت؛ بــا  کان در رده ســوم قــرار  کمــا کشــید و  در جــدول بــاال 
ایــن حــال ایــن تیــم از ناهماهنگــی درخــط حملــه و بی دقتــی 
مرتضــی تبریــزی و مسعودحســن زاده در زدن ضربــات پایانــی 

می بــرد. رنــج 
تهاجمــی و  ســرعتی  بــازی  بــه  روی آوری  و  جوان گرایــی    
کســب  بــرای  تیمــی  بــدون حاشــیه و شایســته  آهــن  از ذوب 
خــوب  مدیریــت  ســایه  در  کــه  ســاخته  قهرمانــی   مقــام 
گل محمــدی و تــالش جمعــی، انتظــاری دور ازدســترس  یحیــی 
نیســت. تیــم ذوب آهــن همــواره در مســابقات لیــگ برتــر خــوش 

بــه ویــژه  ایــران،  بــزرگان فوتبــال  بــا  درخشــیده و در مصــاف 
کســب  توجــه  درخــور  نتایجــی  پایتخت نشــین،  تیم هــای  بــا 
مالــی  منابــع  کمبــود  و  مالــی  مشــکالت  گرچــه  ا اســت؛  کــرده 
ــا حــدودی دردســرآفرین  ــرای ایــن تیــم خوشــنام و ریشــه دار ت ب
و باعــث جدایــی بازیکنــان شــاخصی نظیــر محســن مســلمان و 
ــا ایــن حــال  گذشــته شــده، امــا ب پیــام صادقیــان در دوره هــای 
بازیکنــان بومــی  بــا تعصــب دیگــری ماننــد احســان پهلــوان و 
قاســم  مثــل  بازیکنــان تجربــه دار و متعصبــی  همــت مردانــه 
ــی  ــر مرب ــور مؤث ــب زاده و حض ــدی رج ــان مه کاپیت ــر و  حدادی ف
جایــگاه  گل محمــدی  یحیــی  نــام  بــه  بااخالقــی  و  بادانــش 
برتــر  تیــم  کــرده و جــزو ســه  بــاالی جــدول حفــظ  را در  خــود 

دارد. قهرمانــی  جــام  بــه  گوشه چشــمی هم 
در  آهــن  ذوب  پوشــان  ســبز  و  ســفید  شــجاعت   و  شــهامت 
نتیجــه  کــه  آنجایــی  از  و  بــود  مثال زدنــی  ســایپا،  بــا  جــدال 

از  بــود،  فراوانــی  اهمیــت  حایــز  ذوبی هــا  بــرای  دیــدار  ایــن 
ابتــدا ســراپا حملــه دروازه ســایپا را بــه تــوپ بســتند و در یــک 
 موقعیــت اســتثنایی بــا شــوتی دور از دســترس دروازه بــان ســایپا
کاپیتــان  گل زیبــای  مــزد تــالش و حمــالت پی درپــی خــود را بــا 
گرفتنــد؛ امــا درســت در لحظــات  38ســاله خــود در دقیقــه 29 
پایانــی نیمــه اول و در دقیقــه 44بــا یــک حادثــه و ســرنگونی 
گل تســاوی را بــه وســیله مهــدی ترابــی دریافــت  حدادی فــر 
کردنــد تــا نیمــه نخســت بــا حســاب 1 بــر 1 مســاوی بــه اتمــام 
کاوه  برســد. در نیمــه دوم بــا افــزوده شــدن احســان پهلــوان و 
کــه در شــیوه بــازی تیــم ذوب آهــن پدیــدار  رضایــی و تغییراتــی 
آهــن  ذوب  فــر،  حــدادی  طراحی شــده  پاس هــای  بــا  شــد 
کنــد؛ امــا بیشــتر  گل هــای بیشــتری دســت پیــدا  می توانســت بــه 
توپ هــای زده شــده بــا اختــالف از بــاال وکناره هــای دروازه ســایپا 

ــد. ــل نش ــاوی حاص ــر از تس ــه ای بهت ــد و نتیج ج رفتن ــار ــه خ ب

هفته بیست وسوم لیگ برتر )جام خلیج فارس(

        توقف ذوب آهن برابر سایپا

و  چهارمحــال  جوانــان  و  ورزش  اداره  کل  ورزشــی  امــور  معــاون 
گفــت: ایــن اســتان، رتبــه برتــر را در حــوزه خیــران ورزشــی  بختیــاری 
کیمیــای وطــن، تــورج نظیفــی در  گــزارش  کــرد. بــه  کســب  کشــور 
گفت وگــو بــا خبرنــگار فارس در شــهرکرد اظهــار کــرد: اداره  کل ورزش و 

جوانــان چهارمحــال و بختیــاری، رتبه برتر کشــوری 
کــرد. ایــن نهــاد در  را در حــوزه خیــران ورزشــی کســب 
کشــور  حــوزه خیــران ورزشــی، جــزو پنــج اســتان برتــر 
قــرار گرفــت و فعالیــت خیــران ورزشــی در چهارمحال 

و بختیــاری از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت.
کشــور خبــر  وی از برگــزاری همایــش خیــران ورزشــی 
ــر در  گفــت: در ایــن همایــش، اســتان های برت داد و 

کــرد:  حــوزه خیــران ورزشــی معرفــی و تجلیــل شــدند. وی تصریــح 
در ایــن همایــش، چهارمحــال و بختیــاری در بیــن پنــج اســتان برتــر 
گرفــت.  کــن ورزشــی قــرار  کشــور در حــوزه جــذب خیــران و توســعه اما
کشــور بــا حضــور مدیــران  نظیفــی افــزود: همایــش خیــران ورزشــی 
اســتان های  و  برگــزار  تهــران  در  کشــور  سراســر  ورزشــی  خیــران  و 

برتــر تجلیــل شــدند. وی از راه انــدازی مجمــع خیــران ورزشــی در 
چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: تشــکیل مجمع 
خیــران ورزشــی، نقــش مهمــی  در توســعه زیرســاخت های ورزشــی در 

ایــن اســتان دارد.
ایــن مســئول از اجــرای بیــش از 10 پــروژه ورزشــی بــا 
مشــارکت خیــران در چهارمحــال و بختیــاری خبــر 
کــرد: تکمیــل و تجهیــز ایــن پروژه هــای  داد و عنــوان 
ــی در  ــرانه ورزش ــش س ــی در افزای ــش مهم ــی نق ورزش
ایــن اســتان دارد. توســعه فرهنــگ ورزش همگانــی 
باعــث ایجــاد روحیــه ای بــا نشــاط و ســالمت جســم 
و روح افــراد خواهــد شــد و توجــه بــه ایــن امــر الزم 
و ضــروری اســت.وی نقــش خیــران را در توســعه فرهنــگ ورزش 
همگانــی را بی بدیــل برشــمرد و گفــت: جــذب مشــارکت خیــران برای 
توســعه فرهنــگ ورزش همگانــی در جامعــه الزم اســت و امیــد اســت 
بتــوان بــا کمــک خیــران، زیرســاخت های ورزشــی را در چهارمحــال و 

بختیــاری بهبــود بخشــید.

معاون امور ورزشی چهارمحال و بختیاری:
کشوری شدند خّیران ورزشی چهارمحال و بختیاری، برترین های 

سوســن شــیرزادی در خصــوص قهرمانــی تیــم مــوج 
ایرانیــان در مســابقات لیــگ واترپلــوی بانــوان اظهــار 
داشــت: اولیــن دوره مســابقات لیــگ برتــر واترپلــوی 

در  شــد؛  برگــزار  مرحلــه  دو  در  بانــوان 
ــه نخســت در شــیراز  7 تیــم حضــور  مرحل
دوم  مرحلــه  در  متاســفانه  امــا  داشــتند؛ 
مشــکالت  دلیــل  بــه  تیم هــا  از  بعضــی 
مالــی انصــراف دادنــد و ایــن مرحلــه بــا 4 

تیــم در تهــران دنبــال شــد.
و  ایرانیــان  مــوج  واترپلــوی  تیــم  مربــی 

قهرمــان لیــگ بانــوان در ســال 94 در ادامــه افــزود: 
نیــز  مــا  بــود.  بهتــر  ســطح مســابقات در مرحلــه دوم 
گرفتیــم.  ــم و نتیجــه آن را  ــی آمــده بودی ــرای قهرمان ب
لیــگ  پایــان  تــا  تیم هــا  همــه  داشــتیم  دوســت  مــا 
حضــور می داشــتند؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و احتمــاال 

کــه از میانــه راه انصــراف  فدراســیون نیــز بــا تیم هایــی 
کــرد.  داده انــد، برخــورد خواهــد 

در  بانــوان  واترپلــوی  از  حمایــت  خصــوص  در  وی 
ــو  ــدارم واترپل گفــت: مــن دوســت ن ــران  ای
در ایــران مغفــول بمانــد و از بنیانگــذاران 
ایــن رشــته بــوده ام. مــا در مقطعــی حتــی 
مســابقات  در  حاضــر  تیم هــای  تعــداد 
واترپلــو را بــه 11 تیــم هــم رســاندیم؛ امــا 
کشــور در واترپلــو  متاســفانه االن قهرمانــی 
کــه حداقــل  بانــوان نداریــم و الزم اســت 
گــر فدراســیون و هیئت هــا حمایــت  لیــگ برگــزار شــود. ا
کنند  نمی کننــد، بایــد حداقــل مســابقات  لیــگ را برگــزار 
تــا ایــن رشــته  در ایــران متوقــف نشــود. لیــگ قبــال بــه 
عنــوان  جــام خلیــج فــارس برگــزار می شــد؛ امــا امســال 
ــزار شــد. ــری برگ ــه صــورت جدی ت ــوان لیــگ و ب ــا عن ب

در اولین دوره مسابقات لیگ واترپلوی بانوان
شیرزادی: بعضی از تیم ها به دلیل مشکالت مالی انصراف دادند

کــه در نقــل  و انتقــاالت نیم فصــل بــه پرســپولیس   الکســاندر لوبانــوف 
پیوســت، خیلــی زود نیمکت نشــین شــد و جــای خــود را بــه دروازه بــان 

شــماره یــک ایــن تیــم داد.
کــرد و عملکــرد چنــدان  گل دریافــت  لوبانــوف در چهــار بــازی، پنــج 
مطمئنــی نداشــت. بازگشــت سوشــا مکانــی بــه تمرینــات باعــث شــد 
تیمــش  اصلــی  دروازه بــان  محرومیــت  مــدت  تمــام  در  کــه  برانکــو 
اصلــی  ترکیــب  در  را  مکانــی  دیگــر  بــار  بــود،  کــرده  حمایــت  او   از 

قرار دهد.
کــه از نیمکت نشــینی ناراحــت بــه نظــر می رســد   دروازه بــان ازبکســتانی 
کشــورش  راهــی  خردســالش  فرزنــد  و  همســر  بــا  همــراه   جمعه شــب 

شد.
ــا  ــای پرســپولیس ب ــی دروازه بان ه ــچ، مرب ــه می شــود ایگــور پانادی گفت
مصاحبه هــای خــود مبنــی بــر اضافــه وزن لوبانــوف و عــدم آمادگــی 
جســمی  و روحــی ایــن دروازه بــان، نظــر برانکــو را تغییــر داده و مکانــی 

را بــه ترکیــب اصلــی برگردانــده اســت. میــزان

ناراحتی بازیکن الکساندر لوبانوف 
از نیمکت نشینی در پرسپولیس

هم اندیشــی  نشســت  اولیــن  جــاری،  اســفندماه   22 شــنبه  روز  ازظهــر  بعــد    
انتخــاب نامزدهــای برتریــن ورزشــکاران ســال 94 اصفهــان،  در تــاالر اجتماعــات 
ورزشی نویســان  آراء  کثریــت  ا بــا  و  شــد  برگــزار  اصفهــان  مطبوعاتــی  مجتمــع 
برگزیــده  اصفهــان   94 ســال  ورزشــکاران  برتریــن  نشســت،  درایــن   حاضــر 

شدند.                                                  .                                                                           
کیمیــای وطــن ،  نشســت هم اندیشــی و هم فکــری بــرای انتخــاب  گــزارش   بــه 
ــزاری  ــه میزبانــی خبرگ ــی در ســال 94، ب نامزدهــای برتریــن ورزشــکاران اصفهان
ــا حضــور ســردبیران و دبیــران ســرویس ورزشــی رســانه های مکتــوب و  ایمنــا و ب
مجــازی اســتان در ســالن اجتماعــات مجتمــع مطبوعاتــی اصفهــان برگــزار شــد.                                                                 
ــا، فــارس، تســنیم  ــا دبیــران ســرویس ورزشــی خبرگزاری هــای ایمن ســردبیران ی
کیمیــای  روزنامه هــای  نماینــدگان  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  مهــر،  ایرنــا، 
وطــن ،  اصفهــان زیبــا، اصفهــان امــروز، نســل فــردا  و زاینــده  رود، خبرنــگاران 
ورزشــی  ایــران  همشــهری،  ورزشــی،  خبــر  گل،  روزنامه هــای  نمایندگی هــای 
و  ک  تابنــا خبــری  پایگاه هــای  نماینــدگان  و  اصفهــان  در  ورزش  دنیــای  و 

ایــن نشســت صمیمانــه حضــور داشــتند.. خبرآنالیــن در 
مــرد  برتــر  ورزشــکار  انتخــاب  ح  طــر پیشــنهاد  پیــرو  نشســت،   ایــن 
برگــزار شــد.                                                                             اســتان در ســال 1394  بهتریــن فوتبالیســت  و  برتــر زن  ورزشــکار 
ایمنــا،  خبرگــزاری  ســردبیر  محمــدی،  َهــدا  ســید  جلســه،  ایــن  ابتــدای  در 
برتــر  ورزشــکاران  انتخــاب  ح  طــر کلیــات  پیرامــون  توضیحاتــی  ارایــه  بــه 
نظــر  تبــادل  و  بحــث  بــا  جلســه  ایــن  و  پرداخــت   94 ســال  در  اصفهــان 
خبرنــگاران حاضــر دربــاره معیارهــای انتخــاب برترین هــای ســال و همچنیــن 
کاندیــدا شــدن در ایــن انتخابــات ادامــه پیــدا   گزینه هــای پیشــنهادی بــرای 

کرد.
ــه یــک لیســت  ــش، ب ــای خــود در هــر بخ گزینه ه ــس از جمع بنــدی  حاضــران پ
گزینــه  از ورزشــکاران مدنظــر رســیدند و ســپس بــا انجــام فرآینــد رأی گیــری، پنــج 
گزینــه در بخــش برتریــن ورزشــکار زن و   در بخــش برتریــن ورزشــکار مــرد، پنــج 
گزینــه نیــز در بخــش بهتریــن فوتبالیســت اصفهانــی )فوتبــال، فوتســال و  پنــج 

فوتبــال ســاحلی( در ســال 94 انتخــاب شــدند.
خبرگــزاری  ورزشــی  بخــش  در  گزینه هــا  ایــن  آینــده،  روزهــای  در  اســت  قــرار 
در  نیــز  اســتان  ورزشــی  رســانه های  ســایر  در  و  شــوند  گذاشــته  رأی  بــه  ایمنــا 
مخاطبــان  و  مــردم  عمــوم  ســپس  گیــرد؛  صــورت  اطالع  رســانی  مــورد  ایــن 
ورزشــی  هیئت هــای  نایبان رییــس  و  دبیــران  روســا،  ایمنــا،  خبرگــزاری 
اصفهــان  شهرســتان های  جوانــان  و  ورزش  اداره هــای  روســای  اســتان، 
بهتریــن  نظرســنجی،  ایــن  در  شــرکت  بــا  اســتان  ورزشــی  خبرنــگاران  و 
 ورزشــکاران مــرد و زن و بهتریــن فوتبالیســت اصفهانــی در ســال 94 را انتخــاب

کنند.                                                 
قــرار اســت از طــرف شــهرداری اصفهــان از برگزیــدگان ایــن نظرســنجی در هفتــه 

نکوداشــت اصفهــان درســال 95 تقدیــر بــه عمــل آیــد.
برتریــن  انتخــاب  دبیرخانــه  تأســیس  پیشــنهاد  جلســه،  ایــن  پایــان  در 
کــه حاضــران بــه خبرگــزاری ایمنــا بــه  ح شــد  ورزشــکاران ســال اصفهــان مطــر
ــن  ــد و ای ــان رأی دادن ــال اصفه ــکار س ــن ورزش ــاب برتری ــه انتخ ــوان دبیرخان عن
را برعهــده خواهــد اداره دبیرخانــه  بــه مــدت دو ســال مســئولیت   خبرگــزاری 

 داشت.                                                                         
پــس از پایــان ایــن دو ســال نیــز، دبیرخانــه برتریــن ورزشــکار ســال اصفهــان 
خواهــد انتخــاب  ورزشــی  رســانه های  نماینــدگان  از  دوبــاره  رأی گیــری   بــا 

 شد.

دراولین نشست هم اندیشی  رسانه ای :

گزینش برترین های ورزشی سال 94 در اصفهان 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دوشنبـــــه  2۴ اسفندماه 6139۴   توقف ذوب آهن برابر سایپا
ـــمـــاره 116 ســـــال دوم       ݡسݒ

یــس در ســال نــود و چهــار در پیســت اتومبیلرانــی و  ی ر ی موتورســوار یــن دوره مســابقات کشــور آخر
زشــی آزادی برگــزار شــد - عکــس از مهــر بــی مجموعــه ور ی آزادی واقــع در ضلــع غر موتورســوار



کرمان خبر داد: معاون بنیاد شهید 

کتاب  چاپ و تالیف 20 جلد 
کرمان خاطرات شهدای 

ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  فرهنگــی  معــاون 
کتــاب خاطــرات شــهدا  گفــت: 7 جلــد  کرمــان  اســتان 
کتــاب نیــز آمــاده تالیــف  در حــال چــاپ و 13 جلــد 

اســت.
شــهدا  روز  گرامیداشــت  مراســم  در  آزادور  علــی 
حضــرت  شــهادت  ســالروز  تســلیت  ضمــن  بــم  در 
ســالروز  اســفند،   22 داشــت:  اظهــار  فاطمــه)س( 
کــه  تاســیس بنیــاد شــهید و ایثارگــران روزی اســت 
فرهنــگ  بــا  کــه  می دهــد  مــا  بــه  را  فرصــت  ایــن 

شــویم. آشــنا  شــهادت 
ــر امــروزه نظــام جمهــوری اســامی  در  گ وی افــزود: ا
دنیــا ســربلند اســت و از نظــر امنیتــی وضعیــت خوبــی 
خــون  برکــت  بــه  و  کاری هــا  فدا نتیجــه  داریــم، 

شهداســت.
آزادور بــا بیــان اینکــه همــه مــا مدیــون خــون شــهدا 
کــرد: مــا  و خانواده هــای ایثارگــران هســتیم، عنــوان 
کتاب هــا و وصایــای شــهدا  بایــد از طریــق خاطــرات، 
و  ایثــار  اســت، فرهنــگ  مانــده  به جــا  آن هــا  از  کــه 

ــم. ــترش دهی گس ــهادت را  ش
وی ادامــه داد: شــهدا بــه جامعــه خــود عاقه منــد 
کــه در رفتــار و ســیره آن هــا نمایــان بــوده و  بودنــد 
کــه نظــام جمهــوری  در واقــع ایــن شــهادت اســت 

اســامی  را پــا برجــا نگــه داشــته اســت.
ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  فرهنگــی  معــاون 
مــردم  مــا  وظیفــه  داد:  ادامــه  کرمــان   اســتان 
امــروزه ســنگین اســت؛ زیــرا بایــد ایــن فرهنــگ را بــه 

جوانــان و نســل های آینــده انتقــال دهیــم.
یــادواره شــهدا در  برگــزاری 430  بــه  بــا اشــاره  وی 
گذشــته ابــراز داشــت: 7 جلــد  ســطح اســتان در ســال 
جلــد   13 و  چــاپ  حــال  در  شــهدا   خاطــرات  کتــاب 

کتــاب نیــز آمــاده تالیــف اســت.
کرمــان  اســتان  مــردم  افــزود:  مســئول  مقــام  ایــن 
و  مســاجد  محله هــا،  در  را  شــهدا   یادواره هــای 
می کننــد. برگــزار  خودجــوش  صــورت  بــه  مــدارس 

تشــکیل  ســتادی  کرمــان،  شــهر  در  گفــت:  آزادور 
شــده و بــه صــورت تخصصــی از اســناد، عکس هــا و 

مراقبــت می شــود. اســتان  خاطــرات شــهدا 
کارهــای خوبــی در شهرســتان بــم  کــرد:  وی بیــان 
تابلــوی  نصــب  و  شــهدا  گلــزار  بازســازی  جملــه  از 
تقدیــر  قابــل  کــه  شــده  انجــام  شــهدا   عکــس 

هستند.

معارف 

معاون فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد:

11 هزار دانش آموز یزدی 
همراه راهیان نور شدند

پــرورش  و  آمــوزش  پرورشــی  و  فرهنگــی  معــاون 
گفــت: از ابتــدای ســال تحصیلــی جــاری  اســتان یــزد 
کنــون، 11 هــزار دانش آمــوز از سراســر اســتان یــزد  تا
عــازم مناطــق عملیاتــی جنــوب و غــرب کشــور شــدند.
علــی ســرداری اظهــار داشــت: اردوهــای راهیــان نــور، 
در  فرهنگــی  برنامه هــای  پرطرفدارتریــن  از  یکــی 
حــوزه دانش آمــوزی اســت و امســال از ابتــدای ســال 
از 11 هــزار دانش آمــوز از  کنــون، بیــش  تحصیلــی تا
کاروان هــای راهیــان  سراســر اســتان یــزد در قالــب 
کشــور  نــور عــازم مناطــق عملیاتــی جنــوب و غــرب 

شــده اند.
کــرد: تــا پایــان ســال تحصیلــی، تعــداد  وی عنــوان 
اعــزام  مناطــق  ایــن  بــه  دانش آمــوزان  از  دیگــری 
خواهنــد شــد؛ ضمــن اینکــه در روزهــای نــوروز نیــز 
برنامه هایــی در ایــن حــوزه پیش بینــی شــده اســت.
 ســرداری ادامــه داد: بــه جــز اردوهــای راهیــان نــور
درون اســتانی  اردوهــای  در  دانش آمــوز  هــزار   100
اردوهــا  و  داشــته اند  شــرکت  نیــز  برون اســتانی  و 
خوبــی  رونــق  از  اســتان  ســطح  در  ع  مجمــو در 

برخوردارنــد.
یــزد  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  فرهنگــی  معــاون 
اردوهــای علــوی خبــر داد و  برگــزاری  از  همچنیــن 
ــادآور شــد: ایــن اردوهــا در مناطــق محــروم اســتان  ی
ــزار شــده  ــژه دانش آمــوزان ایــن مناطــق برگ ــزد و وی ی
نیــز  اولی هــا  اردوی مشــهد  داد:  ادامــه  اســت. وی 
کــه  دانش آموزانــی  و  شــده  برگــزار  یــزد  اســتان  در 
در  نشــده اند،  مشــرف  مقــدس  مشــهد  بــه  کنــون  تا
کاروان هــای اردویــی بــه زیــارت حــرم حضــرت  قالــب 
ح طــر ایــن  قالــب  در  کــه  شــده اند  اعــزام   رضــا)ع( 
کامــا  95 نفــر از دانش آمــوزان اعزامــی  بــه صــورت 

کرده انــد. ســفر  رایــگان 
بــا  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  ســرداری 
در  جماعــت  نمــاز  بحــث  ســاماندهی  بــه  اشــاره 
 703 حاضــر،  حــال  در  داشــت:  اظهــار  مــدارس 
روحانــی در مــدارس نمــاز جماعــت برگــزار می کننــد و 
ــز، 299 نفــر از فرهنگیــان واجــد  در ســایر مــدارس نی
ــزاری نمــاز جماعــت می کننــد. ــه برگ شــرایط اقــدام ب
کتابخانه هــای مــدارس  وی از تــاش بــرای تجهیــز 
تعــداد  در  داشــت:  اظهــار  و  داد  خبــر  یــزد  اســتان 
مــورد  نمازخانــه  فضــای  مــدارس،  از  محــدودی 
زودی  بــه  کــه  می گیــرد  قــرار  منظــوره  دو  اســتفاده 
مشــکل ایــن چنــد مدرســه نیــز برطــرف خواهــد شــد.

گردشگری

گفــت: نخســتین جشــنواره نــوروزی بــا  شــهردار بافــق 
هــدف ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی بــه مــدت ســه روز 

ــزار می شــود. در مجموعــه تفرجگاهــی آبشــار بافــق برگ
ســیدعلی نــوروززاده،  برگــزاری ایــن جشــنواره را روزهای 
اعــام  فروردین مــاه  ســیزدهم  و  دوازدهــم  یازدهــم، 
کــرد: امیدواریــم ایــن برنامــه مــورد اســتقبال  و اظهــار 

گیــرد. گردشــگران قــرار  شــهروندان و 
شــهردار بافــق هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره را ایجــاد 
بیــان  و  کــرد  عنــوان  بانشــاط  و  روح بخــش  فضــای 
داشــت: برگــزاری ایــن قبیــل آیین هــا در ایجــاد روحیــه 
ســالم بیــن جوانــان و تعمیــق باورهــای ایرانــی و اســامی 

ــذارد. ــا می گ ــر ج ــیاری ب ــر بس  تاثی
کرد: در طول این سه روز، برنامه هایی  وی خاطرنشان 
دومینــو مســابقه  بــاد،  و  کاغــذ  مســابقه   همچــون 

و  دســتی  فوتبــال  مســابقات  خیریــه،  آش  جشــنواره 
شــطرنج، جشــنواره بازی هــا و ورزش هــای بومی  محلــی 
گردشــگری  شهرســتان بافــق، مســابقه خاطره نویســی 
بــه  زبالــه  کــت  پا ارایــه  بــا  پــارک  کســازی  پا جنبــش 
حضــور  بــا  کــه  نــوروزی  ُجنــگ  بازدیدکننــدگان، 
بــرای  و  می شــود  اجــرا  ملــی  و  اســتانی  خواننده هــای 
ــامی(  ــوری اس ــبت  روز جمه ــه مناس ــم )ب ــب دوازده ش

اســت. گرفتــه شــده  نورافشــانی در نظــر  برنامــه  نیــز 
ایــن  برنامه هــای  مجموعــه  نــوروززاده،  گفتــه  بــه 
محــل  در  شــب   10 تــا  صبــح   10 ســاعت  از  جشــنواره 

می شــود. برگــزار  آبشــار  تفرجگاهــی  مجموعــه 
نــوروزی جشــنواره  بــر  عــاوه  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
در  نــوروز  مناســبت  بــه  نیــز  دیگــری  برنامه هــای 
می شــود برگــزار  بافــق  آبشــار  تفرجگاهــی   مجموعــه 
خدمــات  و  اقدامــات  شــامل  برنامه هــا،  ایــن  افــزود: 
ــه از  ک ــت  ــگری اس گردش ــی و  ــی، تفریح ــی، رفاه فرهنگ
صبــح روز 29 اســفندماه آغــار می شــود و تــا پایــان روز 13 

دارد. ادامــه  فروردین مــاه 
نــوروززاده یــادآور شــد: ایــن برنامه هــا شــامل تفریحــات 
بــه  زورخانــه  ورزش  اجــرای  همچــون  همــه روزه 
گردشــگری بازدیــد از  صــورت یــک روز در میــان، تــور 
کالســکه رانی کــن دیدنــی بافــق، ماشــین شــارژی،   اما
پخــت و خریــد نــان محلــی تنــوری )بــا دو ســت تنــور( 
نمایش هــای حاجــی فیــروز و عمــو نــوروز، نصــب ســفره 
هفت ســین بــزرگ در پــارک، چــای صلواتــی، دفتــر ثبــت 
نظــرات و خاطــرات مردمــی، نقاشــی صــورت بــا مــداد 
ــه  ــه زبال کیس ــه  ــودکان، ارای ک ــط  ــگ توس ــا آبرن ــی ب نقاش
نمایشــگاه  کمپینــگ چــادر،  اقامــت  رایــگان، فضــای 

از  عکــس طبیعــت و حیــات وحــش بافــق و بســیاری 
ارایــه آن هــا و همچنیــن برپایــی  بــرای  امکانــات الزم 
ع و غنــی ارایه دهنــده خدمــات و  حــدود 30 غرفــه متنــو
گردشــگری یــا  تاریــخ و هویــت بافــق  کاالهــای مرتبــط بــا 

اســت.
برنامه هــا  ایــن  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  نــوروززاده 
نــوروزی  گردشــگران  بافــق و  انتظــارات مــردم  بتوانــد 

ایــن شهرســتان را از تعطیــات نــوروز، همچنیــن از یــک 
کنــد و بــرای تاش هــای  ســفر خــوش بــه بافــق محقــق 
بیشــتر مدیریــت شــهری در راســتای توســعه برنامه هــای 
گردشــگران  و  شــهروندان  بــرای  تفریحــی  و  فرهنگــی 

باشــد. زمینه ســاز 
گذشــته برخــی از  نــوروززاده بــا بیــان اینکــه در ســال های 
گذرانــدن ر وزهایــی  کنان و شــهروندان بافقــی بــرای  ســا
بــه  بیشــتری  تمایــل  نــوروز  در  طــراوت  بــا  و  خــوش 
گــردش در دیگــر شهرســتان های اســتان یــا مرکــز اســتان 
کمبودهــای شــهر  کــرد: بــا توجــه بــه  داشــته اند، عنــوان 
از نظــر تامیــن تفریحــات ســالم و همچنیــن بــا توجــه بــه 
رویکــرد شــهرداری بــه رضایــت شــهروندان و گردشــگران 
و خلــق لحظه هایــی خــوش و خاطره انگیــز از ســفر بــه 
گرفتیــم در نــوروز امســال، برنامه هــای  بافــق، تصمیــم 
اجرایــی  آبشــار  تفرجگاهــی  مجموعــه  در   ویــژه ای 

کنیم.
یــزد  اســتان  تاریخــی  شهرســتان های  جملــه  از  بافــق 
از  بهره منــدی  و  جمعیــت  نفــر  هــزار   30 بــا  کــه  اســت 
گردشــگری،  بیــش از 60 اثــر تاریخــی و جاذبــه طبیعــی و 
گرفتــه  کیلومتــری مرکــز اســتان یــزد قــرار  در فاصلــه 120 

ــت. اس

برگزاری نخستین جشنواره نوروزی در مجموعه تفرجگاهی آبشار بافق

گردشــگری  و  فرهنگــی، صنایــع دســتی  میــراث  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری نمایشــگاه صنایع دســتی 
در  امــروز  از  نمایشــگاه  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  شــهرکرد  در 
عســکری  بهمــن  می شــود.  برپــا  شــهر  ایــن  فرهنگســرای 

فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر   ســوادجانی، 
و  چهارمحــال  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
نمایشــگاه صنایــع دســتی  گفــت:  بختیــاری 
از امــروز بــه مــدت چهــار روز در فرهنگســرای 
عاقه منــدان  بــرای  بازدیــد  و  دایــر  شــهرکرد 

اســت. آزاد 
وی از عرضــه محصــوالت صنایــع دســتی در 

شــامل  نمایشــگاه  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  نمایشــگاه  ایــن 
قبیــل  از  دســتی  صنایــع  محصــوالت  مختلــف  غرفه هــای 
گلیــم، کیف و کفش ســنتی  لبــاس محلــی بختیــاری، فــرش، 
کــه توســط هنرمنــدان چهارمحــال و بختیــاری  و ... اســت 

تولیــد و در ایــن نمایشــگاه بــه فــروش می رســد.

محصــوالت  تولیــد  کــرد:  عنــوان   عسکری ســوادجانی 
صنایــع دســتی نقــش مهمــی  در اشــتغال عاقه منــدان بــه هنــر 
ــا برنامه ریــزی و توســعه زیرســاخت های  دارد و امیــد اســت ب
الزم بتــوان زمینــه اشــتغال بیــش از پیــش عاقه منــدان بــه 

کــرد. هنــر را فراهــم 
بختیــاری  و  چهارمحــال  داشــت:  بیــان  وی 
از فرهنــگ غنــی برخــوردار اســت و روســتای 
محصــوالت  تولیــد  قطــب  شیخ شــبان، 
ســالیانه  کــه  اســت  اســتان  ایــن  خاتــم کاری 
تولیــدات صنایــع دســتی ایــن روســتا بــه نقــاط 

می شــود. صــادر  کشــور  مختلــف 
گردشــگری  و  فرهنگــی، صنایــع دســتی  میــراث  کل  مدیــر 
دوره  نخســتین  ثبت نــام  آغــاز  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
آموزشــی راهنمایــان ایرانگــردی و جهانگــردی در ایــن اســتان 
کــرد: ایــن دوره آموزشــی از فروردین مــاه  خبــر داد و عنــوان 

ســال آینــده آغــاز می شــود.

کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد: مدیر 

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرکرد
تکمیــل  از  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
کــوه آتشــگاه اصفهــان همزمــان بــا  حصــار بنــای تاریخــی 

داد. خبــر  نــوروز 1395 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 

کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان   اداره 
مطلــب  ایــن  اعــام  بــا  الهیــاری  فریــدون 
تعییــن  بــه  کل  اداره  اقــدام  از  پــس  افــزود: 
اخــذ  و  آتشــگاه  عرصــه  مالکیــت  حــدود 
جمهــوری  دولــت  نــام  بــه  مالکیــت،  ســند 
کل میــراث فرهنگــی،  اســامی  ایــران )اداره 
منظــور  بــه  گردشــگری(،  و  دســتی  صنایــع 

ورود  کندگــی  پرا از  جلوگیــری  و  محــل  ایمن ســازی 
کــوه و همچنیــن بــاال رفتــن  گردشــگران و مــردم محلــی بــه 
بــه حصــار  اقــدام  اداره  ایــن  گردشــگران  امنیــت  ضریــب 

کــرد. آتشــگاه  کــوه  پیرامــون  کشــی 
از  حفاظــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  کیــد  تآ الهیــاری 

گردشــگران و حفــظ امنیــت آنــان در عرصه هــای تاریخــی 
بــه عهــده ســازمان میــراث فرهنگــی اســت، حصارکشــی کوه 
ح و تصویــب شــورای فنــی اداره  آتشــگاه، پــس از تهیــه طــر
کل بــه صــورت دیــوار ســنگی جهــت هم پیونــدی محوطــه 
کــوه آغــاز و ســپس حصــار نــرده فلــزی  اطــراف 
در قســمت فوقانــی دیــوار ایجــاد شــده اســت.

آتشــگاه  تاریخــی  بنــای  اســت  ذکــر  شــایان 
)آتشــکده( اصفهــان از جملــه قدیمی تریــن 
کــه در  ابنیــه تاریخــی شــهر اصفهــان اســت 
محــدوده غــرب اصفهــان و در فاصلــه هشــت 
شهرســتان  بــه  اصفهــان  جــاده  کیلومتــری 
کــوه نه چنــدان مرتفــع آتشــگاه و در  نجــف آبــاد، بــر فــراز 
بعضــی  اســت.  شــده  واقــع   » »ماربیــن  باســتانی  منطقــه 
مســتحکم  دژی  را  تاریخــی  بنــای  ایــن  تاریخــی  منابــع 
کــه بنــای آن بــه سلســله های اســطوره ای  معرفــی می کننــد 

می رســد. ایران زمیــن 
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کوه آتشگاه اصفهان تکمیل حصار بنای تاریخی 

دادنامه
شماره   1394/11/25 تنظیم:  یخ  تار   9409970353601672 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   941000 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980360100937 ونده:  پر
جزایی   110( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   110 شعبه     9409980360100937
یفی  سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970353601672    شاکی: آقای سعید شر
زند مرتضی به نشانی شهرستان اصفهان، خ شهیدان، خ ملت، ولدان ک بهار،  فر
شماره 23  متهم: آقای محسن تقی یار به نشانی شهرستان اصفهان، خ شهیدان 
رسی  از بر امانت   گردشکار: دادگاه پس  اتهام: خیانت در    4 بی، ک 56 ، پ  غر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. ونده ختم رسیدگی بشرح ز محتویات پر
زند علی دائر بر خیانت در امانت  رای دادگاهدرخصوص اتهام محسن تقی یار فر
یفی به شرح کیفرخواست صادره دادگاه با عنایت به  موضوع شکایت سعید شر
د و عدم حضور متهم و دفاع از  محتویات و تحقیقات صورت گرفته شهادت شهو
وارد تشخیص مستندًا به ماده 674  را  ایشان  به  انتسابی  اتهام  لذا دادگاه  د  خو
یری  قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعز
یخ ابالغ قابل واخواهی در  وز از تار صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف 20 ر
اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان  قابل  از آن  وز پس  ر  20 این شعبه و ظرف 
اصفهان می باشد. دادرس شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ حمیدرضا 

رستمی   35789/ م الف

دادنامه
شماره   1394/12/12 تنظیم:  یخ  تار   9409970361702036 دادنامه:  شماره 
آقای  خواهان:     940912 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980361700831 ونده:  پر
ـ  دگاه  و فر اتوبان  ـ  اصفهان  نشانی  به  رجبعلی  زند  فر نوئی  قلعه  محمدپور  عباس 
پایگاه هشتم شکاری ـ بلوک 414 ـ پالک 1508  خوانده: آقای حسین صحرا گرد 
ینه  هز پرداخت  از  اعسار   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول  نشانی  به  عباس  زند  فر
یر  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز دادرسی  دادگاه با توجه به محتویات پر
عباس  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای  می نماید:  رای  صدور  به  مبادرت 
محمدپور قلعه نوئی به طرفیت آقای حسین صحرا گرد به خواسته اعسار خواهان 
یال وجه یک فقره چک  ینه دادرسی جهت مطالبه مبلغ 220/000/000 ر از پرداخت هز
و  دادخواست  پیوست  کتبی  استشهادیه  مفاد  به  نظر  دادگاه  این  دعوی  مستند 
با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی دعوی 
نامبرده را به نظر ثابت و وارد دانسته و مستندًا به مواد 198، 506، 507 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به اعسار موقت خواهان 
ینه دادرسی صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف  از پرداخت هز
قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان  ابالغ  از  وز پس  ر بیست 
مهدی  ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس  می باشد. 

حاجیلو   35807/ م الف
دادنامه

شماره   1394/12/13 تنظیم:  یخ  تار   9409970361702045 دادنامه:  شماره 
بانک  خواهان:    941133 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980361701034 ونده:  پر
مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم محبوبه السادات تدین فر 
بی، ساختمان ماکان، واحد  زند سید رسول به نشانی اصفهان، خ نیکبخت غر فر
رضایی  دابه  سو خانم   .2 باز  علی  زند  یمی فر کر شهباز  آقای   .1 خواندگان:    45
وجه  مطالبه   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  فرهاد  زند  فر وشاره 
چک  2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه با توجه 
یر مبادرت به صدور رای  را اعالم و به شرح ز ونده ختم رسیدگی  به محتویات پر
به  فر  تدین  السادات  محبوبه  خانم  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای  می نماید: 

دابه رضایی وشاره و آقای شهباز  وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت خانم سو
یال به استناد یک فقره چک به شماره  یمی به خواسته مطالبه مبلغ 260/000/000 ر کر
846449-94/3/16 و گواهینامه ی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
نسبت  خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  لت  دال که  ابرازی  مستندات  مصدق  تصویر 
دادگاه  در  قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  اینکه  نظربه  و  می نماید  خواهان  به 
وحه به عمل نیاورده اند فلذا  حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطر
دعوی خواهان را بنظرثابت دانسته و مستندًا به مواد 198 ، 515، 519 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310، 313 و 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 
مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر  260/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
تعرفه  دادرسی  ینه های  هز شامل  دادرسی  خسارات  عنوان  به  یال  ر  16/835/000
دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین 
رسید  یخ سر خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تار
لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست  و ظرف بیست ر

وز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. ر
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس 

35808/ م الف
دادنامه

شماره   1394/12/13 تنظیم:  یخ  تار   9409970361702051 دادنامه:  شماره 
آقای  خواهان:    940866 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980361700790 ونده:  پر
به  جواد  زند  فر دی  مقصو مژگان  خانم  وکالت  با  اسداقا  زند  فر بیعی  ر ابراهیم 
نشانی اصفهان، خ نیکبخت، ساختمان ماکان 5، طبقه اول، واحد 15   خوانده: 
خسارت  مطالبه   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول  عبدالکافی   یقتی  طر مهدی  آقای 
توجه  با  دادگاه  چک    وجه  مطالبه   .3 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .2 دادرسی 
صدور به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات   به 

 رای می نماید.
دی به وکالت از آقای ابراهیم  رای دادگاه در خصوص دعوی خانم مژگان مقصو
یقتی عبدالکافی به خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000  بیعی به طرفیت آقای مهدی طر ر
رسید 94/8/5 و گواهینامه  یال به استناد یک فقره چک به شماره 591279 با سر ر
ی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده  دال
با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
وحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظرثابت دانسته و مستندًا  مطر
به مواد 198 ، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
قانون صدور  به ماده 2  الحاقی  و تبصره  قانون تجارت  و مواد 310، 313   مدنی 
یال به عنوان اصل  چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ر
ینه های  یال به عنوان خسارات دادرسی شامل هز ر  12/765/000 و مبلغ  خواسته 
طبق  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  و  قضایی  خدمات  دفتر  تعرفه  دادرسی 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
رسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  یخ سر از تار
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  وز پس  رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  دیگر  وز  ر بیست  ظرف  سپس  و 
ـ  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  می باشد.رئیس  اصفهان 

مهدی حاجیلو   35809/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/13 شماره پر شماره دادنامه: 9409970361702050  تار
9409980361701062 شماره بایگانی شعبه: 941165  خواهان: آقای ابراهیم قرهی 
ده  ـ جنب سرای ستو قلندرها  بازار  ـ  ـ حکیم  به نشانی اصفهان  داراب  زند  فر قهی 
زند  پخش پوشاک آسیا ـ کد پستی : 8196975753  خوانده: اقای حسین بلبل فر
 .2 دادرسی  خسارت  مطالبه   .1 خواسته ها:  المکان   مجهول  نشانی  به  عبداالمیر 
به محتویات  با توجه  تادیه  3. مطالبه وجه چک   دادگاه  تاخیر  مطالبه خسارت 

یر مبادرت به صدور رای می نماید. ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز پر
آقای حسین  به طرفیت  ابراهیم قرهی قهی  آقای  رای دادگاه در خصوص دعوی 
به  چک  فقره   21 استناد  به  یال  ر  137/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بلبل 
 91/2/30 ـ   995183 و   91/4/20 ـ   994284 الی   90/12/20-994279 شماره های 
الی 995192 ـ 91/11/30 و 995195 ـ 91/2/25 الی 995200 ـ 91/5/25 و995854-
از بانک محال علیه به انضمام  91/8/20 و گواهینامه های عدم پرداخت صادره 
با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه 
خواهان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  لت  دال که  خواهان  ابرازی  مستندات  مصدق 
می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 
فلذا  است  نیاورده  عمل  به  وحه  مطر خواهان  دعوی  قبال  در  دفاعی  و  ایراد  و 
دعوی خواهان را بنظرثابت دانسته و مستندًا به مواد 198 ، 515، 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 310، 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
یال بابت  صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 137/500/000 ر
یال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و  اصل خواسته و مبلغ 6/370/000 ر
یخ صدور  تار از  بانک مرکزی  تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی  تاخیر  خسارت 
گواهینامه های عدم پرداخت هر یک از چکها )94/6/15( لغایت هنگام پرداخت در 
وز پس از  حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز دیگر قابل تجدیدنظر  ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست ر
هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس  می باشد.  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو   35810/ م الف
دادنامه

شماره   1394/11/25 تنظیم:  یخ  تار   9409970361701921 دادنامه:  شماره 
آقای  خواهان:    940719 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980361700662 ونده:  پر
سید هاشم  زند  فر همایونی  هما  خانم  وکالت  با  حسین  زند  فر زارع  جبار مجتبی 
شیخ  خیابان   ، اصفهان  نشانی  به  همگی  اله  ذبیح  زند  فر کیانی  کتایون  خانم  و 
فوقانی  راه شیخ مفید، طبقه  و سه  نیکبخت  راه  صدوق شمالی حد فاصل چهار 
مجید  اقای   .1 خواندگان:  دوم    طبقه   ،10 واحد  ارغوان  ساختمان  تجارت  بانک 
زند نورعلی به نشانی مجهول المکان   2. آقای رسول شهبازی دستگردی  خرمی فر
  2 پ  آبادی،  شمس  کوچه  خمینی،  امام  خ  تهران،  وازه  در اصفهان،  نشانی  به 
اجرای  قانون   147 و   146 مواد  اجرایی)موضوع  عملیات  به  اعتراض  خواسته: 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  رسی محتویات پر احکام مدنی( گردشکار: دادگاه با بر
شکایت  خصوص  در  دادگاه  می نماید.رای  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و 
شخص ثالث خانمها هما همایونی و کتایون کیانی به وکالت از آقای مجتبی زارع 
زند  زند حسین به طرفیت آقایان 1ـ رسول شهبازی دستگردی  2ـ مجید خرمی فر فر
واقع   26/2186 شماره  ثبتی  پالک  از  مشاع  حبه  یک  توقیف  به  نسبت  علی  نور 
دربخش 14 ثبت اصفهان مورد مالکیت رسمی آقای رسول شهبازی دستگردی له 
ونده اجرایی کالسه 94026 این دادگاه با عنایت به مفاد  آقای مجید خرمی در پر
ششدانگ  از  دانگ  سه  واگذاری  متعاقب  و   77/3/1 مورخ  عادی  نامه  مبایعه 
و   77/7/20 مورخ  در  نامه  مبایعه  آن  ظهر  شاکی  به  خواسته  موضوع  ثبتی  پالک 
طی  شهبازی  رسول  آقای  سوی  از  شاکی  به  شده  اعطا  ل  بالعز وکالت  همچنین 

اسناد  دفتر  سوی  تنظیمی از   84/8/26 مورخ   64239 شماره  رسمی وکالت  سند 
لت  رسمی شماره 25 اصفهان نسبت به یک حبه مشاع موضوع شکایت همگی دال
بر تقدم واگذاری مقدار یک حبه موضوع شکایت به شاکی نسبت به زمان توقیف 
ونده اجرایی علیرغم ابالغ قانونی  ونده اجرایی دارد و از طرفی طرفین پر آن در پر
د شکایت شاکی و رفع توقیف از یک حبه مشاع  و اجرای احکام مدنی حکم به ور
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید.  اعالم  و  صادر  شکایت  موضوع  ثبتی  پالک 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20  مدت 20 ر
وز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.رئیس شعبه  ر

بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو   35815/ م الف
اجرائیه

ونده: 9409980361700046شماره  شماره اجرائیه: 9410420361700534 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/13 مشخصات محکوم له ردیف  بایگانی شعبه : 940049تار
1 نام : عباس نام خانوادگی : پور طاهر زاده نام پدر : محمد تقی نشانی: اصفهان 
– خ برازنده – ک امام حسن مجتبی – پ 106  مشخصات محکوم علیه ردیف 1 
یاری  نام پدر:محمد رضا نشانی: مجهول المکان   نام: حسن نام خانوادگی: شهر
نام خانوادگی  : محمد    نام  له  قانونی محکوم  قائم مقام  مشخصات نماینده ی 
:مختاری هاشم آباد نام پدر: جعفر علی  نشانی : اصفهان – خ میر داماد – تقاطع 
سوم – بن بست 44- طبقه فوقانی نوع رابطه : وکیل محکوم له : عباس پور طاهر 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به  محکوم  زاده 
 9409970361700364 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و   9410090361704485
اصل  بابت  یال  ر  )380/000/000  ( مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته )به استناد یک فقره حواله به شماره 4396077- 93/11/15( و نیز مبلغ 
نشر  و  دادرسی  ینه های  هز شامل  دادرسی  خسارات  عنوان  به  یال  ر  22/913/000
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  و  آگهی 
بانک  سوی  اعالمی از  شاخص  اساس  بر  پرداخت  هنگام  لغایت  رسید  سر  زمان 
مرکزی در حق خواهان و نیز پرداخت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف   -1  : اجرائیه  ابالغ  یخ  تار از  است  مکلف  علیه  محکوم   /  .
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال 
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات  طور مشر
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
8و3  مواد  د)  می شو داشت  باز  له  محکوم  خواست  در  به  واال  نماید  ارایه  قضائی 
دداری محکوم علیه از اعالم  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
هفت  جه  در  یری  تعز حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
اموال برای پرداخت دیون کافی  باقیمانده  ادای دین به نحوی که  از  فرار  انگیزه 
یری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم  نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  به یا هردو مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه از  وز ارایه شو 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم  له یا تو زندان منوط به موافقت محکوم 
 )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه 
شماره: 35798/ م الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – سید رضا عسگری
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حتما بخوانید!
توصیه ای به سالمندان؛ تخم ...

-« حدیث روز  »-
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

کودک بیاموزیم  از چه سنی به 
بدون اجازه وسایل دیگران 

را برندارد؟

اســتفاده  بدنــی  تنبیــه  از  شــرایطی  هیــچ  تحــت 
کــودکان از شــش ســالگی بــه بعــد می تواننــد  نکنیــد.  
و  مالکیــت  مفهــوم  واضــح،  و  کامــل  صــورت  بــه 
ــران«  ــایل دیگ ــتن وس ــار »برداش ــودن رفت ــت ب نادرس
کــه والدیــن بایــد  کننــد. در ایــن زمــان اســت  را درک 
محدودیت هــا و تنبیه هایــی را بــرای ایــن عمــل در 

نظــر بگیرنــد.
رعایــت  آمــوزش  بــرای  مناســب  راه هــای  از  یکــی 
از  حقــوق  ایــن  رعایــت  دیگــران،  مالکیــت  حــق 
ســوی والدیــن اســت. پــدران و مــادران بایــد مراقــب 
بــه وســایل  بــدون اجــازه  رفتــار خــود باشــند؛ مثــا 
حتــی  و  نزننــد  دســت  خانــواده  اعضــای  ســایر 
اجــازه او  از  نیــز  کــودک  وســایل  از  اســتفاده   بــرای 

 بگیرند.
گفــت:  روان شناســی  ارشــد  کارشــناس  ایزانلــو، 
برگشــتیم  خانــه  بــه  همســرم  بــا  مهمانــی  از   وقتــی 
لباس هــای پســر چهارســاله ام ارشــیا را در آوردم. در 
جیــب شــلوارش اســباب بازی پســر دایــی اش را پیــدا 

کــردم. 
کردیــم و از او پرســیدیم  مــن و پــدرش بــه هــم نــگاه 
ــازی  ــدون اجــازه پســر دایــی اش اســباب ب کــه چــرا ب
او را بــه خانــه آورده اســت؟ خندیــد و بــا لحــن لوســی 
خوشــم  خیلــی  بازیــش  اســباب  از  »خــوب  گفــت: 
میــاد! دلــم می خواســت مــال مــن باشــه، واســه ایــن 
کــه فرزنــدم  بــود  بــاری  اولیــن  ایــن  برداشــتمش.« 

کار را انجــام داده بــود. ایــن 
مهمانی هــا  در  کــه  افتــاده  اتفــاق  ایــن  بارهــا  امــا   
بــه  و  میزبــان  خانــه  وســایل  بــه  اجــازه  بــدون 
کــودک میزبــان دســت  خصــوص اســباب بازی هــای 

اســت.  زده 
خیلــی  آینــده  در  رفتار هــا  ایــن  تکــرار  از  مــن 
مــرا  می خواهــم  شــما  از  هســتم.  نگــران 
رفتــار او  بــا  چطــور  کــه  کنیــد   راهنمایــی 

کنم.  
بــا مفهــوم مالکیــت  بچه هــا تقریبــا از چهارســالگی 
کــودکان  کــه  دیده ایــد  حتمــا  می شــوند.  آشــنا 
خردســال تمایلــی بــه دادن اســباب بــازی خــود بــه 

نــدارد. دیگــر  کــودکان 
 در 4 تــا 5 ســالگی، خــود را محــور جهــان می پندارنــد 
کــه والدیــن بیشــتر متلعــق  و حتــی تصــور می کننــد 
برادرشــان.  و  خواهــران  تــا  هســتند  آن هــا   بــه 
در ایــن ســنین بچه هــا بــا مفاهیمــی  ماننــد خــوب 
آشــنا دروغ  و  راســت  و  پــاداش  و  جریمــه  بــد،   و 

 می شوند.
مدرســه  بــه  هنــوز  کــه  ســال  و  کم ســن  کــودکان 
مــادی  ارزش  آنکــه  بــدون  اغلــب  نمی رونــد، 
می زننــد؛  کار  ایــن  بــه  دســت  کننــد،  درک  را  اشــیا 
چیــزی  برداشــتن  کــه  ایــن  از  گاه  حتــی  آن هــا 
اســت، مطلــع اشــتباه  آن  از صاحــب  اجــازه   بــدون 

 نیستند. 
 3 تا 6 سالگی کودک ، مرحله شخصیت طلبی نامیده

 می شود. 

تربیت فرزند 

چهار عضو بدن جوان اصفهانی 
به بیماران نیازمند اهدا شد

ــار  ــه دچ ک ــاله  ــوان 23س ــک ج ــدن ی ــو ب ــار عض  چه
مــرگ مغــزی شــده بــود، در اصفهــان بــه بیمــاران 

ــد. ــدا ش ــو اه ــد عض ــد پیون نیازمن
مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــد مرکــز 
شــنبه  روز  اصفهــان  الزهــرا)س(  آموزشــی درمانی 
گفــت: ایــن جــوان بــه نــام محمــد آقاجانــی   بــه ایرنــا 
بــر اثــر ســانحه تصــادف دچــار مــرگ مغــزی شــده 

بــود. 
مریــم خلیفه ســلطانی بــا بیــان اینکــه ایــن جــوان 
اصفهــان  الزهــرا)س(  آموزشــی درمانی  مرکــز  در 
انجــام  از  پــس  وی  افــزود:  بــود،  شــده  بســتری 
مراحــل مربــوط بــه تاییــد مــرگ مغــزی تحــت عمــل 
کلیــه  دو  و  گرفــت  قــرار  اعضــا  برداشــت   جراحــی 
کبــد وی بــرای پیونــد بــه بیمــاران نیازمنــد  قلــب و 

اهــدا شــد. 
کبــد ایــن جــوان بــرای  کلیه هــا و  کــرد:  وی اظهــار 
پیونــد بــه شــیراز و قلــب وی بــه بیمارســتان چمــران 

اصفهــان ارســال شــد.
شــامل  مغــزی  مــرگ  فــرد  از  اهــدا  قابــل  اعضــای 
و  لوزالمعــده  روده هــا،  کبــد،  ریه هــا،  قلــب، 
بعضــی  اعضــا،  ایــن  بــر  عــاوه  کــه  کلیه هاســت 
قرنیــه  پوســت،  جملــه  از  بــدن  بافت هــای   از 
تانــدون، غضــروف، اســتخوان و دریچــه قلــب نیــز 

قابــل پیونــد اســت.

زندگی

ماجرای واقعی رسوایی یک دزد
کــه بــه اتهــام ســرقت النگوهــای طــای یکــی  زن 44ســاله 
از همســفرانش بــا شــیوه خورانــدن قرص هــای خــواب آور 
کــه انجــام  کارهایــی  دســتگیر شــده بــود، می دانســتم بــا 
ــازی می کنــم. همــواره  ــرو و حیثیــت خــودم ب ــا آب می دهــم ب
از  ســرقت  ماجــرای  روزی  گــر  ا می اندیشــیدم  خــودم  بــا 
بــاال  را  ســرم  می توانــم  چگونــه  شــود،  برمــا  همســفرانم 
برایــم  روز  ماننــد  کنــم.  نــگاه  آن هــا  چهــره  بــه  و  بگیــرم 
کــه ســرقت امــوال زائــران، عاقبتــی جــز رســوایی  روشــن بــود 
خــودم  وجــدان  بــا  کــه  بــار  هــر  امــا  نــدارد؛  شــرمندگی  و 
گریبــان می شــدم، آشــفتگی های زندگــی ام را  دســت بــه 
کارهــای خافــم قــرار مــی دادم تــا  بهانــه ای بــرای ادامــه 
کــه بــه اتهــام  اینکــه ... بــه نوشــته خراســان، زن 44 ســاله 
ســرقت النگوهــای طــای یکــی از همســفرانش بــا شــیوه 
ــود، پــس  خورانــدن قرص هــای خــواب آور دســتگیر شــده ب
گرفــت و  از آنکــه در برابــر شــواهد و مســتندات پلیــس قــرار 
کنــان بــه  گریــه  انــکار ماجــرای ســرقت را بــی فایــده دیــد، 
گفــت:  کــوی پلیــس مشــهد  کانتــری  کارشــناس اجتماعــی 
زندگــی  بــه دلیــل اختافــات خانوادگــی  کــه  بــود  ســال ها 
آشــفته ای داشــتم. مشــاجره، قهــر و درگیــری تنهــا بخشــی 
کینه هــای بیــن مــن و همســرم بــود. بــا  از ناســازگاری ها و 
ــد  آنکــه 3 فرزنــدم بــه ســن نوجوانــی و جوانــی رســیده بودن
امــا اختافــات مــا پایانــی نداشــت و هــر روز بــر شــدت آن 
را  وجــودم  تمــام  غــرور  و  لجبــازی  و  لــج  می شــد.  افــزوده 
ــرم را  ــردم همس ــعی می ک ــی س ــر طریق ــه ه ــود و ب ــه ب گرفت فرا
کشــمکش ها بــه طــاق  کنــم. در نهایــت نیــز ایــن  تحقیــر 
کــه فرزندانــم نیــز  انجامیــد. مــن در حالــی از او جــدا شــدم 
کنــار مــرا ترجیــح دادنــد و مــن بــا اجــاره یــک منــزل  زندگــی در 
کــردم؛ امــا همــواره بــه زندگی هــای  زندگــی جدیــدی را شــروع 
کنــار همســر  دوســتانم غبطــه می خــوردم و از اینکــه آن هــا در 
و فرزندانشــان زندگــی آرامی داشــتند، رنــج می بــردم و بــه  
بخــت ســیاه خــودم افســوس می خــوردم. مدتــی بعــد وقتــی 
کــردن روزگار آشــفته ام بــه مشــهد ســفر کردم  بــرای فرامــوش 
کــه اتاق هــای  بــا مالــک یــک منــزل شــخصی آشــنا شــدم 
ــه  گون ــن  ــی داد ای ــاره م ــران اج ــافران و زائ ــه مس ــش را ب منزل
کســب درآمــد همســایگان  کــه بــه فکــر افتــادم بــرای  بــود 
کــه بــرای اولیــن بــار  و آشــنایانم را بــه مشــهد ببــرم. روزی 
ح  گیــان بــه مشــهد را مطــر کاروانــی از اســتان  ماجــرای ســفر 

گرفتــم . کــردم، مــورد اســتقبال اطرافیانــم قــرار 
 مــن بــه عنــوان راهنمــا تعــدادی از اطرافیانــم را بــه مشــهد 
ک طــای یکــی از  کــه در ایــن جــا و برحســب اتفــاق پــا آوردم 
کــردم؛ بــه  کــه در اتــاق جامانــده بــود، ســرقت  همســفرانم را 
ــر  ــم فک ــد. آن زن ه ــوع نش ــه موض ــی متوج کس ــه  ک ــوری  ط
گــم شــده اســت؛ دیگــر بــه  ک طایــش در بیــن راه  می کــرد پــا
ایــن کار عــادت کــرده بــودم تــا اینکــه 6 روز قبــل وقتــی تعداد 
دیگــری از مســافران را بــه مشــهد آوردم، النگوهــای زیــاد 
یکــی از مســافران همــواره مــرا وسوســه می کــرد. بــا خــودم 
ــم.  ــر دزدی نمی کن ــت و دیگ ــرقت اس ــن س ــن آخری ــم ای گفت
انــار  آور درون شــربت  آن شــب چنــد عــدد قــرص خــواب 
ریختــم و بــه آن زن تعــارف کــردم. وقتــی حالت بیهوشــی به 
»کبــری خانــم« دســت داد، بــه بهانــه رفتــن بــه حــرم او را بــه 
ســوی پارکینــگ بــردم و پــس از ســرقت النگوهایــش خــدام 
ــد  ــوش آم ــه ه ــم« ب ــری خان ــی »کب ــردم. وقت ک ــدا  ــرم را ص  ح
کــه  چــرا  بازگردانــدم؛  ای  اجــاره  منــزل شــخصی  بــه  را  او 
ــت  ــم و او نمی توانس ــان بازگردی گی ــه  ــح زود ب ــود صب ــرار ب ق
کنــد. در  گیــری  پــی  را  النگوهایــش  گــم شــدن  ماجــرای 
کمــک صاحــب منــزل النگوهــا را بــه مبلــغ  همیــن زمــان و بــا 
3 میلیــون و پانصدهــزار تومــان فروختــم؛ امــا ایــن بــار پلیــس 

بــه ســراغم آمــد و ماجــرای ســرقت هایم لــو رفــت.

پدر خشمگین خانواده اش 
را 5 ساعت شکنجه کرد

کــه متوجــه شــد پســر 12ســاله اش  مــرد خشــمگین زمانــی 
پــول ترقــه را بــه مــرد مغــازه دار نــداده، جــان فرزنــدش را 
زخمی کــرد.  هــم  را  دختــر 17ســاله اش  و  همســر  و  گرفــت 
بــرای  بــه ســر می بــرد و پزشــکان  کمــا  دختــر نوجــوان در 

تاشــند.  در  او  نجــات 
گاهــان جنایــی بــا حضــور در محــل جنایــت مشــاهده  کارآ
کردنــد در خانــه نیمــه بــاز اســت و از همســایه های حاضــر در 
کــه مــرد همســایه همســر، دختــر 17 ســاله و  محــل شــنیدند 
کــرده  پســر 12 ســاله اش را زخمــی  و بــا لبــاس خونیــن فــرار 
اســت. ســه مجــروح ایــن حادثــه قبــل از حضــور پلیــس بــه 
 بیمارســتان منتقــل شــده بودنــد. مامــوران در بررســی خانــه

ــاق خــواب، لکه هــای خــون مشــاهده  کــف ات ــوار و  روی دی
ــاق  گوشــه ات ــه بارفیکــس خونیــن هــم در  کردنــد. تبــر و میل
از  رد دســت روی در، حکایــت  و  آثــار خــون  بــود.  افتــاده 
تــاش یکــی از فرزنــدان خانــواده برای فــرار داشــت. ماموران 
بــا حضــور در بیمارســتان متوجــه شــدند پســر 12 ســاله بــه 
کــرده و  نــام محمدحســین بــر اثــر شــدت صدمــات فــوت 
کماســت و مــادر بچه هــا نجــات یافتــه اســت.   خواهــرش در 
کشــیک ویــژه قتــل  وقــوع ایــن جنایــت بــه اصغــر احمــدی، 
ــا دســتور قضایــی  ــزارش و ب گ دادســرای شهرســتان شــهریار 

ــرای دســتگیری مــرد جنایتــکار آغــاز شــد.  جســت وجو ب
یافتــه  نجــات  مــادر  از  تحقیــق  بــه  جنایــی  گاهــان  کارآ
گفــت: شــوهرم، عامــل مــرگ  کــه وی بــه پلیــس  پرداختنــد 
پســرم و ســوءقصد بــه جــان مــن و دختــر 17 ســاله ام فاطمــه 

اســت.
 او مــردی بداخــاق و عصبــی اســت. شــب حادثــه ابتــدا مــرا 
کتــک زد و بعــد ســراغ پســرم رفــت. دختــرم می خواســت مانع 
کتــک  کــه شــوهرم او را هــم  کتــک خــوردن بــرادرش شــود  از 
ــرار  ــه بارفیکــس مــا را مجــروح و ف ــر و میل ــا تب زد. بعــد هــم ب
گرفتــه و روز  کــرد.  مامــوران محــل اختفــای متهــم را زیرنظــر 

کردنــد.  بعــد او را دســتگیر 
گاهــی غــرب اســتان تهــران  متهــم بــا انتقــال بــه پلیــس آ
دختــر  و  همســر  جــان  بــه  ســوءقصد  و  پســرش  قتــل  بــه 
گفــت: شــب حادثــه زمانــی  کــرد و  17 ســاله اش اعتــراف 
کــه متوجــه شــدم پســرم بــدون اجــازه مــن ترقــه خریــده 
آن هــا  جــان  بــه  و  شــدم  عصبانــی  نــداده،  را  پولــش   و 

افتادم. 

حوادث

ــا اشــاره بــه عملکــرد مطلــوب  ــه ب ــص تغذی ــک متخص ی
گفــت: افــراد  تخــم بلدرچیــن بــر روی حافظــه انســان 
کــه در معــرض بیمــاری آلزایمــر هســتند  مســن و افــرادی 

از تخم بلدرچین در برنامه غذایی خود استفاده کنند.
کــرد: تخــم بلدرچیــن بــرای درمــان  تینــا جعفــری اظهــار 
ــد  ــی مفی ــتم ایمن ــت سیس ــاب و تقوی ــای اعص ناراحتی ه
اســت. وی در ادامــه افــزود: وجــود عناصر معدنی کمیاب 
کــه  و ویتامین هــا بــه خصــوص ویتامیــن E باعــث شــده 
تخــم بلدرچیــن بــرای درمــان بعضــی از بیماری هــا ماننــد 
کلیــه، صفــرا و فشــارخون  گوارشــی، ســنگ  بیماری هــای 

مفیــد باشــد.
جعفــری بــا اشــاره بــه عملکــرد مطلــوب تخــم بلدرچیــن 
کــرد: افــراد مســن و  بــر روی حافظــه انســان خاطر نشــان 
کــه در معــرض بیمــاری آلزایمــر هســتند ، از تخــم  افــرادی 

کننــد. بلدرچیــن در برنامــه غذایــی خــود اســتفاده 
کاهــش   وی افــزود: مصــرف مــدام تخــم بلدرچیــن بــه 
کاهــش تجمــع فلــزات  تجمــع مــواد ســمی  در خــون و 

می کنــد. کمــک  ســنگین 
تخــم  ســفیده  کــرد:  تصریــح  تغذیــه  متخصــص   ایــن 
بلدرچیــن، منبــع خــوب فســفر، مــس، روی، اســیدهای 
آمینــه و زرده آن شــامل اســیدهای چــرب ضــروری اســت.

جعفــری بــا اشــاره به اینکــه  ارزش غذایــی تخم بلدرچین 
ــر اســت، اظهــار  غ  بــه مراتــب باالت ــا تخم مــر در مقایســه ب
ــی  ــه از لحــاظ وزن ک ــد  ــرد: یــک تخــم بلدرچیــن هــر چن ک
گــرم( را  غ معمولــی ) 11  حــدود یــک پنجــم وزن تخم مــر
غ معمولــی 3 برابــر خــواص  دارد، ولــی نســبت بــه تخم مــر

تغذیــه ای دارد. ایســنا

توصیه ای به سالمندان؛
 تخم بلدرچین بخورید

مســجدی  اصفهــان  در  پیــش،  ســال  صــد  چنــد  می گوینــد 
کارگرهــا و معمــاران  می ســاختند. روز قبــل از افتتــاح مســجد، 
جمــع شــده بودنــد و آخریــن خــرده کاری هــا را انجــام می دادنــد.

پیرزنــی از آنجــا رد می شــد؛ وقتــی مســجد را دیــد بــه یکــی از 
کمــی  کجــه!« کنــم یکــی از مناره هــا  گفــت: »فکــر  کارگــران 

کــه ایــن حــرف را شــنید، ســریع  ــد. امــا معمــار  کارگرهــا خندیدن
گفــت: »چــوب بیاوریــد! کارگــر بیاوریــد! چــوب را بــه منــاره تکیــه 
بدهیــد. فشــار بدهیــد.« در حالــی کــه کارگــران با چوب بــه مناره 
»مــادر  می پرســید:  پیــرزن  از  مــدام  معمــار  می آوردنــد،   فشــار 
گفــت: »بلــه!  کشــید تــا پیــرزن  درســت شــد؟!« مدتــی طــول 

کــرد و رفــت.« کــرد و دعایــی  درســت شــد! تشــکر 
کار بیهــوده و فشــار دادن بــه منــاره ای  کارگرهــا حکمــت ایــن 
گــر ایــن پیــرزن  گفــت: »ا کــج نبــود را پرســیدند. معمــار  کــه اصــا 
کــج بــودن ایــن منــاره بــا دیگــران صحبــت می کــرد و  راجــع بــه 
کــج می مانــد و دیگــر  شــایعه پــا می گرفــت، ایــن منــاره تــا ابــد 
کنیــم. ایــن  نمی توانســتیم اثــرات منفــی ایــن شــایعه را پــاك 

گفتــم در همیــن ابتــدا جلــوی آن را بگیــرم!«  کــه مــن  اســت 

حکایت برگه و لکه
ــح  ــده صل ــل و برن ــازمان مل ــابق س کل س ــر  ــان )دبی کوفــی عن از 
نوبــل( پرســیدند: بهتریــن خاطــره شــما از دوران تحصیــل چــه 
کاس شــد و  بــود؟ او جــواب داد: »روزی معلــم علــوم مــا وارد 
برگــه ســفیدرنگی را بــه تختــه ســیاه چســباند. در وســط آن 

ــود.« ــان ب ــا جوهــر ســیاه نمای لکــه ای ب
چــه  برگــه  ایــن  در  »بچه هــا  پرســید:  گردان  شــا از  معلــم 
آقــا.« ســیاه  لکــه  »یــك  دادنــد:  جــواب  همــه  می بینیــد؟« 

معلــم بــا چهــره ای اندیشــمندانه لحظاتــی در مقابــل تختــه 
کاس راه رفــت و ســپس بــا دســت خــود بــه اطــراف لکــه ســیاه 
گفــت: »بچه هــای عزیــز، چــرا ایــن همــه ســفیدی  کــرد و  اشــاره 

ــد؟« ــه ســیاه را ندیدی اطــراف لک
کــردم اول ســفیدی  کوفــی عنــان می گویــد: »از آن روز تــاش 

نــکات مثبــت، روشــنایی ها و...( را بنگــرم.« )خوبی هــا، 

معمار و پیرزن 

وضعیت آب و هوا

کــه حــدود دوســوم از حجــم بــدن مــا را آب تشــکیل   از آنجایــی 
کــه مصــرف آب  می دهــد، ممکــن اســت بــه نظــر بدیهــی باشــد 

بــرای ســامتی مــا مهــم اســت. 
کــه بــا افزایــش مصــرف   یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد 
کنیــم  کنتــرل  آب ســاده، مــا  می توانیــم وزن بــدن خودمــان را 
کاهــش  و مصــرف شــکر، ســدیم و چربی هــای اشــباع شــده را 

دهیــم. 
کــه در مجلــه تغذیــه و رژیم هــای غذایــی بشــر   ایــن مطالعــه 
 )Ruopeng( روپنــگ  پروفســور  توســط  اســت،  شــده   منتشــر 

استاد دانشگاه ایلینوی انجام شده است. 
بــا  را  خــود  بــدن  مایعــات  نیازهــای  افــراد  بیشــتر  چــه  گــر  ا  
می کننــد،  تامیــن  دیگــر  نوشــیدنی ها  و  ســاده  آب  نوشــیدن 
برخــی از مایعــات نیــز از طریــق غذاهــا و ســبزیجات خــاص ماننــد 
می شــوند.  دریافــت  خربــزه  و  فرنگــی  گوجــه  ســوپ،کرفس 

ــه افزایــش مصــرف آب  ــه منظــور بررســی بیشــتر اینکــه چگون  ب
ــان  ــذارد، محقق ــر می گ ــامت تاثی ــای س ــد روی پارامتره می توان
اقــدام بــه جمــع آوری یــک نمونــه آمــاری از سراســر آمریــکا کردند؛ 
کــه توســط  نزدیــک بــه 18هــزار و 300 بزرگســال در ایــن آزمــون 
ســال های  فاصــل  حــد  در  تغذیــه  و  بهداشــت  ملــی  ســازمان 

کردنــد.   2005-2012 برگــزار شــد، شــرکت 
و  غذاهــا  همــه  خواســتند  شــرکت کنندگان  از  محققــان 

کــه آن هــا معمــوال مصــرف می کردنــد در 2 روز  نوشــیدنی هایی 
کننــد.  اســتفاده  روز   10 تــا  زمانــی 3  بــازه  در  و  مجــزا 

کننــده مصــرف  کــه هــر شــرکت   در ادامــه آزمــون مقــدار آب ســاده 
کــرده اســت، بــه عنــوان درصــدی از مصــرف روزانــه آب در رژیــم 

غذایــی از غــذا و نوشــیدنی محاســبه شــده اســت. 
کننــدگان بــه طــور متوســط حــدود   بــر اســاس یــک روز، شــرکت 

ــد. کردن 4.2 فنجــان آب ســاده مصــرف 
کــه  افــرادی  کــه  داد  نشــان  مطالعــه  ایــن  از  حاصــل  نتایــج   
یــا ســه فنجــان در روز  بــه یــک  مصــرف خــود را از آب ســاده 
کل انــرژی  در روز بــرای ایــن افــراد  افزایــش داده انــد، مصــرف 
گــرم   235-78 آن هــا  ســدیم  مصــرف  و  کالــری   205-68

اســت.   یافتــه  کاهــش 
کــه مصــرف آب خــود را  کــه افــرادی  نتایــج بیشــتر نشــان داد 
بــه میــزان 18/05  افزایــش داده  بودنــد، مصــرف قنــد آن هــا 
گــرم کاهــش یافتــه  گــرم و همچنیــن کلســترول بــه میــزان 21/7 

اســت. 
کــه مصــرف آب خــود  افــرادی  کــه   نتایــج بیشــتر نشــان داد 
و  کمتــر،  گــرم   18/05 قنــد  مصــرف  نیــز  داده انــد  افزایــش  را 

اســت.   کمتــر  گــرم   21/7 کلســترول  همچنیــن 
کــه  گفتــه پروفســور »روپنــگ« ایــن یافتــه نشــان می دهــد  بــه 
ح آموزشــی بــرای ترویــج مصــرف  می تــوان آن را در قالــب طــر
کالــری بــاال  آب ســاده بــه عنــوان جایگزینــی بــرای نوشــابه بــا 

ــرد.  ک ــه  ارای
 پروفســور نشــان می دهــد ایــن تفاوت هــا می توانــد بــا مصــرف 
کالــری روزانــه باالتــر در ارتبــاط بــا مــردان و جوانــان یــا میانســاالن 

مرتبــط باشــد. 
 مطالعــه محققــان نشــان می دهــد ترویــج مصــرف آب ســاده 
عمومــی،  بهداشــت  بــرای  مفیــد  اســتراتژی  یــک  می توانــد 
کاهــش انــرژی زایــد و مصــرف مــواد مغــذی هدفمنــد قلمــداد 

شــود. منبــع: تســنیم

معجزه مصرف آب ساده

اصفهان

کرمان

یزد
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22   ْC

27   ْC

18   ْC

2   ْC

6   ْC

13   ْC

-2   ْC

صاف

صاف

 ابری

نحــوه رفتــار حضــرت زهــرا)س( 
ــن ــا والدی ب

زهــرا )س( در همــه حــال  فاطمــه 
گرامی خویــش بــود و از  بــه یــاد پــدر 
ــاری  ــرای ی ــی ب کمک ــت و  ــچ نعم هی

بــه پــدر دریــغ نمی کــرد.
کــه نظــام ســرمایه   در جامعــه امــروز 
فرهنگــی  تهاجــم  بــا  غــرب  داری 

بــرای  غیرانســانی  و  مبتــذل  الگویــی  دارد  ســعی  خــود 
زنــان و دختــران مســلمان ارایــه کنــد، مســلما پرداخــت بــه 
گــون شــخصیتی حضــرت زهــرا)س( می توانــد  گونا ابعــاد 

الگــوی عملــی مناســبی بــرای جامعــه شــیعی باشــد.
  نحوه رفتار با والدین و احترام به پدر

 فاطمــه هشــت ســال در مکــه پــا بــه پــای پــدر در اعتــا 
مشــرکان  و  کفــار  آزار  در  و  کوشــید  اســام  پیشــرفت  و 
شــعب  و  دره  در  بــود.  پــدر  مــددکار  و  یــار  منافقــان  و 
کــه  کــرد  و زمانــی  ابوطالــب، ســه ســال درکنــار پــدر تحمــل 
مشــرکان پیامبــر)ص( را آزار و اذیــت و زخمــی  یــا جســارتی 
می کردنــد، پیامبــر)ص( را دلــداری مــی داد و زخم هایــش 
کــه پیامبــر)ص( ایشــان  گونــه بــود  را مــداوا می کــرد؛ ایــن 

را »ام ابیهــا« )مــادر پــدرش( نامیــد.
گرامــی   پــدر  یــاد  بــه  همه حــال  در  زهــرا)س(  فاطمــه   
ــه  ــاری ب ــرای ی ــی ب کمک ــت و  ــچ نعم ــود و از هی ــش ب خوی

کــه:  پــدر دریــغ نمی کــرد. در روایــت اســت 
کــه پیامبــر )ص( غذایــی نخــورده بودنــد؛  ســه روز بــود 
کــه بــر حضــرت ســخت می گذشــت. در نــزد  بــه طــوری 
کــی یافــت نمی شــد. نــزد فاطمــه آمــد  همســرانش خورا
گفــت: دختــرم نــزد تــو چیــزی بــرای خــوردن هســت  و 
کــرد: نــه بــه خــدا ســوگند!  گرســنه ام؟ عــرض  کــه بســیار 
اینکــه  از  دختــرش  رفــت،  بیــرون  پیامبــر)ص(  وقتــی 
گهــان دختــر  کنــد، محــزون شــد. نا نتوانســته پــدر را ســیر 
گوشــت  تکــه  یــک  و  نــان  قــرص  دو  و  زد  در  همســایه 

او  آورد.  فاطمــه)س(  خدمــت 
را  خــود  گفــت:  و  شــد  خوشــحال 
بــر رســول خــدا مقــدم نمی داریــم. 
گرســنه  همــه  کــه  درحالــی 
و  نهــاده  ســبد  زیــر  را  آن  بودنــد، 
گذاشــت . حســن  ســرپوش بــر آن 
و حســین علیهاالســام را خدمــت 
ــا جدشــان  پیامبــر)ص( فرســتاد، ت
کننــد. پیامبــر)ص( تشــریف آوردنــد  را بــرای غــذا دعــوت 
کــرد:  و غــذای بســیار معطــری زیــر ســبد یافــت. ســوال 
از   : داد  جــواب  )س(  فاطمــه  ؟  کجاســت  از  غــذا  ایــن 
کــس بخواهــد بــدون حســاب  کــه بــه هــر  جانــب خدایــی 
روزی می دهــد. پیامبــر )ص( و همــه اعضــای خانــواده 
علــی)ع( و همســران پیامبــر )ص( از آن غــذا خوردنــد و 

فرســتادند. هــم  همســایه ها  بــرای 
 زهــرا)س( همیشــه رفتــاری سرشــار و آمیختــه از ادب 
گرچــه  داشــت.  پــدر  بــه  نســبت  فروتنــی  و  تواضــع  و 
و  محبــت  سراســر  و  عاطفــی  بســیار  ایشــان  رابطــه 
صمیمیــت بــود  امــا ایــن مانــع احتــرام و تواضــع ویــژه 
ــت از  ــل اس ــد. نق ــر)ص( نمی ش ــه پیامب ــبت ب ــان نس ایش
کــه فرمــود: وقتــی بــر پیامبــر )ص(  حضــرت فاطمــه)س( 
بــا نامــش خطــاب  را  نــازل شــد )کــه پیامبــر)ص(  آیــه 
کــه  گرفــت؛ بــه طــوری  نکنیــد(، هیبــت پیامبــر )ص( مــرا 
 نتوانســتم بــه او »یــا ابــة« بگویــم و یــا رســول اهلل بــه او 
بــه  بــار  گردانــد. چنــد  از مــن روی  می گفتــم. حضــرت 
ســپس  نــداد.  جــواب  او  و  کــردم  صــدا  ترتیــب  همیــن 
فرمــود: دختــرم ایــن آیــه دربــاره تــو و خانــدان تــو نــازل 
نشــده اســت. تــو از منــی و مــن از تــو هســتم. ایــن آیــه 
کــه فخــر می ورزنــد  کســانی  دربــاره اهــل جفــا و تکبــر و 
ــب  ــرای قل ــون ب ــو. چ ــة« بگ ــا اب ــو »ی ــت. ت ــده اس ــازل ش ن
رضایت بخش تــر  پــروردگار  بــرای  و  محبوب تــر  مــن 

میــزان اســت. 

سبک زندگی جاودانه
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آب فشان فالی
مزرعــه  نزدیکــی  در  آب فشــان  ایــن 
ایالــت  در  واشــو  شهرســتان  فــای، 
بــر  کــه  دارد  قــرار  آمریــکا   نــوادای 
به وجــود  انســانی  فعالیت هــای  اثــر 
 32 در  فــای  آب فشــان  آمده اســت. 
واقــع  ک  گــرال روســتای  کیلومتــری 
ــه  ک ــی  ــال 1964 زمان ــت و در س شده اس
بــرای  جســت وجو  حیــن  در  کارگــران 
انــرژی زمین گرمایــی در ایــن نقطــه بــا 
متــه بــه حفــر چــاه مشــغول بودنــد، آب 
ــرد  ک ــه جوشــیدن  از درون چــاه شــروع ب
و آب فشــان به طــور اتفاقــی ســر بــرآورد 
و بــه مــرور زمــان بــا رســوب امــاح بــه 
کنونــی درآمــد. دلیــل رنگارنــگ  شــکل 
و  امــاح  وجــود  آبفشــان،  ایــن  بــودن 
نمک هــای معدنــی متفــاوت موجــود در 
آب اســت. امــروزه ایــن منطقــه یکــی از 
مــی رود. شــمار  بــه  دنیــا  دیدنی هــای 
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