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شاخص های جوان انقالبی
رهبر معظم انقالب اسالمی:                                                         

مقابله با جنگ نرم، نیازمند تربیت جوانان انقالبی است.  
از دانش آمــوزان  نفــر  هــزاران  گذشــته  روز چهارشــنبه هفتــه 
عضــو انجمن هــای اســالمی دانش آمــوزان، توفیــق شــرفیابی 
کــه در  کردنــد  و زیــارت رهبــر معظــم انقــالب اســالمی راپیــدا 
آن  از  داشــتند؛  مهمــی  فرمایشــات  لــه  معظــم  دیــدار،  ایــن 
نظــر  بــه  کــه  فرمودنــد  اشــارتی  انقالبــی  جوانــان  بــه  جملــه 
کــه بــر  می رســد ایــن بیــان ادامــه ســخنان قبلــی ایشــان اســت 
انقالبــی بــودن و مانــدن حــوزه علمیــه و خبــرگان رهبــری و ... 
ع اســت؛ لــذا  کیــد داشــتند و ایــن حکایــت از اهمیــت موضــو تا
در ایــن ســطور بــه شــاخص های دانش آمــوزان می پردازیــم.
آینــده  و  حــال  ســرمایه های  ازمهم تریــن  یکــی  بی تردیــد 
کــه ســرآمد جوانــان محســوب  کشــور، دانش آمــوزان هســتند 
کــی و  می شــوند؛ زیــرا دو ویژگــی مهــم »تحــرک و نشــاط« و »پا
کــه در دوران  کرده انــد. همان طــور  معنویــت« را در خــود جمــع 
پیــروزی انقــالب و نیــز در دوران دفــاع مقــدس، بــه واســطه 
دانش آمــوزان  ســوی  از  فراوانــی  ثمــرات  ویژگــی،  دو  ایــن 
ــرم  کــه در جنــگ ن کنونــی نیــز  ــه  کشــور شــد، در مرحل نصیــب 
ایــن  از  می تــوان  بســیاری  اســتفاده های  هســتیم،  دشــمن 
کــی و  ســرمایه بــزرگ بــرد؛ نتیجــه اینکــه تحــرک و نشــاط و پا
معنویــت از شــاخص های مهــم جــوان و دانش آمــوز انقالبــی 

ــت. اس
کــه دانــش آمــوزان مســلمان و متعهــد همــواره   بدیهــی اســت 
ــد رشــد و شــکوفایی حرکــت اســالمی و انقالبــی جامعــه  در رون
بوده انــد و هویــت ضداســتکباری و ستم ستیزی شــان  مؤثــر 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــا ب ــدنی آن ه ــزو جدانش ج
در  دانش آمــوزان  راهبــردی  نقــش  در  هیچ کــس  امــروزه   
انقــالب اســالمی شــکی نــدارد و نمی تــوان نقــش آنــان را در 

... خاموشــی  اســالمی،  انقــالب  پیــروزی 
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شاخص های جوان انقالبی
ادامه از صفحه یک: 

ســال  هشــت  اداره  خارجــی،  و  داخلــی  فتنه هــای 
صحنه هــای سلحشــورانه جنــگ تحمیلــی و حضــور 
ایــن  و  گرفــت  نادیــده  ســازندگی  عرصه هــای  در 
دانش آمــوز  مهــم  شــاخص های  از  ظلم ســتیزی 
کنــار  در  را  تعهــد  و  تهذیــب  مســئله  اســت   انقالبــی 
بــه دانش آمــوزان چنیــن  و  ح  علــم، مطــر تحصیــل 
کــه تحصیــل  توصیــه می کنند:»شــما بایــد در هرجــا 
کشــور،  کــودکان مــا در سرتاســر  می کنیــد و جوان هــا و 
کــه اشــتغال بــه تحصیــل دارنــد، بایــد  در هــر مرکــزی 
کــه تحصیــل همــراه  توجــه بــه ایــن داشــته باشــند 
فاضلــه  اخــالق  همــراه  و  تعهــد  همــراه  و  تهذیــب 
ــد مــا را بــه حیــات انســانی  کــه می توان انســانی اســت 
کشــور مــا را از وابســتگی ها نجــات  برســاند و می توانــد 

بدهــد. 
مهــم  شــاخص های  نیــز  تحصیــل  و  تهذیــب  پــس 
نتیجــه اش  کــه  اســت  انقالبــی  دانش آمــوز  دیگــر 
کشــور اســت. شــاخص دیگردانش آمــوزان،  اســتقالل 
کجروی هــا و نفــوذ احتمالــی  جلوگیــری از انحــراف، 
اســت؛ در  کــه بســیار دارای اهمیــت  اســت  دشــمن 
افــرادی  اســت  ممکــن  آموزشــی  کــز  مرا و  مــدارس 
منحرف کننــده،  مســایل  ح  طــر بــا  کــه  باشــند 
اعتقــادی  و  فکــری  مشــکالت  پیدایــش  باعــث 
بایــد  دانش آمــوزان  لــذا  شــوند؛  دانش آمــوزان  در 
ــا اقــدام ســریع و زیرکانــه در  کنــش نشــان دهنــد و ب وا
ایــن  آینده ســازان  دانش آمــوزان  بکوشــند.  آن  رفــع 
کشــورند و بایــد همــواره باعــث افتخــار و ســربلندی 
ایــن مــردم باشــند و از نظــام اســالمی و ارزش هــای 
شــاخص  های  مهم تریــن  کننــد.از  پاســداری  آن 
دانش آمــوز انقالبــی، ارتبــاط معنــوی و روحــی بســیار 
عمیــق بــا خــدا و تــرک نکــردن نمــاز و تــرک محرمــات 
بــه  توجــه  انقالبــی،  دانش آمــوز  شــاخص  اســت. 
کلمــه  گرفتــن و بــه معنــای واقعــی  تحصیــل و یــاد 
انقالبــی  یــک دانش آمــوز  اســت؛  بــودن  دانش آمــوز 
بایــد بتوانــد آینــده ای روشــن از مســیر خــود ترســیم 
کشــور  ــه ایــن ترتیــب آینــده  کنــد و هــدف دار باشــد؛ ب

می خــورد. رقــم  روشــنی  بــه 
بــدون شــك حراســت و محافظــت از ارزش هــا، اصــول 
و آرمان هــاي انقــالب اســالمي، وظیفــه اي اســت بــر 
ــوم  ــا عم ــه ت گرفت ــام  ــئوالن نظ ــگان؛ از مس ــده هم عه
کــه ایــن  مــردم و بــه ویــژه دانش آمــوزان عزیــز انقالبــی 
هــم شــاخص مهــم دیگــری اســت بــر انقالبــی بــودن.

سر مقاله 

سرلشــکر جعفری:

تهدیــدات پس از برجام جدی تر 
شده است

فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه تهدیــدات پــس از برجــام و 
توافقــات علیــه ایــران جدی تر شــده اســت، گفت:  متأســفانه 
برخــی افــراد در عرصــه سیاســی بــه آرمان هــای انقالبــی و 

دســتاوردهای خــون شــهیدان بی توجهــی می کننــد.
کیمیــای وطــن، ســردار سرلشــکر محمدعلــی  گــزارش  بــه 
کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در  جعفــری، فرمانــده 
گفت وگویــی متفــاوت بــا بخــش خبــری ۲۰:۳۰ بــه مناســبت 
دوم اردیبهشــت - ســالروز تأســیس ســپاه -اظهــار داشــت:  
بنــده در ابتــدای جنــگ بــه عنــوان یــک بســیجی وارد جبهه 
شــدم و در ســال ۶۰ بــه عضویــت ســپاه پاســداران درآمــدم.

ــه  ک ــد  ــه چــه احساســی داری ک ــه ایــن ســوال  وی در پاســخ ب
یــک رســانه آمریکایــی شــما را جــزو ۵۰۰ قدرتمنــد جهــان 
گفــت: مــن هیــچ احســاس خاصــی نــدارم؛  قــرار داده اســت، 
چــون ایــن تحلیل هــا معمــوال غلــط اســت و مــا قدرتمــان را از 

ــم.  ــالب می   گیری ــری انق ــالمی و رهب ــام اس ــردم، نظ م
سرلشــکر  بــا  رابطــه اش  خصــوص  در  ســپاه  کل  فرمانــده 
گفــت:  جوانــان  میــان  در  وی  محبوبیــت  راز  و  ســلیمانی 
و  دوســتانه  عاشــقانه،  رابطــه  یــک  ایشــان  بــا  مــا  رابطــه 
صمیمــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در طــول بیــش از ســه 
دهــه بعــد از جنــگ، ایشــان همیشــه در عرصــه جهــاد و دفــاع 
کشــور و جبهــه مقاومــت عمــل می کنــد،  از انقــالب و امنیــت 
کــه محبــوب همــه باشــد و مــن همیشــه بــه  طبیعــی اســت 

کــه مراقــب خــودش باشــد. کــردم  ایشــان توصیــه 
وی بــا بیــان اینکــه امــروز امنیــت کشــور مــا وابســته بــه ســالح 
گفــت: همــه ایــن تجهیــزات را بیشــتر  و تجهیــزات نیســت، 
و پیشــرفته تر دشــمن در اختیــار دارد؛ امــا نگرانــی  آن هــا از 
نیــروی انســانی مومــن، انقالبــی و معتقــد بــه نظــام اســالمی 

کــه ایــن ســالح ها را در دســت دارنــد. اســت 
ــو در  گفت وگ ــن  ــری از ای ــش دیگ ــپاه در بخ کل س ــده   فرمان
خصــوص تهدیــدات علیــه انقــالب اســالمی اظهــار داشــت: 
ایــن تهدیــدات پــس از موضوعاتــی نظیــر برجــام جدی تــر 
کــرد؛ امــا متأســفانه امــروز برخــی  شــده و بایــد بیشــتر مراقبــت 
شــهیدان  خــون  آرمان هــا،  بــه  سیاســی  عرصــه  در  افــراد 
ایــن  امیدواریــم  کــه  بی توجهنــد  آن هــا  دســتاوردهای  و 

بی توجهــی رفــع شــود. 
کشــورهای غربــی بــه خصــوص  وی در خصــوص جنجــال 
گفــت: آن هــا  آمریــکا در زمینــه توانمنــدی موشــکی ایــران 
ســرجنگی های  بــا  حتــی  بیشــتری  بســیار  موشــک های 
)کالهــک( اتمــی دارنــد؛ امــا بــه این هــا اشــاره ای نمی شــود. 
کــه  اینکــه از توانمنــدی موشــکی مــا نگراننــد بــرای آن اســت 
ــن  ــد ای ــد و نمی خواهن ــده می دانن ــدی را بازدارن ــن توانمن ای
کــه خواســتند بــه مــا فشــار  قــدرت افزایــش یابــد تــا هــرگاه 

ــد.  بیاورن
گفــت: متاســفانه برخــی در داخــل نیــز  سرلشــکر جعفــری 
کــرده و توجهــی  گاهانــه بــا دشــمن همراهــی  گاهانــه یــا ناآ آ

بــه اهــداف آن هــا ندارنــد.
گفــت: مــا همیشــه   وی در خصــوص رابطــه ســپاه و دولــت 
کــه آن هــا وظیفــه  خــود را حامــی دولت هــا می دانیــم؛ چــرا 
گــر از توانمنــدی ســپاه و بســیج  ســنگینی برعهــده دارنــد و ا
کننــد  کــه یــک انــرژی و پتانســیل بــزرگ اســت، اســتفاده 

می تواننــد در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی مؤثــر باشــند. 

برجام

 اصول مبارزاتی حضرت 
زینب )س(        

ســالروز وفــات حضــرت زینــب ســالم اهلل علیهــا، آن بانــوی مبــارز 
و خســتگی ناپذیر و شــجاع ترین زن تاریــخ بشــریت را تســلیت 
مبــارزه  اصــول  بــه  مناســبت  همیــن  بــه  و  عــرض  تعزیــت  و 
عاشــورایی ایشــان در خطبــه باشــکوهش اشــاره می کنیــم. آنچه 
قطعــی و مســلم اســت قیــام امــام حســین)ع(، آغــاز یــک مبــارزه و 
کــه ادامــه مبــارزه و هدایــت  تکویــن آن اســت و بــاز مســلم اســت 
زینــب)س(  اســارت  مرهــون  واقعــی اش،  مســیر  در  قیــام  آن 
ــام  ــک قی ــت ی ــظ ماهی ــرای حف ــه ب ک ــت  ــلم اس ــز مس ــت و نی اس
ــوان  ــه عن ــب ب ــت و زین ــده الزم اس ــوی و برانگیزن ــتوانه ای ق پش
ســفیر کربــال، ســعی کــرد مبارزاتــش را بــر اصولی تغییرناپذیــر که از 
مبانــی قــرآن و ســنت نبــوی سرچشــمه می گرفــت، مبتنی ســازد.
قیــام عاشــورا حرکتــی اتفاقــی و متعلــق بــه یــک زمــان و مــکان 
 ارٍض 

ُ
کّل  یــوم عاشــورا و 

ُ
ــه »کّل ک ــا  ــا آن شــعار زیب نبــود؛ بلکــه ب

کــه مقدمــه اش، پــس از رحلــت  کربــال«، قیامــی همیشــگی اســت 
پیامبــر)ص( و اعــالم جانشــینی حضــرت علــی)ع( اســت؛ بعــد 
دیگــر  امامــان  بیــان  و  زینــب)س(  اســارت حضــرت  بــا  آن  از 
کــرد و  دربــاره علــل و انگیزه هــای انقــالب حســینی، ادامــه پیــدا 

ــه دارد.  ــم ادام ــوز ه ــت و هن ــداوم یاف ــان ت همچن
حضــرت زینــب)س( خطبه ای را در شــام، در مجلــس یزید ایراد 
کــرد کــه برخــالف خطبــه کوفه که مخاطب آن به طور مســتقیم 
مــردم بودنــد، در ایــن خطبــه بــه یزیــد حملــه و تصویــری از نبــرد 
حــق و باطــل و رویارویــی خانــدان نبــوت بــا خانــدان امــوی ارایــه 
کمــال رســاند و اصــول مبارزاتــی و  کــرد و نهضــت حســینی را بــه 

انقالبــی قیــام عاشــورا را بــرای جهانیــان تبییــن نمود. 
محــل  در  و  کردنــد  دمشــق  وارد  را  بیــت)ع(  اهــل  اســیران 
کبــر و  مخصــوص اســکان اســیران جــای دادنــد. یزیــد از ســر 
غــرور، دشــمنی دیرینــه خــود بــه خانــدان پیامبــر)ص( و اســالم و 
کــه نشــانه  کــرد و اشــعاری را بــه زبــان آورد  قــرآن را یک جــا آشــکار 
کــه یزیــد اشــعار  کفــر و بی اعتقــادی او بــه اســالم بــود. آن گاه 
کبــری)س( چــون شــیری  کفرآمیــز خــود را پایــان داد، زینــب 
خشــمگین از جا برخاســت و در جواب بلندپروازی و گردن کشــی 

کــرد.  یزیــد، آیــه شــریفه ای از قــرآن را تــالوت 
ــم  ــش می آوری ــا پی ــرای آن ه ــا ب ــه م ــد آنچ ــال نکنن ــران خی »کاف
ــان و بــه خیــر و ســعادت  و آن هــا را مهلــت می دهیــم بــه نفــع آن
کــه بــر  آن هاســت؛ نــه، بلکــه ایــن مهلــت بــرای ایــن اســت 
گناهــان خــود بیفزاینــد و بــرای آن ها عذابی خوارکننــده در پیش 
اســت.«حضرت زینــب)س( بــا بیــان ایــن آیــه در واقــع بــه ادامــه 
مبارزه و اســتمرار قیام عاشــورا اشــاره کرد و طوالنی شــدن ســتم و 
بقــای ظالمــان را نوعــی عــذاب بــرای آنــان دانســت و بــا کنایه به 
کــه ســرانجام آن هــا دوزخ خواهــد بــود و بایــد منتظــر  او فهمانــد 
ــا  ــرد: »آی ک عــذاب الهــی باشــند.عقیله بنــی هاشــم چنیــن آغــاز 
کنیــزان خــود را  کــه زنــان و  ایــن عــدل اســت ای پســر آزاد شــده 
پشــت پــرده جــای دهــی، ولــی دختــران پیامبــر)ص( را در میــان 
نامحرمــان حاضــر ســازی و آن هــا را در شــهرها بگردانــی و اهــل 
بادیــه و دور و نزدیــک و پســت و شــریف آن هــا را ببیننــد؛ در حالی 
کننــده ای  کــه از مــردان آن هــا کســی را باقــی نگــذاری و حمایــت 
ندارند؟«حضــرت زینــب)س( در ایــن خطبــه یزیــد را »فرزنــد 
کــه اشــاره ای اســت بــه داســتان فتــح مکــه؛  کــرد  طلقــا« خطــاب 
پیامبــر اســالم)ص( بــزرگان مکــه را کــه ابوســفیان، جــد یزید هم 
کــرد و فرمــود:  کــرد و بخشــید و آنــان را آزاد  از آن هــا بــود، عفــو 

»اذهبــوا فانتــم الطلقــا«
کــه بــا دهــان   »چگونــه انتظــار مهربانــی و شــفقت باشــد از کســی 
گوشــت او از خــون  خــود می خواســت جگــر پــاکان را ببلعــد و 
کبــری)س( بــا طــرح  شــهیدان اســالم روییــده شــده؟« زینــب 
کــه آل  و عنــوان ایــن مســئله می خواهــد ایــن نتیجــه را بگیــرد 
ابوســفیان در اصــل بــا اســالم مخالــف هســتند و هرگــز بــا اســالم و 
پیامبــر)ص( آشــتی نکرده انــد. در ادامــه بــه یزیــد یــادآور می شــود 
کــه جایــگاه اجــداد تــو در جهنــم اســت: »بــه زودی بــه اجــداد خود 
کاش  کــه ای  گفــت  در جهنــم ملحــق خواهــی شــد و خواهــی 

نبــودم و چنیــن جنایتــی را مرتکــب نمی شــدم.«
کافــی اســت  ایشــان در ادامــه می فرمایــد: ای یزیــد، بــرای تــو 
کــه قاضــی آن خــدا باشــد  در قیامــت بــه دادگاهــی وارد شــوی 
او  پشــتیبان  و  محمــد)ص(  تــو  دعــوای  طــرف  و  خصــم  و 
اعمــال  مکافــات  بــه  تــو  نه تنهــا  قیامــت،  روز  در  جبرییــل. 
ضدانســانی خواهــی رســید، بلکــه آن هایــی هــم کــه تــو را بــر ایــن 
ــزای  ــه س ــد، ب کردن گــرده مســلمین ســوار  ــاندند و بــر  ــند نش مس
کــه بدانیــد  همکاری هــای خــود خواهنــد رســید. آن روز اســت 
چــه سرنوشــت دردناکــی داریــد و یکــی پــس از دیگــری بدبخــت 
بــود.  خواهیــد  خورده تــر  شکســت  و  ناتوان تــر  و  بیچاره تــر  و 
ــده و  ــه بازن ــد ملعــون را در ایــن معامل حضــرت زینــب)س(، یزی

می کنــد. معرفــی  شکســت خورده 
زینــب کبــری)س( در پاســخ بــه یاوه گویی هــای یزیــد بــه آیــه زیــر 
تمســک می جویــد: »گمــان مکــن آن هایــی کــه در راه خدا کشــته 
شــده اند، مــرده انــد؛ بلکــه زنده انــد و نــزد پروردگارشــان روزی 
می خورند.«زینــب)س( قــدرت دشــمن را پوشــالی می دانســت؛ 
مــرا  روزگار  حــوادث  چــه  گــر  ا معاویــه!  زاده  »ای  فرمــود:  لــذا 
کــه بــا تــو ســخن بگویــم، امــا مــن، تــو را  در شــرایطی قــرار داد 
کوچــک می شــمارم و بســیار ســرزنش و توبیــخ فراوانــت می کنــم. 
گروهــی  کــه مــردان خــدا بــه دســت  آه چــه شــگفت انگیز اســت 

ــوند.« ــته ش کش ــیطان صفت  ش
»ایــن  فرمــود:  و  برداشــت  ظالــم  چهــره  از  نقــاب  ادامــه  در  و 
دســت های شــما بــه خون هــای مــا آغشــته اســت و دهان هــای 
گوشــت خانــدان پیامبــر)ص( بــاز اســت ...« شــما از خــوردن 
بــه تمــام ظلم هــا و  ایــن بخــش، اشــاره ظریــف حضــرت  در 
ــام  ــا زمــان شــهادت ام ــه و ابوســفیان ت حق کشــی های بنــی امی

اســت. حســین)ع( 
کامــل بــه آینــده درخشــان قیــام  کبــری)س( بــا اطمینــان  زینــب 
گیــر آن در  ــار جاویــدان و فرا ــرادرش حســین)ع( و وقــوف بــه آث ب
تاریــخ بشــر، خطــاب بــه یزیــد می فرمایــد: »ای یزیــد! هرچــه 
کــن و  ــه و نقشــه طــرح  ــا مکــر و حیل ــی در راه دشــمنی م می توان
کوشــش بــه خــرج بــده؛ بــه خــدا نمی توانــی نــام مــا را از خاطره هــا 
و صفحــه تاریــخ، محــو کنــی و فــروغ وحــی مــا را خامــوش ســازی 
و از ایــن راه بــه آرزوی نهایــی خــود برســی و ایــن ننــگ و عــار 

همیشــگی را از دامــن خــود پــاک نمایــی...«
و در خاتمــه خطبــه، عقیلــه بنــی هاشــم فرمــود: »حمــد می کنــم 
خــدای را کــه آغــاز کار مــا را ســعادت و مغفــرت قــرار داد و پایان آن 

را شــهادت و رحمــت ...«
امــام  پیــام  رســاندن  واقــع  در  زینــب)س(  حضــرت  رســالت   
حســین)ع( بــه نســل ها و تاریــخ آینــده اســت؛ زیــرا ایشــان بــا 
ــاد  ســیره تبلیغــی خــود توانســت صــدای امــام حســین)ع( و فری

گویــد . »هــل مــن ناصــر ینصرنــی« را بــرای مــردم دنیــا بــاز 

یادداشت سردبیر

اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
اعضــای  از  نفــر  هــزاران  بــا  دیــدار  در  چهارشــنبه  روز  صبــح 
کشــور،  اتحادیــه انجمن هــای اســالمی دانش آمــوزان سراســر 
یکــی از عرصه هــای مهــم رویارویــی نظــام جمهــوری اســالمی 
کردنــد:  کیــد  بــا جبهــه اســتکبار را موضــوع جوانــان دانســتند و تا
جبهــه مقابــل نظــام اســالمی بــه دنبــال تغییــر هویــت دینــی و 
گرفتــن امیــد، نشــاط و انگیــزه از آنــان  انقالبــی جــوان ایرانــی و 
ــان و پیچیــده،  ــا ایــن رویارویــی پنه ــه ب ــا راه مقابل اســت و تنه
مصمــم،  کدامــن،  پا انقالبــی،  »متدیــن،  جوانانــی  تربیــت 
کار« بــه  هوشــیار، پرانگیــزه، امیــدوار، اندیشــه ورز، شــجاع و فــدا

عنــوان »افســران جنــگ نــرم« اســت.
رهبرمعظــم انقــالب اســالمی در ابتــدای ایــن دیــدار، جوانــان 
ــه بهره گیــری از فرصــت بســیار مغتنــم مــاه رجــب و ســپس  را ب
ایــن  گفتنــد:  و  کردنــد  توصیــه  رمضــان  و  شــعبان  ماه هــای 
کــه در بهــار عمــر  ســه مــاه، »بهــار معنویــت« هســتند و جوانــان 
گرانبهــا بــرای تقویــت  قــرار دارنــد، می تواننــد از ایــن فرصــت 
آیــت اهلل  کنند.حضــرت  ُبعــد معنویت گــرا در خــود، اســتفاده 
خامنــه ای ســپس بــا برشــمردن بعضــی عرصه هــای درگیــری 
ســرکردگی  بــه  اســتکبار  جبهــه  بــا  اســالمی  جمهــوری  نظــام 
کشــور اعــم از اســتقالل  آمریــکا و صهیونیــزم افزودنــد: اســتقالل 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی، یکــی از ایــن عرصه هاســت؛ 
کــه بخواهــد در مقابــل ســلطه و  کشــوری  زیــرا قدرت هــا بــا هــر 
کنــد، مقابلــه  نفــوذ بیگانــگان بایســتد و از اســتقالل خــود دفــاع 
کرد.ایشــان موضــوع پیشــرفت را یکــی دیگــر از مــوارد  خواهنــد 
گفتنــد:  ــا جبهــه اســتکبار دانســتند و  درگیــری نظــام اســالمی ب
کــه بخواهــد بــدون  کشــوری  قدرت هــای جهانــی در مقابــل هــر 
اتــکا بــه آن هــا به پیشــرفت دســت یابد، می ایســتند؛ زیــرا چنین 
ــاز« خواهــد  ــا، »الگوس کشــورها و ملت ه ــرای دیگــر  پیشــرفتی ب
کوتــاه بیاییــم، قطعــا  گــردر مقابــل قدرت هــای اســتکباری  بود.ا
گســترش خواهنــد داد  مخالفــت خــود را در حوزه هــای دیگــر 
رهبرمعظــم انقــالب اســالمی یکــی از اصلی تریــن انگیزه هــای 
قدرت هــای اســتکباری بــرای صف آرایــی در مقابــل توانایــی 
ایــران در دســتیابی بــه دانــش هســته ای را همیــن موضــوع 
ــاه  کوت ــا  ــن قدرت ه ــل ای ــر در مقاب گ ــد: ا کردن ــد  کی ــد و تا خواندن
بیاییــم، قطعــا مخالفــت خــود را بــه پیشــرفت ها در حوزه هــای 
حســاس  علمــی  رشــته های  دیگــر  و  نانــو  زیســت فناوری، 
گســترش خواهنــد داد؛ زیــرا آن هــا بــا هرگونــه پیشــرفت علمــی، 
اقتصــادی و تمدنــی جمهــوری اســالمی ایــران مخالف هســتند.
در  ایــران  قدرتمنــد  »حضــور  خامنــه ای،  اهلل  آیــت  حضــرت 
منطقــه غــرب آســیا و جهــان«، »موضــوع فلســطین«، »موضــوع 
مقاومــت« و »موضــوع ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی« را از دیگــر 
عرصه هــای اختــالف جبهــه اســتکبار بــا نظام اســالمی دانســتند 
کشــوری، ســبک زندگــی غربــی  گــر در  کردنــد: ا و خاطرنشــان 
ــراد تســلیم پذیر در  ــه اف کنــد، نخبــگان آن جامعــه ب رواج پیــدا 

ــل سیاســت های اســتکبار تبدیــل خواهنــد مقاب
 شد.

   دانش آموزان، افسران مقابله با جنگ نرم دشمنان 
ایشــان بــه موضــوع »جوانــان« بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
کنــون در موضوع  عرصه هــای اختــالف، اشــاره کردند و گفتند: ا
گیــر میــان جمهــوری  جوانــان، یــک جنــگ نــرِم زیرپوســتی و فرا
و  صهیونیســت ها  و  آمریــکا  و  طــرف  یــک  از  ایــران  اســالمی 

دنباله روهــای آن هــا از طــرف دیگــر، در جریــان اســت.
رهبرمعظــم انقــالب اســالمی، جوانــان دانش آمــوز و دانشــجو را 
افســران ایــن جنــگ خواندنــد و افزودنــد: در ایــن جنــگ نــرم، 
می تــوان دو افســر بــا دو هویــت متفــاوت متصــور شــد کــه نتیجه 

ایــن جنــگ بــر اســاس هویــت افســران متفــاوت خواهــد بــود.
کیــد بــر اینکــه جنــگ نــرم  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
ک تــر از جنــگ ســخت اســت، بــه برخــی یاوه گویی هــای  خطرنا
ــد  ــا را تهدی ــات م ــی اوق ــد: برخ ــد و افزودن کردن ــاره  ــمنان اش دش
کــه ایــن ســخنان، غلــط  بــه جنــگ ســخت و بمبــاران می کننــد 
گــر هــم احیانا  زیــادی اســت؛ زیــرا زمینــه و جرئــت آن را ندارنــد و ا

کاری انجــام دهنــد، تودهنــی خواهنــد خــورد. چنیــن 
کنــون جنــگ نــرم بــر ضــد نظــام  ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه هم ا
اســالمی در جریــان اســت و مــا بایــد به جــای دفــاع ِصــرف، حملــه 
گــر در قــرارگاه و ســنگرها، افســرانی  گفتنــد: ا نیــز انجــام دهیــم، 
متدیــن، انقالبــی، مصّمــم، هوشــیار، پــرکار، صاحــب اندیشــه، 
گرفتــن در  کار داشــته باشــیم، می تــوان نتیجــه  شــجاع و فــدا

ایــن نبــرد را حــدس زد.
گــر در ایــن جنــگ  رهبــر معظــم انقــالب اســالمی افزودنــد: امــا ا
بــه  اعتمادکننــده  فریب خــور،  تســلیم پذیر،  افســرانی  نــرم، 
لبخنــد دشــمن، بی انگیــزه، بی فکــر، بی اعتنــا بــه سرنوشــت 
خــود و دیگــران، و ســرگرم غرایــز در قــرارگاه و ســنگرها باشــند، 

ــت. ــخص اس ــال مش کام ــرد  ــه نب نتیج

ــن در  ــد: بنابرای کردن ــان  ــه ای خاطرنش ــت اهلل خامن ــرت آی حض
جنــگ نــرم، دو افســر بــا دو هویــت متفــاوت می توانــد وجــود 
کــه مــورد پســند جمهــوری اســالمی  داشــته باشــد؛ یــک افســر 
کــه مــورد پســند جبهــه اســتکبار اســت و  اســت و یــک افســر 
حضــور هــر یــک از ایــن دو نــوع افســر، می توانــد سرنوشــت نبــرد 

ــد. ــر ده را تغیی
  آمریــکا بــه دنبــال بی ایمانــی، بی انگیزگــی، بی تحرکــی و 

ناامیــدی جوانان ماســت
و  کدامنــی  پا »تدیــن،  بــر  اصــرار  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ایشــان 
ــه غرایــز«  ــان از ســرگرم شــدن ب ــز آن ــان« و »پرهی پارســایی جوان
گفتنــد: غربی هــا، به ویــژه  را نبایــد تعصــب و تحجــر خوانــد، 
آمریکایی هــا بــه  دنبــال آن هســتند تــا جــوان ایرانــی، عنصــری 
ناامیــد،  بی تحــرک،  بی انگیــزه،  غیرشــجاع،  بی ایمــان، 
بــه فرمانــده و عقبــه خــود  بــه دشــمن و بدبیــن  خوش بیــن 
باشــد؛ امــا نظــام اســالمی بــه  دنبــال تربیــت جوانانــی در نقطــه 

مقابــل خواســت جبهــه اســتکبار اســت.
اســالمی  انجمن هــای  اســالمی،  انقــالب  معظــم  رهبــر 
تربیــت  بــرای  اهتمــام  بــه  را  دانشــجویی  و  دانش آمــوزی 
گســترش ایــن  کله و هویــت دینــی و انقالبــی و  ــا شــا جوانانــی ب
و  کردنــد  مؤکــد  توصیــه  خــود،  همســاالن  همــه  بــه  روحیــه 
کــه مــا بــرای حرکــت علمــی و دینــی و  افزودنــد: همان گونــه 
کشــور برنامه ریــزی بلندمــدت داریــم، دشــمن  انقالبــی جوانــان 
گســترش  ــا آن،  ــه ب نیــز برنامه ریــزی بلندمــدت دارد و راه مقابل
کیفــی جوانــان انقالبــی و متدیــن، و ایســتادگی و ثبــات  کمــی و 

قــدم آنــان اســت.
مســئوالن  وظایــف  بــه  ســپس  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
کیــد بــر اینکــه آمــوزش  کردنــد و بــا تا در قبــال جوانــان اشــاره 

و پــرورش از مدیریتــی متدیــن برخــوردار اســت و بایــد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کــرد، گفتنــد: بایــد در مدارس عــالوه بر اهتمام 
بــر امــور درســِی دانش آمــوزان، بــا برنامه ریــزی صحیــح، فرصــت 
کارهــای انقالبــی نیــز فراهــم شــود تــا نســل  پرداختــن آنــان بــه 

جــوان، نســلی انقالبــی بــه بــار آیــد.
کارهای انقالبی در مدارس   لزوم برخورد با مخالفان 

دادن  میــدان  بــه  را  پــرورش  و  آمــوزش  مســئوالن  ایشــان 
اتحادیــه  همچــون  متدیــن  و  انقالبــی  تشــکل های  بــه 
دانش آمــوزی  بســیج  و  دانش آمــوزان  اســالمی  انجمن هــای 
توصیــه کردنــد و افزودنــد: شــنیده شــده اســت در برخــی مدارس 
کــه آمــوزش و پــرورش  کارهــای انقالبــی مخالفــت می شــود  ــا  ب

کنــد. بایــد بــا ایــن رویکــرد برخــورد 
رهبرمعظــم انقــالب اســالمی، محیــط جوانــی کشــور را محیطــی 
عوامــل  وجــود  بــا  کردنــد:  کیــد  تا و  خواندنــد  »امیدبخــش« 
کنــون در کشــور،  مختلــف انحــراف و جبهــه وســیع دشــمنی ها، ا
پیــاده روی  اهــل  توســل،  اهــل  انقالبــی،  مؤمــن،  جوانانــی 
در  ایســتادگی  اهــل  و  اعتــکاف  اهــل  قــرآن،  اهــل  اربعیــن، 
کــه بایــد سپاســگزار خداونــد متعــال  میدان هــای انقــالب داریــم 

ــود. ب
کشــور  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، وجــود چنیــن جوانانــی در 
از  بعــد  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  و  دانســتند  بــا عظمــت  بســیار  را 
گذشــت ۳۷ ســال، جبهــه اســتکبار نتوانســته اســت جمهــوری 
اســالمی ایــران را از بیــن ببــرد یــا مانــع رشــد و قــدرت آن در 
گفتنــد: بــا وجــود تهدیدهــای عملــی و تبلیغاتــی  منطقــه شــود، 
فــراوان، امــروز حــزب اهلل لبنــان پیکــره رشــید خــود را در دنیــای 
اســالم نشــان می دهــد و محکومیــت آن در یــک ورق پــاره بــه  
 وســیله دولتــی فاســد، وابســته، توخالــی و پــوک، هیــچ اهمیتــی

 ندارد.
  حزب اهلل مایه افتخار دنیای اسالم است

رژیــم  شکســت  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
صهیونیســتی از حــزب اهلل لبنــان در جنــگ ۳۳ روزه و مقایســه 
ــی از  کشــور عرب ــا شکســت ارتش هــای قــوی ۳  ایــن پیــروزی ب
کردنــد: حــزب اهلل و جوانــان مؤمــن  کیــد  رژیــم صهیونیســتی، تا
آن، همچــون خورشــید می درخشــند و مایــه افتخــار دنیــای 

اســالم هســتند.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، ذات حرکت هــای حقیقت محــور 
را رو بــه رشــد و بالنــده خواندنــد و افزودنــد: حقیقــت ممکــن 
پیــروز  نهایــت  در  امــا  شــود،  روبــه رو  ســختی هایی  بــا  اســت 

ــد. ــد ش خواه
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای شــرط اصلــی پیــروزی حقیقــت 
را ایســتادگی افســران جنــگ نــرم در برابــر مشــکالت دانســتند 
بــه  و  اســت  جوانــان  بــه  متعلــق  حقیقــت،  کردنــد:  کیــد  تا و 
کــه مشــکالت به تدریــج  لطــف خداونــد روزی فراخواهــد رســید 
خواهنــد قــرار  قلــه  در  جوانــان  و  رفــت  خواهنــد  بیــن   از 

 گرفت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان:

 مقابله با جنگ نرم نیازمند تربیت جوانان انقالبی و مصمم است

ــارد  ــر پرداخــت ۲میلی ــکا مبنــی ب ــی آمری ــوان عال در پــی اعــالم رســمی رای دی
وزیــر  آمریکایــی،  خانواده هــای  بــه  ایــران  شــده  بلوکــه  دارایی هــای  از  دالر 
بــر  کیــد  تا ضمــن  ظالمانــه،  رای  ایــن  بــه  کنــش  وا در  کشــورمان  خارجــه 
گفــت:  اینکــه ایــران رای دیــوان عالــی آمریــکا را بــه رســمیت نمی شناســد، 
ــا امــوال  ــه اقدامــی در رابطــه ب گون ــه هــر  ک ــد  ــی می دان ــه خوب ــکا ب ــت آمری دول
کشــور را در مقــام پاســخگویی و بازگــردان ایــن امــوال بــه مــردم  ایــران، ایــن 
کیمیــای وطــن، محمدجــواد ظریــف روز  ــزارش  گ ــه  ایــران قــرار خواهــد داد.ب
پنجشــنبه در پایــان نشســت ویــژه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در رابطــه بــا 
کــری،  ــا جــان  کــه در دیــدار روز جمعــه خــود ب کــرد  تغییــرات اقلیمــی تصریــح 
وزیــر خارجــه آمریــکا، هیــچ موضوعــی جــز مســئله برجــام و نــکات مربــوط بــه 

ــت. گرف ــد  ــرار نخواه ــث ق ــورد بح ــت آن م ــرای درس اج

ســر  بــر  قبلــی  گفت و گوهــای  دنبالــه  دیــدار  ایــن  در  مــا  :بحــث  افــزود  وی 
ــه در  ک ــی را  ــه طــرف آمریکایــی نکات ک ــرار شــده اســت  ــود و ق برجــام خواهــد ب
گفت وگــوی قبلــی از ســوی مــا و در رابطــه بــا نحــوه اجرایــی شــدن درســت 

ح شــده بــود، مــورد بررســی قــرار و بــه مــا جــواب بدهنــد. برجــام مطــر
ــدار  ــا در ایــن دی کــه آی ــا  ــه ایــن ســوال ایرن کشــورمان در پاســخ ب وزیــر خارجــه 
گفــت:  گفت وگویــی خواهــد شــد یــا نــه،  دربــاره رای دیــوان عالــی آمریــکا نیــز 
گفتیــم رای ایــن دادگاه را بــه رســمیت نمی شناســیم و  کــه  مــا همــان طــور 

ع اطــالع دارد. دولــت آمریــکا به خوبــی از ایــن موضــو
کــه هــر اقدامــی در رابطــه بــا  وی افــزود: آمریــکا ایــن را هــم بــه خوبــی می دانــد 
گویــی قــرار  کشــور را در مقــام پاســخ  امــوال ایــران انجــام بدهــد، در آینــده ایــن 

خواهــد داد و بایــد ایــن امــوال را بــه ایــران برگردانــد. منبــع: ایرنــا

ظریف : ایران رای دیوان عالی امریکا را به رسمیت نمی شناسد 

شــهرکرد  جمعــه  خطیــب 
کــه  می بینیــم  گفــت: 
کــه  کنــون  ا آمریکایی هــا 
کشــور  مســئوالن امــور خارجــه 
ــارد  ــا در آنجــا هســتند ۲ میلی م
ــد  کردن ــارت  ــا را غ ــور م کش دالر 
کنــون بــه تعهــدات خــود در  و تا
برجــام عمــل نکردنــد بنابرایــن 
نمی تــوان بــه آمریــکا اعتمــاد 
کیمیــای  گــزارش  کرد.بــه 
و  االســالم  حجــت  وطــن، 
المســلمین محمدعلــی نکونام 

اظهارداشــت:  هفتــه  ایــن  جمعــه  نمــاز  خطبــه  در 
مشــکالت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی جامعــه، 
عــدم  و  درونــی  ســرمایه های  از  اســتفاده  عــدم 
و  توحیــدی  بــاور  نداشــتن  دلیــل  بــه  خوداتکایــی 
یقیــن اســت. نکونــام بــا اشــاره بــه واقعه طبــس خاطر 
کشــور را  کــه قصــد حملــه بــه  کــرد: دشــمنانی  نشــان 
داشــتند خداونــد بــا آن طوفــان شــن دشــمنان ابــر 
کــرد. وی بــا اشــاره  قــدرت را رســوای خــاص و عــام 
بــه اینکــه برخی مســائل کشــور را به اشــتباه محاســبه 
گفــت: برخی هــا برجــام را بــا محاســبات  می کننــد، 
غلــط خــود تجزیــه و تحلیــل می کننــد و ایــن اشــتباه 

اســت. خطیــب جمعــه شــهرکرد 
کــه  می بینیــم  کــرد:  تصریــح 
کــه  کنــون  ا آمریکایی هــا 
کشــور  مســئوالن امــور خارجــه 
مــا در آنجــا هســتند ۲ میلیــارد 
کردنــد  کشــور مــا را غــارت  دالر 
خــود  تعهــدات  بــه  کنــون  تا و 
نکردنــد  عمــل  برجــام  در 
ــکا  ــه آمری ــوان ب ــن نمی ت بنابرای
اشــاره  بــا  کــرد.وی  اعتمــاد 
معظــم  مقــام  فرمایشــات  بــه 
گفــت: دشــمن بــا نفــوذ  رهبــری 
خــود می خواهــد فکــر مســئوالن کشــور مــا را بــه ســمت 
کشــور  خــود ســوق دهــد تــا بتوانــد از ظرفیت هــای 
ــه ۳1 و ۳۲ ســوره  ــه آی ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ــا بهــره   بب م
محمــد در مــورد افــراد بــا ایمــان افــزود: ای کســانی که 
ایمــان آوردیــد و پیــرو دیــن و رهبــر خــدا هســتید مــا 
شــما را می آزماییــم و در انــواع تنگناهــا و ســختی ها 
قرارتــان می دهیــم. خطیــب جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره 
کــه در آیــات بــه مؤمنــان داده شــده  بــه هشــدارهایی 
کــرد: ای مؤمنــان مراقــب باشــید  اســت، خاطــر نشــان 
در دام فتنه گــران گرفتــار نشــوید چــرا کــه تمام ســوابق 

خــوب شــما در دنیــا و آخــرت از بیــن مــی رود.

خطیب جمعه شهرکرد: 

آمریکا قابل اعتماد نیست
امام جمعه یزد:

 نمایندگان مجلس در تدوین قانون به 
فکر تحکیم مبانی اسالم باشند

مجلــس  گفت:نماینــدگان  ناصــری  محمدرضــا  اهلل  آیــت 
ــه احــزاب  ــه جــای پیوســتن ب ــد در تدویــن قوانیــن ب ــز بای نی
و پیگیــری منافــع حزبــی، بــه فکــر تحکیــم مبانــی اســالمی 
ــند. ــی باش ــرام اله ــیر و م ــوزه در مس ــام ح ــزی تم ــه ری و برنام
گــزارش خبرگــزاری صــدا وســیما ، امــام جمعــه یــزد در  بــه 
ــزود: شایســته  ــزد اف ــه ی خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفت
اســت قوانیــن و مرامهــای الهــی ، تقویــت اســالم ، ســعادت 
انســانها و هدایــت آنــان هــدف مســئوالن ایــن نظــام باشــد و 

ــوای دینــی و اســالمی داشــته باشــند. همــه قوانیــن محت
وی  افــزود : ایــن موضــوع مهمــی اســت و مســئوالن بــر ایــن 
کــه چقــدر بــه فکــر پیــاده  اســاس خودشــان را محــک بزننــد 

کمیــت دینــی و خدمــت بــه مــردم هســتند. کــردن حا
ــاره  ــا اش ــزد ب ــه ی ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــالب دربــاره جنــگ نــرم هــم 
گفــت: مــا االن جنــگ ســخت نداریــم بلکــه جنــگ امــروز 
جنــگ ایدئولــوژی ، عقیــده، انحــراف و اخــالق اســت از ایــن 
رو تقویــت اعتقادهــا و پایــه هــای دینــی جوانــان از ســوی 

کــز و مســئوالن تکلیــف اســت. والدیــن و همــه مرا
گــر اهــداف جمهــوری اســالمی ایــران را در دفــاع  گفــت : ا وی 
از  بســیاری  کنیــم  توجیــه  بخوبــی  اســالمی  کشــورهای  از 
کــرده و مــی فهمنــد و مســائل کنفرانس  ســران کشــورها درک 

اســالمی امســال پیــش نمــی آیــد.

ــا بیــان اینکــه  امــام جمعــه موقــت اصفهــان ب
کیمیای وطن

رضا حبیبی 
صحبــت  ســخت  جنــگ  از  مــدام  دشــمن 
گــر حرکــت اشــتباهی انجــام داد،  گفــت: دشــمن بدانــد ا می کنــد، 
گــزارش  بــه  اســالمی می گیــرد.  از جمهــوری  پاســخ محکمــی 
مجتبــی  ســید  والمســلمین  حجت االســالم  وطــن،  کیمیــای 
میردامــادی در خطبه هــای نمــاز جمعــه دیــروز اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه تزکیــه، تنهــا راه نجــات بشــریت اســت، اظهــار داشــت: 

کــرده؛ در  بشــر امــروز بــه علــم مســلح شــده، امــا خــدا را فرامــوش 
دنیــای امــروز بــی رحمــی، جنایــت و سیاســتکاری از حــد گذشــته 
کمرنــگ شــدن تزکیــه نفــس اســت. امــام جمعــه  و دلیــل آن، 
موقــت اصفهــان بــا اشــاره بــه تأثیــر اعتــکاف در خودســازی و 
بــدون  بــه معتکفــان  کــرد: روزی خــدا  نفــس تصریــح  تزکیــه 
کــه را بخواهــد بــدون حســاب  واســطه داده می شــود و خــدا هــر 
روزی می دهــد؛ بنابرایــن مناجــات، خلــوت و انــس بــا خــدا، رمــز 

تمــام مشــکالت انســان اســت .میردامادی بــا اشــاره بــه ســخنان 
رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار بــا دانــش آمــوزان خاطرنشــان 
کــرد: براســاس بیانــات رهبــر معظــم انقــالب نســل ســوم از نظــر 
کــه برتــر نیزهســتند؛ امــا  کمتــر نیســتند  انقالبــی از نســل اول 
آمــوزش و پــرورش بایــد در تقویــت روحیــه انقالبــی ایــن نســل، 
کند.امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا اشــاره بــه  دیــن خــود را ادا 
تــالش دشــمن در ایجــاد جنــگ نــرم علیــه جمهــوری اســالمی 

پــدران آن هــا در مقابــل  کــه  کــرد: جوانــان امــروز مــا  تصریــح 
کردنــد، بایــد درایــن عرصــه نیــز مقاومــت  دشــمن ایســتادگی 
بیــان  بــا  کننــد. وی  راخنثــی  تــا دشــمنی های دشــمن  کننــد 
ــز از  ــخت نی ــگ س ــت از جن ــرم، صحب ــگ ن ــر جن ــالوه ب ــه ع اینک
ح می شــود، افــزود: دشــمن مــدام از جنــگ  ســوی دشــمن مطــر
ــن  ــر ای گ ــد ا ــا بدان ــد، ام ســخت و حملــه نظامــی  ســخن می گوی

حرکت را انجام داد، تودهنی محکمی خواهد خورد.

امام جمعه موقت اصفهان:

کوبنده خواهد بود دشمن بداند پاسخ ایران به هر اشتباه 

حتما بخوانید!
دشمن بداند پاسخ ایران به هر... شنبـــــه  4 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 136 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

امام جمعه موقت کرمان:

نباید در مقابل دشمن قسم خورده ای چون آمریکا 
سادگی کنیم 

امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: آمریــکا که زمــان وقــوع 11سپتامبرعربســتان 
کشــور  را بانــی ایــن حرکــت مــی دانســت امــروزه حامــی عربســتان شــده وبــا ایــن 

هــم پیمــان اســت .
ــان،  کرم ــوان از  ــگاران ج ــگاه خبرن ــل ازباش ــه نق ــن ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
حجــت االســالم والمســلمین مهــدی عــرب پــور در مراســم ایــن هفتــه نمــاز 
کرمــان بــا اشــاره بــه واقعــه صحــرای طبــس و دشــمنی هــای آمریــکا بــا  جمعــه 
کشــورهای اســالمی ماننــد عربســتان همــکاری همــه  گفت:متاســفانه  ایــران 
کــه همــراه مــردم مظلــوم  جانبــه بــا اســتکبار و صهیونیســت دارنــد، امــا ایــران را 
فلســطین اســت و از آنهــا دفــاع می کنــد بــه عنــوان حامــی تروریســت محکــوم 

کننــد. مــی 
گفــت: آمریــکا بــرای مــردم ایــران ارزش قائــل  کرمــان  امــام جمعــه موقــت 
نیســت و هیــچ دیــد مثبتــی بــه انقــالب اســالمی نمی توانــد داشــته باشــد، پــس 

ــل ایــن دشــمن ســادگی نکنیــد در مقاب
کــه آمریــکا چــه انــدازه بــه تعهــدات خــود در  ح ایــن ســئوال  عرب پــور بــا طــر
کــرده  گفــت: آنهــا پول هــای ایــران را بلوکــه  کــرده اســت،  مقابــل برجــام عمــل 
روز روشــن یعنــی دزدی در  وایــن  بــر می دارنــد  آن  از  بهانــه  خســارت  بــه   و 

 است.
کرمــان افــزود: مــاه رجــب فرصــت خوبــی بــرای تمریــن  امــام جمعــه موقــت 
بندگــی اســت واعتــکاف میــز درایــن مــاه بــا اســتقبال خوبــی از طــرف مــردم 
کثیــر معتکفیــن را  کــه 1۰۰مســجد در اســتان جمعیــت  روبــرو شــده بــه شــکلی 

درخــود دارد.عــرب پــور افــزود: ۷۰درصــد معتکفیــن جــوان هســتند.



کرد: چیت چیان اعالم 
ابالغ ۱۰۰ سیاست اقتصاد 
مقاومتی توسط وزارت نیرو

وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
کــرد: در  مربــوط بــه وزارت نیــرو ابــاغ شــده اســت، اعــام 
ح هــای  طر اجــرای  زمان بنــدی  جــدول  آینــده،  روزهــای 
نیــرو مشــخص می شــود. حمیــد چیت چیــان اظهــار داشــت: 
کل اعتبــارات بودجــه عمومــی در  گذشــته از  مــا در ســال 
بخــش عمرانــی، موفــق بــه جــذب ۳۷ درصــد بودجه شــدیم 
ح هــای روســتایی بــه وزارت  و دولــت بــه دلیــل ضــرورت طر
ــا ایــن اعتبــار بتوانــد 2 میلیــون و ۱۰۰  ــا ب کــرد ت نیــرو اعتمــاد 
کشــور از نعمــت  هــزار نفــر جمعیــت روســتایی را در ســطح 
کنــد. مــا بایــد  آب لوله کشــی ســالم و بهداشــتی برخــوردار 
تمــام تــاش خــود را بکنیــم تــا در نهایــت دقــت ایــن اعتبــارات 
ــا  ــرای مجتمع هــای آبرســانی روســتایی هزینــه شــود ت فقــط ب
ــرو  ــر نی ــم. وزی ــرون بیایی ــفید بی ــربلند و روس ــاد س ــن اعتم از ای
بــا  ح هــای آب رســانی روســتایی بایــد  کیــد براینکــه طر بــا تا
کار امســال  گفــت: مهم تریــن  جدیــت تمــام پیگیــری شــود، 
کــردن  کــه بــر دوش آحــاد جامعــه و دولــت اســت، اجرایــی 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بــرای اقدام و اجــرا و عملیاتی 
کــردن پروژه هــای نیمه تمــام اســت. وی در ادامــه بــا بیــان 
اینکــه بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی دولــت بــا مجــوز 
ح هــای  مقــام معظــم رهبــری، ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرای طر
کــرده  پیــدا  اختصــاص  روســتایی  آب رســانی  مجتمع هــای 
گــر تــا پایــان ســال جــاری برنامــه قابــل  اســت، بیــان داشــت: ا
قبولــی نداشــته باشــیم و نتوانســته باشــیم اهــداف خــود را 
کنیــم، هیــچ عــذری از مــا پذیرفتــه نخواهــد شــد.  اجرایــی 
کنــون شــرایط ســخت  چیت چیــان بــا اشــاره بــه اینکــه هم ا
کم اســت و کشــورهای مختلف  اقتصــادی در تمــام منطقــه حا
کاهــش  و  اقتصــادی  شــرایط  رکــود  و  جنــگ  چالــش  دچــار 
کامــل بــه تمــام جزییــات  گفــت: بایــد بــا دقــت  درآمــد هســتند، 
بــا اســتفاده از فرصت هــای در اختیــار، بــه  توجــه داشــت و 
کارنامــه روشــنی را در راه خدمــت بــه  کنیــم تــا  گونــه ای اقــدام 
ــان اینکــه  ــا بی ــرو ب ــر نی ــم. وزی ــای بگذاری ــه ج مــردم از خــود ب
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی دقیــق و جامــع و بــه  صــورت 
جابه جــا  را  آن  گــر  ا و  شــده  ابــاغ  منســجم  مجموعــه  یــک 
گــر بخواهیــم موفــق  ا افــزود:  کنیــم، نتیجــه نخواهــد داد، 
کنیــم تــا بــه نتیجــه  شــویم بایــد دقیقــا تمــام مــوارد را پیگیــری 

مطلــوب برســیم. 
اقتصــاد  می کننــد  تصــور  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســت،  اقتصــادی  ریاضــت  بــرای  سیاســتی  مقاومتــی 
سیاســت های  و  نــدارد  صحــت  چیــزی  چنیــن  گفــت: 
کشــور اســت.  اقتصــاد مقاومتــی متضمــن توســعه و رشــد 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت ایجــاد ارتبــاط 
کشــور  کارآیــی و بهــره وری  ــوده و موجــب  ــا جهــان ب قــوی ب

شــد.  خواهــد 

وزارت نیرو 

گذاشــتن تعطیــات نــوروز و  بــا پشــت ســر    
سرویس  اقتصاد
 بردیا عباس زاده

کــردن تــب و تــاب ســفر، حــاال بــازار  فروکــش 
کســادی  کســاد اســت. البتــه ایــن  پروازهــای داخلــی بــه شــدت 
دســت کــم یــک نکتــه مثبــت بــرای مســافران ایــن روزها داشــته 
اســت و آن چیــزی نیســت جــز ارزانــی. در بعضــی مســیرها، ایــن 
کــه بلیــت هواپیمــا حتــی از بلیــت  ارزانــی بــه حــدی رســیده 
اتوبــوس هــم ارزان تــر عرضــه می شــود. ایــن ارزانــی، یکــی از 
دســت  کــه  هواپیماســت  بلیــت  خ  نــر آزادســازی  مزیت هــای 

شرکت ها را برای تعیین قیمت باز گذاشت.
  آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

خ بلیــت هواپیمــا مقــرر   برایــن اســاس، پــس از آزادســازی نــر
کــه شــرکت های هواپیمایــی بنابــر زمــان و شــرایط پــروازی  شــد 
کننــد. مطابــق دســتورالعمل آزادســازی  قیمــت بلیــت را تعییــن 
خ بلیــت هواپیمــا، شــرکت های هواپیمایــی ملــزم بــه ایجــاد  نــر
خ بلیــت  بســترها و شــرایط ذیــل بــه منظــور اجــرای آزادســازی نــر
پروازهــای  آزادســازی  همچنیــن  هســتند.  پــروازی  شــبکه  و 
کــه  ــود  داخلــی، فقــط مشــمول پروازهــای برنامــه ای خواهــد ب
هواپیمایــی  شــرکت های  توزیــع  کانال هــای  طریــق  از  الزامــا 
مربوطــه،  مقــررات  و  قوانیــن  کلیــه  رعایــت  شــود.  عرضــه 
به ویــژه دســتورالعمل حقــوق مســافر اباغــی توســط ســازمان 
الزامــی اســت. بــر مبنــای ایــن دســتورالعمل، ســازمان بــر جریــان 
کمیتــی خــود  آزادســازی پروازهــای داخلــی در قالــب اعمــال حا
کارهــای خــاص، امــکان نظــارت دارد و  تحــت تدابیــر و ســاز و 
می توانــد بــر عملکــرد شــرکت ها و آژانس هــای فــروش بلیــت 
نظــارت داشــته باشــد تــا در ایــن خصــوص، تخلفــی انجــام 

خ بلیــت هواپیمــا، بعضــی مســیرها  نگیــرد. بــرای آزادســازی نــر
گرفتنــد  قــرار  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  حمایــت  مــورد 
و همچنــان پــرواز بــه ایــن مســیرها بــه شــیوه قبلــی انجــام 
کل مســیرها  کــه ۳۴ درصــد  کــه در مجمــوع ۸۷ مســیر  می شــود 
گرفــت و در ۱۷۰  ح حمایتــی قــرار  را شــامل می شــد، مشــمول طــر
ح آزادســازی  کل مســیرها هســتند، طــر کــه ۶۶ درصــد  مســیر 

خ بلیــت بــه اجــرا رســید. نــر
  خرید چارتر

افزایــش  قیمت هــا  ســفر،  پیــک  زمان هــای  در  بنابرایــن 

کاهــش می یابــد.  می یابــد و در زمان هــای غیرپیــک بــه شــدت 
البتــه خریــداران چارتــری صندلی هــای هواپیمــا هــم در ایــن 
کــه وقتــی صندلی هــا  موضــوع بی تأثیــر نیســتند؛ بــه طــوری 
بســیار  قیمت هایــی  بــا  را  آن  نمــی رود،  فــروش  بــه  هواپیمــا 
پروازهــا  چارترکننــدگان  همچنیــن  می کننــد.  عرضــه  کمتــر 
قیمت هــای  و  اســتفاده  موقعیــت  از  پیــک  زمان هــای  در 
کــه  زیــادی را بــرای فــروش بلیــت تعییــن می کننــد. هرچنــد 
کــه مســافران  کرده انــد  شــرکت های هواپیمایــی بارهــا اعــام 
فقــط از ســایت های ایــن شــرکت ها و نماینــدگان معتبــر، بلیــت 
خریــداری کننــد، در بعضــی مواقع، مســافران چــاره ای جز خرید 

بلیــت چارتــری ندارنــد.
  معضالت بلیت چارتری

یکــی دیگــر از معضــات خریــد و فــروش بلیــت هواپیمــا، فعالیــت 
چارترکننــدگان در شــبکه های مجــازی اســت؛ زیــرا مســافران بــا 
کــه توســط شــبکه های مجــازی  خریــد بلیــت از ســایت هایی 
کــه  تبلیــغ می شــوند، یــک ریســک را می پذیرنــد، بــه ایــن ترتیــب 
ممکــن اســت بلیــت بــرای آن صندلــی یــا ســاعت پــروازی وجــود 

نداشــته باشــد. 
کنــد و پــس  در واقــع ممکــن اســت مســافر بلیتــی را خریــداری 
صندلــی  اساســا  کــه  شــود  متوجــه  فــرودگاه،  بــه  مراجعــه  از 
را  خــود  ســفر  برنامــه  تمــام  و  نــدارد  وجــود  بلیــت  ایــن  بــرای 
کــه ایــن  از دســت بدهــد؛ امــا نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت 
خــود  کار  بــه  توانســته اند  اخیــر  ســال های  در  دالالن چگونــه 
پــرواز،  یــک  صندلی هــای  یکجــای  خریــد  بــا  و  دهنــد  ادامــه 
دولــت  حتــی  کــه  طــوری  بــه  آورنــد؛  دســت  بــه  را  انحصــار 
 هــم نتوانســته اقــدام مناســبی بــرای مقابلــه بــا آن هــا انجــام 

دهد.
  پرواز ارزان

گــر مســافری اآلن بــه دنبــال خریــد بلیــت هواپیما  در هــر صــورت ا
کنــد؛  ــا قیمت هــای مناســبی آن را خریــداری  ــد ب باشــد، می توان
کســاد  کمــی  ــازار بلیــت هواپیمــا  ــه ب ک بنابرایــن در حــال حاضــر 
شــده، بــرای مســیرهای پررفــت و آمــد هــم قیمت هایــی بســیار 
کــه از قیمــت بلیــت قطــار و اتوبــوس هــم  پاییــن تعییــن می شــود 
کــه قیمــت بلیــت هواپیمــا از تهــران بــه  کمتــر اســت؛ بــه طــوری 
کیــش، ۶۱ هــزار تومــان، تهــران - شــیراز ۵۶ هــزار تومــان، تهــران 
- اهــواز ۹۱ هــزار تومــان و تــهران - مشــهد ۶۱ هــزار تومــان اعــام 

شــده اســت.

خ بلیت هواپیما ارزان تر از اتوبوس نر

کساد پروازهای داخلی بازار 

ســرانجام پــس از نارضایتــی و اعتراضــات فعــاالن صنعــت 
ک،  نســاجی بــه تعرفــه ترجیحــی بــا ترکیــه در زمینــه پوشــا
کتــاب مقــررات صــادرات  ایــن تعرفــه پــس از بازنگــری، در 
برقــراری  از  بعــد  اســت.  شــده  حــذف   ۹۵ ســال  واردات  و 

و  ترکیــه  و  ایــران  بیــن  ترجیحــی  تجــارت 
کاال بیــن دو  کاهــش تعرفه هــا در چنــد دســته 
گذشــته، صنایــع  کشــور در حــدود یــک ســال 
اقــدام  ایــن  بــه  داخلــی  ک  پوشــا و  نســاجی 
کــه برقــراری  اعتــراض داشــتند و معتقــد بودنــد 
ک،  تجــارت ترجیحــی بــا ترکیــه در زمینه پوشــا
تولیــد داخــل را در بخــش صنایــع نســاجی بــا 

کــرد و باعــث می شــود  مشــکات بیشــتری مواجــه خواهــد 
ــی  کل ــور  ــه ط ــود و ب ــته ش گذش ــر از  کمت ــل  ــازار داخ ــا در ب تقاض
گیــرد.  قــرار  تــرک  ک  پوشــا اختیــار  در  ایــران  بــازار  واردات 
ک از ترکیــه پــس از برقــراری تعرفــه  افزایــش قاچــاق پوشــا
کــه فعــاالن  بــا ترکیــه، یکــی از مشــکاتی اســت  ترجیحــی 

گفتــه  صنعــت نســاجی در داخــل بــه آن اشــاره می کننــد. بــه 
کمیســیون تســهیل  کیمیایــی اســدی، نایب رییــس  احمــد 
کار اتــاق بازرگانــی، ترکیــه بیشــترین قاچــاق صنایــع  کســب و 
نســاجی را بــه ایــران دارد و بعــد از برقــراری تجــارت ترجیحــی 
تــرک  ک  کشــور، رونــد قاچــاق پوشــا ایــن  بــا 
وســیع تری  ســطح  در  و  بیشــتر  ســهولت  بــا 
گفتــه ایــن فعــال صنعــت  انجــام می شــود. بــه 
کــه هــزاران  نســاجی، آمارهــا نشــان می دهــد 
ک  برابــر بیــن آنچــه ترکیــه از صــادرات پوشــا
خــود بــه ایــران می گویــد بــا آنچــه در بــازار مــا 
ک ترکیــه وجــود دارد، اختــاف  از واردات پوشــا
اســت. امــا مهــدی رییــس زاده، دبیــرکل انجمــن نســاجی، 
کــرد  ک بــا ترکیــه را تاییــد  خبــر حــذف تعرفــه ترجیحــی پوشــا
ک بــا ترکیــه، می توانــد  کــه حــذف تعرفــه پوشــا و معتقــد اســت 
آثــار خوبــی بــرای صنایــع نســاجی در داخــل بــه همــراه داشــته 

باشــد.

با اعتراض فعاالن صنعت نساجی

تعرفه ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه حذف شد

 مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت: حضــور شــبکه های بین المللــی و 
کیمیای وطن
زهرا نصیری 

کــه در اصفهان  شــبکه های داخلــی امســال بــرای ضبــط و انعــکاس رویدادهایــی 
خ می دهــد، بســیار حایــز اهمیــت اســت. البتــه هنــوز  بــه مناســبت هفتــه نکوداشــت اصفهــان ر
کــه ایــن حضــور بــه چــه نحــو و بــا چــه رقم هــای مالــی خواهــد بــود؛ مدیــر روابــط  مشــخص نیســت 
عمومــی شــهرداری اصفهــان بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن  در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه هزینه هــای 
کــه قــرار اســت پخــش شــود، چــه  پرداختــی بــه صــدا و ســیما بــرای برنامه هــای مختلــف تلویزیونــی 
کــه بــه صــورت اختصاصــی بــرای ایــن مــوارد از ســوی  میــزان اســت، بیــان داشــت: هزینــه خاصــی 

شهرداری پرداخت شود، وجود نداشته و شهرداری قراردادی در این رابطه نداشته است.
کــه  کــرد  ــه ایــن مســئله اشــاره  ــژاد در نشســت خبــری هفتــه نکوداشــت اصفهــان ب  هــادی نباتی ن
رغبــت مدیــران صــدا و ســیما بــرای انعــکاس ظرفیت هــای اصفهــان امســال بســیار اســت و البتــه 
کــه در قالــب همــان بودجــه  تمامــی فعالیت هــا نیــز در قالــب تعامــل نیســت و هزینه هایــی نیــز دارد 

کــه حــدود یــک میلیــارد تومــان اســت، در نظرگرفتــه شــده اســت. هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
  پخش 300 دقیقه برنامه از شبکه اصفهان

ــا طرحــی  ــه اینکــه برنامــه »ســیمای شــهر« ب ــا اشــاره ب ــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان ب مدی
از  بــه مــدت دو هفتــه  گفــت:  آنتــن مــی رود،  بــر روی  جدیــد تحــت عنــوان »اینجــا اصفهــان« 
میــدان امــام خمینــی)ره( بــر روی آنتــن مــی رود و بخش هایــی از برنامــه امشــب بــا توجــه بــه میــاد 
حضــرت علــی)ع( بــه صــورت زنــده از شــبکه یــک ســیما پخــش می شــود. هــادی نباتی نــژاد بــا 
اشــاره بــه اینکــه مجموعــا بیــش از ۳۰۰ دقیقــه برنامــه در شــبکه اصفهــان خواهیــم داشــت، ادامــه 
داد: شــبکه های سراســری دو و ســه ســیما نیــز بــه برنامــه هفتــه نکوداشــت اصفهــان می پردازنــد. 
ضمــن اینکــه هــر روز از شــبکه جــام جــم بــه مــدت 2۰ دقیقــه برنامــه خواهیــم داشــت. شــبکه های 
برون مــرزی الکوثــر، العالــم و پرس تــی وی نیــز بــرای پوشــش برنامه هــا در اصفهــان حضــور دارنــد.
گفــت: بــا توجــه بــه اعتــراض برخــي علمــا  در ادامــه نیزمعــاون فرهنگی اجتماعــی شــهردار اصفهــان 

بــه برگــزاري مراســم نکوداشــت اصفهــان در میــدان امــام علــي)ع( و محدویت هایــی کــه در میدان 
کل میــراث  کــن، اطاعــات، فرمانــداری اصفهــان و اداره  امــام داشــتیم، امســال بــا هماهنگــی اما
کنــار پــل خواجــو برگــزار مي شــود.علي قاســم زاده  فرهنگــی، مراســم بزرگداشــت هفتــه اصفهــان در 
بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد جدیــد بــرای هفتــه نکوداشــت اصفهــان، برگــزاری حتــی االمــکان 

مراســم در فضاهــای بــاز شــهری اســت، ادامــه داد: در برگــزاری مراســم هفتــه نکوداشــت اصفهــان، 
تربیــت بدنــی،  اوقــاف،  دســتگاه ها و ســازمان هایی ماننــد جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان، 
میــراث فرهنگــی، دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه هنــر دخیــل هســتند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
برگــزاری هفتــه نکوداشــت اصفهــان، حــدود یــک میلیــارد تومــان ردیــف بودجــه اختصــاص یافتــه 
کردیــم چهــره  کــه وجــود داشــت، ســعی  کــرد: امســال بــا توجــه بــه محدودیت هایــی  اســت، تصریــح 
و شــخصیت بین المللــی اصفهــان را نشــان دهیــم.  معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
کنــار آثــار باســتانی باعــث لطمــه بــه آن هــا  بــا اشــاره بــه انتقــادات دربــاره اینکــه برگــزاری مراســم در 
کــه  گذشــته بخشــی از مراســم در میــدان امــام علــی)ع( برگــزار شــد  کــرد: در ســال  خواهــد شــد، اظهــار 
بــا توجــه بــه اینکــه خانــه بســیاری از علمــا، اطــراف آن میــدان واقــع شــده بــود، مــورد اعتــراض آن هــا 
کــن،  کــه چــرا صــدای موســیقی بلنــد اســت؛ بــه همیــن دلیــل امســال بــا هماهنگــی اما گرفــت  قــرار 

کنــار پــل خواجــو را دریافــت  اطاعــات، فرمانــداری و میــراث فرهنگــی، مجــوز برگــزاری مراســم در 
کردیــم.

   هفته نکوداشت اصفهان ثبت جهانی یونسکو می شود
گفتمــان  رویکــرد  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  شــهرداری  نــوآوری  و  خاقیــت  مرکــز  مدیــر  همچنیــن 

گرفتــن اصفهــان در رده شــهرهای جهانــی،  دانش محــور و خاقانــه در مدیریــت شــهری   و قــرار 
امســال هفتــه نکوداشــت اصفهــان را رنــگ و بــوی جهانــی داده اســت.محمدعلی ایزدخواســتی 
ــا بیــان اینکــه هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــه ثبــت جهانــی رویدادهــای یونســکو خواهــد رســید،  ب
کتــاب »قــاب  کتــاب بــا موضــوع اصفهــان رونمایــی خواهــد شــد.  گفــت: در ایــن هفتــه از ســه جلــد 
کــه بــه بررســی  کــه مجموعــه ای از عکس هــای اصفهــان اســت، »واژه نامــه اصفهــان«  فیــروزه ای« 
بــا رویکــرد  کتــاب »شــهرهای ایرانــی – اســامی  اســامی اصفهــان در طــول تاریــخ می پــردازد و 
کاوی  اصفهــان« رونمایــی خواهــد شــد. در ایــن برنامــه رونمایــی، ســه زاویــه هنــر و حکمــت، وا
گرفتــه اســت.وی ادامــه داد: ویژه نامــه ایده پــردازی شــهر  تاریخــی و نظریه پــردازی مدنظــر قــرار 
ــع خواهــد شــد. افتتــاح رســمی ســتاد  ــه ایــن هفتــه در میــان مــردم توزی ــوط ب خــاق در مراســم مرب
کاخ چهلســتون در ســاعت ۸ شــب برگــزار می شــود.  هفتــه نکوداشــت اصفهــان در ۵ اردیبهشــت در 

یــک برنامــه آیینــی بــا اجــرای ارکســتر ســمفونیک و بــا حضــور هنرمنــدان اصفهانــی برگــزار خواهــد 
ــود. ــی ش ــل م ــی تجلی ــد اصفهان ــه از ۷ هنرمن ــن برنام ــن در ای ــد. همچنی ش

گلستان شهدا   استارت برنامه های هفته نکوداشت اصفهان از 
ــه اینکــه ۵۸ عنــوان برنامــه در هفتــه  ــا اشــاره ب   مدیــر فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان نیــز ب
هفتــه  برنامه هــای  گفــت:  می شــود،  اجــرا  شــهری  مختلــف  مناطــق  در  اصفهــان  نکوداشــت 
گلســتان شــهدا آغــاز می شــود و در ایــن  نکوداشــت اصفهــان از صبــح روز ۳ اردیبهشــت ماه، در 
برنامــه، ۱۰۰ نوجــوان در قالــب گــروه ســرود و تیــم دوچرخه ســواری حضــور پیــدا می کننــد و بــه اجرای 
گردشــگری »خانه هــای شــهر مــن«  کــرد: برنامــه   برنامــه می پردازنــد.  منصــور ســلطانی زاده تصریــح 
کبوتــر از ۵ الــی ۸ اردیبهشــت بــا  ج  در منطقــه ۳ و بازدیــد از ۱۰ خانــه تاریخــی جشــنواره  فرهنگــی بــر
ــه  »فرهنــگ اذان« در منطقــه ۱۵، جشــنواره خانوادگــی  ــدگان زینتــی، توجــه ب رویکــرد معرفــی پرن
کــن تاریخــی ۱۰ اردیبهشــت ماه در منطقــه ۴ و جشــنواره بادبادک هــا در پــارک  ســاخت جورچیــن اما
ــرای ثبــت جهانــی  ــی ب کوهســتانی صفــه،  دومیــن جشــنواره عکــس و حضــور عکاســان بیــن الملل
 عکــس اصفهــان، فراخــوان جشــنواره مردمــی فیلــم »محلــه مــن« از دیگــر برنامه هــای ایــن هفتــه 
گفــت:  اصفهــان  شــهرداري  فرهنگي تفریحــي  ســازمان  عامــل  مدیــر  نیــز  ادامــه  اســت.در 
برگــزار خواجــو  پــل  جنوبــي  ضلــع  در  شــب  پنــج  مــدت  بــه  »اصفهانــي ام«   ویژه برنامــه 
کــرد: برگــزاري برنامــه موســیقي بــا حضــور محمــد اصفهانــي  کیــد  کبــر بقایــي تا  می شــود. علــي ا
حســام الدین  اســتاد  حضــور  بــا  اصفهــان  ســمفوني  ارکســتر  برگــزاري  خانوادگــي،  مســابقه  و 
جشــنواره  کتاب هــاي  فرهنگي تفریحــي،  ســازمان  فرهنگــي  تولیــدات  از  رونمایــي  ســراج، 
»گنبدهــاي فیــروزه اي«، جشــنواره عکــس شــیخ  بهایــي، هنــر تهذیــب،  اســتفاده از نگارگــري، 
تاریخــي،  خانه هــاي  تاریخــي،  مســاجد  در  نــور  جهــان،  نقــش  منظــر  در  رنــگ  از  اســتفاده 
رونمایــي  هفتــه  ایــن  در  اصفهــان  مادي هــاي  ایــران،  ســنتي  جلدســازي  هنــر  غ،  مــر و   گل 

خواهد شد.

کلید خورد برنامه های هفته نکوداشت اصفهان 

 هفته نکوداشت اصفهان، در یونسکو ثبت جهانی می شود 
 حضور عکاسان بین المللی برای ثبت جهانی عکس اصفهان 

فرآورده هــای  پاالیــش و پخــش  ملــی  مدیــر عامــل شــرکت 
بــه  کــرد: تخصیــص ســهمیه ســوخت  ایــران اعــام  نفتــی 
از  ثالــث  شــخص  بیمــه  فاقــد  گازوییل ســوز  خودروهــای 
کاظمــی اظهــار  ابتــدای خردادمــاه قطــع می شــود. عبــاس 

شهرســازی  و  راه  وزارت  کــه  زمــان  هــز  کــرد: 
همــه خودروهــا را بــه »جی پــی اس« )ســامانه 
کنــد، مبنــای  موقعیت یــاب جهانــی( متصــل 
خودروهــای  گازوییــل  ســهمیه  محاســبه 
پیمایــش  بــه  بارنامــه  از  مســافری  و  بــاری 
تغییــر داده خواهــد شــد و در حجــم دریافــت 
ــن از  ــود. وی همچنی ــری می ش ــوخت بازنگ س

تخصیــص نیافتــن ســهمیه گازوییــل به خودروهای ســنگین 
فاقــد بیمــه شــخص ثالــث از ابتــدای خردادمــاه امســال خبــر 
کــه بــا شــرکت های بیمــه  کراتــی  گفــت: براســاس مذا داد و 
ســهمیه  تخصیــص  اســت،  شــده  انجــام  مرکــزی  بیمــه  و 
شــخص  بیمــه  فاقــد  گازوییل ســوز  خودروهــای  ســوخت 

کــه  ثالــث از ابتــدای خردادمــاه قطــع می شــود و در صورتــی 
شــخص  بیمــه  خودروهــا  مالــکان  تعیین شــده،  زمــان  در 
ثالــث خــودروی خــود را تمدیــد نکننــد، ســهمیه ســوخت ایــن 
خودروهــا قطــع خواهــد شــد. مدیــر عامل شــرکت ملــی پاالیش 
اعــام  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و 
گازوییــل بــر  ح عرضــه  کــرد: پــس از اجــرای طــر
اســاس بارنامــه و پیمایــش، میانگیــن مصــرف 
کمتــر از  گازوییــل در بخــش حمــل و نقــل بــه 
کاظمــی  ۵۰ میلیــون لیتــر در روز رســیده اســت. 
گذشــته،  بــا بیــان اینکــه در طــول چنــد مــاه 
گازوییــل در  کنــون میانگیــن مصــرف روزانــه  تا
بخــش حمــل و نقــل بــه حــدود ۴2 تــا ۴۳ میلیــون لیتــر در روز 
ح تخصیــص  کــرد: بــا اجــرای طــر کیــد  کاهــش یافتــه اســت، تا
کشــور در ایــن  گازوییــل  ســوخت بــه ازای پیمایــش، مصــرف 
کاهــش یافتــه  حــوزه حــدود ۷ تــا ۷.۵ میلیــون لیتــر در روز 

اســت.

دنیای اقتصاد

 صادرات روزانه ۶۰ هزار 
بشکه نفت ایران به یونان

مدیــر امــور بین الملــل شــرکت نفــت بــا اشــاره بــه آغــاز 
کــرد: روزانــه  صــادرات نفــت ایــران بــه یونــان اعــام 
کشــور اروپایــی صــادر  ۶۰ هــزار بشــکه نفــت بــه ایــن 
آخریــن  دربــاره  قمصــری  سیدمحســن  می شــود. 
یونــان  بــه  ایــران  خــام  نفــت  صــادرات  وضعیــت 
بــا شــرکت »هلنیــک  کــه  توافقــی  براســاس  گفــت: 
پترولیــوم« انجــام شــده، صــادرات نفــت خــام ایــران 
کشــور اروپایــی آغــاز شــده اســت. مدیــر امــور  بــه ایــن 
صــادرات  از  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  بین الملــل 
کشــور  روزانــه ۶۰ هــزار بشــکه نفــت خــام بــه ایــن 
اروپایــی خبــر داد و افــزود: یونــان، یکــی از بازارهــای 
ــت  ــش از اعمــال تحریم هاس ــران پی ــت ای ــنتی نف س
اروپایــی  کشــور  ایــن  بــه  نفــت  صــادرات  کــه 
گــزارش مهــر،  بــه  اســت.  کلیــد خــورده  به تازه گــی 
ــران و بزرگ تریــن پاالیشــگاه نفــت  پــس از توافــق ای
یونــان بــه منظــور از ســرگیری معامــات نفــت خــام، 
ترانزیــت  و  انتقــال  خواســتار  اروپایــی  کشــور  ایــن 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا  گاز ایــران هــم بــه 
شــده اســت. »پانــوس اســکورلتیس«، وزیــر انــرژی 
ــه  گرفت ــام  ــرات انج ک ــه مذا ــاره ب ــا اش ــرا ب ــان اخی یون
ــی  گاز طبیع ــت  ــور واردات و ترانزی ــه منظ ــران ب ــا ای ب
و ظرفیت هــای  پتانســیل  اســاس  بــر  اســت:  گفتــه 
کــردن  گفت وگــو بــرای تبدیــل  کشــور، در حــال  دو 
گاز و انــرژی ایــران بــه  یونــان بــه دروازه صــادرات 

اروپــا هســتیم.

صادرات شکر اصفهانی به 
کشور عراق

اولیــن محمولــه شــکر صادراتــی بــا نظــارت شــرکت 
از  اســتاندارهای جهانــی  ایــران و  بازرگانــی دولتــی 
از  اصفهــان  اســتان  کارخانجــات  از  یکــی  طریــق 
کشــور عــراق صــادر  طریــق راه ترانزیــت زمینــی بــه 

شــد.
نــداف مدیــر عامــل شــرکت  نیــک   مهنــدس رضــا 
در  کشــور  ده  منطقــه  بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه 
گفــت: بــر اســاس تفاهــم نامــه فــی  ایــن خصــوص 
دولــت  و  ایــران  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  مابیــن 
عــراق قــرار شــد مقــدار ۱۷۵۰۰ تــن شــکر ســفید بــا 
بــه  مقــرر  اســتاندارهای جهانــی در موعــد  و  معیــار 
کشــور عــراق حمــل وصــادر شــود. وی افــزود: ایــن 
و  شــرکت  ایــن  نماینــده  نظــارت  بــا  تولیــد  میــزان 
کاالهــای تجــاری ایــران  نماینــده شــرکت بازرســی 
بــا  کیلویــی   ۵۰ کیســه های  در  و  انجــام   )IGI(
ح شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران )GTC( صــادر   طــر

می گردد.

حتما بخوانید!
3بازگشت سنگ آهن ایران به قله... شنبـــــه  4 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 136 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد:

قطع سهمیه سوخت ۱۰۰ هزار خودرو سنگین از خرداد ماه



حضور بیش از 600 دانش آموز یزدی 
در اعتکاف

مســئول ســتاد اعتــکاف دانــش آمــوزی مســجد جامــع یــزد بــا 
اشــاره بــه حضــور پرشــور دانــش آمــوزان یــزدی بــرای شــرکت 
گفــت: بیــش از 600 دانــش آمــوز  در اعتــکاف دانــش آمــوزی 
آمــوزی مســجد جامــع  دانــش  اعتــکاف  مراســم  یــزدی در 
ــد. » حجــت االســام و المســلمین ســید یحیــی  کردن شــرکت 
ارزش هــای  تبییــن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  الهــدی«  نجــم 
کــرد:  دینــی نظــام اســامی ایــران بیــن دانــش آمــوزان اظهــار 
ــا هــدف شــناخت راه بندگــی بیــن  اعتــکاف دانــش آمــوزی ب
دانــش آمــوزان نســل جدیــد در یــزد برگــزار شــد. وی نقــش 
دانــش آمــوزان در راســتای ترویــج فرهنــگ دینــی بیــن اقشــار 
کــرد: دانــش آمــوزان  مختلــف جامعــه را مؤثــر دانســت و بیــان 
بــا شــرکت در مراســم اعتــکاف دانــش آمــوزی بــه مبلغــان 

دینــی و مذهبــی در مــدارس تبدیــل می شــوند.

نیاز چهارمحال و بختیاری به 
پیشرفت در صنایع تبدیلی

کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری  مدیــرکل جهــاد 
گفــت: چهارمحــال و بختیــاری در بحــث صنایــع تبدیلــی 
نیــاز بــه پیشــرفت زیــادی دارد. ذبیــح اهلل غریــب در نشســت 
کــه بــا حضــور  توســعه امــور تولیــدی چهارمحــال و بختیــاری 
کــرد:  کشــور برگــزار شــد، اظهــار  معــاون توســعه امــور تولیــدی 
چهارمحــال و بختیــاری در تولیــد چنــد محصــول در جایــگاه 
اول کشــور قــرار دارد و ایــن تولیــد در بعضــی محصــوالت مانند 
کشــور اســت. وی خاطــر  گوشــت ســه برابــر متوســط  شــیر و 
کــرد: مجموعــه جهاد کشــاورزی در ســال های گذشــته  نشــان 
کشــور را در بحــث اقتصــاد مقاومتــی داشــته اســت  رتبــه اول 
کــه دســت یابی بــه ایــن مهــم مرهــون توجــه ویــژه دولــت بــه 

کشــاورزی اســت. بخــش 

کسی های VIP در فرودگاه اصفهان تا
معــاون مدیریــت ســرمایه گذاری و مشــارکت های شــهرداری 
ــا  ــکل ب ــی های VIP لوکــس متحدالش کس ــت: تا گف ــان  اصفه
گردشــگران و مســافران طــی 6  برنــد خــاص بــرای اســتقبال از 
مــاه نخســت ســال جــاری در فــرودگاه شــهید بهشــتی مســتقر 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  برهانی پــور  علیرضــا  می شــود. 
گردشــگرپذیر حمــل و نقــل  اینکــه یکــی از شــاخصه های شــهر 
گردشــگران بــه بخش هــای درون شــهری  و دسترســی آســان 
کســی ها بــا امکانــات مناســب در  و برون شــهری اســت، ایــن تا
کــرد: البتــه بهینه ســازی  کیــد  فــرودگاه مســتقر می شــود. وی تا
کار قــرار  کســی های فــرودگاه نیــز در دســتور  نــاوگان قبلــی تا
گرفتــه اســت. وی گفــت: توســعه زیرســاخت های گردشــگری 
کیــد مدیریــت شــهری اصفهــان اســت و در  همــواره مــورد تا

ایــن راســتا از هیــچ تاشــی فروگــذار نیســت.

اخبار کوتاه 

بهبود فضای شهر و محیط زیست
گیاهــان  گیــاه و  گل و  گفــت: نمایشــگاه  شــهردار اصفهــان 
بخــش  در  کــه  اســت  تخصصــی  فضایــی  دارویــی، 
جــای  بــه  دارویــی  گیاهــان  از  اســتفاده  فرهنگ ســازی 
اســتفاده از محصــوالت دارویــی، بســیار مؤثــر و هدفمنــد عمل 

اســت. کــرده 
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش  بــه   
پــس  جمالی نــژاد  مهــدی  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
نمایشــگاه  ایــن  داشــت:  اظهــار  نمایشــگاه  از  بازدیــد  از 
دارویــی  گیاهــان  معرفــی  و  ارایــه  بخــش  در  دارد  ســعی 
عمــل  وارد  ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه  مــردم  بــه 
نمایــش بــه  نیــز  را  تکنولوژی هــا  جدیدتریــن  و   شــود 

 بگذارد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و 
عمــل« در اســتفاده از دانــش بومــی و فناوری هــای ملــی نمــود 
دارد، افــزود: در ایــن نمایشــگاه، محصــوالت و دســتاوردهای 
کــه  ایــن دو مؤلفــه مشــاهده می کنیــم  خوبــی در راســتای 
کمــک  در نهایــت بــه بهبــود فضــای شــهر و محیــط زیســت 
کــرد: حضــور قــوی و فعــال  می کنــد. شــهردار اصفهــان اعــام 
جملــه  از  اصفهــان  شــهرداری  بــه  وابســته  مجموعه هــای 
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز، ســازمان میادیــن و ســازمان 
گیاهــان دارویــی، بــاغ پرنــدگان و  مدیریــت پســماند، بــازار 
کمــک  ــه مــردم  ــه فرهنگ ســازی و اطاع رســانی ب گل ب ــازار  ب
نمایشــگاه  پنجمیــن  اســت  گفتنــی  کــرد.  خواهــد  شــایانی 
تخصصــی گل، گیــاه، گیاهــان دارویی، فضای ســبز شــهری، 
پرنــدگان و ماهی هــای تزیینــی از 1 تــا 6 اردیبهشــت ماه از 
ســاعت 15 تــا 22 در محــل نمایشــگاه های اســتان واقــع در 

ــر اســت. پــل شهرســتان دای

 تقدیر از پدران مددجوی کمیته
 امداد نطنز

نطنــز  شهرســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــر 
از  پــدر  روز  و  علــی)ع(  میــاد حضــرت  مناســبت  بــه  گفــت: 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( تقدیــر  پــدران تحــت پوشــش 

 شد. 
از  پــدران  ایــن  افــزود:  اردســتانی  مومــی  محمدرضــا 
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  امــور  در  کــه  بودنــد  مددجویانــی 
یافتــه  دســت  تقدیــر  قابــل  موفقیت هــای  بــه  اشــتغالزایی 
کــرد: ایــن جشــن بــا حضــور جمعــی از  بودنــد. وی خاطرنشــان 
مســئوالن و 50 نفــر از مددجویــان تحت پوشــش کمیته امداد 
نطنــز برگــزار شــد و امــام جمعــه نطنــز و رییــس اداره تبلیغــات 
اســامی نطنــز نیــز در آن حضــور داشــتند. اردســتانی ادامــه 
بــا خانــواده مددجویــان دیــدار و از منــازل و وضعیــت  داد: 
ــد  ــه مناســبت والدت امیرالمؤمنیــن)ع( بازدی زندگــی آن هــا ب

شــد.

اخبار کوتاه 

آیــت اهلل مهــدوی بــا بیــان اینکــه انقطــاع یعنــی دل 
گفــت: وقتــی  کنــده شــود،  ــد  انســان از ماســوای خداون
ــه پــروردگارش متصــل و  انســان منقطــع از دنیــا شــد، ب

می شــود. ســبکبال 
  صحت اعتکاف

مهــدوی، عضــو مجلــس  ابوالحســن  ســید  اهلل  آیــت   
ــه نکاتــی  ــا ارای ــا ب ــا ایمن ــو ب گفت وگ خبــرگان رهبــری در 
اعتــکاف  از  بیشــتر  بهره منــدی  جهــت  معتکفــان  بــه 
کــه بــرای صحــت  کــرد: اعتــکاف، احکامــی دارد  اظهــار 
بــرای  نیــز  نکاتــی  همچنیــن  اســت؛  الزم  اعتــکاف 
آن  معنــوی  بعــد  بــه  کــه  دارد  وجــود  اعتــکاف  روح 
می بایــد  معتکفــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی  برمی گــردد. 
کــرد:  کیــد  کننــد، تا ابتــدا بــه احــکام اعتــکاف توجــه 
گــر قســمتی از احــکام  اعتــکاف نیــز ماننــد نمــاز اســت و ا
آن  بطــان  موجــب  نشــود،  انجــام  به درســتی  آن 
می گــردد و در مــواردی می بایــد قضــای اعتــکاف بــه 
ــز  ــذا دقــت در ایــن مســئله بســیار حای جــا آورده شــود؛ ل

اســت. اهمیــت 
  بعد روحانی اعتکاف

امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا اشــاره بــه بعــد روحانــی 
از  انســان  یعنــی دل  انقطــاع  داشــت:  بیــان  اعتــکاف 
گــردد؛  کنــده شــود تــا بــه پــروردگار وصــل  ماســوای خــدا 
گفتــه می شــود اعتــکاف،  کــه  بــه همیــن خاطــر اســت 
کــه انســان  ع حبــس النفــس اســت بــه ایــن معنــا  یــک نــو

خــودش را در مســجد حبــس می کنــد.
  انقطاع از دنیا

بــا حبــس  وی ادامــه داد: تفــاوت حبــس در مســجد 
ــه اراده و خواســت  کــه معتکــف ب در زنــدان ایــن اســت 
خــود تصمیــم می گیــرد درون مســجد بــا خــدای خــود 
کنــد؛ امــا شــخص  خلــوت و بــه نوعــی خــود را محبــوس 
اهلل  آیــت  می کننــد.  زنــدان  وارد  زور  بــه  را  زندانــی 
مهــدوی نتیجــه انقطــاع از دنیــا را پــرواز روح انســان 
کــرد و افــزود: دنیــا، نوعــی چســبندگی بــرای  عنــوان 
باشــد؛  گــر آن چســبندگی حــال  ا انســان دارد، حتــی 
لــذا در آیــه 38 ســوره توبــه بــه ایــن مســئله اشــاره شــده 
کــه خداونــد منشــأ ایــن چســبندگی را خشــنودی  اســت 
انســان بــه حیــات دنیــا عنــوان می کنــد. وی افــزود: در 
کــه  کــه از دنیــا دور شــویم  انقطــاع مــا تمریــن می کنیــم 

گونــه  نــام آن را مــوت اختیــاری می گذاریــم؛ بــه ایــن 
کاری نــدارد  کســی  کــه در مــوت اختیــاری، انســان بــا 
بــا ســبکباری، بــه حالــت ســبکبالی  و تــاش می کنــد 
 برســد؛ لــذا دور بــودن از مســایل دنیــوی الزم و ضــروری

 است.
  موانع انقطاع معتکفان

موانــع  ســخنانش،  ادامــه  در  رهبــری  خبــرگان  عضــو 
انقطــاع،  موانــع  از  کــرد:  تصریــح  و  عنــوان  را  انقطــاع 
کــه معتکفــان در مســجد نیــز ارتباطشــان بــا  ایــن اســت 
کــه یــا همراهانشــان  بیــرون برقــرار اســت؛ بــه ایــن شــکل 
بــه دیدارشــان می آینــد یــا بــه وســیله تلفــن همــراه بــا 
بــا  یــا متأهــان در همــان مســجد  دیگــران مرتبطنــد 
مــوارد  ایــن  انجــام  کــه  می کننــد  دیــدار  همسراشــان 
گفــت:  پایــان  در  وی  اســت.  اعتــکاف  روح  خــاف 
مطلــع  خوبــی  بــه  کــردن  دعا نحــوه  از  کــه  افــرادی 
نیســتند بــا شــرکت در جلســات عمومــی و ســخنرانی ها، 
بــه صــورت دســته جمعی بــه دعــا بپردازنــد؛ همچنیــن 
ــبی را  ــتر مناس ــق بس ــزی دقی ــا برنامه ری ــز ب ــئوالن نی مس

کننــد. فراهــم  معتکفــان  بیشــتر  بهره منــدی  جهــت 

عضو خبرگان رهبری:

روح اعتکاف، انقطاع از دنیاست

بــه  اشــاره  بــا  باستان شــناس،  زنــد،  جعفــری  علیرضــا 
اســت،  بی ماننــد  دنیــا  در  جهــان  نقــش  میــدان  اینکــه 
بــه  را  انســان  چنــان  اصفهــان  تاریخــی  بناهــای  گفــت: 
کــه زمــان در حــال ســپری حــس نمی شــود.  وجــد مــی آورد 

ــرد: اصفهــان همیشــه از  ک ــد اظهــار  جعفری زن
نظــر آثــار تاریخــی، علــم و هنــر زبانــزد بــوده 
کــه تمــام انســان ها را بــرای بازدیــد  ــا جایــی  ت
وی  می کنــد.  ترغیــب  تاریخــی  امــکان  از 
بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان سرشــار از آثــار 
گفــت: قــدم بــه قــدم  هنــری و تاریخــی اســت، 
اصفهــان، جــای تفکــر دارد و بناهــای تاریخی 

کــه زمــان در حــال ســپری  چنــان انســان را بــه وجــد مــی آورد 
حــس نمی شــود. ایــن باستان شــناس میــدان نقــش جهــان 
اضافــه  و  تاریخــی اصفهــان دانســت  آثــار  از مهم تریــن  را 
کــرد: قبــل از ســاخت میــدان نقــش جهــان، اصفهــان دارای 
2 میــدان میــر واقــع در ولیعصــر و امــام علــی)ع( بــوده اســت. 

کــه در  جعفــری زنــد بــا بیــان اینکــه میــدان نقــش جهــان 
ســال 1011 قمــری ســاخته شــد، مشــابهی در جهــان نداشــته 
و  مشــهورترین  میــدان،  پیرامــون  در  داد:  ادامــه  اســت، 
بزرگ تریــن بناهــای تاریخــی ماننــد مســجد امــام، مســجد 
شــیخ لطــف اهلل و عمــارت عالی قاپــو وجــود 
زاینــده رود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  دارد. 
اصفهــان  گردشــگری  جاذبه هــای  دیگــر  از 
در  آب  تقســیم بندی  گفــت:  اســت، 
و  اســت  داشــته  کهنــی  ســابقه  اصفهــان، 
کــه  اردشــیر ،بابــکان نخســتین فــردی بــود 
ایــن  کــرد.  تقســیم بندی  را  زاینــده رود  آب 
بــه  بایــد  امــروز  اینکــه معمــاران  بیــان  بــا  باستان شــناس 
اظهــار  باشــند،  داشــته  ویــژه ای  توجــه  تاریخــی  بناهــای 
ــار  کن کــه در  ــه ای باشــد  گون ــه  ــد ب ــرد: معمــاری امــروز، بای ک
نیــز  را  امــروز  معمــاری  دســتاوردهای  تاریخــی،  بناهــای 

نشــان دهــد.

گفــت:  کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان  مدیــر 
ســناریوی مدیریــت بحــران بــرای اســتان اصفهــان تهیــه 
آمــاده و  ایــن ســناریو  کــه در هــر شهرســتان  شــده اســت 
شیشــه فروش  منصــور  اســت.  شــده  اعــام  اجــرا  بــرای 

کشــاورزی  اظهــار داشــت: مخاطــرات بخــش 
کــه تغییــرات اقلیمــی  زیــاد اســت؛ بــه طــوری 
مخاطــرات  ایــن  از  یکــی  کشــاورزی،  و  آب 
کــه از همیــن رو متحمــل خســارت و  اســت 
ح  طــر بــه  وی  شــدیم.  زیــادی  زیان هــای 
کــرد و بیــان داشــت:   آمایــش ســرزمین اشــاره 
کــه یکــی  ح در اصفهــان آمــاده شــده  ایــن طــر

ح، مصــرف بهینــه آب اســت. مدیــر  از محورهــای ایــن طــر
ــرد: در  ک ــد  کی ــان تا ــتانداری اصفه ــران اس ــت بح کل مدیری
ح همچنیــن بــه مصوبــات ۹ مــاده ای آب اشــاره  ایــن طــر
بخــش  در  مصرفــی  آب  میــزان  آن،  در  کــه  اســت  شــده 
کشــاورزی بــه صــورت مشــخص تعییــن شــده و  شــرب و 

کارگروه هــای زیــادی در ایــن راســتا تشــکیل شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در اصفهــان پیگیری هــای بســیاری 
ح آمایــش ســرزمین و اجرایــی  کــردن طــر بــرای عملیاتــی 
اســت،  گرفتــه  انجــام  آب  مــاده ای   ۹ مصوبــات  کــردن 
ادامــه داد: در راســتای مصــرف بهینــه آب، 
از  اصفهــان  اســتان  در  بســیاری  اقدامــات 
کاهنــده  گذاشــتن دســتگاه های  کار  جملــه 
مصــرف آب در تمامــی اداره هــا انجــام گرفتــه 
کــرد: ســناریوی  اســت. شیشــه فروش بیــان 
اصفهــان  اســتان  بــرای  بحــران  مدیریــت 
کــه در هر شهرســتان این ســناریو  تهیــه شــده 
آمــاده و بــرای اجــرا اعــام شــده اســت. وی گفــت: تغییر نوع 
کشــت و جایگزینــی بــرای کشــت برنــج در اصفهــان از جملــه 
کــه بایــد هرچــه  دیگــر راهکارهــای مصــرف بهینــه آب اســت 
زودتــر در ســطح اســتان اصفهــان بــرای مصــرف بهینــه آب 

عملیاتــی شــود.

علیرضا جعفری زند، باستان شناس:
میدان نقش جهان در دنیا نظیر ندارد

کل مدیریت بحران استانداری اصفهان: مدیر 
سناریوی مدیریت بحران استان اصفهان تهیه شد

حتما بخوانید!
میدان نقش جهان در دنیا نظیر ندارد شنبـــــه  4  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 136 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ آ
 9409980359400233: ونده  پر شماره   9510460359400003  : خواست  در  شماره 
یخ تنظیم:1395/01/25 موضوع : ابالغ به آقای  شماره بایگانی شعبه : 940240 تار
پور  آقای محمد رضا نعمت  به  ابالغ  آگهی  زند اهلل وردی  پور فر محمد رضا نعمت 
زند اهلل وردی به اتهام جعل و کالهبرداری غیر حسب شکایت سعید شفیعیون  فر
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   15 ب   940240 کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از 
دن محل اقامت او ممکن نگردیده است .  یه به وی به واسطه نامعلوم بو احضار
ابالغ  وی  به  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   344 ماده  اجرای  در  بدینوسیله 
پرسی دادسرای عمومی  یخ انتشار آگهی در شعبه 15 باز تا ظرف مدت یکماه از تار
صورت  در  گردد.  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  انقالب  و 
ینه توسط داد گستری کل استان  یخ نشر آگهی هز عدم حضور پس از یکماه از تار
پرس شعبه 15 دادسرای  باز الف  : 2147/ م  اصفهان پرداخت می گردد. شماره 

عمومی و انقالب اصفهان – پناهی

گهی ابالغ آ
 9509980359400091: ونده  پر شماره   9510460359400004  : خواست  در  شماره 
یخ تنظیم:1395/01/25 موضوع : ابالغ به آقای  شماره بایگانی شعبه : 950092 تار
به  حیدر  زند  فر گلسرخ  د  محمو آقای  به  ابالغ  آگهی  حیدر  زند  فر گلسرخ  د  محمو
یخ مصرف گذشته )لوازم ارایشی( حسب شکایت  وش جنس تار اتهام عرضه و فر
تحت   15 ب   950092 کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  محدث  مهدی  سید 
دن محل اقامت او ممکن  یه به وی به واسطه نامعلوم بو تعقیب است و ابالغ احضار
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   344 ماده  اجرای  در  بدینوسیله   . است  نگردیده 
پرسی  یخ انتشار آگهی در شعبه 15 باز مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تار
حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
ینه توسط داد  یخ نشر آگهی هز گردد. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تار
پرس  باز الف  : 2146/ م  گستری کل استان اصفهان پرداخت می گردد. شماره 

شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – پناهی
گهی ابالغ آ

 9509980359400073: ونده  پر شماره   9510460359400002  : خواست  در  شماره 
به  ابالغ   : موضوع  تنظیم:1395/01/23  یخ  تار  950074  : شعبه  بایگانی  شماره 
زند  فر باالخانی  د  محمو آقای  به  ابالغ  آگهی  حسن  زند  فر باالخانی  د  محمو آقای 
وش مال غیر حسب شکایت  حسن به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و فر
ونده کالسه 950074 ب 15  رعه نوی از طرف این دادسرا در پر ابوالفضل کمالی مز
دن محل اقامت  یه به وی به واسطه نامعلوم بو تحت تعقیب است و ابالغ احضار
دادرسی  آیین  قانون   344 ماده  اجرای  در  بدینوسیله   . است  نگردیده  ممکن  او 
یخ انتشار آگهی در شعبه 15  کیفری مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تار
اتهام خویش  به  انقالب اصفهان جهت پاسخگویی  و  پرسی دادسرای عمومی  باز
ینه  هز آگهی  نشر  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  گردد.  حاضر 
توسط داد گستری کل استان اصفهان پرداخت می گردد. شماره : 2145/ م الف 

پرس شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – پناهی باز
قای / خانم گهی ابالغ به آ آ

و  همسر  انفاق  ترک  اتهام  به  علی  محمد  زند  فر یمی  کر فرهاد  آقای  اینکه  به  نظر 
طرف  از  غالمحسین  زند  فر سلطانی  فاطمه  خانم  شکایت  حسب  مشترک  زند  فر
یه  ونده کالسه 142/94و28 تحت تعقیب است و ابالغ احضار این دادیاری در پر
در  بدینوسیله  لذا،  است  نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  بواسطه 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
یخ انتشار آگهی در شعبه 28 دادیاری  مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تار

دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه ، دادسرای ناحیه 2 اصفهان 
د. جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو

یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول  در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار
خواهد گردید. شماره : 2111/م الف دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
 9509980358600054: ونده  پر شماره   9510460358600005: خواست  در  شماره 
اینکه  به  نظر  احتراما،  تنظیم:1395/01/23  یخ  تار  950054: شعبه  بایگانی  شماره 
شکایت  موضوع  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  اتهام  به  وطنی  عرفان  آقای 
پرسی  ونده کالسه 950054 ب 7 از طرف این باز زند اکبر ، در پر علیرضا جلوان فر
دن محل اقامت ایشان  یه بواسطه معلوم نبو تحت تعقیب هستند و ابالغ احضار
دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است.  نگردیده  ممکن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف مدت 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  7 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه 
مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، 
پس  حضور  عدم  صورت  در  د.  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت 
بر  انتشار  ینه  هز آمد.  خواهد  بعمل  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از 
پرس شعبه هفتم  عهده دادگستری اصفهان می باشد. شماره : 2108/ م الف باز

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مهدی اسماعیلی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1116/94خواهان قرض الحسنه دهنو با وکالت خانم  در خصوص پر
کامیابی و آقای علی جانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت حمید شیر علی 
وز دوشنبه مورخه 95/3/10 ساعت 5:00  ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا  وبه ر در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
– پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ....
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
د.شماره: 2046/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره  مقتضی اتخاذ می شو

یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یت علی رستگار  ونده کالسه 94-1382 خواهان بانک ملت به مدیر در خصوص پر
امید  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- نوید یدالهی فارسانی 2- جمشید 
9-4-95ساعت  وز.........مورخ  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  زاده 
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   18-15
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 2060/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دستگردی   حسینی  سید  راوند  1730/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
بانک   632772 شماره  چک  یال  ر  40/000/000 مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 

ینه دادرسی و تاخیر و تادیه و حق الوکاله به طرفیت 1-  زی با انضمام هز کشاور
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  دیان  ارمو رضا   -2 دیان  ارمو زهرا 
المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   11 ساعت   95/3/17 مورخه   ........
از  دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل  بو
وی مدرسه  وبه ر وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
د.شماره: 2073/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
علی  یت  مدیر به  ملت  بانک  خواهان   1383-94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رستگار دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- حسن کهنگی  2- علی حکیمیان 
ده است .وقت رسیدگی برای  3- علیرضا رفیعی 3- اصغر اسکندری تقدیم نمو
وز.........مورخ 9-4-95ساعت 18:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 2059/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  محمدی  یار  علی  خواهان   935-94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  مبنی بر:مطالبه به طرفیت احمد بیگ محمدی تقدیم نمو
وز.........مورخ 95/3/5ساعت 6 عصر تعیین گردیده است. با توجه به  برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 2057/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

حسین  الهی  مجید  رضا  حمید  95-132خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 . ده است  بر:مطالبه به طرفیت سعید رئیسی تقدیم نمو آبادی دادخواستی مبنی 
وز ........ مورخه 95/3/23 ساعت 9:30 تعیین گردیده با  وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57  نیلی  وی مدرسه  ر وبه  ر ارباب –  خیابان 
کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 2052/م الف مدیر دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ایرانی دادخواستی  ونده کالسه 94-1101 خواهان هادی حیدری  پر در خصوص 
ده  مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- مجتبی رمضانی 2- بخشعلی نظارتی  تقدیم نمو

صبح   11/30 95/3/22ساعت  وز.........مورخ  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
حل  شورای    2 شماره  مجتمع  ین  بنز پمپ  به   ، نرسیده  آتشگاه  خیابان  در  واقع 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف حل  شورای   2 شماره  8مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  2081/م   شماره: 

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
الحسنه  قرض  صندوق  1152/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مستضعفین به وکالت خانم کامیابی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت سعید 
وز ........ مورخه 95/3/19  ده است . وقت رسیدگی برای ر سلطانی تقدیم نمو
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر   6/15 ساعت 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
وی مدرسه نیلی پور –  وبه ر به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ..... شعبه   – اصفهان  اختالف 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم 
د.شماره: 2065/م الف مدیر دفتر  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
الحسنه  قرض  صندوق  94-1187خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مستضعفین با وکالت فرحناز کامیابی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت احمد 
وز ........ مورخ 95/3/26  ده است . وقت رسیدگی برای ر رضا عبدلی تقدیم نمو
دن خوانده حسب  ساعت 5 عصر تعیین گردیده لذا با عنایت به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57  نیلی  وی مدرسه  ر وبه  ر ارباب –  خیابان 
کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 23شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی 
یک  شماره  23مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  2063/م  شد.شماره:  خواهد  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 950124 خواهان علی رضا مشهدی رنانی دادخواستی  در خصوص پر
رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  سهلوانی  یمی  کر مهدی  طرفیت  به   - بر:  مبنی 
توجه  با  است.  گردیده  تعیین   10:30 95/3/17ساعت  وز.........مورخ  ر برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شماره: 2053/م 

 اصفهان



  آخریــن آمــار فــروش فیلم هــای ســینمایی 
سرویس فرهنگی

 سولماز پرویزی
شــد،  اعــام  پخش کننــدگان  ســوی  از  کــه 
ســالن،  تعــداد  بیشــترین  بــا  »ســالوادور«  می دهــد  نشــان 
کمتریــن ســالن،  کــو؟« بــا  بیشــترین فــروش و »کفش هایــم 
کــه  کمتریــن فــروش را دارد و ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
کــه بایــد و شــاید منصفانــه نیســت.  رقابــت در ســینما، آنچنــان 
در عیــن حــال فــروش زیــاد فیلم هــا، نویــد بهــاری دلچســب را 
گــزارش، نگاهــی خواهیم  در ســینمای ایــران می دهــد. در ایــن 
کشــور. بــا  داشــت بــه آخریــن آمــار فــروش فیلم هــای ســینمای 

ما همراه باشید.
  ابد و یک روز

»ابــد و یــک روز« بــا در اختیــار داشــتن 52 ســینما، مجمــوع 
فــروش خــود را بــه 4 میلیــارد و 570 میلیــون تومــان رســانده 
که اولین ســاخته ســعید روســتایی اســت و در  اســت. این فیلم 
کــرده، تــا پنجشــنبه  غ را از آن خــود  جشــنواره فجــر نیــز 9 ســیمر
)2 اردیبهشــت( پس از 37 روز نمایش در 24 ســینمای تهران 
فــروش خــود را بــه 3 میلیــارد و 330 میلیــون تومــان رســانده 
کــران  اســت و در شــهرهای دیگــر نیــز در 28 ســینما در حــال ا
اســت و فروشــی بالــغ بــر یــک میلیــارد و 240 میلیــون تومــان 
داشــته اســت. نویــد محمــدزاده بــرای بــازی در ایــن فیلــم، 
گرفــت و پرینــاز ایزدیــار هــم برنــده   غ نقــش مکمــل را  ســیمر
غ نقــش اول زن شــد. پیمــان معــادی، ریمــا رامین فــر و  ســیمر

شــبنم مقدمــی از دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم هســتند.

  بادیگارد
مجمــوع فــروش فیلــم »بادیــگارد« ابراهیــم حاتمی کیــا بــا بــازی 
پرویــز پرســتویی، مریــا زارعــی و بابــک حمیدیــان، 4 میلیــارد 
و 800 میلیــون تومــان اعــام شــد. ایــن فیلــم در 28 ســینمای 
پایتخــت در حــال نمایــش اســت و 3 میلیــارد و 250 میلیــون 
بــا  نیــز  دیگــر  شهرســتان های  در  و  داشــته  فــروش  تومــان 
داشــتن 40 ســالن نمایــش یــک میلیــارد و 550 میلیــون تومــان 

فروختــه اســت.
کوچه بی نام   

گذشــت نزدیــک  کوچــه بی نــام هاتــف علیمردانــی بــا وجــود 
کرانــش، همچنــان در 6 ســینمای تهــران  بــه 70 روز از آغــاز ا
در حــال نمایــش اســت و و مجمــوع فــروش خــود را بــه بیــش از 

ــارد و 500 میلیــون تومــان رســانده اســت. 3 میلی
  خشم و هیاهو

کارگردانــی هومــن ســیدی و بــازی نویــد  »خشــم و هیاهــو« بــه 
محمــدزاده و طنــاز طباطبایــی، فــروش خــود را بــه مــرز یــک 
میلیــارد تومــان رســانده اســت. ایــن فیلــم، بــا در اختیــار داشــتن 
14 ســینما در شــهر تهــران، 792 میلیــون تومــان فروختــه اســت 
کرانــش در شــهرهای دیگــر، 130  ا از  گذشــت 3 هفتــه  بــا  و 
ــه 922  ــش ب ــوع فروش ــته و مجم ــروش داش ــان ف ــون توم میلی

میلیــون تومــان رســیده اســت.
من سالوادور نیستم

کــه  کارگردانــی منوچهــر هــادی نیــز  »مــن ســالوادور نیســتم« بــه 

کنــون  از پنجــم اســفند ســال گذشــته بــر پــرده  سینماهاســت، تا
فروشــی در حــدود 12 میلیــارد و 400 میلیــون تومــان داشــته 
اســت. ایــن فیلــم کمــدی کــه رضــا عطــاران بازیگر نقــش اصلی 
ــار داشــتن 30 ســالن در  ــا در اختی گذشــته ب ــا شــب  آن اســت، ت
تهــران، 6 میلیــارد و 400 میلیــون تومــان و بــا داشــتن 70 ســالن 

در ســایر شــهرها، 6 میلیــارد فــروش داشــته اســت.
کو؟ کفش هایم    

رضــا  کــه  پوراحمــد  کیومــرث  ســاخته   کــو؟«  »کفش هایــم 
کیانیــان نقــش اصلــی آن را بــر عهــده دارد بــا از دســت دادن 
فقــط در 12 ســینمای  حــاال  ســینماهای تک ســانس خــود، 
تهــران نمایــش دارد و فروشــش نیــز بــه 440 میلیــون تومــان 

اســت. رســیده 

لبالو کیلو آ  50  
کــران  کــه در برنامــه  ا کمــدی اســت  کیلــو آلبالــو« نیــز فیلمــی   50«
نــوروز قــرار داشــت و بــا اســتقبال نســبی مخاطبــان نیــز روبــه رو شــد 
و در ایــن مــدت توانســت مجمــوع فــروش خــود را بــه 7 میلیــارد و 
ــینما در  ــتن 24 س ــا داش ــم ب ــن فیل ــاند. ای ــان برس ــون توم 160 میلی
تهــران 4 میلیــارد و 910 میلیــون تومــان فروختــه و در 61 ســینمای 
داشــته  فــروش  میلیــون   250 و  میلیــارد   2 نیــز  دیگــر  شــهرهای 
اســت. ســاعد ســهیلی، هســتی مهــدوی، پژمــان جمشــیدی، آزاده 
صمــدی، علــی صادقــی، مهــران غفوریــان، افســانه بایــگان، فرهــاد 
آییــش، بهنــوش بختیــاری، امیــد روحانــی، ســیامک انصــاری، 
داریــوش  کاظمــی،  هــادی  احمــدی،  مونــا  آســایش،  ویشــکا 
اســدزاده و ســروش صحــت در ایــن فیلــم ایفــای نقــش کرده انــد.

آخرین آمار فروش فیلم های حال حاضر کشور

بهار سینما در ایران

کاردان، طنزپــرداز و بازیگــر تلویزیــون، دربــاره ســاخت  داریــوش 
ملــی،  رســانه  در  کار  ســال ها  از  بعــد  کــه  کــرد  عنــوان  برنامــه 
کنــد و  ــا  ــرای برنامه ســازی تمن ــد در راهروهــای تلویزیــون ب نبای
کاردان بــا اشــاره بــه وضعیــت خــود  اجــازه بخواهــد. داریــوش 

گفــت:  گذشــته و وضعیــت برنامه هایــش  در ســال 
ــا مشــکات جســمی  گذشــته ب مــن متاســفانه ســال 
و قلبــی مواجــه شــدم و از ایــن بابــت نمی توانســتم 

ــم.  ــته باش ــی داش ــت چندان فعالی
دیگــر  ملــی  رســانه  در  چــرا  اینکــه  دربــاره  وی 
برنامه هــای طنــز و انتقــادی نمی ســازد، پاســخ داد: 
کشــور، فضــای  متاســفانه در حــال حاضــر فضــای 

نقــد و انتقــاد نیســت؛ مــا امیدواریــم فضــای نقــد فراهــم باشــد. 
کارگــردان برنامه هــای طنــز دربــاره اینکــه چــرا خــودش  ایــن 
شــبانه  جنگ هــای  و  کمــدی  حــوزه  در  را  جدیــدی  برنامــه 
کــه بتوانــم  کــرد: مــن از خــدا می خواهــم  تولیــد نمی کنــد، اظهــار 

ــا مــن بعــد  ــا از شــما می پرســم آی چنیــن برنامه هایــی بســازم؛ ام
کار بایــد در راهروهــای صداوســیما ســرگردان باشــم و  از ســال ها 
کــه نمی توانــم  کــه اجــازه دهنــد برنامــه بســازم؟ مــن  کنــم  تمنــا 
کــه بــه  کاری انجــام دهــم؛ بلکــه بایــد از مــن بخواهنــد  چنیــن 
ســمت برنامه ســازی بیایــم. اتفاقــا اخیــرا مــن 
نــزد بزرگــواری بــودم و بیــان کــردم کــه دوســت 
دارم »صندلــی داغ« را راه بینــدازم و دوســت 
در  روز  هــر  کــه  حاضــر  زمــان  در  اتفاقــا  دارم 
روزنامه هــا دعــوای جدیــدی را می خوانیــم، 
چنیــن برنامــه ای داشــته باشــم؛ مســئوالن را 
کنیــم  کنــم، هــم شــوخی  ــه برنامــه دعــوت  ب
کاردان  و هــم از ایــن طریــق، جــواب ســواالت مــردم را بدهیــم. 
گفــت: همــه ایــن ایده هــا، منــوط بــه ایــن  در پایــان و بــا لبخنــد 
کــه از مــن بخواهنــد برنامــه بســازم؛ آن وقــت بــه روی  اســت 

چشــم، مــن رایــگان برنامــه می ســازم.

کاردان: داریوش 
دوست دارم »صندلی داغ« را راه بیندازم

گفــت: فیلــم »فروشــنده« اواخــر تابســتان در  اصغــر فرهــادی 
ــی  ــران عموم ک ــان ا ــور همزم ــر به ط ــور دیگ کش ــد  ــران و چن ای
کارگــردان اســکاری ســینمای ایــران بــا بیــان اینکــه  می شــود. 
کــن )جمعــه  تکلیــف حضــور فیلــم »فروشــنده« در جشــنواره 

ســوم اردیبهشــت( مشــخص می شــود، اظهــار 
بــه جشــنواره  فیلــم  گــر  ا برنامــه  کــرد: طبــق 
کنــد یــا در آن حضــور نداشــته  کــن راه پیــدا 
عمومــی  کــران  ا صــورت  دو  هــر  در  باشــد، 
تابســتان  اواخــر  می کنــم  فکــر  کــه  می شــود 
کارگاه  پایــان  از  پــس  کــه  فرهــادی  باشــد. 
ســخن  فجــر  جهانــی  جشــنواره  در  آموزشــی 

بــرای  کــن  می گفــت، ادامــه داد: نتیجــه اعــام جشــنواره 
کــه باشــد خــوب اســت. البتــه ایــن  فیلــم »فروشــنده« هرچــه 
فیلــم را هــم شــرکت پخش کننــده یعنــی ممنتــو بــه جشــنواره 
کــن داده و مــن چــون مشــغول مونتــاژ فیلــم بــودم، فرصتــی 

کارهــا نداشــتم. او دربــاره اینکــه »آیــا قصــد نــدارد  بــرای ایــن 
گفــت: دربــاره  بــه جشــنواره دیگــری بدهــد؟«  را  فیلمــش 
جشــنواره ها مــن تصمیــم نمی گیــرم و شــرکت ممنتــو تصمیــم 
کــه اواخــر تابســتان در  ــر ایــن اســت  می گیــرد. قــرار مــا هــم ب
کشــور از جملــه فرانســه، ایتالیــا،  ایــران و چنــد 
همزمــان  کــران  ا ترکیــه  و  بلژیــک  آلمــان، 
کنیــم. فرهــادی دربــاره اینکــه آیــا برنامــه ای 
بــرای نمایــش فیلــم فروشــنده در جشــنواره 
گفــت: هنــوز فیلــم  جهانــی فجــر دارد یــا خیــر، 
آمــاده نیســت و در شــرایط خوش بینانــه دو 
هفتــه دیگــر تــا تکمیــل صــدا و نــور زمــان نیــاز 
کارگاه بــرای عبــاس  دارد. اصغــر فرهــادی در ابتــدای ایــن 
کــه ایــن روزهــا در بیمارســتان بســتری اســت و  کیارســتمی 
کارگــردان می دانــد،  گرفتــه از ســینمای ایــن  او خــود را الهــام 

کــرد. آرزوی ســامتی 

حرف و نقل 
موسســه  بین الملــل  امــور  مدیــر  تقی پــور،  ج  ایــر  -
کــرد: بخــش خصوصــی بایــد  رســانه های تصویــری بیــان 

کنــد. تمرکــز  جهانــی  ســطح  در  فیلم هــا  فــروش  روی 
خورشــید«  »ســرزمین  فیلــم  اردیبهشــت ماه  روز 2  در   -
ســاخته والدیمیــر ایروفیــف، فیلمســاز روســی بــا حضــور 
رضــا  شــاه ابراهیمی،  محســن  معتمدآریــا،  فاطمــه 
کیانیــان، رضــا میرکریمــی، محمــد آفریــده، حجــت اهلل 
کانتــری، امیــر تاجیــک،   ایوبــی، علیرضــا تابــش، پرویــز 
حســن برزیــده، جعفــر صانعــی مقــدم، روبــرت صافاریــان،  
بایــرام فضلــی، فرهــاد ورهــرام،  احمــد محیــط طباطبایــی 

و... در مــوزه ملــی ایــران بــه نمایــش درآمــد.
کــه فیلــم او بــا نــام »خــواب اســت  - مــزدک میرعابدینــی 
کــران شــده اســت، از بازنویســی  پروانــه« پــس از ســال ها ا

نهایــی فیلمنامــه جدیــدش بــا نــام »حلــزون« خبــر داد.
بــا چهارصدمیــن ســالروز درگذشــت ویلیــام  - همزمــان 
جهــان،  تئاتــر  شــهیر  نمایشــنامه نویس  شکســپیر، 
مراســمی بــه دبیــری قطب الدیــن صادقــی در ســالن تئاتــر 

می شــود. برگــزار  مســتقل 
کارگردانــی فرهــاد آییــش، طــی  - نمایــش »چمــدان« بــه 
40 اجــرا در ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر بــه فــروش 
3 میلیــارد و 348 میلیــون و 450 هــزار ریــال دســت یافــت.
ســاخته  جدیدتریــن  جاســوس ها«،  »پــل  فیلــم   -
کســب جایــزه بهتریــن  »اســتیون اســپیلبرگ« موفــق بــه 
فیلــم خارجــی از جوایــز معتبــر »دیوید دی دوناتلــو« ایتالیا 

شــد.
- عاشــیق مســیح اهلل رضایــی بــا نیم قــرن ســابقه فعالیــت 
ــان  ــا 125 هــزار توم ــط ب ــدون بیمــه شــدن و فق هنــری، ب

حقــوق در مــارد روزگار می گذرانــد.
از  انگلیســی 4 قســمت  کارگــردان  - »گای همیلتــون«، 
مجموعــه فیلم هــای »جیمــز بانــد«، در ســن 93 ســالگی 

ــا رفــت. از دنی
برنــده دو نخــل طــا،  کارگــردان  کاســتاریکا«،  - »امیــر 
ــی در  ــل سیاس ــه دالی ــه ب ــاره آنک ــرش را درب ــارات اخی اظه

کــرد. کــن پذیرفتــه نشــده اســت، رد  جشــنواره 
کــه در فیلم  - ســوگل خلیــق، بازیگــر جــوان ســینما و تئاتــر 
کــه  کــرده اســت، می گویــد  ســینمایی »دو« ایفــای نقــش 
او فاصلــه  از خــود واقعــی  نقــش ســمانه و رفتارهایــش 

داشــت.
- کمــال تبریــزی بــا اشــاره بــه مشــکات گــرم شــدن زمیــن 
کــرد: ایــن دغدغه هــا، هنــوز بــرای همــگان جــدی  بیــان 
نیســت و فقــط بــرای کســانی اســت کــه مثــل من بــه زمین 

عشــق می ورزنــد.

سخن روز

»سنتوری ۲«، یک و نیم میلیارد 
بودجه می خواهد

گفتــه داریــوش مهرجویــی، ســاخت فیلــم »ســنتوری ۲«  بــه 
نیــاز بــه یــک و نیــم میلیــارد بودجــه و ســرمایه گذاری دارد 
کــه بــدون خساســت پــول را بدهــد. داریــوش مهرجویــی 
ــتند »مــوج نــو« در ســی و چهارمیــن  کــه بــرای تماشــای مس
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر آمــده بــود، در جمــع خبرنــگاران 
کــرد: چهــار  دربــاره رمان هــای در دســت چــاپ خــود بیــان 
کتــاب رمــان در دســت چــاپ دارم. وی همچنیــن دربــاره 
گفــت: تکلیــف ایــن فیلــم هنــوز  ســاخت فیلــم »ســنتوری ۲« 
کــه  دارد  بســتگی  ایــن  بــه  و ســاختش  نیســت  مشــخص 
شــخص ثروتمنــدی هزینــه تهیــه آن را بــر عهــده بگیــرد و 
بتوانــد یــک و نیــم میلیــارد بابــت آن بپــردازد. مهرجویــی در 
کنــون مثــل دوران رنســانس شــده اســت  کــرد: ا پایــان عنــوان 
ــی را  ــت پول ــدون خساس ــه ب ک ــم  ــاز داری ــخصی نی ــه ش ــا ب و م
کــه »ســنتوری« را مثــل یــک  کنــد و از مــن بخواهــد  پرداخــت 

ــو نقاشــی تحویــل دهــم. تابل

 ده نمکی:

بلندگوی انقالب و اسالم باشید
ــرا )س(  ــجد الزه ــان مس ــع معتکف ــی در جم ــعود ده نمک مس
ــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر رهبــر معظــم انقــاب در  مشــهد، ب
گفــت: ایــن  ــا انجمن هــای اســامی دانش آمــوزان،  ــدار ب دی
ــان  ــده جوان ــر عه ــه ب ک ــی  ــود و تکلیف ــم ب ــیار مه ــات بس بیان
گذاشــتند را به خوبــی تبییــن کردنــد و فضــا دقیقــًا دارد ماننــد 
ســال های  کــرد:  خاطرنشــان  وی  می شــود.  انقــاب  اول 
ابتدایــی انقــاب پرتنش تریــن دوران انقاب بــود. اختاف، 
گروهک هــا  ح بــود و  درگیــری و مســائل ایدئولوژیــک مطــر
کــدل و دانش آمــوزان و جوانــان  هــر روز از بیــن جوانــان پا
نیــرو جــذب می کردنــد و متأســفانه عــده ای نیــز جــذب ایــن 
کــرد: نگذارید  کید  گروهــک و جریــان منحرف شــدند. وی تأ
از دینمــان، از انقابمــان، از جنگمــان، یــک تفکــر ســکوالر 
بســازند. امــام حســین )ع( قیامــش سیاســی بــود، قیــام علیه 
کــه داشــت ارزش را ضــد ارزش و ضــد ارزش  کمیتــی بــود  حا
را ارزش معرفــی می کــرد. قیــام بــرای امربه معــروف و نهــی از 
منکــر بــود، ببینیــد چطــور جــا می اندازنــد، هیئــت ما سیاســی 
نیســت، اعتــکاف مــا سیاســی نیســت، عبــادت مــا سیاســی 
کــه در  نیســت. ایــن فعــال فرهنگــی ادامــه داد: عبادتــی 
ــاع  ــم و دف ــام علیــه ظل پــی آن اقــدام علیــه بی عدالتــی و قی
از مظلــوم نباشــد، آن عبــادت را شــیطان چندیــن هــزار ســال 
کــه خــدا می فرمایــد شــیطان  داشــته اســت. در روایــت اســت 
بــا ایــن عبــادت چنــد هزارســاله در جهنــم خواهــد بــود ولــی 
بنــده مؤمنــم را بــه خاطــر فقــط دو رکعــت نمــاز خالصانــه 
ــد،  ــگ جدی ــرد: جن ک ــان  ــرم. وی خاطرنش ــت می ب ــه بهش ب
کــه در صــدر اســام و حتــی  بســیار ســخت تر از جنگــی اســت 

دهــه اول انقــاب خودمــان داشــتیم. 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر شنبه  4  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 136فیلم »فروشنده« اواخر تابستان در  ســـــال دوم       ݡسݒ

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

یم  نام خانوادگی: نظر پور نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات  نام :مر
وضاتی با وکالت الهام فخر  د نام خانوادگی : بسط ر محکوم له: نام : سید محمو
وکالت  دفتر   – دارالقرآن  وی  ر وبه  ر  – بهایی  شیخ   : اقامت  محل  نشانی  نائینی 
یخ 94/9/23 حوزه7  منصور مدح خوان  محکوم به به موجب رای شماره 1642تار
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت  محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل میلیون ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه و  یال بابت خسارت دادرسی و هز یکصد و هفتاد هزار ر
یخ سر رسید  تار از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  حق 
و  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  زمان  تا   94/1/15 مورخ  یال  ر  40/000/000 چک 
پرداخت نیم عشر حق اجرا/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به 
وز مفاد آنرا به موقع  محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 2072/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

دار  خانه   : شغل  د  محمو پدر:  نام  زاده  عکاف  خانوادگی:  نام  اعظم   :خانم  نام 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : آقای مجید نام 
نشانی  امالک   و  ساختمان  مهندس   : شغل  ویز  پر پدر:  نام  درخشان   : خانوادگی 
وخانه حیدری  دار فراهانی جنب  مقام  قائم  : خیابان سجاد خیابان  اقامت  محل 
یخ 94/11/18 حوزه20  امالک درخشان محکوم به به موجب رای شماره 1071تار
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
یال بابت اصل  محکوم است به : پرداخت مبلغ هشت میلیون و سیصد و ده هزار ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر پرداخت  یال بابت هز خواسته و مبلغ شیصد هزار ر
نیم عشر  و پرداخت  لغایت اجرای حکم  یخ تقدیم دادخواست )94/9/17(  تار از 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   / االجرا  حق 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 2066/ م الف دفتر شعبه 20  کند و اگر مالی ندارد ، صر

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

اقامت:  محل  نشانی  اهلل  رحمت  پدر:  نام  زارع  خانوادگی:  نام  زهرا   :خانم  نام 
یا نام خانوادگی : میر گماری  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : خانم ثر
وستان  ز شغل : دانشجو  نشانی محل اقامت : اصفهان خ جی سر نام پدر: فرامر
یخ  رای شماره 1056تار به موجب  به  کوچه عالمه مجلسی پ 18 طبقه 2 محکوم 
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حوزه20   94/11/13
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار 
ینه  یال بابت هز یال بابت خسارات وارده و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ر ر

ینه کارشناسی و خسارت  یال بابت هز دادرسی و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ر
و  لغایت زمان اجرای حکم  یخ تقدیم دادخواست 94/7/21  تار از  تاخیر پرداخت 
پرداخت نیم عشر حق االجرا /  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به 
وز مفاد آنرا به موقع  محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 2067/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

برگ اخطاریه 
نام و نام خانوادگی : شاهین گلی نام پدر: ایرج محل اقامت:مجهول المکان محل 
مرکزی  زندان  در واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   30: شعبه  حضور 
اصفهان وقت حضور 95/3/8 ساعت  13/30 علت حضور رسیدگی به شکایت 
خانم صالح وند شماره : 2045/م الف دفتر شعبه 30 مجتمع شماره یک )زندان(

شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
یبا به شماره 2482- 13/7/94 موضوع  وزنامه اصفهان ز وآگهی منتشره در ر پیر
مجتبی  و  زاده  محمد  حمید  المکان  مجهول  خوانده  به  رسیدگی  وقت  ابالغ 
وفا  رمضانعلی  خواهان  دعوی  موضوع   4 ح   940669 کالسه  ونده  پر در  سنبلی 
و  صادر  کارشناسی  به  ارجاع  قرار  ونده  پر در  اینکه  به  نظر  مطالبه  بخواسته  بین 
یه وی به این دادگاه و  انتخاب و نظر آقای مرتضی میر شمس بعنوان کارشناس 
از جراید کثیراالنتشار اصفهان  یکی  در  نوبت  مراتب یک  لذا  اصل گردیده است 
درج و آگهی و به خواندگان مجهول المکان مذکور ابالغ می گردد ظرف یک هفته 
واقع  اصفهان  حقوقی  دادگاه  چهارم  شعبه  دفتر  به  مراجعه  با  آگهی  نشر  یخ  تار از 
یه کارشناسی چنانچه اظهاری دارند کتبا در  در خ شهید نیکبخت و مالحظه  نظر
 فرجه مرقوم ارائه نمایند. شماره : 2138/م الف مدیر شعبه چهارم دادگاه حقوقی 

اصفهان

گهی ابالغ آ
9509980351100043شماره  ونده:  پر 9510100351100746شماره  ابالغیه:  شماره 
شرکت   اله  حبیب  خواهان   1395/01/28 تنظیم:  یخ  تار  950047 شعبه:  بایگانی 
)سهامی  اصفهان  ق  بر وی  نیر یع  توز شرکت  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  محمدی    امیر  و  طالبی  حمید  و  خاص( 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت   مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
باال – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
ارجاع و  اتاق شماره 356  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
به کالسه  9509980351100043ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/12 و 
دن خوانده و درخواست  ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
 11 شعبه  منشی  الف  2140/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
شماره  ونده:9409980351000006  پر شماره   9510100351001049 ابالغیه:  شماره 
در  منتشره  های  آگهی  و  پیر تنظیم:1395/01/28  یخ  تار  940006  : شعبه  بایگانی 
شرکت  و  مرتضوی  محمد  سید  خانم   / آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید 
مسکن سازان تام سپاهان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
شماره دادنامه 9409970351000489 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان محکوم 
 ، خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  هفتاد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
ینه دادرسی و پرداخت  یال بابت هز مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد پنج هزار ر
اجرای  لغایت   1393/4/14 مورخ   359884 چک  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت 
حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در  عشر  نیم  پرداخت  و  چعباوی  عبدالرحیم  له  محکوم  حق  در  تضامنی  طور  به 
ید نسبت  وز از انتشار این آگهی مهلت دار حق صندوق دولت شده اید ظرف ده ر
اجرای احکام طبق  دایره  اینصورت  نمایید در غیر  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
شماره   . د  نمو خواهد  اقدام  اجرایی  ینه  هز با  مطالبات  وصول  به  نسبت  رات  مقر
 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /2154:

محسن فرهادیان
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986825301117شماره  شماره ابالغیه: 9510106825300450شماره پر
حمید  شاکی   / خواهان   1395/01/26 تنظیم:  یخ  تار  941244 شعبه:  بایگانی 
و  توکلیان  حسین  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تحسیری 
تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  توکلیان  محسن 
تقدیم دادگاه های  ینه دادرسی  پرداخت هز از  و اعسار  و مطالبه وجه چک  تادیه 
 31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان   استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
و ساعت  آن 1395/03/29  9409986825301117ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده / متهم و درخواست  11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
د تا خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
2150/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986825301279شماره  شماره ابالغیه: 9510106825300452شماره پر
یخ تنظیم: 1395/01/26 خواهان / شاکی مالک قناعتی  بایگانی شعبه: 941418 تار
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عبدالرحمان محسنی و حاج امیر آقا نیکخواه 
و علی سلطانی به خواسته تسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول و 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان نمو
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
9409986825301279ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان   استان  کل  دادگستری 
است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/03/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول المکان بو
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 

د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  دفتر  مدیر  الف  2149/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر
حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی 

هاردنگی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  نیا  یزدی  حسن  سید  خواهان   941212 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
است  ده  نمو تقدیم  قربانعلی  زند  فر راد  بهرامی  میثم  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
وز.........مورخ 95/3/10ساعت 10 تعیین گردیده است.  .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 2525/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
گهی ابالغ آ

ونده: 9509986825300006شماره  شماره ابالغیه: 9510106825300449شماره پر
نصر  زهرا  شاکی   / خواهان   1395/01/26 تنظیم:  یخ  تار  950006 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شمس السادات میر لوحی سید احمدیان و 
سید محمد علی میر لوحی سید احمدیان و سید محسن میر لوحی سید احمدیان 
و حسین میر لوحی سید احمدیان و سید محمد علی میر لوحی سید احمدیان و 
سید محسن میر لوحی سید احمدیان و حسین میر لوحی سید احمدیان و احمد 
الزام به تنظیم  میر لوحی  به خواسته تنفیذ قرار داد و مطالبه خسارت دادرسی و 
ده  سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان  ارجاع و به کالسه  9509986825300006ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/03/19 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم   پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  2148/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ آ

د به اتهام انتقال مال غیر  زند محمو پیشنویس آگهی ابالغ فاطمه خوش سخن فر
در  دادسرا  این  طرف  از  و....،  مسکونی  ل  منز دانگ  شش  از  دانگ  دو  به  نسبت 
دن  یه بواسطه معلوم نبو ونده کالسه 940160 تحت تعقیب است و ابالغ احضار پر
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
یخ انتشار  دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تار
پرسی دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام  آگهی در شعبه 21 باز
یخ انتشار آگهی  د در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار خویش حاضر شو
پرس شعبه 21 دادسرای  اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره: 2119/ م الف باز

عمومی و انقالب طالبی

اصغر فرهادی:
کران می شود فیلم »فروشنده« اواخر تابستان در ایران ا



حذف عمران زاده به دلیل 
بی انضباطی

ســرمربی اســتقالل در تصمیمــی عجیــب بــا 16 بازیکــن 
باشــگاه  رســمی  ســایت  گــزارش  بــه  رفــت.  اردو  بــه 
کادر فنــی اســتقالل، حنیــف  اســتقالل، بــر اســاس اعــالم 
عمــران زاده، مدافــع ایــن تیــم، بــه دلیــل بی انگیزگــی 
ــط  ــوالد خ ــا ف ــدار ب ــره دی ــت 18 نف ــی از لیس و بی انضباط
کــه بایــد بــا 17 بازیکــن راهــی  خــورد و اســتقالل در حالــی 
اردو می شــد، بــا 16 بازیکــن بــه هتــل رفــت. بــا تصمیــم 
ــرار  ــار باشــگاه ق ســرمربی اســتقالل، عمــران زاده در اختی

گرفتــه اســت.

درخشش انصاری فرد در لیگ 
یونان

گل دیدنــی خــود زمینه ســاز  ــا پــاس  کریــم انصاری فــرد ب
ــر پانیونیــوس شــد.  ــان براب شکســت قهرمــان لیــگ یون
کــه بــا حضــور در جمــع 5 تیــم برتــر لیــگ  پانیونیــوس 
یونــان، خــود را مهیــای تورنمنــت راهیابــی بــه لیــگ 
کــوس  اروپــا می کنــد در دیــداری تدارکاتــی برابــر المپیا
گل، قهرمــان ایــن  گرفــت و موفــق شــد بــا یــک  قــرار 
فصــل را شکســت دهــد. تــک گل ایــن بــازی روی پــاس 
ثمــر  بــه  ماســوراس  تمام کننــده  ضربــه  و  انصاری فــرد 
رســید. تیم هــای دوم تــا پنجــم لیــگ یونــان بایــد تــا 
گروهــی بــه میــدان  چنــد روز دیگــر در قالــب بازی هــای 
برونــد تــا تکلیــف حضــور آن هــا در مســابقات فصــل بعــد 

یــورو لیــگ مشــخص شــود.

با اقتدار از گروه مرگ صعود کردیم
اینکــه  بیــان  بــا  کتورســازی  ترا فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
تیمــش پیــروزی خوبــی برابــر تیــم الهــالل بــه دســت آورد 
گفــت: بهتریــن  کــرد،  گــروه مــرگ صعــود  و بــا اقتــدار از 
ــوده  ــه مقدماتــی هــم از آن تیــم مــا ب خــط دفاعــی مرحل
اســت. امیــر قلعه نویــی پــس از بازگشــت تیــم فوتبــال 
کتورســازی از قطــر و کســب پیــروزی برابــر تیــم الهــالل  ترا
عربســتان در لیــگ قهرمانــان آســیا دربــاره برتری تیمش 
کــه بــا  کریم  گفــت: خــدا را شــا در ایــن مســابقه حســاس 
وجــود اینکــه خســته بودیــم، توانســتیم بــا ارایــه یــک 
بــازی خــوب و منطقــی ایــن پیــروزی ارزشــمند را برابــر 
کنیــم و بــرای اولین بــار  کســب  تیــم پــر قــدرت الهــالل 
کنیــم. وی افــزود: مــن  بــه دور بعــدی مســابقات صعــود 
ــود  ــا وج ــرا ب ــم؛ زی ــید می گوی ــته نباش ــم خس ــه بازیکنان ب
اینکــه خســته بودیــم، بازیکنــان عملکرد خوبی داشــتند 
ــن  ــدی ای ــه دور بع ــت ب ــار توانس ــرای اولین ب ــور ب کت و ترا

کنــد. گــروه مــرگ صعــود  مســابقات آن هــم از 

کوتاه از ورزش

وضعیت نگران کننده سپاهان
آخرین تالش برای ماندن

  رامیــن قلنــدری تیــم ســپاهان ایــران 
سرویس  ورزش

رامین قلندری
عربســتان،  االتحــاد  بــا  دردیــدار 
متحمــل شکســت ســنگین و دور از انتظــار شــد تــا بــار 
شــود.  خــود  فنــی  درکادر  تغییــرات  باعــث  دیگــر 
االتحــاد  تیــم  مقابــل  ســپاهان   0 بــر   4 شکســت 
عربســتان واقعــا جــای تأســف دارد و در شــأن فوتبــال 
اعتبــار  ارزش و  بــه  کــه بی تردیــد  اصفهــان نیســت 
می زنــد.  لطمــه  ایــران  فوتبــال  و  ســپاهان  پــرآوازه 
شــاید حساســیت بــاالی ایــن بــازی ســبب شــده بــود تا 
کاســته شــود؛  از توانمندی هــای بازیکنــان ســپاهان 
اتفاقــات  معــرض  در  کــه  روزی  از  اینکــه  ضمــن 
و  قرارگرفــت  غیرمترقبــه  حواشــی  و  نامســاعد 
کلیــدی خــود را از دســت داد، بــا خــط  بازیکن هــای 
نتایــج  کســب  و  نفــوذ  قابــل  و  آســیب پذیر  دفاعــی 
ضعیــف، ســپاهان همیشــگی و قهرمــان لیــگ برتــری 
کــه نماینــده شایســته فوتبــال ایــران درآســیا بــوده، 
کــرده، معلــوم  کــه پیــدا  نیســت. ســپاهان بــا وضعــی 
آمــد.  خواهــد  ســرش  بــر  چــه  آینــده  در  نیســت 
مشــخص نیســت بــا توجــه بــه اســتعفای اســتیماچ و 
شــرایط بســیار بــد روحــی، در ایــن برهــه از مســابقات 
ــر تیــم االتحــاد  ــه در براب ک ــازی آخــری  ــر و ب لیــگ برت
عربســتان دارد، چــه سرنوشــتی در انتظــارش اســت. 
آیــا راهــی بــرای رهایــی از ایــن بحــران خواهــد یافــت؟ 
گرفتــه،  کــه در بدتریــن شــرایط قــرار  آیــا ســپاهانی 
شــرایط مناســب روحــی را بــرای خــود ایجــاد می کنــد 
و بــه یــک تیــم قابــل قبــول تبدیــل خواهــد شــد و 
کــه در ایــن فصــل بــر پیکــره اش وارد شــده،  جراحاتــی 
ــرای ترمیــم و  ــدر مســلم فرصــت ب ــد؟ ق ــام می یاب التی
بازســازی در ایــن مقطــع بــرای برگــزاری بازی هــای 
ــانی  کار آس ــت و  ــدک اس ــیارناچیز وان ــده، بس باقی مان
نیســت! مضــاف بــه اینکــه ادامــه ایــن رویــه و آوردن 
کــه  دوبــاره آرامــش بــه اردوی ســپاهان، در روزهایــی 
پیــش رو دارد و در مســیر سراشــیبی قرارگرفتــه نیــز، 
کــه نیــاز بــه یــک اقــدام انفجــاری و  معضلــی اســت 
شــوکی آرامش بخــش دارد. پــس بایــد انتظــار بکشــیم 
بــاالی  رده هــای  در  مســئول  مقامــات  ببینیــم  و 
چــه  ســپاهان،  باشــگاه  و  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
تصمیماتــی را اتخــاذ می کننــد و آیــا بــار دیگــر ایــن 
حــوزه  در  تغییــرات  دســتخوش  پرطرفــدار  تیــم 

کادر فنی خواهد شد؟ مدیریتی و 
ســایه  در  زودتــر  هرچــه  ســپاهان  تیــم  امیدواریــم   
برنامه ریــزی اصولــی و منطقــی و تمرینــات منظــم 
و اجتنــاب از مســایل حاشــیه ای، بــه روزهــای اوج 

بازگــردد. خــود 

یادداشت

پژمان نوری نیمکت نشین شد
دوســت صمیمــی مرحــوم مهــرداد اوالدی در دیــدار برابــر 
ســایپا نیمکت نشــین شــد. پژمــان نــوری دوســت صمیمــی 
حضــوری  نیــز  او  تشــییع  مراســم  در  کــه  اوالدی  مهــرداد 
پررنــگ داشــت، در دیــدار هفتــه بیســت وهفتم برابــر ســایپا 
نظــر  بــه  شــد.  نیمکت نشــین  جاللــی  مجیــد  گردان  شــا و 
می رســد ایــن نیمکت نشــینی بــه دلیــل مســاله روحــی روانــی 
و عــدم آمادگــی او از ایــن نظــر از ســوی محمــد احمــدزاده در 

گرفتــه شــده باشــد. نظــر 

قنبرزاده: من رد صالحیت نشده ام
عضــو هیــات رئیســه ســازمان لیــگ خبــر رد صالحیتــش از 
شــرکت در انتخابــات فدراســیون فوتبــال را تکذیــب می کند. 
گفــت: مــن تعجــب می کنــم  منصــور قنبــرزاده در این بــاره 
کــه چــرا خبــر رد صالحیــت شــدنم در رســانه ها منتشــر شــد. 
کــردم و در  مــن روز 22 اســفندماه در انتخابــات ثبت نــام 
تاریــخ بیست وششــم از شــرکت در انتخابــات انصــراف دادم 
و بنابرایــن ردصالحیــت شــدن مــن محلــی از اعــراب نــدارد. 
ــواب رئیســی دوم ثبــت  ــه مــن در پســت ن او ادامــه داد: البت
کامــاًل هــم بــرای ایــن پســت آمــاده هســتم. مــن  کــردم و  نــام 
کــه 10 ســال آن مدیرعاملــی  26 ســال ســابقه مدیریتــی دارم 
بــوده و بنابرایــن مشــکلی بــرای انتخــاب در پســت نایــب 
رئیســی نــدارم. عضــو هیــات رئیســه ســازمان لیــگ در پاســخ 
گفــت: دوســت  کشــید هــم  کنــار  بــه اینکــه چــرا از انتخابــات 
ــخصی  ــاًل ش کام ــم  ــم و دلیل ــح بده ــاره توضی ــدارم در این ب ن

اســت.

بازگشت نویدکیا به تمرینات سپاهان
تیــم  ایــن  بــه تمرینــات  تیــم ســپاهان  باســابقه  کاپیتــان 
کــه بــه علــت درگیــری بــا ایگــور  گــردد. محــرم نویدکیــا  برمــی 
اســتیماچ از تمرینــات تیــم ســپاهان کنــار گذاشــته شــده بود، 
ــه  کــروات ظــرف یکــی، دو روز آینــده ب ــار رفتــن مربــی  کن ــا  ب

گــردد.  تمرینــات برمــی 
کــه  ســپاهان  تیــم  موقــت  ســرمربی  نــژاد،  زاغــی  قاســم 
ــا  ــاره تماســی را ب جانشــین ایگــور اســتیماچ شــده، در ایــن ب
ــردد.  ــات برگ ــه تمرین ــرده و از او خواســته ب ک ــرار  ــا برق نویدکی
تیــم ســپاهان در چارچــوب رقابت هــای هفتــه بیســت و 
ــران  ــت ته ــم نف ــان تی ــنبه میهم ــر روز یکش ــگ برت ــم لی هفت

اســت.

جوسازی مسئوالن الهالل قبل از 
کتور بازی با ترا

باشــگاه  علیــه  دیگــر  بــار  عربســتان  الهــالل  مســئوالن 
بــر  دو  شکســت  از  پــس  کردنــد.  جوســازی  کتورســازی  ترا
کتورســازی  صفــر الهــالل عربســتان در دوحــه قطــر مقابــل ترا
ایــران و بــا مشــخص شــدن هتــل محــل اقامــت باشــگاه 
عمــان،  مســقط  در  برگشــت  بــازی  بــرای  عربســتانی 
باشــگاه  بــه  نامــه ای  ارســال  بــا  باشــگاه  ایــن  مســئوالن 
کتورســازی امکانــات هتــل محــل اقامــت خــود را مناســب   ترا

ندانستند.

همگام با ورزش

بــا قبــول شکســت در  ایــران  پرافتخارتریــن فرنگــی کار 
کامــی  نا ســومین  مغولســتان،  گزینشــی  رقابت هــای 
متوالــی خــود را بــرای رســیدن بــه المپیــک 2016 ریــو 
کشــتی فرنگــی ایــران بعــد از رقابت هــای  کــرد.  تجربــه 
جهانــی 2015 الس وگاس، بــه عنــوان نخســتین میــدان 
کامــی و  کســب ســهمیه المپیــک 2016 ریــو بــه رغــم نا
شکســتی بــزرگ، توســط ســعید عبــد ولــی، حبیــب اهلل 
کســب ســه ســهمیه  اخالقــی و قاســم رضایــی موفــق بــه 
شــد.  کیلوگــرم   ۹8 و   85  ،75 وزن هــای  در  المپیــک 
در  باقی مانــده  ســهمیه  ســه  سرنوشــت  ترتیــب  بدیــن 
کیلوگــرم بــه مراحــل بعــدی  وزن هــای 5۹، 66 و 1۳0 
گــره خــورد  گزینشــی قــاره ای و جهانــی  در رقابت هــای 
در  حضــور  از  پیــش  تــا  را  همکارانــش  و  بنــا  محمــد  و 

المپیــک، بــا چالــش بزرگــی مواجــه ســاخت.
  دومین میدان

کســب ســهمیه المپیــک بــرای محمــد  دومیــن میــدان 
گزینشــی در قــاره  کامــش، مســابقات  گردان نا بنــا و شــا
ســال  اســفند   2۹ تــا   27 روزهــای  طــی  کــه  بــود  آســیا 
گذشــته در آســتانه قزاقســتان برگــزار شــد. نفــرات اول 
در  حضــور  مجــوز  مســابقات  ایــن  در  وزن  هــر  دوم  و 
ــوروزی  ــد ن ــوریان، امی ــه س ک ــد  ــب می کردن کس ــک  المپی

و بشــیر باباجانــزاده بــه ایــن میــدان اعــزام شــدند. در 
 66 وزن  ســهمیه  شــد  موفــق  نــوروزی  امیــد  نهایــت 
کام  کنــد؛ امــا ســوریان و باباجانــزاده نــا کســب  کیلوگــرم را 

کشــیده شــد. کارشــان بــه مرحلــه بعــدی  ماندنــد و 
  سومین میدان

گزینشــی بــرای فرنگــی کاران وزن هــای  ســومین میــدان 
گزینشــی المپیــک  کیلوگــرم ایــران، مســابقات  5۹ و 1۳0 
برخــالف  کــه  بــود  مغولســتان  باتــور  اوالن  شــهر  در 
ــد روز ســوم  کشــورها بای ــی، مدعیــان تمامــی  میــدان قبل
و  امــا  می پرداختنــد.  هــم  بــا  مصــاف  بــه  اردیبهشــت 
کیلــوی  نماینــده 5۹  انتخــاب  بــرای  زیــادی  گرهــای  ا
ایــران بیــن ســوریان و ســامان عبــد ولــی وجــود داشــت، 
تــا  کــرد  اعتمــاد  ســوریان  بــه  دوبــاره  بنــا  محمــد  امــا 
ــهمیه  ــی، س ــی قبل کام ــران دو نا ــن جب ــد ضم ــاید بتوان ش
المپیــک را ایــن بــار در مغولســتان بــه چنــگ آورد. البتــه 
آمادگــی  نبــود  مغلــوب  هــم  آوردگاه  ایــن  در  ســوریان 
جســمی و روحــی خــود و تــوان زیــاد رقبــا شــد و در حالــی 
کــه در نخســتین دیــدار توانســت آمویــان ارمنســتانی را 
کشــتی بعــدی نتیجــه را ۹ بــر 4 بــه  شکســت دهــد، در 
ســپس  و  شکســت  همیــن  کــرد!  گــذار  وا بلغــار  حریــف 
تــا  شــد  باعــث  فینــال  بــه  رســیدن  در  حریــف  کامــی  نا

کســب عنــوان ســوم را هــم از دســت  ســوریان شــانس 
ج  ــی از ایــن میــدان خــار ــا دســت خال داده و در نهایــت ب

شــود.
  آخرین آوردگاه

گزینــه المپیکــی محمــد بنــا  بدیــن ترتیــب اصلی تریــن 
کســب  کار  افتخــار،  و  تجربــه  از  کوله بــاری  رغــم  بــه 
گزینشــی در ترکیــه موکــول  ســهمیه را بــه آخریــن میــدان 
کــه طــی روزهــای 16 تــا 18 اردیبهشــت  کــه  کــرد. میدانــی 
در شهراســتانبول برگــزار خواهــد شــد و در نهایــت در هــر 
کســب  را  المپیــک  در  برتــر مجــوز حضــور  نفــر  وزن، 2 
آیــا  کــه  کــرد. حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد  خواهنــد 
کــرد  محمــد بنــا ایــن بــار هــم بــه ســوریان اعتمــاد خواهــد 
کســب ســهمیه را بــه ســامان  یــا فرصــت عرض انــدام و 

کــه  عبــد ولــی جــوان و باانگیــزه خواهــد داد؟ فرصتــی 
بســیاری از اعضــای شــورای فنــی معتقــد بودنــد بهتــر 
ایــن  و  می شــد  داده  عبدولــی  بــه  مغولســتان  در  بــود 
جــوان جویــای نــام بــه جــای ســوریان خســته و ناآمــاده 
راهــی اوالن باتــور می شــد. البتــه تلخــی شکســت ســوریان 
قاســمی  امیــر  توســط  ســنگین وزن  ســهمیه  کســب  بــا 
کــه در واپســین  ــد. قاســمی  ــر ش کمت ــدی  ــا ح ــزی ت منج
گزینشــی مغولســتان جایگزیــن  لحظــات اعــزام تیــم بــه 
 4 کســب  بــا  توانســت  بــود،  شــده  باباجانــزاده  بشــیر 
ــر حریفانــی از آرژانتیــن مجارســتان  ــی براب پیــروزی متوال
ازبکســتان و بــالروس راهــی فینــال شــود و ســهمیه وزن 

کیلوگــرم را بــه دســت آورد.  1۳0

گرفت قاسمی جواز المپیک را 

روزهای سیاه سوریان

کنونــی برانکــو در میــان پرسپولیســی ها، دیگــر  بــا محبوبیــت 
بــه  و  دانســت  کــی روش  جانشــین  را  مربــی  ایــن  نمی تــوان 
ــرد.  ک ــی  ــم مل ــم تی ــت و تقدی گرف ــی ها  ــی او را از پرسپولیس راحت
تیــم  کــی روش در  آلترناتیــو،  برانکــو  خیلی هــا تصــور می کننــد 

کارشناســان و حتــی  ملــی ایــران اســت؛ خیلــی از 
خــوب  کــی روش  بــا  کــه  مســئوالن  از  برخــی 
کــه می تــوان برانکــو  ایــن باورنــد  بــر  نیســتند، 
بــه مقبولیــت او در جامعــه، روزی  بــا توجــه  را 
کــرد و جامعــه را هــم  کــی روش  خــاص جانشــین 
کــرد. آن هــا  ع  آرام راضــی بــه پذیــرش ایــن موضــو
کــه  نــه مقبــول جامعــه  برانکــو  امــا نمی داننــد 

ــی  کس ــد  ــت می خواه ــاال جرئ ــت و ح ــوب پرسپولیسی هاس محب
کــه  از پرســپولیس برانکــو را بگیــرد. حــاال جرئــت می خواهــد 
کــردن برانکــو از پرســپولیس را بــر زبــان  کســی حتــی حــرف جــدا 
کــه برانکــو را  ــود  ــا ســه مــاه قبــل ممکــن ب ــر ت گ ــا ا بیــاورد. اصالت
کننــد، حــاال دیگــر ممکــن نیســت و حتــی  از پرســپولیس جــدا 

کــه نتوانــد در خــود پرســپولیس  کــرد  مدیــری نمی تــوان پیــدا 
بــا برانکــو بــه تفاهــم برســد؛ چــون او محبوبیتــی بیــش و پیــش 
از همــه ســتاره های ایــن تیــم - چــه در میــان فوتبالیســت ها و 

چــه در میــان مربیــان - دارد.
ــو  ــودن برانک ــو ب ــرف آلترناتی ــخ مص ــع تاری  در واق
کــی روش تمــام شــده اســت؛ چــون عامــل  بــرای 
جدایــی ایــن برانکــو بــا ایــن درصــد از موفقیــت، 
بایــد مقابــل محبوبیــت هــواداران پرســپولیس 

بایســتد. 
کــه حضــور  کــرد  کیــد  از منظــر فنــی هــم بایــد تا
کــه در ابتــدای فصــل دو  برانکــو در پرسپولیســی 
کافــی  ملی پــوش داشــت و امــروز 7 ملی پــوش دارد، بــه قــدر 
گفــت  بــرای تیــم ملــی مؤثــر و مفیــد بــوده اســت. در واقــع بایــد 
بــا ایــن میــزان محبوبیــت در میــان پرسپولیســی ها برانکــو دیگــر 
از همیــن حــاال  ایــده  ایــن  کــی روش نیســت و عمــال  آلترناتیــو 

ــت. ــوخته اس س

کی روش سوخت نقشه جانشینی برانکو به جای 
کوفتگــی عضالنــی  کریســتیانو رونالــدو بــه دلیــل  کــه 
برابــر  شــنبه  روز  بــازی  راســت،  پــای  ران  ناحیــه  در 
گزارش »ورزش  رایووایکانــو را از دســت خواهــد داد. بــه 
ســه«، رئــال مادریــد چهارشــنبه شــب موفــق شــد بــا ســه 

گل، ویارئــال را در برنابئــو شکســت داده 
ادامــه  اتلتیکــو  و  بارســلونا  تعقیــب  بــه  و 
دهــد. مســئله نگران کننــده امــا دقیقــه ۹1 

خ داد.  بــازی ر
زدن  در  کامــی  نا از  پــس  رونالــدو  وقتــی 
یــک ضربــه قیچــی برگــردان، بــا چهــره ای 
را  خــود  پــای  کــه  حالــی  در  و  جــدی 

گرفتــه بــود، مســتقیم راهــی رختکــن شــد و رئــال را ده 
گرام  کــرد. فــوق ســتاره پرتغالــی، در اینســتا نفــره رهــا 
ــکل  ــه مش ک ــت  ــال نوش ــواداران رئ ــه ه ــاب ب ــود خط خ
زیــادی  حــدود  تــا  ترتیــب  بدیــن  و  نیســت  جــدی  او 
کلینیــک  کــرد. رونالــدو بــه  خیــال رئالی هــا را راحــت 

المورالخــا رفــت و پــس از 50 دقیقــه انجــام معاینــات 
دقیــق پرشــکی، آن جــا را بــه مقصــد ســالم بدنســازی 
ــال نیــز  گفــت. تیــم پزشــکی رئ کمــپ والدببــاس تــرک 
بازیکــن  ایــن  مشــکل  دقیــق،  بررســی های  از  پــس 
کــه  داد  گــزارش  و  ندانســت  جــدی  را 
برابــر  شــنبه  روز  بــازی  تنهــا  رونالــدو 
رایــو را از دســت خواهــد داد؛ ولــی بــرای 
مقابــل  چهارشــنبه  روز  حســاس  بــازی 
فنــی  کادر  دســترس  در  منچسترســیتی، 
ثمــر  بــه  بــا  رونالــدو  بــود.  خواهــد  رئــال 
گلزن هــای گل صدرنشــین   رســاندن ۳1 

 اللیگاست.
بــه  رئــال  تــا  شــد  باعــث  او  درخشــش  همچنیــن   
حالــی  در  ایــن  و  برســد  بارســا  امتیــازی  یــک  فاصلــه 
مانــده باقــی  پایــان  تــا  بــازی   4 تنهــا  کــه   اســت 

 است.

رونالدو بازی با رایووایکانو را از دست داد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

ایران می تواند صعود بی دردسری به  شنبـــــه  4 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 136 ســـــال دوم       ݡسݒ

گــروه ایران  ســایت اخبــار فوتبــال آســیا در ارزیابــی خــود از 
در انتخابــی جــام جهانــی نوشــت: انتظــار زیــادی از تیــم 
کــی روش وجــود دارد تــا ایــن تیــم بــه راحتــی جــواز حضــور 
انتخابــی  قرعه کشــی  کنــد.  کســب  را  جهانــی  جــام  در 
جــام جهانــی در قــاره آســیا انجــام شــد و تیــم ملــی ایــران 
کــره جنوبــی، چیــن، قطــر،  گــروه یــک بــا تیم هــای  در 
دو  گــروه  هــر  از  اســت.  هم گــروه  ســوریه  و  ازبکســتان 
تیــم بــه مرحلــه بعــد صعــود می کننــد و تیــم ســوم پــس از 
بــازی بــا هــم بــه مصــاف نماینــده قــاره آمریــکای مرکــزی 
گزارشــی  خواهــد رفــت. ســایت اخبــار فوتبــال آســیا در 
رقابت هــا  ایــن  در  ایــران  ملــی  تیــم  گــروه  ارزیابــی  بــه 
پرداخــت و دربــاره تیــم ملــی ایــران نوشــت: ایــران در 
ماه هــای اخیــر نمایــش خیلــی خوبــی در فوتبــال آســیا 
آســیایی  تیم هــای  برابــر  کــه  مدت هاســت  و  داشــته 
مســتحکم  و  خــوب  بازی هــای  اســت.  بــوده  موفــق 
مانــده  یادهــا  در  هنــوز  برزیــل  جهانــی  جــام  در  ایــران 
کــره جنوبــی در  اســت. یــک بــار دیگــر ایــران خــودش را بــا 
ــران موفــق شــد  ــد. در آخریــن دوره ای ــروه می بین گ یــک 
کــره جنوبــی را شکســت  در هــر دو بــازی رفــت و برگشــت 
دهــد و بــه عنــوان تیــم نخســت بــه جــام جهانــی راه 
کنــد. حــاال یــک بــار دیگــر مســیر ایــران بــرای صعــود  پیــدا 

کــره جنوبــی می گــذرد و ایــن  بــه جــام جهانــی 2018 از 
ــران در  ــه رو شــوند. ای ــا هــم روب ــار دیگــر ب ــد ب دو تیــم بای
گــوام، عمــان و ترکمنســتان  دور قبــل موفــق شــد هنــد، 
را شکســت دهــد. ایرانی هــا بــرای حضــور قدرتمنــد در 
دور نهایــی انتخابــی جــام جهانــی دو دیــدار تدارکاتــی 
را تــدارک دیده انــد. یــک بــازی برابــر مقدونیــه و دیــدار 

ــت. ــده اس ــخص نش ــوز مش ــه هن ک ــر  دیگ
گرفتــن عملکــرد خــوب ایــران در ســال های   بــا در نظــر 
فیفــا  رده بنــدی  نخســت  رده  در  گرفتــن  قــرار  و  اخیــر 
پارســی  شــیرهای  از  کنــون  ا آســیایی،  تیم هــای  بیــن 
را  حضــورش  راحــت  خیلــی  تــا  اســت  زیــادی  انتظــار 
ســایت  ایــن  کنــد.  قطعــی  روســیه  جهانــی  جــام  در 
گــروه نامیــد  کــره جنوبــی را موفق تریــن تیــم  همچنیــن 
ثابــت  حضــوری  گذشــته  ســال های  در  توانســته  کــه 
اولــی  بــا حضــور  و  باشــد  داشــته  در جام هــای جهانــی 
اشــتلیکه آلمانــی بــه ثبــات خوبــی رســیده و حتــی نایــب 
قهرمــان جــام ملت هــای آســیای 2015 نیــز شــده اســت. 
اولیــن دیــدار تیــم ملــی ایــران در ورزشــگاه آزادی برابــر 
ایــران  گذشــته  دوره  در  بــود.  خواهــد  قطــر  ملــی  تیــم 
گل  بــدون  تســاوی  بــه  برابــر قطــر  آزادی   در ورزشــگاه 

رسید.

سایت فوتبال آسیا:

ایران می تواند صعود بی دردسری به جام جهانی داشته باشد

گردهمایــی مشــترک رؤســای هیــات  کیمیــای وطــن :در 
ومســئولین  اصفهــان  اســتان  کارگــران  ورزش  هــای 
گفتــه شــد، درهمایــش رؤســای  انجمــن هــای ورزشــی 
درتهــران  کشــورکه  سراســر  کارگــران  ورزش  هیاتهــای 
کارگــران  گردیــد، پــس از ارزیابــی عملکــرد ورزش   تشــکیل 
کارگــران اصفهان،  کشــور، اداره امــور ورزش  اســتان هــای 
مقــام دوم را بــه خــود اختصــاص داد وآقــای جــواد شــیران 
کارگــران ایــن اســتان بــه عنــوان  رئیــس اداره امــور ورزش 
لــوح  بــه دریافــت  کفایــت معرفــی و  مدیــری الیــق وبــا 

ــد. گردی ــل  ــر نای تقدی
سرپرســت  شــیرانی  جــواد  حضــور  بــا  گردهمایــی   ایــن 
کارگــران اســتان  امــور ورزش  هیــات هــا و رئیــس اداره 
برگــزار شــد و پیرامــون توســعه وگســترش ورزش درجامعــه 
کاروتــالش بحــث وتبــادل نظــر شــد ودر ارتبــاط بــا مســایل 
ومشــکالت پیــش روی ایــن حــوزه وراهکارهــای تقویــت 

آن بررســی بــه عمــل آمــد.
کارگــران  گردهمایــی اعــالم شــد اداره امــور ورزش  درایــن 
وبــر   94 ســال  عملکــرد  ارزیابــی  در  اصفهــان  اســتان 
فدراســیون  ورزشــی  فرهنگــی  هــای  شــاخص  اســاس 
ســوی  از  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  کارگــری  ورزش 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار   ، تعــاون  وزارت  ورزش  کل  اداره 
کســب نمــوده اســت، ضمــن اینکــه  کشــور مقــام دوم را 
جــواد شــیرانی بــه خاطــر اهتمــام ورزیــدن درامــر نهادینــه 

ایجــاد  و  مختلــف  درســطوح  کارگــری  ورزش  کــردن 
ایــن  کارگــران  ورزش  چشمگیروشایســته  تحــوالت 
کارهــای  دربحــث  ازجملــه  گــون  گونا درابعــاد  اســتان 
ورزشــی وهمچنیــن حضورگســترده  فرهنگــی  عمرانــی، 
ــران اســتان درمیادیــن  کارگ ــه تیــم هــای ورزش  ومجدان
مختلــف  عناویــن  آوردن  دســت  بــه  و  کشــور  ورزش 
قهرمانــی، از ســوی دکتــر حســینی سرپرســت فدراســیون 
کشــور بــه عنــوان رئیــس نمونــه باشــگاه  کارگــری  ورزش 
کارگــران اســتان هــا بــه دریافــت لــوح تقدیــر نایــل  هــای 

گردید.  
مشــترک  همایــش  جلســه  در  ذکراینکــه  شــایان 
کــه بــا حضــور  رؤســای هیــات هــای ورزشــی اســتان هــا 
دکترهاشــمی رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک، دکتر حســینی 
حیدریــان  مهنــدس  کارگــری،  فدراســیون  سرپرســت 
معــاون فرهنگــی اجتماعــی ، مهنــدس موســوی مدیــرکل 
تهــران  در  اجتماعــی  ورفــاه  کار   ، تعــاون   وزارت  ورزش 
برتــر  بــه عنــوان اســتان  از اســتان اصفهــان  برگزارشــد، 
میزبانــی  سراســری،  هــای   همایــش  برگــزاری  درامــر 
مســابقات مختلــف ورزشــی واعــزام تیــم هــای منتخــب 
عنــوان  بــه  وهمچنیــن  ورزشــی  هــای  رشــته  درکلیــه 
ــی در  ــردن ورزش صبحگاه ک ــه  ــالق در نهادین ــتان خ اس
تمامــی شــرکت هــا وکارخانجــات یــاد شــدوقدردانی بــه 

عمــل آمــد.

کارگران استان :   گردهمایی مشترک رؤسای هیاتهای  در 

با شگاه ورزشی استان اصفهان، نمونه درایران



کار  کاهش فوت ناشی از حوادث 
 در اصفهان

اثــر  بــر  در ســال 94، تعــداد 97 نفــر در اســتان اصفهــان 
دادنــد  دســت  از  را  خــود  جــان  کار،  از  ناشــی  حــوادث 
کاهــش 39  بــا  بــا ســال 93  تعــداد در مقایســه  ایــن  کــه 
درصــدی مواجــه بــوده اســت. مدیــرکل پزشــکی قانونــی 
کــرد: در ســال 94، تعــداد 97 نفــر  اســتان اصفهــان اظهــار 
کار، جــان خــود  در اســتان اصفهــان بــر اثــر حــوادث ناشــی از 
کــه ایــن تعــداد، در ســال 93 برابــر بــا  را از دســت دادنــد 
159 نفــر بــوده اســت. دکتــر علــی ســلیمان پور بــا اشــاره بــه 
کار در ســال  کاهــش 39 درصــدی فــوت ناشــی از حــوادث 
کار  94 نســبت بــه ســال 93 افــزود: همــه متوفیــان حــوادث 

اســتان اصفهــان در ســال 94، َمــرد بودنــد. 
کــرد: در ایــن مــدت، 2 هــزار و 863 مصــدوم  وی تصریــح 
پزشــکی  کــز  مرا بــه  معاینــه  بــرای  کار  حادثــه  از  ناشــی 
کــه از ایــن تعــداد،  کردنــد  قانونــی اســتان اصفهــان مراجعــه 
2 هــزار و 665 نفــر مــرد و 198 نفــر زن بودنــد. ســلیمان پور 
کار  ــرد: تعــداد مصدومــان ناشــی از حــوادث  ک خاطرنشــان 
در ســال 93 برابــر بــا 2 هــزار و 933 نفــر شــامل 2 هــزار و 
کاهــش 2.4  کــه در ســال 94، بــا  789 مــرد و 144 زن بــود 

درصــدی مواجــه شــده اســت.

»چهره ماندگار« پولی هم آمد
طــی چنــد روز اخیــر، در شــبکه های اجتماعــی اطالعیــه ای 
ایــران«  درمــان  مانــدگار  »چهره هــای  کنگــره  عنــوان  بــا 
بنیــان چهره هــای مانــدگار منتشــر شــده اســت  از ســوی 
عنــوان  بــه  پزشــکان  انتخــاب  بــرای  تعرفه هایــی  کــه 
کــرده اســت! طبــق ایــن  چهــره مانــدگار تعییــن و اعــالم 
»بنیــان  گواهینامــه  دریافــت  بــرای  پزشــکان  تعرفه هــا، 
تصویربــرداری  ســخنرانی،  مانــدگار«،  چهره هــای 
ــران،  ــغ مدیریــت ای اختصاصــی، عضویــت در باشــگاه نواب
کــران فیلــم ســخنرانی  دریافــت تندیــس زریــن ســالمت، ا
از  مبالغــی  بایــد   ... و  یوتیــوب  و  آپــارات  ســایت های  در 
2 میلیــون و 900 هــزار تومــان تــا 8 میلیــون و 890 هــزار 

بپردازنــد.  تومــان 
الری پــور، رییــس روابــط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی 
کنگره هــا از نظــر مــا پذیرفتــه  کیــد بــر اینکــه ایــن  کشــور بــا تا
گفــت:  تقدیــر از چهره هــای نام آشــنای درمــان  نیســتند، 
براســاس معیارهــا و ضوابطــی توســط متولیــان امــر درمــان، 
بخــش  یــا  بهداشــت  وزارت  پزشــکی،  نظــام  ســازمان 
خصوصــی انجــام می شــود؛ ضمــن اینکــه هزینــه ای هــم 
بــه  انتخــاب  بــرای  افــراد  نمی شــود.  دریافــت  آن  بابــت 
و  خــوب  رزومــه ای  بایــد  قطعــا  مانــدگار،  چهــره  عنــوان 

فعالیــت مثمرثمــر داشــته باشــند.

خبر کوتاه

سونامی دیابت در انتظار ایران
کرده انــد  کارشناســان پیش بینــی      

سرویس  اجتماعی
  علی زندیه

گــر رفتارهــای تغذیــه ای مــردم ایران  ا
تغییــر پیــدا نکنــد، طی 10 ســال آینــده دیابــت در ایران 
دو برابــر خواهــد شــد. بــر اســاس آمــار وزارت بهداشــت 
کشــور مــا، 16 درصــد افــراد ســیگار و قلیــان مصــرف  در 
کافــی  می کننــد، 78 درصــد از افــراد فعالیــت فیزیکــی 
همچنیــن  و  هســتند  کم تحرکــی  دچــار  و  ندارنــد 
جامعــه مــا 3 برابــر اســتانداردهای جهانــی نمــک، و 
مصــرف  روغــن  جهانــی  اســتانداردهای  برابــر   2.5
کــودکان در ســنین مدرســه و  می کننــد. 50 درصــد از 
همچنیــن 65 درصــد از زنــان و 52 درصــد از مــردان 
کــه  ــتند  ــی هس ــا چاق ــه وزن ی جامعــه مــا، دارای اضاف
ایــن مــوارد نشــان دهنده  رفتارهــای غلــط تغذیــه ای و 
بــر  اســت.  افــراد  زندگــی  در  کم تحرکــی  همچنیــن 
گــر هــر ایرانــی، 10 درصــد از  کارشناســان ا اســاس نظــر 
کنــد،  کــم و هــر روز 30 دقیقــه پیــاده روی  وزن خــود را 
می توانــد بــه مــدت 11 ســال از ابتــال بــه بیمــاری دیابــت 
کبــر ســیاری ،معــاون وزارت  کنــد. علی ا پیشــگیری 
بهداشــت می گویــد: در حــال حاضــر 422 میلیــون نفــر 
کــه 50 درصــد آن هــا  در دنیــا بــه دیابــت مبتــال هســتند 
کنتــرل ایــن  از بیمــاری خــود خبــر ندارنــد. قــدم اول 
کاهــش میــزان مصــرف نمــک اســت؛ افــراد  بیمــاری و 
بــاالی 50 ســال  گــرم و  از 50 ســال، روزانــه 5  کمتــر 
کننــد. وی  گــرم نمــک مصــرف  می تواننــد روزانــه 3 
بــه  کشــور  در  نفــر  میلیــون   10 اینکــه  بیــان  ضمــن 
بیمــاری فشــار خــون مبتــال هســتند و نیمــی از آن هــا از 
بیمــاری خــود بی اطالعنــد، در عیــن حــال از ســهم 
فشــار خــون در ایجــاد 83 هــزار مــورد مــرگ و میــر در 
ســال خبــر داد. معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 
دیابــت، ســرطان، بیماری هــای قلبــی عروقــی، آســم و 
عوامــل  عنــوان  بــه  را  تنفســی  مزمــن  بیماری هــای 
مؤثــر در ایجــاد 75 درصــد بــار بیماری هــا و حــدود 70 
ــر درکشــور دانســت و ریشــه آن را در  درصــد مــرگ و می
دخانیــات  و  ناســالم  غــذای  مصــرف  کم تحرکــی، 

عنوان کرد. 
گفتــه وی مــردم در ایــران ســالیانه 10 هــزار میلیــارد  بــه 
ــا  ــیاری ب ــد. س ــه می کنن ــات هزین ــرای دخانی ــان ب توم
کیــد بــر اینکــه اضافــه وزن، قنــد خــون و چربــی خــون  تا
بــاال و همچنیــن مصــرف الــکل، جــزو عوامــل خطــر 
کــه دیابــت  کســانی  قابــل پیشــگیری هســتند، افــزود: 
را دیــر تشــخیص می دهنــد، دچــار اختــالالت  خــود 
کلیــوی می شــوند و ممکــن اســت پــای خــود  بینایــی و 
ــا  ــا در دنی را از دســت بدهنــد. در هــر 20 ثانیــه، یــک پ
کــه  بــه علــت ابتــال بــه دیابــت قطــع می شــود؛ در حالــی 
ایــن موضــع بــا خودمراقبتــی قابــل پیش بینــی اســت.

     یادداشت اجتماعی

گذشــته منتشــر  که در هفته     از اخبار جالبی 
سرویس اجتماعی

علی خسروی

در  تلگــرام  اســتفاده کنندگان  آمــار  شــد، 
کــه بیــش از  کــرد  جهــان بــود. تلگــرام، چنــدی پیــش اعــالم 
کــه درصــد زیــادی از  کاربــر در سراســر جهــان دارد  100 میلیــون 
آن را ایرانی هــا تشــکیل می دهنــد؛ حتــی آمارهایــی هــم از 
کــه می گفــت بیــش از  ســوی بعضــی رســانه ها منتشــر شــد 
ــاول دروف،  ــه پ ــتند؛ البت ــی هس ــران، ایران کارب ــن  ــی از ای نیم
بنیانگــذار و مدیــر عامــل شــبکه اجتماعــی تلگــرام، ایــن آمــار را 
کاربــران ایرانــی، حــدود 20  کــه آمــار  گفــت  کــرد و  تکذیــب 
 50 چــه  حــال  می دهــد.  تشــکیل  را  تلگــرام  کل  از  درصــد 
کنیــم  میلیــون یــا چــه 20 میلیــون، هــر طــور بــه ایــن آمــار نــگاه 
گرفــت و آن اینکــه تلگــرام، یکــی  فقــط یــک نتیجــه می تــوان 
ایرانیــان  میــان  کاربــردی  برنامه هــای  محبوب تریــن  از 
اســت. بــه همیــن بهانــه مــا نیــز قصــد داریــم نگاهــی بــه دالیل 

این محبوبیت داشته باشیم.
  امکانات جالب

را  جدیــدی  قابلیت هــای  به روزرســانی،  بــار  هــر  بــا  تلگــرام 
آخریــن  در  مثــال  بــرای  می گــذارد؛  کاربرانــش  اختیــار  در 
گذشــته  ــه هفتــه  ــوط ب ــه مرب ک به روزرســانی ایــن پیام رســان 
ــدا  ــب توجهــی پی ــود جال ــات ایــن ســرویس بهب اســت، امکان
ماننــد / @ کلماتــی  نوشــتن  بــا  مثــال  بــرای  اســت.  کــرده 
گفت وگــوی  کادر  you tube@ foursquare و @sticker در 
کنیــد. بــرای  خــود، می توانیــد ســرویس های جالبــی دریافــت 

ــو بنویســید و ســپس  گفت وگ کادر  ــر @ stickerرا در  گ شــروع ا
حــاال  کنیــد،   انتخــاب  را   ( ماننــد  یــا شــکلی  ایموجــی  یــک 
تعــداد قابــل توجهــی اســتیکرهای مرتبــط بــا ایــن شــکلک 
را می بینیــد و دســتتان بــرای انتخــاب اســتیکر جــذاب بــاز 
کافــی اســت از عبــارت    گــر بــه موســیقی عالقــه داریــد،  اســت. ا
@ music اســتفاده و آهنــگ مــورد عالقــه خــود را تایــپ و آن 

کنیــد. را پیــدا 
  ربات ها

تلگــرام،   جالــب  و  جــذاب  قابلیت هــای  از  دیگــر  یکــی 
پیام رســان  ایــن  روبات هــای  اســت.  آن  روبات هــای 
می تواننــد عملکــردی ماننــد یــک روزنامــه هوشــمند داشــته 
بــه  را  شــما  خواســته های  بــا  مرتبــط  محتویــات  و  باشــند 
محــض انتشــار، پیــش روی شــما قــرار دهنــد یــا حتــی امــکان 
بهره منــدی از خدمــات جانبــی ماننــد مشــاهده پیش بینــی 
کننــد و در  وضعیــت آب و هــوا و ترجمــه مطالــب را فراهــم 
یــک شــطرنج باز  بــه عنــوان  ایــن فراتــر برونــد و  از  نهایــت 
حرفــه ای در مقابــل شــما قــرار بگیرنــد. امــکان اســتفاده از 
روبات هــا از طریــق ارســال پیــام و دســتورات مختلــف بــه 
کــردن آن هــا  گفت وگــو یــا اضافــه  روبــات، بــا بازکــردن پنجــره 

گروه هــای مختلــف تلگرامــی وجــود دارد؛ امــا بــه عنــوان  بــه 
راهــکاری ســاده، می توانیــد ثبت نــام بــرای دریافــت خدمــات 
ــات بعــد از عالمــت @ در قســمت  ــام روب ــا تایــپ ن ــات را ب روب
گــر بــه دنبــال یــک  جســت وجو انجــام دهیــد؛ بــرای مثــال ا
 Andy  @ از  اســت  کافــی  می گردیــد،  خــوب  زبــان  معلــم 

بگیریــد. کمــک   Robot
  سرعت و امنیت

گرفتــه تــا  بســیاری ســرعت زیــاد در ارســال مطالــب از متــن 

فایل هــای تصویــری و ویدیویــی را دلیــل اصلــی محبوبیــت 
کاربــران ایرانــی می داننــد. از ســوی دیگــر،  تلگــرام در بیــن 
کــه  شــده  ســبب  پیام رســان  شــبکه  ایــن  بســیار  امنیــت 
کشــیده شــوند.  کشــور به ســمت اســتفاده از آن  کاربران داخل 
امــکان  پیام رســان  ایــن  تلگــرام،  اعــالم مدیــران  براســاس 
بــا  قابلیتــی  بــا  را  رمزنگاری شــده  و  امــن  ارتبــاط  برقــراری 
کاربرانــش  عنــوان Secret Chat بــه معنــای واقعــی در اختیــار 
کامــال امنــی،  کاربــران بــه شــکل  ــا ایــن قابلیــت،  می گــذارد. ب
رمزگذاری شــده ای  خصوصــی  گفت وگوهــای  می تواننــد 
داشــته باشــند و حتــی قابلیــت از بیــن رفتــن خــودکار متــن 
ــز در بخــش تنظیمــات امنیتــی فعــال  گفت وگــوی خــود را نی
کننــد؛ همچنیــن از طــرف دیگــر بــرای برنامــه خــود رمــز عبــور 

ــد. ــرار دهن ق
حــاال  نیســت.  صــرف  پیام رســان  شــبکه  یــک  تلگــرام 
آن  بــه  به روزرســانی  هــر  بــا  کــه  قابلیت هایــی  بــا  تلگــرام 
کــه می توانــد  اضافــه می شــود،  بــه سرویســی تبدیــل شــده 
اجتماعــی  شــبکه های  دیگــر  و  فیس بــوک  توییتــر،  نقــش 
بــدون  کاربرانشــان  دســت  بــه  اطالعــات  رســاندن  در  را 
قابلیتــی  کنــد؛  از فیلترشــکن مهیــا  اســتفاده  محدودیــت و 
شــبکه های  بیشــتر  مسدودشــدن  دلیــل  بــه  قطعــا  کــه 
اجتماعــی پربازدیــد در دنیــا، یکــی دیگــر از دالیــل محبوبیــت 
حســاب بــه  ایرانــی  کاربــران  بیــن  در  پیام رســان   ایــن 

 می آید.

نگاهی به دالیل محبوبیت تلگرام در ایران

تلگرام محبوب قلب ایرانی ها

کنــش بــه بعضــی اخبــار مبنــی  دکتــر ســید حســن هاشــمی در وا
بــر افزایــش خودســرانه تعرفه هــای پزشــکی از ســوی برخــی 
بــه  پزشــکان  اینکــه  دربــاره  گزارشــی  مــن  گفــت:  پزشــکان 
دهنــد،  افزایــش  را  پزشــکی  تعرفه هــای  خودســرانه  صــورت 

کــه همــه بایــد  نشــنیده ام. البتــه طبیعــی اســت 
کننــد. وزیــر بهداشــت بــا بیــان  قانــون را رعایــت 
اینکــه بهتــر بــود دولــت و شــورای عالــی بیمــه، 
جدیــد  ســال  از  پیــش  را  پزشــکی  تعرفه هــای 
اعــالم می کردنــد، افــزود: در عیــن حــال بــه نظــر 
در همــان  ســال 95  تعرفه هــای  کــه  می رســد 
ــم، یعنــی ظــرف چنــد  کردی ــه اعــالم  ک تاریخــی 

هفتــه آینــده، اعــالم و ایــن بحــث نهایــی می شــود. 
کنــون صبــر کرده انــد  هاشــمی بــا بیــان اینکــه جامعــه پزشــکی تا
و تعرفه هــا را افزایــش نداده انــد، ادامــه داد: البتــه ایــن یــک 
اســت.  انســانی  خواســته ای  امــا  نیســت؛  منطقــی  خواســته 
کننــد.  رعایــت  را  قانــون  همــه  کــه  می کنــد  حکــم  منطــق 

بــر  نیفــزودن  کــردن و  وزیــر بهداشــت در عیــن حــال، صبــر 
انســانی  اقدامــی  را  پزشــکان  ســوی  از  پزشــکی  تعرفه هــای 
کــه تعــداد زیــادی از مراجعــان مــا تحــت  گفــت: چــرا  دانســت و 
پوشــش بیمــه هســتند و بیمه هــا هــم هنــوز افزایشــی را بــرای 
گــر  ا بنابرایــن  نکرده انــد؛  قبــول  تعرفه هــا 
پزشــکی خــودش تعرفــه را افزایــش دهــد، مــردم 
بایــد پولــش را از جیــب خودشــان بدهنــد؛ ایــن 
کــه مــردم در شــرایطی نیســتند  ــی اســت  در حال
کــه بتواننــد در ســبد هزینه هایشــان، ایــن هزینه 
همچنیــن  هاشــمی  بگنجاننــد.  هــم  را  مــازاد 
اینکــه چنیــن  کــرد: بنابرایــن در عیــن  اظهــار 
درخواســتی از پزشــکان منطقــی نیســت، امــا مــن مطمئنــم 
کنــون بــه صــورت اخالقــی  کــه تا جامعــه پزشــکی همان طــور 
کــرده اســت، ایــن موضــوع را نیــز تــا چنــد هفتــه آینــده  برخــورد 
هیئــت  در  کــه  تصمیمــی  اینکــه  امیــد  بــه  می کنــد؛  تحمــل 
گرفتــه می شــود، تصمیمــی منطقــی و عادالنــه باشــد. وزیــران 

مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت آمــوزش و پــرورش از افزایــش 
3ســاعته درس تربیــت بدنــی در مقطــع متوســطه دوم خبــر 
گفــت: رشــته و برنامــه جدیــدی بــرای ایــن درس اضافــه  داد و 
خ پوشــش در مــدارس بــرای مــا در  نمی کنیــم و افزایــش نــر

اولویــت اســت. حســین بابویــی بــا بیــان اینکــه 
جــدول ســاعات و عناویــن دروس متوســطه در 
گذشــته تصویــب شــد،  ماه هــای پایانــی ســال 
کــرد: برنامــه درس ملــی از زیرنظام هــای  اظهــار 
ســند تحــول اســت و تکلیــف همــه دروس در آن 
مشــخص شــده اســت. وی ادامــه داد: برایــن 
اســاس در ســال ســوم متوســطه، یعنــی پایــه 

یازدهــم ســاعت درس تربیــت بدنــی از 1 بــه 2 ســاعت افزایــش 
ــز 2 ســاعت درس تربیــت  ــه دوازدهــم نی ــه پای یافتــه اســت و ب

ــی افــزوده شــده اســت.  بدن
مدیــرکل تربیــت بدنــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکه 
امیدواریــم افزایــش ســاعت درس تربیــت بدنــی ضمــن ایجــاد 

نشــاط در دانش آمــوزان بــه بالندگــی ورزش قهرمانــی در آینــده 
کــه  گفــت: نکتــه حایــز اهمیــت آن اســت  کنــد،  کمــک  نیــز 
کنیــم.  بتوانیــم برنامه هــای تکلیــف شــده را بــه درســتی اجــرا 
ــه  ــبت ب ــد نس ــی بای ــت بدن ــان درس تربی ــه وی، معلم گفت ــه  ب
توانمنــد  و  باشــند  داشــته  تســلط  درس  ایــن 
شــوند تــا بتواننــد آن را بــه درســتی بــه اجــرا در 
بیاورنــد. بابویــی افــزود: ضمانــت اجــرا را بایــد 
کــه بــر ســایر  مدیــر مدرســه ایجــاد کنــد و نظارتــی 
هــم  بدنــی  تربیــت  درس  بــرای  دارد،  دروس 
کــردن بســترهای  داشــته باشــد و بــرای فراهــم 

کنــد.  الزم و امکانــات ورزشــی تــالش 
وی در ادامــه در پاســخ بــه اینکــه آیــا رشــته های جدیــد ورزشــی 
بــرای ســاعات درس تربیــت بدنــی پیش بینــی خواهــد شــد، 
گفــت: رشــته ها و برنامه هــای جدیــدی اضافــه نمی کنیــم؛ امــا 
خ پوشــش را افزایــش دهیــم تــا بتوانیــم برنامه هــای  بایــد نــر

کنیــم. تربیــت بدنــی را در مــدارس مانــدگار 

7اجتماعی  شنبـــــه  4 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 136»چهره ماندگار« پولی هم آمد ســـــال دوم       ݡسݒ

کرد: آموزش و پرورش اعالم 

افزایش 3 ساعته درس تربیت بدنی در دبیرستان ها
وزیر بهداشت:

تعرفه های پزشکی چند هفته دیگر اعالم می شود

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
له محمدی سامانی  دادخواستی به طرفیت خوانده : امیر شیخ سامانی  خواهان : ال
به خواسته مطالبه نفقه و مطالبه خسارات دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه  های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
ونده 9409983751300847  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 و  پر
دن  خوانده و درخواست  ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
وزنامه های کثیراالنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و  آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  وقت مقر
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/01/24  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/125/م الف به تار
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

له محمدی سامانی  دادخواستی به طرفیت خوانده : امیر شیخ سامانی  خواهان : ال
به خواسته مطالبه نفقه و مطالبه خسارات دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه  های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
 1395/03/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9409983751300848 ونده  پر
و  خوانده  دن   بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:40 ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وزنامه های  و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
به  آن  ازمفاد  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  یافت و در وقت مقر را در
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/01/24  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/126/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

غالمحسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  دولت  براتی  احمد   : خواهان 
از  اعسار  تجدید  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  پور  صفائی 
ده  نمو اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   ینه  هز پرداخت 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع 
ونده 9009983751400501  ثبت گردیده  در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پر
علت  به  است.  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1395/03/29 آن  رسیدگی  وقت  که 
قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان  دن  خوانده  بو المکان  مجهول 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از  تا خوانده  پس  د  آگهی می شو وزنامه های کثیراالنتشار  ر از  یک نوبت در یکی 
د  ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو نشر آگهی و اطالع 
ر فوق جهت رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 94/12/22  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/772/م الف به تار
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: مهران محمدیان محکوم علیهم مهدی کرباسی بابلدشتی 
یخ  تار به   529 شماره  رأی  موجب  به   : به  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  برخوار  اختالف  حل  شورای   6 حوزه   94/11/18

ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 150000 ر :پرداخت مبلغ 17000000 ر
تا   90/09/20 چک  صدور  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  نیز  و  دادرسی 
ینه اجرا بعهده محکوم علیه می  یخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد هز تار

باشد.
ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
وز  ر این اخطار اجرایی ظرف ده  ابالغ  از  فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
ونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پر

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد..  
وق شهرستان برخوار  ز دفتر شعبه 6  شورای حل اختالف خور

یخ 95/01/30 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/129/م الف به تار
اخطار اجرایی

وق خ شهید رجایی کوی  ز مشخصات محکوم له: مهران محمدیان به نشانی خور
ز هفدانی به نشانی مجهول المکان یحانه کشاور نواب صفوی محکوم علیهم ر

یخ 94/11/18 حوزه 6 شورای حل  محکوم به : به موجب رأی شماره 531 به تار
های  شماره  به  چک  فقره   2 :وجه  به  است  محکوم  علیه  محکوم  برخوار  اختالف 
یال  یخ 90/11/25 و 09292 به مبلغ 15000000 ر یال به تار 009291 به مبلغ 15000000 ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  یال بابت هز یال و مبلغ 170000 ر جمعا 30000000 ر
ینه  هز باشد  می  غیابی  صادره  رای  حکم  اجرای  یخ  تار تا  چکها  صدور  یخ  تار از 

اجراء به عهده محکوم علیه می باشد .
ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
وز  ر این اخطار اجرایی ظرف ده  ابالغ  از  فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس 
مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
ونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پر

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد..  
وق شهرستان برخوار  ز دفتر شعبه 6  شورای حل اختالف خور

یخ 95/01/30 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/130/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

مالکیت  رسمی  انتقال  به  الزام  خواسته  به  دادخواستی  زارعان   محمدرضا  آقای 
انتظامی 18327/563 به طرفیت سپهر تاج وند به  موتور سیکلت کویر به شماره 
وز 95/03/11 ساعت  18:00  این شورا تسلیم که به کالسه 95/27 ثبت و برای ر
المکان می  اینکه خوانده مجهول  به  عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  باشد، 
به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  د  شو می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از 
یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه  عمل می آید جهت در
حضور  عدم  صورت  د.در  شو حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  ر  مقر وقت  در  و 
 . د  نمو خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست 

وز است. چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/01  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/145/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

یت آقایان محسن  خواهان : صندوق قرض الحسنه شهید علیرضا شاکر با مدیر
داوری و غالمرضا قنادنیا دادخواستی به طرفیت خوانده احمد خرمی به خواسته 
مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه و مطالبه خسات تاخیر تادیه تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه  های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
ونده  9409983751400788   ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/26  پر

و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:30 ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وزنامه های  و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
به  آن  ازمفاد  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  یافت و در وقت مقر را در
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/02/01  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/151/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

آقای جعفر آقاعلیان  دادخواستی به خواسته الزام به انتقال رسمی مالکیت موتور 
زند  سیکلت به شماره انتظامی 618/73917 به طرفیت آقایان 1- رضا علی پور فر
زند عزت اله 3- صابر آسیابانی به این شورا تسلیم  صفر 2- منوچهر شکرالهی فر
شده  تعیین  رسیدگی  وقت   95/03/19 وز  ر برای  و  ثبت   95/358 کالسه  به  که 
است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون 
وزنامه های کثیراالنتشار طبع و  از ر آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
یافت نسخه ثانی  د و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت در نشر می شو
ر فوق نیز جهت رسیدگی  دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر
شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  د.در  شو حاضر 
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. نوبت درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/01  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/145/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

موسوی  عدنان  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یان  سامر مژگان   : خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  ز درخواست  به  دادرسی  طالق  خواسته  به 
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اباد  دولت  شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع  برخوار  شهرستان   ) )حقوقی 
ونده  9409983751301122   ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/08  پر
و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:30 ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد 
حاضر رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

 گردد. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
یخ 95/01/30  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/141/م الف به تار

گهی حصر وراثت آ
یدی وجین دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به  آقای رمضان مر
ده  کالسه 13/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یدی کمشچه بشناسنامه 1108 در  وان حسین مر و چنین توضیح داده که شادر
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/06/31 یخ  تار
آن مرحوم منحصر است به:1-حسن ش.ش 48  )2( رمضان ش.ش 48   هردو 
یفات مقدماتی  زندان متوفی( اینک با انجام تشر زند حسین  )فر یدی کمچه فر مر
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/01 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/152/م الف به تار
قای فرشاد صالحی  گهی ابالغ به آ آ

نظر به اینکه آقای فرشاد صالحی به اتهام توهین و تهدید و افترا حسب شکایت 
کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  علی  محمد  زند  فر پور  اکبر  سارا  خانم 
محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   29 د   941444
دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   30 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از 
د، در صورت عدم حضور پس از یکماه از  پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شو
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره :2118/ م الف دادیار  تار

شعبه 29 دادسرای عمومی اصفهان
قای محسن امینی  گهی ابالغ به آ آ

اتهام توهین و ضرب و جرح حسب شکایت  به  امینی  آقای محسن  اینکه  به  نظر 
کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  رجبعلی  زند  فر زمانی  عبدالرسول  آقای 
دن محل  نبو معلوم  بواسطه  یه  ابالغ احضار و  تعقیب است  29 تحت  د   941356
دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   30 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از 
د، در صورت عدم حضور پس از یکماه از  پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شو
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره :2117/ م الف دادیار  تار

شعبه 29 دادسرای عمومی اصفهان
گهی ابالغ آ

زند رضا به اتهام انتقال مال غیر نسبت  پیشنویس آگهی ابالغ علی نحوی نژاد فر
ونده  از طرف این دادسرا در پر ل مسکونی و....،  به دو دانگ از شش دانگ منز
دن محل  نبو بواسطه معلوم  یه  ابالغ احضار و  تعقیب است  940160 تحت  کالسه 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
یخ انتشار آگهی در  در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تار
پرسی دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش  شعبه 21 باز
یخ انتشار آگهی اقدام  از تار د در صورت عدم حضور پس از یک ماه  حاضر شو
دادسرای   21 شعبه  پرس  باز الف  م   /2120 شماره:  شد.  خواهد  معمول  قانونی 

عمومی و انقالب طالبی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه:  نام :حسین  نام خانوادگی: ابوالحسنی نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : محسن نام خانوادگی : خیر 
وی رستوران بیستون – آلمینیوم  وبر زی – ر خواه نشانی محل اقامت : بلوار کشاور
اصفهان  حوزه   94/6/28 یخ  398تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  شکوه 
شورای حل اختالف شهرستان 16 که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم 
ینه  یال هز یال بابت اصل خواسته و 290/000 ر است به : پرداخت مبلغ 14/000/000 ر
در  وصول  لغایت   88/12/20 رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 2079/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان



کودکیشوخطبع چگونه
کنیم؟ تربیت

کودکانــی کــه درک درســتی از شــوخی دارنــد، نســبت به دیگر 
همســاالن خود، شــادتر هستند.

ــده  ــی خوش خن کودک ــتن  ــن، داش ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
کارشناســان یکــی از اصــول  و شــوخ طبع هــم امتیــاز اســت. 
مهــم تربیتــی در خانــواده را پــرورش مهــارت شــوخ طبعی 
و  اســت  کتســابی  ا ویژگــی  یــک  شــوخ طبعی  می داننــد. 
کودکانشــان  وجــود  در  را  ویژگــی  ایــن  می تواننــد  والدیــن 
رشــد و پــرورش دهنــد. وجــود حــس شــوخ طبعی و پــرورش 
و  شــاداب تر  گرم تــر،  را  خانوادگــی  زندگــی  مهــارت،  ایــن 
کــودک،  جذاب تــر می کنــد. شــما بــه عنــوان اولیــن مربیــان 
قــرار  خــود  روزانــه  زندگــی  از  بخشــی  را  طنــز  و  شــوخی 
دهیــد و بــرای ایجــاد زمینــه شــکوفا شــدن اســتعدادهای 
کنیــد نــه اینکــه طنزپــردازی  کودکانتــان تــاش  شــوخ طبعی 
کنیــد. شــادی رایــگان نیســت؛  کودکانتــان تحمیــل  را بــه 
شــوخ طبعی  بــرای  را  الزم  بهــای  بایــد  خانواده هــا 
گفت وگوهــای  کــه در  کودکانشــان بپردازنــد؛ بــه ایــن ترتیــب 
محــاوره ای و روزمــره خــود از طنــز اســتفاده و نگــرش طنــز را 
ــد  کســب شــوخ طبعی بای ــرای  ــد. ب کنن ــز در خــود تقویــت  نی
کــرد. شــما بــا پــرورش مهــارت شــوخ طبعی نگــرش  تــاش 
کودکتــان تقویــت و بــه رشــد خاقیــت او  مثبــت را در وجــود 
کمــک می کنیــد.الزم بــه ذکــر اســت، نکتــه حایــز اهمیــت در 
کــودک اســت. قطعــا آنچــه بــرای  پــرورش شــوخ طبعی، ســن 
کودکــی در ســنین  کــودک نوپــا جالــب اســت، بــرای  یــک 
باالتــر جالــب و خنــده دار نخواهــد بــود. شــما بــه عنــوان پــدر 
گاه، بایــد اطاعــات و دانســته های خــود را در  و مــادری آ
ایــن زمینــه ارتقــا بخشــید و از شــوخی هایی متناســب بــا ســن 
کنیــد. بــه عنــوان مثــال می توانیــد از  کــودک خــود اســتفاده 
گفتــاری و دیــداری  و  شــوخی های تصویــری، شــنیداری 
کتاب هــای  همچــون نمایــش، پانتومیــم و فیلــم، رادیــو، 
کودکتــان  متنــوع و … متناســب بــا درک و موقعیــت ســنی 
کــه زمینه ســاز  کنیــد. یکــی از راهکارهــای اساســی  اســتفاده 
بــروز نگــرش طنــز در کــودکان می شــود، ســپری کــردن زمانــی 
کلمــات  کمــک بــازی بــا  از روز بــه خنــده و شــادی اســت. بــه 
و تصاویــر نیــز می توانیــد، درک فرزندتــان را از طنــز افزایــش 
کمــک مهارت هــای  کــه شــما بــه  دهیــد. بــه ایــن صــورت 
کنیــد و بخندیــد و  خودتــان داســتان های طنزآمیــز بیــان 
کلمــات و تصاویــر  بــر اســاس  کودکتــان هــم بخواهیــد  از 
کنــد. مطالعــه  پیــش رو داســتانی طنزآمیــز بــرای شــما بیــان 
کمــدی و لطیفــه نیــز بــه بــروز نگــرش طنــز در  داســتان های 
کودکتــان در زمینــه  کمــک می کنــد. بــه تاش هــای  کــودکان 
اســتفاده از طنــز بی تفــاوت نباشــید و بــرای تاش هــای او 
ارزش قایــل شــوید. در واقــع بــرای تکــرار ایــن عمــل از ســوی 
کودکتــان تشــویق را فرامــوش نکنید.شــوخی به روح شــادی 
کــردن راهــی بــرای  می بخشــد؛ امــا بســیاری از افــراد در پیــدا 
گــر بــه دنبــال شــادکامی  شــاد بــودن مهــارت الزم را ندارنــد. ا
هســتید و می خواهیــد فرزندتــان احســاس خوبــی بــه زندگــی 
کوچکــی چــون  ــاد بدهیــد از حــوادث  ــه او ی داشــته باشــد، ب
گرفتــن  خــوردن غــذای مــورد عاقــه، رفتــن بــه میهمانــی، 
لذت هــای  کــه  ببــرد  را  لــذت  نهایــت   … و  خــوب  نمــره 
کننــد. دایــره تفریــح و  کوچــک، بیشــتر می تواننــد او را شــاد 
شــادمانی وســیع اســت. تفریــح بــه معنــی شــادی و شــادمانی 
اســت و جــزو مراحــل رشــد شــخصیتی فــردی و اجتماعــی 
کوتاهــی  کســی در تفریــح  انســان محســوب می شــود. هــر 
کنــد در حقیقــت در بعــد تکامــل شــخصیتی خویــش کوتاهی 
کــه  کــرده اســت. در دنیــای پرمشــغله امــروزی هــر فعالیتــی 
باعــث از بیــن رفتــن غــم و غصــه و خســتگی و زمینه ســاز 
کار و زندگــی بــا نشــاط بیشــتر شــود، بــه نوعــی  بازگشــت بــه 
تفریــح محســوب مــی شــود و تأثیــر بســیار در رســیدن بــه 

خوشــبختی دارد.
کــه بــا اصــول  از نظــر اســام شــادی و تفریحــی مناســب اســت 
و  روانــی  اســتعدادهای  رشــد  و  اســامی  تربیــت  و  تعلیــم 
شــخصیتی مغایرت نداشــته باشــد؛ از جمله تفریحات مورد 
کار و تــاش،  توجــه اســام می تــوان بــه دیــد و بازدیــد اقــوام، 
اسب ســواری،  شــنا،  نظیــر  ورزشــی  فعالیت هــای  انجــام 
کــه در میــان آن هــا خوشــرویی  کــرد  تیرانــدازی و … اشــاره 
چشــم  بــه  هــم  مومــن  دل  شــادکردن  و  خوشــگویی  و 
کــردن دیگــران  می خــورد. شــاد بــودن، هنــر اســت و شــاد 
هنــری برتــر. از جملــه ویژگی هــای یــک شــوخی ســالم ایــن 
کــه منافاتــی بــا بالندگــی انســانی و رشــد شــخصیت  اســت 
اســامی نداشــته باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر بــه شــوخی هایی 
کــه باعــث آزار و اذیــت دیگــران نشــود و بــه شــخصیت فــرد 

لطمــه ای وارد نکنــد، شــوخی ســالم می گوینــد.
 جام نیوز

فرزندپروری؛

۲۱روزشکنجهزجرآوربرایزن
بیپناهدرمشهد

شــکنجه  روز   21 از  پــس  اعظــم  اســت.  زنــده  اعظــم 
دخترانــش  و  او  اســت؛  زنــده  هنــوز  شــوهرش،  توســط 
و  هدیــه  زنده انــد.  هنــوز  امــا  نخوردنــد؛  غــذا  روز   21
امــا  زنده انــد؛  هنــوز  او  7ســاله  و   5 دختــران  هانیــه، 
خوشــحال خانــه  زنــگ  صــدای  از  هیچ وقــت   دیگــر 

 نمی شوند.
اعظــم هــر شــب همــه  21 روز شــکنجه را در خاطراتــش 
ــه شــوهر معتــادش  ــه چگون ک ــد  مــرور می کنــد؛ مــرور می کن
آن  می کنــد  مــرور  دهــد؛  آزار  چاقــو  بــا  را  او  توانســت 
و دیگــر  زور در دهانــش می ریختــه  بــه  را  کــه آب  زمــان 
کــه می خوابــد  نمی توانســته نفــس بکشــد. او هــر شــب 
صنــدوق  یــک  درون  کــه  می افتــد  شــب هایی  یــاد  بــه 
کســیژن پاهایــش می ســوخته؛  فلــزی دربســته و بــدون ا
می کــرده روشــن  آتــش  صنــدوق  زیــر  شــوهرش   چــون 

 است.
دخترانــش  خیــال  امــا  بخوابــد،  می خواهــد  اعظــم   
کشــیدن بــه یــاد لحظــه ای  نمی گــذارد؛ او هنــگام نفــس 
دختــرش کــردن  خفــه  حــال  در  شــوهرش  کــه   می افتــد 

 بود.
 بــه یــاد مــی آورد شکســته شــدن فــک هانیــه بــا ضربــات 

شــوهرش. وحشــیانه 

دردسرشوهرصیغهایمادربرای
دخترجوان

دختــر جــوان وقتــی در خیابان هــای مشــهد ســرگردان 
گفــت  بــود، توســط پلیــس بازداشــت شــد. ایــن دختــر 
گریختــه اســت؛ چــون مــادرش بــه عقــد  کــه از خانــه 
موقــت پســر جوانــی هــم ســن او درآمــده اســت. ایــن 
دختــر بــه واحــد مشــاوره پلیــس انتقــال می یابــد و بــه 
کانتــری  مــادرش اطــاع داده می شــود تــا خــودش را بــه 
گفت وگــوی مــادر و دختــر وقتــی همدیگــر را  برســاند. 
نشســته  گوشــه ای  در  اســت:دختر  خواندنــی  دیدنــد، 
بــود، مثــل مجســمه ای بی حرکــت، پلــک هــم نمــی زد. 
طــرف  بــه  و  برخاســت  صندلــی  روی  از  38ســاله  زن 

دختــر جــوان آمــد.
- مهــری جــان، نیــازی نیســت ســیر تــا پیــاز زندگی مــان 
بایــی  چــه  پــدرت  کــه  بگــو  کنــی.  بازگــو  این جــا  را 
شــدت  از  کــه  جــوان  ....دختــر  و  آورده  ســرمان  بــه 
کنــد،  کنتــرل  را  خــود  نمی توانســت  عصبانیــت 
بی رحــم  بــاد  برابــر  در  بی جــان  زرد  برگ هــای  مثــل 
ــم  ــت.-  ول ــا برخاس ــد و از ج ــاب ش ــای زن، بی ت گفته ه
کــن دســت از ســرم بــردار دیگــه، نمی دونــی بــرای چــی 
کــردم یــا خودتــو بــه ندونــم کاری می زنــی  از خونــه فــرار 

مــادر مــن.
کــه بیــن زن و دختــر جــوان انجــام شــد  گفت وگویــی  بــا 
38ســاله  زن  هســتند.  دختــر  و  مــادر  آن هــا  دریافتــم 
کــه انــگار دنبــال  حاضــر بــه صحبــت نبود.امــا دختــرش 
کنــد، قصــه تلــخ  فرصتــی می گشــت تــا ســفره دلــش را بــاز 
زندگــی اش را این گونــه بیــان داشــت: پــدرم اهــل هیــچ 
کار نمی داد و دوســت داشــت  خافــی نبــود، فقــط تــن به 
در خانــه بنشــیند و مفــت بخــورد و بخوابــد. بــا ایــن 
کلفتــی  وضعیــت مــادرم مجبــور بــود در خانه هــای مــردم 
کنــد. او چندبــار از  کنــد و شــکم مــن و خواهــرم را ســیر 
بدهنــد.  انجــام  کاری  تــا  خواســت  پــدرم  خانــواده 
نصایــح پدربــزرگ و مادربزرگــم نیــز اثــری نداشــت. پــدرم 
کاری در خــور شــأن او و بــا درآمــد بــاال  می گفــت بایــد 
کــه  کنــد و هــر روز وعــده ســر خرمــن مــی داد. مــادرم  پیــدا 
از ایــن شــرایط خســته شــده بــود، تقاضــای طــاق داد تــا 
او را بترســاند. امــا پــدر از خــدا خواســته بی هیــچ شــرطی 
کــرد. بعــد از  در دادگاه حاضــر شــد و طاق نامــه را امضــا 
ــادرم  ــد. م ــن ش ــان روش ــف زندگی م ــا تکلی ــی آن ه جدای
کار می کــرد و اتفاقــا وضــع مالــی مــا بهتــر هــم شــده بــود؛ 
ج خریــد  چــون دیگــر الزم نبــود دو ســوم حقوقــش را خــر
کلــه پســری جــوان  گهــان ســر و  کنــد؛ امــا نا مــواد مخــدر 
ــادرم را عقــد موقــت  ــا پیــدا شــد. می گفــت م ــه م در خان
از  مــن  افــزود:  می کشــیدم:دختر  .عــذاب   ... و  کــرده 
حضــور ایــن مــرد غریبــه در خانــه رنــج می بــردم و بــرای 
همیــن هــم بــا مــادرم درگیــر شــدم. در ایــن لحظــه پســر 
گــر  کــرد، ا جــوان هــم وارد خانــه شــد و بــا چاقــو تهدیــدم 
کلمــه حــرف بزنــم ... . از خانــه بیــرون زدم. در  یــک 
کانتــری  کــه مامــوران  خیابان هــا ســرگردان شــده بــودم 
مرکــز  بــه  امــروز  کردنــد.  دســتگیرم  مشــهد  کاظم آبــاد 
ــا شــنیدن  کــه ب مشــاوره معرفــی شــده ایم.زن 38ســاله 
اظهــارات دختــرش دچــار اضطــراب زیــادی شــده بــود 
و  راســت می گویــد؛ مقصــرم  بهنــاز  گفــت:  و  آمــد  جلــو 
خــودم را لعــن و نفریــن می کنــم. زن جــوان بــا صدایــی 
ــان دوســت و آشــنا  گفــت: همیشــه اســمم ســر زب ــرزان  ل
بــه شــادی و نشــاط و زیبایــی ام حســرت  بــود. همــه 
خواســتگاری  موقــع  کــه  بهنــاز  پــدر  امــا  می خوردنــد؛ 
را  شــخصیتم  بــود،  درآورده  را  پــدرم  خانــه  در  پاشــنه 
ــا ندانم کاری هایــش احســاس حقــارت  ــرد؛ ب ک لگدمــال 
سراســر  منفــی  حــس  ایــن  طــاق  از  بعــد  و  می کــردم 
کشــیده بــود. بــرای همیــن هــم  وجــودم را بــه آتــش 
فریــب مــردی جــوان را خــوردم و وقتــی او در خانــه ام 
کشــید، فهمیــدم چــه اشــتباهی  بــه روی دختــرم چاقــو 
کنــم و  کــرده ام. مــن هــم می خواهــم خــودم را اصــاح 
گذاشــته ایم بــرای همیشــه بــه  بعــد از ایــن ماجــرا، قــرار 

شهرســتان برویــم و ... .
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ــراد ســیگاری  ــرای اف ــوه ارزشــمند در درمــان اســترس و ب ایــن می
نیــز بســیار مفیــد اســت.

گــر تــا بــه حــال پرتقــال را فقــط  کیمیــای وطــن، ا گــزارش  بــه 
بــه خاطــر ویتامیــن ث بــاالی آن و پیشــگیری از ســرماخوردگی 
کنیــد.  آن  را جایگزیــن  کیــوی  مصــرف می کردیــد، می توانیــد 

برابــر  کیــوی دو برابــر پرتقــال، شــش  ویتامیــن ث موجــود در 
ــر ســیب اســت.  ــزان مــواد مغــذی آن هشــت براب ــرش و می لیموت
کمتــر از مــوز اســت؛  مقــدار پتاســیم آن از نظــر وزنــی تــا حــدی 
کلســیم، آهــن و اســیدفولیک   ،E، A همچنیــن دارای ویتامیــن
کالــری انــرژی دارد. کیــوی متوســط، 46  می باشــد. یــک عــدد 
کننــده پتاســیم بــه نــام  کیــوی دارای مقادیــر زیــادی آنزیــم حــل 
گوشــت  کــردن  کــه از نظــر تجــاری بــرای نــرم  پاپاییــن اســت 
مفیــد اســت؛ امــا احتمــال دارد بــرای برخــی افــراد آلــرژی زا باشــد؛ 
مســتعد  دارنــد،  حساســیت  آنانــاس  بــه  کــه  افــرادی  به ویــژه 
حساســیت بــه ایــن میــوه نیــز هســتند. ایــن آنزیــم بــا پختــن میــوه 

ــی رود. ــن م ــرعت از بی ــه س ب
کیــوی خــام در ِدســرهای حــاوی  بــه ایــن ترتیــب اســتفاده از 
شــیر یــا هــر فــرآورده لبنــی دیگــر نامناســب اســت؛ زیــرا ایــن آنزیــم 
کــه بــوی بســیار بــدی تولیــد  در عــرض چنــد دقیقــه در حالــی 

کــردن پروتئیــن شــیر می نمایــد. می کنــد، شــروع بــه حــل 
کیــوی در معــده بــه وســیله اســید معــده از  متأســفانه آنزیم هــای 
گوشــتی  بیــن مــی رود؛ امــا اســید معــده بعــد از خــوردن غذاهــای 
کیــوی  آنزیم هــای  و  می شــود  خنثــی  مقــداری  زیــاد  لبنــی  و 
می تواننــد مــدت کوتاهــی فعالیــت کننــد و ایــن زمــان کافی اســت 
کوچک تــری  تــا مــواد پروتئینــی در اثــر ایــن آنزیم هــا بــه قطعــات 
تجزیــه شــوند و ایــن امــر، عمــل هضــم غذاهــای ســنگین را در 

معــده و روده آســان تر می کنــد.
کیــوی ماننــد قــرص آســپرین موجــب رقیــق شــدن خــون می شــود 
ک در خــون جلوگیــری می کنــد. ایــن میــوه بــه دلیل  و از ایجــاد پــا
کــه بــر ســطح تری گلیســیرید دارد، از غلظــت  کاهندگــی  خاصیــت 
خــون می کاهــد و از تنــگ شــدن عــروق و بــروز انــواع ســکته ها 

جلوگیــری می کنــد.
عایــم  کاهــش  در   C ویتامیــن  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 

داده  نشــان  مطالعــات  و  اســت  مؤثــر  بســیار  آســم  بیمــاری 
مصــرف  میــوه  ایــن  از  عــدد   5 تــا   7 هفتــه  در  کــه  کودکانــی 
بــه  نســبت  کمتــری  تنفســی  عایــم  دارای  می کننــد 
میــل کیــوی  عــدد   1 فقــط  هفتــه  در  کــه  هســتند   کودکانــی 

 می کنند.
ســرطان  بــروز  از  و  تقویــت  را  بــدن  حفاظتــی  سیســتم  کیــوی 
جلوگیــری می کنــد. ایــن میــوه بــا داشــتن ویتامیــن C و اســید 

می گــذارد. اختیــار  در  ضدســرطان  اساســی  مــاده  دو  قهــوه 
کیوی پادزهر سیگار    

ســیگاری ها بــه ویتامیــن C بیشــتری نیــاز دارنــد؛ زیــرا مــواد ســمی 
مخصوصــا رادیکال هــای آزاد موجــود در دود ســیگار، ویتامین هــا 
را از بیــن می بــرد. بنابرایــن ســیگاری ها بایــد حــدود 40 درصــد 
کننــد. ایــن مقــدار بــا خــوردن 2 عــدد  بیشــتر ویتامیــن C مصــرف 

کســب می شــود. کیــوی 

کیوی،بمبیعلیهاسترس

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433
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کــه روز جمعــه  گزارشــی  ســازمان عفــو بیــن الملــل در 
منتشــر شــد، ارتــش نیجریــه را بــه قتــل عــام صد هــا مــرد 
و زن و کــودک مســلمان شــیعه در مــاه دســامبر در یکــی از 

کــرد. شــهرهای شــمالی ایــن کشــور متهــم 
عفــو بیــن الملــل در گــزارش خــود ادعــای ارتــش نیجریــه 
کــه معترضــان وابســته بــه جنبــش اســامی نیجریــه  را 
کــی« در شــهر زاریــا پــس  بــه رهبــری »شــیخ ابراهیــم زکزا
از محاصــره خــودروی حامــل فرمانــده ســتاد مشــترک 
ارتــش قصــد بــه قتــل رســاندن وی را داشــته اند بی پایــه 
و اســاس خوانــد. فــردای آن روز نظامیــان ارتش نیجریه 
کــرده و بیــن  بــه چندیــن ســاختمان در شــهر حملــه 
روزهــای دوازدهــم تــا چهاردهــم دســامبر، حــدود ۳۵۰ 

مســلمان را قتــل عــام کردنــد.
گــزارش خــود بــه نقــل از شــاهدان  عفــو بیــن الملــل در 
تصریــح کــرد نظامیــان ارتــش یــک درمانــگاه متعلــق بــه 
کــه در آن ده هــا بیمــار و زخمــی در حــال  مســلمانان را 
مــداوا بودنــد، آتــش زدنــد و ایــن افــراد زنــده در آتــش 

ســوختند.
یکــی از شــاهدان ایــن واقعــه مــی گویــد: ســربازان ارتــش 
بــه  متعلــق  مجتمــع  در  پزشــکی  تاسیســات  از  یکــی 
جنبــش اســامی را بــه آتش کشــیدند و کســانی کــه دچار 
جراحــت شــدید شــده بودنــد و امــکان فــرار نداشــتند زنده 

زنــده ســوختند.
کادونــا در  پــس از آنکــه یــک مقــام محلــی در اســتان 
ــت  ــیون حقیق ــک کمیس ــه ی ــته ب ــه گذش ــه هفت نیجری
یــاب اعــام کــرد نظامیــان ارتــش به طور مخفیانــه ۳۴۷ 
جســد را در گورهــای جمعــی دفــن کرده انــد، عفــو بیــن 
الملــل آغــاز یــک تحقیــق مســتقل را دربــاره ایــن جنایــت 

خواســتار شــد. منبــع: ابنــا

ارتشنیجریهبهقتلعام
شیعیانزاریامتهمشد

 امام علی علیه السالم :
َالَعقُل َیهدى وَ ُینجی، وَ الَجهُل ُیغوى َو ُیردى؛

ــی گمــراه  ــد و نادان ــی  ده ــات م ــد و نج ــى مــی  کن عقــل راهنمای
مــی  کنــد و نابــود مــی  گردانــد.

ر الکلم،ص51 تصنیف غرر الحکم و در

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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مــواد  تزریــق  طریــق  از  هندوانه هــا  از  بعضــی 
گاهــی  شــیمیایی زودتــر و ســریع تر رشــد می کننــد و 
کــه تــرک برمی دارنــد؛  بــه حــدی بــزرگ می شــوند 
مصــرف ایــن هندوانه هــای دستکاری شــده بــه 

هیــچ  وجــه توصیــه نمی شــود.
از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
نیــز  شــما  شــاید  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 
در  هندوانه هــا  از  بعضــی  کــه  باشــید  شــنیده 
شــهرهای  جملــه  از  جهــان  شــهرهای  بعضــی 
ترک برداشــته  و  بــاز  چیــن،  شــرق  قســمت 
بــاز بــودن آن را نشــان  هســتند و فروشــندگان، 
می کننــد؛  قلمــداد  هندوانه هــا  رســیدگی  از 
هندوانه هــا  بــه  مزرعــه داران  کــه  حالــی  در 
در  رشــد دهنده  شــیمیایی  مــواد  حــد  از  بیــش 
بــازار   هــوای شــرجی و مرطــوب تزریــق و روانــه 

می کنند.
و  هندوانــه  پرورش دهنــدگان  از  برخــی 
قصــد  شــیمیایی  مــواد  تزریــق  بــا  مزرعــه داران 
بزرگ تــر و ســنگین تر جلــوه دادن هندوانه هــا را 
کننــد  دارنــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد بیشــتر ســود 
کــه  گران تــر بفروشــند؛ در حالــی  و هندوانه هــا را 
کار چــه آســیبی بــه ســامت  نمی داننــد بــا ایــن 
از مــاده ای  افــراد وارد می کننــد؛ در واقــع  آن هــا 
ســیتوکین  نوعــی  فورکلرفنــورون،  نــام  بــه 
میوه هــا  رشــد  ســرعت  کــه  می کننــد  اســتفاده 
حالــت  و  می کنــد  دوچنــدان  را  آن هــا  انــدازه  و 

می بــرد.  بیــن  از  را  آن هــا  ســالم  و  طبیعــی 
شــهرهای  از  بســیاری  در  و  ناپســند  کار  ایــن 
چیــن  کشــور  در  خصــوص  بــه  جهــان  کوچــک 
قبیــل  ایــن  زودتــر  هرچــه  بایــد  و  اســت  شــایع 
میوه هــا  ایــن  صــادرات  و  ک  خطرنــا اقدامــات 
بــه نقــاط دیگــر متوقــف شــود؛ در ایــن شــرایط، 
کــه  می شــود  بــزرگ  آنچنــان  میــوه  گاهــی 

. کــد می تر
دیگــری  میوه هــای  هندوانــه،  بــر  عــاوه   
دســتخوش  نیــز  خربــزه  و  کیــوی  همچــون 
کــه اقدامــی  چنیــن تغییــرات مضــری می شــوند 
ســبب  اقــدام  ایــن  می شــود.  تلقــی  غیرقانونــی 
کاهــش  میوه هــا،  مســمومیت  ســطح  افزایــش 
موجــب  و  میوه هــا  بــودن  ســالم  و  کیفیــت 
انســان بــدن  در  هورمونــی  تغییــرات   بعضــی 

 می شود.

ادراری،  شــب  گفــت:  روان  ســامت  پزشــک  یــک 
اســت  اختاالتــی  شــایع ترین  تیــک  و  زبــان  لکنــت 
کــودکان ســنین  کــه بــه دنبــال طــاق والدیــن بــرای 
در  اختــاالت  ایــن  البتــه  می آیــد،  وجــود  بــه  پاییــن 
کــودکان طــاق  کــودکان نیــز وجــود دارد امــا در  ســایر 
بیشــتر مشــاهده مي شــود. هــورا چیت ســاز،  بــا بیــان 
ــا توجــه بــه  کــودکان ب ــر  اینکــه تاثیــر جدایــي والدیــن ب
کــرد: شــب اداري  ســن آن هــا متفــاوت اســت، اظهــار 
کــودکان پــس از جدایــي  یکــي از شــایع ترین اختــاالت 
گونــه دفــع ادرار در  کــه بــه معنــاي هــر  والدیــن اســت 
هنــگام خــواب نیســت بلکــه حتمــا بایــد بیــش از دو بــار 
ــد. وی  ــته باش ــه داش ــی ادام ــاه متوال ــه م ــه و س در هفت
گفتــه شــده در  بــا شــرایط  اینکــه دفــع ادرار  بیــان  بــا 
کمتــر شــب اداري محســوب  کمتــر از پنــج ســال  ســنین 
نمي شــود، افــزود: شــب ادراری در پســر بچه هــا بیشــتر 
مشــاهده می شــود و ســابقه فامیلــی و مــواردي ماننــد 
آداب دستشــویی رفتــن در بــروز آن موثــر اســت. ایــن 
ــي از  ــان یک ــت زب ــن لکن ــامت روان هم چنی ــک س پزش
کرد  اختــاالت ناشــي از طــاق والدیــن بــر کودك عنــوان 
کــه  ع اختــال رشــد اســت  گفــت: لکنــت زبــال یــک نــو و 
کــودکان الفــاظ را طوالنی تــر ادا و  ممکــن اســت  برخــی 
کــه  کننــد، ایــن مشــکل در زمان هایــی  یــا مــداوم تکــرار 
کــودک اضطــراب دارد، در جمع هــاي زیــاد و یــا نــا آشــنا 
بیشــتر مشــاهده شــده اســت. چیــت ســاز بــا بیــان اینکــه 
ــان در پســر بچه هــا بیشــتر مشــاهده  اختــال لکنــت زب
شــده اســت و معمــوال در ســنین قبــل از مدرســه اتفــاق 

کــودک کنترل  کــه هیجــان  می افتــد، گفــت: در صورتــی 
کنتــرل  و مانــع عصبانیــت باشــیم لکنــت زبــان قابــل 
اســت و در ســنین بعــد از مدرســه الزم اســت مداخــات 
انجــام  کــودکان  از  دســته  ایــن  بــرای  درمانــی  گفتــار 
حــرکات  معنــاي  بــه  عصبــي  تیك هــاي  وی  شــود. 
کــودکان  از دیگــر مشــکات  را  ســریع و تکــرار شــونده 
طــاق  کــودکان  در  معمــوال  تیــك  گفــت:  و  دانســت 
پلــک زدن هــای مکــرر  بــه صــورت  و  اتفــاق مي افتــد 
کــودک  و یــا بــه صــورت صوتــی ماننــد ســرفه اســت و 
تــوان مقاومــت در مقابــل ایــن رفتارهــا را نــدارد. ایــن 
پزشــک ســامت روان بــا بیــان اینکــه معمــوال تیــک 
گــردن بیشــتر از ســایر اندام هــا  در قســمت های ســر و 
مشــاهده می شــود و موقــع خــواب وجــود نــدارد، اضافــه 
کــودکان بیشــتر  کــه شــدت اضطــراب  کــرد: در مــواردی 
می شــود تیــک ســریع تر می شــود و قطعــًا در اعتمــاد بــه 

گذاراســت. کــودکان تأثیــر  نفــس 

کنید کودکانهشدار!ازخوردنایننوعهندوانهاجتناب شبادراری،لکنتزبانوتیکشایعترینتاثیرطالقبر

جدول سودوکو - شماره 5پاسخ جدول سودوکو شماره 4
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. ــرار گی تکــرار ق

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.


