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دنــد: دیانــت مــا عیــن سیاســت ماســت و  امــام )ره( فرمو
سیاســت مــا عیــن دیانــت ماســت.

د را   بــا ایــن فرمایــش، یــک سیاســتمدار و کســی کــه خــو
نامــزد انتخــاب بــرای مجلــس اســامی مــی کنــد، بایــد در 
ســخن گفتــن، موضــع گرفتن،پیگیــری امــور و در معرفــی 
ــد  ــخگو بدان ــی پاس ــر اله د را در محض ــو ــردم خ ــه م د ب ــو خ

مگــر نــه اینســت کــه:
د  ــم محضــر خداســت«؛ اگــر چنیــن اندیشــیده شــو  » عال
همــه اقدامــات او و قــدم هایــی کــه برمــی دارد موثــر و در راه 
اصــاح منطقــه و حــوزه انتخابیــه و کشــور و ملــت و نظــام 
نمی کنــد؛  کاری  سیاســی  هرگــز  دو  بــو خواهــد  اســامی 
ماســت،  سیاســت  عیــن  مــا  دیانــت  مفهــوم  از  کــه  چــرا 
العالــی  مدظلــه  رهبــری  معظــم  مقــام  شــد.  خواهــد  دور 
کار  در  کــه  کــس  هــر  یعنــی  سیاســی،  تقــوای  دنــد:  فرمو
سیاســت اســت، ســعی کنــد بــا مســایل سیاســی صادقانــه 
وی دلســوزی برخــورد کند؛سیاســت بــه  و دردمندانــه و از ر
وغ گفتــن بــه افــکار  یــب و در معنــای پشــت هــم انــدازی و فر
عمومــی مردم،مطلــوب اســام نیســت )دیــدار بــا ســتادهای 
ده انــد : مــا  نمــاز جمعــه ســال ۱۳۸۱( و هــم ایشــان فرمو
یــم بــه یکرنگی،احتیــاج  یــم بــه صفا،احتیــاج دار احتیــاج دار
یــم بــه اینکــه  وح اخــوت و برادری،احتیــاج دار یــم بــه ر دار
دش  هــر انســانی در جامعه مــان نســبت بــه همســایگان خــو
در خانــه، در محــل کســب، در خیابــان احســاس امنیــت 
د را در امــان بدانــد، احســاس ناامنــی نکنــد،  کنــد و خــو
بیاید؛ترحــم  در  ملــی  خصــال  صــورت  بــه  بایــد  این هــا 
بــه  امیــد  یــق  ر آینده،تز بــه  امیــد   ، یکدیگــر  بــه  کــردن 
دیگــران، اینهــا خصوصیاتــی اســت کــه اگــر در ملــت باشــد 
پیمایــد.)۸۸/۶/۲۰( مــی  خــوب  را  تکامــل  راه  ملــت   آن 
گــر امــور مــورد عنایــت ولــی امــر مســلمین مــورد توجه   بــه واقــع ا
اصحــاب سیاســت و طرفــداران آن هــا باشــد، بــه خــودی خــود 
 تقــوای سیاســی حاصــل می گــردد و اخــاق سیاســی تأمیــن

 می شود ...                                                             ادامه از صفحه 

سپاه، قلب انقالب اسالمی 
ایران است
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که امام آمد... روزی 
که نور آمد و ظلمت رفت روزی 

ســاعت، نــه و ســی و هفــت دقیقــه و ســی ثانیــه را نشــان 
مــی دهــد؛ در دل هــا طوفــان عشــق برپاســت و بــی تــاب 
کنــد. روز 12 بهمــن 1357  زیــارت  را  امامــش  تــا  اســت 
کننــدگان  ــروه منتخــب اســتقبال  گ ــان حلقــه  امــام در می
از پله هــای هواپیمــا بــا آرامــش آســمانی، دســت در دســت 

ــد . خلبــان فرانســوی فــرود آمدن
و  فــراز  انقــاب  کــه  ...37ســالی  گذشــت  ســال   37
امــروز  و  گذاشــت  ســر  پشــت  را  بزرگــی  نشــیب های 
ــا آرمــان هــای آن امــام  ــر از هــر روز مــی رود ت مســتحکم ت
ــر و  ــا تفک ــده،  ب ــی ش ــام جهان ــد و اس کن ــق  ــزرگ را محق ب
کنــد.  کــرده را آمــاده ظهــور  اندیشــه هــای آن پیــر ســفر 
آری امــام، پــس از پانــزده ســال دوری از وطــن درمیــان 
ک   ــه خــا ــر مــردم، قــدم ب اســتقبال پرشــور و وصــف ناپذی
خاطــر  بــه  کــه  ســالی  پانــزده  گذاشــت؛  خــود  ســرزمین 
خروشــیدن بــر اســتبداد و طاغــوت و بــه خاطــر بــر زبــان 
کــردن حقیقــت بــه عــراق، ترکیــه و فرانســه تبعیــد  جــاری 
شــدند و پــس از 15 ســال در روز 12 بهمــن 57 بــه لطــف 
ایــران  بــه  اســتقبال کنندگان  منتخــب  میــان  در  خــدا 
فــرودگاه،   ســالن  بــه  امــام  ورود حضــرت  بــا  بازگشــتند. 
آورد.  در  لــرزه  بــه  را  فــرودگاه  ســالن  کبــر«  ا »اهلل  فریــاد 
ای  »خمینــی  ســرود  خوانــدن  بــا  کننــدگان  اســتقبال 
گونه هایشــان جــاری  امــام«، اشــک های مشــتاقانه را بــر 

کردنــد. 
گفتنــد:  حضــرت امــام طــی بیاناتــی در فــرودگاه تهــران 

مــن از عواطــف طبقــات مختلــف ملــت تشــکر می کنــم. 
کــه  عواطــف ملــت ایــران بــه دوش مــن بارگرانــی اســت 

کنــم.  نمی توانــم جبــران 
دقیقــه  بیســت  مــدت  بــه  خمینــی  امــام  ورود  هنــگام 
ــه طــور زنــده  مراســم اســتقبال توســط تلویزیــون ایــران ب
گهــان عکــس شــاه بــر روی صفحــه  پخــش شــد؛ امــا نا

تلویزیــون ظاهــر و برنامــه قطــع شــد . 
ــتقیم ورود  ــش مس ــان پخ ــع جری ــا قط ــردم ب ــده ای از م ع
حضــرت امــام از تلویزیــون بــه علــت هجــوم ماموریــن 
بــه  را  خــود  تلویزیون هــای  عصبانیــت،  از  نظامــی، 

کردنــد.  پــرت  خیابــان 
شــبکه  از  امــام  ورود  مراســم  پخــش مســتقیم  آنکــه  بــا 
تلویزیــون میلیــون هــا نفــر را درخانــه هــا پــای تلویزیــون 
دیــدار  بــرای  جمعیــت  ســیل  تهــران  در  بــود،  نشــانده 
و  شــده  تعییــن  مســیر  بــه  را  خــود  خمینــی  امــام  بــا 
کــه از فــرودگاه تــا بهشــت زهــرا بــه عنــوان  خیابان هایــی 
معبــر امــام انتخــاب شــده بــود، رســاندند و در دو ســوی 

 . شــدند  مســتقر  خیابان هــا 
کننــده از امــام  گفتــه مــی شــود طــول جمعیــت اســتقبال 

ــید .  ــی رس ــر م کیلومت ــه 32  ــی ب خمین
بیانات امام خمینی )ره(در بهشت زهرا 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
مــا در ایــن مــدت مصیبــت هــا دیــده ایــم؛ مصیبــت هــای 
کــه البتــه  بســیار بــزرگ و بعضــی پیــروز ی هــا حاصــل شــد 
بــوده؛ مصیبــت هــای زن هــای جــوان  بــزرگ  آن هــم 
ــدر از  مــرده، مردهــای اوالد از دســت داده، طفــل هــای پ

دســت داده. 
اوالد  کــه  این هــا  از  بعضــی  بــه  چشــمم  وقتــی  مــن 
خودشــان را از دســت داده انــد مــی افتــد، ســنگینی بــر 
بیــاورم.  تــاب  توانــم  نمــی  کــه  شــود  مــی  پیــدا  دوشــم 
بــر ملــت  کــه  ایــن خســارات  مــن نمــی توانــم از عهــده 
از  مــا وارد شــده اســت، برآیــم؛ مــن نمــی توانــم تشــکر 
کــه همــه چیــز خــودش را در راه خــدا  ایــن ملــت بکنــم 
ــت ــر عنای ــا اج ــه آن ه ــد ب ــی بای ــارک و تعال ــدای تب  داد؛ خ
مســتحق  کــه  گفتنــد  مــی  چــه  مــا  ...ملــت  فرمایــد.   
ایــن عقوبــات شــدند؛ ملــت مــا یــک مطلبــش ایــن بــود 
گــذاری شــد  کــه پایــه  کــه ایــن ســلطنت پهلــوی از اول 
کــه  گوییــم  برخــاف قوانیــن بود................مــا مــی 
تمــام  آدم،  آن  مجلــس  آدم،  آن  دولــت  آدم،  آن  خــود 
ــد،  ــه ایــن بدهن ــر ادامــه ب گ ــی اســت و ا ــر قانون ــا غی این ه
آن هــا  مــا  و  بشــوند  کمــه  محا بایــد  و  مجرمنــد  این هــا 
کنــم،  مــی  تعییــن  دولــت  مــن  می کنیــم.  کمــه  محا را 
ــن  ــت تعیی ــن دول ــم، م ــی زن ــت م ــن دول ــن ای ــو ده ــن ت م
کنــم، مــن بــه پشــتیبانی ایــن ملــت دولــت تعییــن  مــی 
کنــم، مــن بــه واســطه اینکــه ملــت مــرا قبــول دارد  مــی 
را  خــودش  هــم  خــودش  کــه  آقــا  ایــن  حضــار(  )تکبیــر 
قبــول نــدارد، رفقایــش هــم قبولــش ندارنــد، ملــت هــم 
قبولــش نــدارد، ارتــش هــم قبولــش نــدارد، فقــط آمریــکا 
دســتور  ارتــش  بــه  فرســتاده  و  کــرده  پشــتیبانی  ایــن  از 
ایــن  از  از او پشــتیبانی بکنیــد، انگلیــس هــم  کــه  داده 
کــه بایــد از ایــن پشــتیبانی گفتــه اســت  کــرده و   پشــتیبانی 

 بکنید.

 12 بهمن ماه سالروز ورود امام خمینی )ره( به وطن
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ادامــه از صفحــه یــک: لــذا همــه و همــه بایــد متوجــه 
و  انصــاف  اخــوت،  و  یکرنگــی  صمیمیــت،  و  صفــا 
و  باشــند  جامعــه  در  امیدآفرینــی  و  مــروت  و  رحــم 
کننــد.  گفتــار و رفتارشــان را بــر ایــن مبنــا پایه گــذاری 
کــه هریــک از نامزدهــا  تقــوای سیاســی ایــن اســت 
توانمندی هــای  اثبــات  بــه  آنــان  طرفــداران  و 
مجامــع  در  را  خــود  برنامه هــای  و  بپردازنــد  خــود 
کــه البتــه در ایــن امــر هــم بایــد  کننــد  ح  مردمی مطــر
ــم. ک ــه  ــاد و ن ــه زی ــود، ن ــوان ش ــت عن ــق اس ــه ح آنچ
آن  بــا  گذشــته  دوره هــای  در  آنچــه  بــه  نظــری   
برخــی  کــه  می گویــد  مــا  بــه  ایــم،  بــوده  رو  روبــه 
می شــوند  انتخابــات  عرصــه  وارد  کــه  افــرادی  از 
همراهــان  و  هــواداران  و  پیــروان  از  برخــی  نیــز  و 
گونــه درکــی از مفاهیــم  آنــان درک صحیــح و هیــچ 
آنــان  آنچــه  و  و  ندارنــد  و  نداشــته  اســام  سیاســی 
کرده انــد، جــز فســاد  بــه نــام اســام و اخــاق عمــل 
دنبــال  بــه  هریــک  واال  اســت؛  نداشــته  دنبــال  بــه 
اثبــات خــود بودنــد و خوبی هــا و بدی هــای خــود را 
بــا هــم می گفتنــد و از آنــان اغــراق و خــود بزرگنمایــی 
ــه رذایــل  ــز ب ــرای حــذف رقیــب نی ــده نمی شــد و ب دی
اخاقــی و بداخاقــی هــای سیاســی وارد نمی شــدند؛  
بــه  را  مــردم  سیاســی  بداخاقــی  بــه  نامزدهــا  ورود 
می کنــد  بی اعتمــاد  و  اســامی بدبین  نظــام  ارکان 
ــه ســود  ــادی و بداخاقــی سیاســی ب ــی اعتم و ایــن ب
هیچ کــس نخواهــد بــود و نیــز پیامدهــای بداخاقــی 
کردنــی نیــز نمی باشــد و قابــل  ک  هــای سیاســی پــا
تکذیــب نیــز نیســت و بــه قــول معــروف آب ریختــه 
کــرد و آب رفتــه را نمی تــوان بــه  را نمی شــود جمــع 

بازگردانــد. جــوی 
 علــی )ع( در نامــه ۱۲ نهــج الباغــه می فرماینــد : از 
کــرد  کــه ناچــار او را ماقــات خواهــی  خدایــی بتــرس 
و ســرانجامی جز حاضــر شــدن در پیشــگاه او نــداری.
کلــی تقــوا در   ایــن تعبیــر بلنــد مــوالی متقیــان معیــار 
بعــد شــخصی و سیاســی اســت و بدیــن معنــی اســت 
کــه انســان سیاســتمدار بــرای به دســت آوردن و بــه 
از  بهره بــرداری  و  تجربــه  و  علــم  کامــل  بســتن  کار 
رســاندن  در جهــت  خــود  اســتعدادهای خــدادادی 
کمــال مطلــوب تقــوای الهــی را در همــه  جامعــه بــه 
کار می بندد.ایــن تقــوا  ــه  مراحــل فکــری و اجرایــی ب
و  اســتعدادها  همــه  شــخص  کــه  می شــود  موجــب 
تجــارب و تمــام تــاش خویــش را بــرای اصــاح امــور 
کاری  ــم و  ــر و تصمی ــر فک ــرد و از ه گی کار  ــه  ــه ب جامع
لــذا  پرهیــز می کنــد.  برســاند،  بــه جامعــه ضــرر  کــه 
جــز بــه حــق و عــدل و انصــاف وارد نخواهــد شــد و 
ــزاری اســتفاده  ــرای رســیدن بــه رأی مــردم از هــر اب ب
ــزاری بهــره خواهــد جســت  ــرد؛ بلکــه از اب ک نخواهــد 
کوتــاه  کــه بــه قداســت هــدف باشــند. در یــک جملــه 
ــت  ــدان سیاس ــان در می ــی  انس ــی، یعن ــوای سیاس تق
کنــد و نتیجــه ایــن امــر  صادقانــه و خالصانــه عمــل 
و  انحــراف  از  پیشــگیری  سیاســی«   »تقواپیشــگی 
کــه خــدای  آســان ســازی شــرایط ســخت خواهــد بــود 
متعــال در قــرآن فرمودنــد: و مــن یتــق اهلل یجعــل لــه 

ــرًا ــره یس ــن ام ــه م ــل ل ــق اهلل یجع ــن یت ــًاو م مخرج

سر مقاله 

اسامی داوطلبان مجلس 
 خبرگان 10 روزدیگر

 اعالم  می شود
بــه  )یکشــنبه(  دیــروز  از  نگهبــان  شــورای  فقهــای   
مــدت 10 روز فرصــت دارنــد تــا بــه اعتراضــات داوطلبــان 
و  رســیدگی  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن 

کننــد.  اعــام  را  اســامی قطعــی 
کیمیــای وطــن، بــا پایــان یافتــن مهلــت ســه  گــزارش  بــه 
کــه صاحیــت آن هــا بــرای  روزه اعتــراض داوطلبانــی 
حضــور در مجلــس خبــرگان رهبــری احراز نشــده بــود، کار 
رســیدگی بــه ایــن اعتراضــات آغاز شــد.بر اســاس مــاده 16 
آییــن نامــه اجرایــی انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبری، 
پــس از ثبــت نــام داوطلبــان، شــورای نگهبــان ظــرف 
30 روز از تاریــخ وصــول مــدارک داوطلبــان هــر اســتان 
ــه وســیله هیئــت  ــیدگی الزم معمــول و نظــر خــود را ب رسـ

کشــور اعــام مــی دارد .  ــه وزارت  نظــارت مرکــزی ب
بــه دنبــال آن، وزارت کشــور خــود یــا از طریــق فرمانــداران 
کــز حــوزه هــای انتخابیــه، نظریـــه فقهــای شــورای  مرا
نگهبــان مبنــی بــر رد صاحیــت داوطلــب را ظــرف دو روز 
کــه صاحیــت آنــان  کنــد. داوطلبانــی  بــه وی ابــاغ مــی 
ــه روز از تاریــخ ابــاغ  ــرف سـ تاییــد نشــده، مــی تواننــد ظـ
مذکــور در تبصــره 1 ، از فقهــای شــورای نگهبــان تقاضــای 
کننــد؛ بــرای ایــن دوره از انتخابــات،  رســیدگی مجــدد 
داوطلبــان رد صاحیــت شــده مــی توانســتند در روزهــای 
پنــج شــنبه، جمعــه و شــنبه بــا مراجعه با ورزشــگاه تختی 
ــود   ــده ب ــه ش گرفت ــر  ــور در نظ ــن منظ ــرای ای ــه ب ک ــران  ته
کنند.بــه ایــن ترتیــب،  مراتــب اعتــراض خــود را اعــام 
تقاضــای رســیده ظــرف 10 روز از پایــان مهلــت دریافــت 
مــورد رســیدگی  توســـط فقهـــای شـــورای نگهبـــان  آن 
اعــام  کشــور  وزارت  بــه  کتبــا  نتیجــه  و  می گیــرد  قــرار 
خواهــد شــد . همچنیــن بــا اعــام نتایــج اولیــه صاحیــت 
داوطلبــان پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری، در 
برخــی از حــوزه هــای انتخابیــه تعــداد داوطلــب بــا تعــداد 
کــه بــه ایــن  نماینــده در مجلــس خبــرگان برابــر اســت 
منظــور تبصــره مــاده 3 آییــن نامــه اجرایــی انتخابــات 
مجلــس خبــرگان رهبــری ایــن مشــکل را بــه ایــن صــورت 
کاندیداهــا  کــه تعــداد  کــرده اســت: در اســتان هایی  حــل 
کمتــر اســت، نامزدهــای تاییــد  تنهــا بــه تعــداد نیــاز یــا 
صـــاحیت شــده مــی تواننــد ظــرف 48ســاعت از ســایر 
اســتان هــا بــه یکــی از ایــن اســتان هــا تغییر محــل دهند .
بــا انتخابــات دهمیــن  انتخابــات ایــن دوره هم زمــان 
دوره مجلــس شــورای اســامی در هفتــم اســفندماه ســال 

جــاری برگــزار خواهــد شــد.

شورای نکهبان 

وظایف ما در پیشگیری و مقابله 
با فتنه های آینده)2(

درشــماره قبــل وظایــف هرشــخص در امــر بــه معــروف و نهــی 
کردیــم و  از منکــر و شــیوه های مقابــه بــا فتنــه هــا را بیــان 

کنــون در ایــن شــماره موضــوع را ادامــه مــی دهیــم: ا
2 - وظایف نخبگان

کــه بــرای افــراد جامعــه بیــان شــد بــرای نخبــگان  وظایفــی 
و  اجتماعــی  موقعیــت  ســبب  بــه  ولــی  دارد؛  وجــود  نیــز 
تاثیرگــذاری آن هــا  بــر دیگــران، بایــد بــه ایــن وظایــف بــه 

کننــد. عمــل  ســنجیده تر  و  گســترده تر  صــورت 
الف( تقویت فرهنگ دینی

نخبــگان جامعــه عــاوه بــر اینکــه نســبت بــه حفــظ و تقویت 
کننــد  باورهــا و عقایــد خــود مســئول هســتند، بایــد تــاش 
گســترده شــود.  تــا زمینــه رشــد فرهنــگ دینــی در جامعــه 
منظــور از نخبــگان و خــواص، مســئوالن رســمی نیســتند 
گــون مــردم ماننــد  گونا بلکــه منظــور خــواص در قشــرهای 
اســتادان دانشــگاه، عالمــان حــوزه و شــخصیت های مــورد 
کــه ســخن آنــان،  اعتمــاد مــردم در شــهرها و اســتان هســتند 
شــنیده می شــود و تأثیــر دارنــد. خــواص جامعــه طبقــه ممتــاز 
جامعــه هســتند کــه علــم، فهــم و موقعیــت اجتماعــی بیشــتر 

و بهتــر دارنــد و می تواننــد بــر مــردم تأثیرگــذار باشــند.
ب( الگو بودن برای دیگران

کننــد  گونــه ای در جامعــه عمــل  نخبــگان جامعــه بایــد بــه 
ــرای دیگــران باشــند؛ یعنــی  ــاری مناســبی ب ــه الگــوی رفت ک
عــاوه بــر بیــان و تبلیــغ فرهنــگ دینــی و اســامی، خــود 
نیــز بــه آن عامــل باشــند و بــا رفتــار خــود نیــز مــروج فرهنــگ 
کــه آن هــا را بــه  کســی  اســامی باشــند. وقتــی مــردم بداننــد 
بــدان عمــل  نیــز  اســامی دعــوت می کنــد، خــود  معــارف 

می کنــد، بهتــر ســخنان او را قبــول می کننــد.
ج( تالش برای ایجاد و حفظ وحدت

خــود  بــه  مــردم  دعــوت  بــا  می تواننــد  جامعــه  نخبــگان 
باعــث اختــاف و تفرقــه شــوند و می تواننــد بــا دلســوزی و 
خیرخواهــی بــه وحــدت برســند کــه نتیجــه آن اتحــاد جامعه 
گــر برخــی فریــب خــورده و قابــل  خواهــد بــود. در ایــن بیــن ا
هدایــت نیســتند، بایــد نخبــگان از آن هــا فاصلــه بگیرنــد؛ 
بــود.  خواهــد  معنــی  بــی  اتحــاد  صــورت  ایــن  در  چــون 
ــوای  ــی و ه ــز از دنیاطلب ــا پرهی ــد ب ــه می توانن ــواص جامع خ
نفــس و تــاش در جهــت اعتــای جامعــه اســامی، وحــدت 

کننــد. جامعــه اســامی را حفــظ و تقویــت 
3- وظایف دولت اسالمی در برابر فتنه

ــه شــکل  گفتــه شــد، ب ــرای نخبــگان  ــه ب ک همــان وظایفــی 
ویژه تــر بــرای مســئوالن دولــت اســامی وجــود دارد.

الف( تقویت معرفت و ایمان مردم
و  دینــی  معــارف  ترویــج  اســامی،  دولــت  وظیفــه  اولیــن 
ــت  ــه سیاس ک ــامی  ــام اس ــت. در نظ ــردم اس ــان م ــظ ایم حف
عیــن دیانــت اســت، بایــد در جهــت حفــظ مبانــی فکــری 
و  شــود  اســتفاده  قانونــی  قدرت هــای  از  اســام  ارزشــی  و 
کــه در ایــن جهــت تــاش می کننــد   بــرای نهادهــای رســمی 

اولویــت قایــل شــد.
ب( پیشگیری از نفوذ بیگانگان در بدنه دولت

دشــمنان  کــه  باشــند  مراقــب  بایــد  دولتــی  مســئوالن 
نفــوذ نکننــد و در مصــدر  بدنــه دولــت  اســامی در  نظــام 
نفــوذ  خطــر  پســابرجام  در  مخصوصــا  نگیرنــد؛  قــرار  امــور 
ســعی  دشــمنان  و  اســت  ح  مطــر جدی تــری  صــورت  بــه 
تصمیم گیــر  و  تصمیم ســاز  دســتگاه های  در  دارنــد 
منحــرف خــود  مســیر  از  را  اســامی  انقــاب  و   نفــوذ 

 کنند.
ج( حفظ وحدت جامعه در پرتو والیت پذیری

کــه  باشــد  داشــته  تــاش  و  ســعی  بایــد  اســامی  دولــت 
فقیــه،  والیــت  ســایه  در  و  اســامی  معیارهــای  براســاس 
کنــد. نــه خــود عامــل ایجــاد  وحــدت بیــن مــردم را حفــظ 
کــه دیگــران بــه چنیــن هدفــی  تفرقــه باشــد و نــه اجــازه دهــد 

کننــد. پیــدا  دست رســی 
 وظیفــه مســئوالن دولتــی در حفــظ و تقویــت وحــدت جامعه 
از نخبــگان و افــراد عــادی بســیار بیشــتر اســت؛ چــون در 

کــه تأثیــر بســزایی در جامعــه دارنــد. موقعیتــی قــرار دارنــد 

یادداشت 

کارســاز  گفــت: حضــور مــردم در انتخابــات  رییــس جمهــوری 
خواهــد بــود؛ هیــچ چیــز نبایــد امیــد را از مــا بگیــرد و در هیــچ 

کنیــم. شــرایطی نبایــد بــه صنــدوق هــای آرا پشــت 
والمســلمین  االســام  حجــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
حســن روحانــی، دیــروز یکشــنبه پــس از آییــن تجدیــد میثــاق 
کبیــر انقــاب اســامی در حــرم مطهــر  بــا آرمان هــای بنیان گــذار 
گــر حضــور مــردم در صنــدوق آرای خــرداد  امــام راحــل افــزود: ا
پایــان  و  هســته ای  کــرات  مذا در  پیــروزی  امــروز  نبــود،   92
گفــت:  جمهــوری  رییــس  نمی کردیــم.  تجربــه  را  تحریــم 
روز ورود امــام )ره( بعــد از ســال ها تبعیــد در ترکیــه، نجــف، 
کشــور بــود.  پاریــس بــه ایــران روز بــه یادماندنــی در تاریــخ ایــن 
 12، 22 بهمــن و دهــه فجــر بخشــی از تاریــخ ایــن ســرزمین 
کــه می توانــد بیان کننــده هویــت ایــن ملــت و ایــن تاریــخ  اســت 

باشــد. 
روحانــی ادامــه داد: همــواره در میــان همــه ملــت هــا مقاطعــی 
را  ملــت  آن  هویــت  اســتثنایی  هــای  شــخصیت  تاریــخ،  از 
ایــن  بهمــن   22 و  بهمــن   12 فجــر،  دهــه  هــم  ســاخته اند. 
چنیــن اســت و هــم امــام بزرگــوار راحلمــان و رهبــر و بینان گــذار 
جمهــوری اســامی یک شــخصیت اســتثنایی در تاریــخ ایــن 

ســرزمین بــود. 
وی بــا بیــان اینکــه راه و اصــول امــام همــواره بــرای مــا راهگشــا 
ایســتادگی  و  کــرد: شــجاعت  اضافــه  بــود،  راهنمــا خواهــد  و 
امــام)ره( در برابــر اســتبداد و قــدرت هــای بــزرگ و اســتعمار، 
شــهامت و شــجاعت امــام در بازنگــری و تغییــر، در جنــگ و 
ــد پــس از جنــگ در  ــح و اجــرای شــرایط جدی مقاومــت، در صل

ــود.  ــرای مــا درس آمــوز ب کشــور، همــه آن هــا ب
کــرد: البتــه امــروز هــم رهبــری  کیــد  رییــس دولــت یازدهــم تا
شــجاع و مدبــر همــان مســیر و راه را ادامــه می دهــد و مــا دیدیــم 
فتــوای سیاســی ایشــان بــر حــق النــاس بــودن رای مــردم و 
فتــوای سیاســی ایشــان در نرمــش قهرمانانــه تــا چــه حــد در 

کشــور راهگشــا و تاثیرگــذار بــود.  ایجــاد شــرایط نویــن در 
کــرد: اســاس راه امــام، بازگشــت عــزت بــه ایــن  وی اضافــه 
آزادی  اســامی همان  انقــاب  و  امــام  انقــاب  بــود.  کشــور 
معنــای  بــه  نــه  آزادی  اسامی اســت.  جمهــوری  و  اســتقال 
تصمیــم،  بیــان،  در  آزادی  معنــای  بــه  بلکــه  ج،  مــر و  ج  هــر
انتخابــات و آزادی بــرای اداره کشــور و اســتقال، نــه به معنای 

کــه مــا نــه  کــه بــه معنــای نهــی اســتیای دیگــران اســت  انــزوا 
بیگانه پرســتیم و نــه بیگانه ســتیز؛ نــه انــزوا را می پذیریــم و نــه 
هضــم در جامعــه غربــی را قبــول می کنیــم. رییــس جمهــوری 
کــه دیــن و دیــن ســاالری  گفــت: امــام از روز اول بــه مــا یــاد داد 
ــه  ــی ادام ــود. روحان ــد ب ــت و خواه ــاالری هس ــردم س ــار م کن در 
اســامی بود  حکومــت  آزادی،  اســتقال،  مــردم،  شــعار  داد: 
و امــام حکومــت اســامی  را در همــان ایــام پیــروزی انقــاب 
کــه  گفتنــد  و  کــرد  اسامی تفســیر  جمهــوری  بــه  پاریــس  در 
ــردم  ــعار م ــت و از آن روز، ش ــوری اسامی اس ــا جمه ــت م حکوم
بــه اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی ایران تبدیــل شــد. 
وی اظهارداشــت: امــام از روز اول به خوبــی بــرای مــا تبییــن 
کــه مــردم  کــه بقــای نظــام در صورتــی امکان پذیــر اســت  کــرد 
کشــور بــا رای مــردم باشــد.  پشــتیبان ایــن نظــام باشــند و اداره 
رییــس دولــت یازدهــم یــادآور شــد: امــام خــود در بیانــی دیگــر 
کــه دل  کنیــد  کاری  کــه پایــگاه ملــی داشــته باشــید؛  فرمــود 
مــردم را بــه دســت آوریــد و بــا پشــتیبانی مــردم می توانیــد ایــن 
کنیــد. روحانــی ادامــه داد: ایــن جملــه امــام  نظــام را حفــظ 
ایــن نظــام در چارچــوب  پایــه  کــه  مــا روشــن می کنــد  بــرای 

احــکام، مقــررات اســامی و رای و نظــر مــردم اســت. 
گفــت: امســال  رییــس دولــت یازدهــم در ادامــه ســخنان خــود 
خوشــبختانه ایــام پیــروزی انقــاب و دهــه فجــر از یــک ســو 
قــدرت  برابــر 6  در  ل  اســتدال و  بــا منطــق  مــردم  پیــروزی  بــا 

ــان یافتــن تحریــم هــا و از بیــن رفتــن  جهــان مقــارن شــد و پای
کشــور،  زنجیرهــای فشــار و تحریــم نابه جــا نســبت بــه ایــن 

همــگام شــد. 
ایــران  بــزرگ  ملــت  بــه  را  مبــارک  ایــام  ایــن  گفــت:  روحانــی 
)ره(  امــام  حضــرت  مکــرم  بیــت  و  انقــاب  معظــم  رهبــر 
انقــاب  نهضــت،  در  )ره(  امــام  بیــت  می گویــم.  تبریــک 
اســامی پیــروزی انقــاب و پــس از آن در اســتقرار ایــن نظــام 
بــر  ســنگینی  مســئولیت  بــار  کشــید،  بســیاری  زحمت هــای 
کــرد.  گرفــت و عزیــزان بســیاری را در ایــن راه تقدیــم  دوش 
کنــار حــرم امــام )ره( و ایــن مرقد  وی ادامــه داد: مــا در اینجــا در 
ــه  ــام )ره( را ادام ــه راه ام ک ــم  ــان می بندی ــر پیم ــار دیگ ــر ب مطه
ــاد نخواهیــم برد.رییــس  خواهیــم داد و مســیر برحــق او را از ی
امــام )ره( یــک  افــکار، راه و اصــول  کــرد:  جمهــوری اضافــه 
گرفــت و بخشــی را فرامــوش  مجموعــه اســت؛ نبایــد بخشــی را 
گروهــی  کــرد. از ســخنان امــام نبایــد به عنــوان ابــزار جناحــی و 
کــرد؛ بایــد همــه روزهــای یــک درخــت طیبــه مثمــر  اســتفاده 
ثمــر بــرای ملــت را دیــد. رییــس دولــت اظهــار داشــت: از ملــت 
بــزرگ و عزیــز ایــران درخواســت می کنــم همچــون هــر ســال و 
بیــش از ســال هــای قبــل، در راهپیمایــی 22 بهمــن حضــور 
امــام  روز  اســتقال،  روز  ملــت،  آزادی  روز  بهمــن   22 یابنــد. 
)ره(، روز پایــان ظلمــت و تاریکــی و روز نــور اســت. ان شــاءاهلل 
راهپیمایــی  در  جــوان  و  پیــر  و  زن  و  مــرد  کشــور،  سراســر  در 
کــه  گفــت  خواهیــم  جهانیــان  بــه  و  کــرد  خواهیــم  شــرکت 
خواهیــم باقــی  و  هســتیم  امــام)ره(  پیــرو  همچنــان   مــا 

 ماند.

ریس جمهوری پس از تجدید میثاق با آرمان های امام راحل

کارساز است حضور در انتخابات 

اســتاندار اصفهــان گفــت: بــه عنــوان مجریــان انتخابــات، حق 
ــه یــا علیــه هیــچ نامــزدی نداریــم و  هیــچ اظهــار نظــری را بــر ل
ــرار  ــردی ق ــا ف ــزب ی ــچ ح ــار هی ــی در اختی ــات دولت ــد امکان نبای
کیمیــای وطــن، رســول زرگرپــوردر شــورای  گــزارش  گیرد.بــه 
اداری شهرســتان اصفهــان اظهــار کرد: همیشــه بــه فرمانداران 
از  و  بحــث  کان شــهرها  موضوعــات  دربــاره  کــه  می گویــم 
کنند.اســتاندار اصفهــان  مصوبــات غیــر قابــل اجــرا اجتنــاب 
کــرد: دو ســال و  کیــدات رییس جمهــور تصریــح  بــا اشــاره بــه تا
نیــم  پیــش، مــردم، روحانــی را انتخــاب کردنــد و ایــن بــه دلیل 
کــه بــه مطالبــات مــردم نزدیک تــر  شــعارها و قول هایــی اســت 
بــود.وی بیــان داشــت: در رابطــه بــا تحریم هــا مــردم خــم بــه 
گرفــت؛  کــه نمی تــوان نادیــده  ابــرو نیاوردنــد؛ ولــی اثــرات آن را 
مــردم پیــرو فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــه مرحلــه ای 
کارآمــدی تحریم هــا کردند  کــه همــه دنیــا اذعان بــه نا رســیدند 
کشــانده شــدن مســئوالن دولت هــای  و همیــن عامــل باعــث 
بــه  اشــاره  بــا  شد.اســتاندار  کــرات  مذا میــز  پــای  بــه  غربــی 
کــه امــروز در اســتان اصفهــان افتتــاح  ح ســامت  بخشــی از طــر

گذشــته، 900  ح طــی 2ونیــم ســال  گفــت: بــرای ایــن طــر شــد 
کــه ادامــه دار هــم خواهــد  میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت 
ح، تمــام شهرســتان ها و روســتاها زیــر  بــود؛ بــا اجــرای ایــن طــر
پوشــش خدمــات درمانــی قــرار می گیرند.اســتاندار اصفهــان 
را  انتخابــات  بایــد  گفــت:  هــم  پیــش  رو  انتخابــات  دربــاره 
و  کــور  را  تــا چشــم دشــمن  کنیــم  برگــزار  کامــل  در ســامت 
کنیــم تــا ســرانجام افــراد متعهــد،  دسیســه های آن هــا را خنثــی 
کــرد: در  والیت مــدار و توســعه مدار انتخــاب شــوند.وی اظهــار 
ایــن رابطــه بــه عنــوان مجریــان انتخابــات حــق هیــچ اظهــار 
نظــری را بــر لــه یــا علیــه هیــچ نامــزدی نداریــم و نبایــد امکانات 
گیــرد؛ انتخابــات  دولتــی در اختیــار هیــچ حــزب یــا فــردی قــرار 
بــرای همــه اســت و بایــد همــه در آن همــکاری داشــته باشــند.
کــرد: قانــون را بــه نفــع  اســتاندار اصفهــان در پایــان تصریــح 
مســئوالن  اوقــات  گاهــی  متاســفانه  کنیــد؛  تفســیر  مــردم 
قانــون  می شــوند؛  قانون مــدار  انــدازه  از  بیــش  شــهری 
حــل مــردم  مشــکات  کــه  کنیــد  تفســیر  گونــه ای  بــه   را 

 شود.

استاندار اصفهان:
مجریان انتخابات، حق هیچ اظهارنظری را  له یا علیه نامزدها ندارند 

ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــا درب ــل ناج ــس اینترپ ــس پلی ریی
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  خــاوری،  پرونــده 
گفــت: بــه  خــاوری شناســایی و ردیابــی شــده اســت، 
ــد از طریــق مســیر قضایــی و  ــه دیگــر بای ک ــد  گفته ان ــا  م

بــود. ع  ایــن موضــو دیپلماتیــک پیگیــر 
سیدمســعود  ســردار  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
رضوانــی در نشســت خبــری دیــروز خــود دربــاره آخریــن 
عامــل  مدیــر  خــاوری،  محمــود  پرونــده  وضعیــت 
گفــت: بــا  فــراری بانــک ملــی در دولــت نهــم و دهــم 
ســرانجام  ناجــا،  بین الملــل  پلیــس  پیگیری هــای 
ــرای خــاوری اعــان قرمــز از ســوی پلیــس بین الملــل  ب
کانــادا ابتــدا  صــادر شــد. وی بــا بیــان اینکــه پلیــس 
کــه اطاعاتــی از محــل زندگــی خــاوری  کــرده بــود  اعــام 
نــدارد، افــزود: مــا اطاعــات محــل زندگــی، خــودرو و ... 
ــه  ک ــد  ــت پذیرفتن ــم و در نهای ــادا دادی کان ــس  ــه پلی را ب

کشــور اســت. خــاوری در ایــن 
خــاوری  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  رضوانــی   

گفته اند  گفــت: بــه مــا  شناســایی و ردیابــی شــده اســت، 
کــه دیگــر بایــد از طریــق قضایــی و دیپلماتیــک پیگیــر 
ع بــود. رییــس اینترپــل ناجــا دربــاره اینکــه  ایــن موضــو
ــا  ــان رســیده ی ــه پای ــا وظیفــه پلیــس در ایــن زمینــه ب آی
بــاره  ایــن  پلیــس در  گفــت: وظیفــه  ایســنا  بــه  خیــر، 
تمــام نشــده؛ امــا مســیر درســت در ایــن پرونــده طــی 

ــت. ــده اس ش
گفتــه رضوانــی پیگیری هــا از اینترپــل اوتــاوا ادامــه   بــه 
بــه  پلیســی  تیــم  اعــزام  آمادگــی  ایــران  پلیــس  و  دارد 
کانــادا را نیــز دارد. وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا  کشــور 
کانــادا نســبت بــه ایــران می توانــد  تغییــر رویــه دولــت 
گفــت: امیدواریــم  در ایــن پرونــده موثــر باشــد یــا خیــر، 
ایــن  بــه  واقع بینانــه ای  رویکــرد  جدیــد  شــرایط  در 
زنــی  ایجــاد شــود. رضوانــی دربــاره پرونــده  ع  موضــو
گفتــه می شــود از مدیــران صــدا و ســیما بــوده و بــه  کــه 
گفــت:  کــرده اســت، نیــز  مســقط درخواســت پناهندگــی 

دراین بــاره بــه مــا چیــزی اعــام نشــده اســت.

امــام جمعــه اصفهــان خواســتار یــک حرکــت ملــی در ســطح مطبوعــات بومــی 
ارتقــای  و  توســعه  بســته  اصفهــان،  مطبوعــات  خانــه  گفــت:  و  شــد  اســتان 
ــر  ــل از دفت ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ــد. ب کن ــه  ــتان را ارای ــات اس مطبوع
شــصت  در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت اهلل  اصفهــان،  جمعــه  امــام 
خانــه  داشــت:  اظهــار  اســتان  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  جلســه  نهمیــن  و 
مطبوعــات بــه عنــوان پایــگاه مطبوعــات و رســانه های اســتان اصفهــان، بایــد 
کیفــی رســانه های اســتان  کمــی و  فعالیت هایــی را در زمینــه رشــد و ارتقــای 
اصفهــان انجــام دهــد. وی بــا اشــاره بــه نبــود روزنامــه ملــی در اســتان اصفهــان 
کمــی رشــد خوبــی داشــته؛ امــا متاســفانه  افــزود: مطبوعــات اصفهــان از نظــر 
کلــی اســتان اصفهــان نامطلــوب اســت و محتــوای مناســب بایــد بــر  وضعیــت 
گیــرد تــا نشــریات فــروش داشــته باشــند. امــام جمعــه اصفهــان  روی دکه هــا قــرار 
ــرد:  ک ــرای خــود مطلبــی را انتشــار دهــد، بیــان  گروهــی ب ــا انتقــاد از اینکــه هــر  ب
ایــن  شــرطش  امــا  کنــد؛  پیشــرفت  می توانــد  مطبوعــات  زمینــه  در  اصفهــان 
گــروه متخصــص از اربــاب جرایــد دور هــم جمــع شــوند و یــک  کــه یــک  اســت 
حرکــت ملــی رســانه ای در اصفهــان انجــام دهنــد. وی بــا بیــان اینکــه خانــه 
باشــد،  اصفهــان  اســتان  مطبوعــات  سیاســت گذاری  اتــاق  بایــد  مطبوعــات 
مســئوالن  بــا  متعــدد  نشســت های  و  رســانه  اهالــی  هم فکــری  کــرد:  تصریــح 
رســانه ها توســط خانــه مطبوعــات، می توانــد منجــر بــه حــل مشــکات شــود. 
گفــت: در  بــه موضوعــات قرآنــی اصفهــان  بــا اشــاره  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد 
گرفتــه اســت و  گذشــته فعالیت هــای خــوب قرآنــی در اســتان صــورت  ســال های 
کــه قــرآن را بــا ادبیــات  در حــوزه علمیــه هــم یــک مدرســه قرآنــی تشــکیل دادیــم 

کــه قــرآن  کســانی  کــرد: در ایــن مدرســه  عــرب تطبیــق می کننــد. وی خاطرنشــان 
می آموزنــد قســمتی از ادبیــات را هــم متوجــه می شــوند؛ یعنــی قــرآن را عمقــی 
کســی بخواهــد معنــای قــرآن را عمقــی بفهمــد، بایــد صــرف و  گــر  فهمیده انــد و ا
گــر در حــوزه علمیــه  نحــو را متوجــه شــود. امــام جمعــه اصفهــان اظهــار داشــت: ا
کنــار درس حــوزوی، طــاب قــرآن را بیشــتر  کــه در  کنیــم  کاری  فقــط 6 ســال 
کار بســیار بــا عظمتی شــکل می گیرد.  کننــد،   بخواننــد و بــا ادبیــات عــرب تطبیــق 
توســط  روســتاها  و  شــهرها  در  قرآنــی  خــوب  بســیار  فعالیت هــای  افــزود:  وی 
گــر امــروز رهبــر انقــاب  گرفتــه اســت؛ ا نهادهــای مختلــف فرهنگــی صــورت 
ــرفت های  ــل آن پیش ــتند، دلی ــرآن هس ــظ ق ــون حاف ــال 10 میلی ــه دنب ــامی ب اس
برخــی  کــرد:  بیــان  طباطبایی نــژاد  آیــت اهلل  داشــته ایم.  کــه  اســت  خوبــی 
کاس دوازدهــم بایــد  کــه تــا  کشــورهای اســامی مثــل یمــن قانــون دارنــد  از 
ــاز  ــا ب ــز ج ــرورش نی ــوزش و پ ــد در آم ع می توان ــو ــن موض ــند؛ ای ــرآن باش ــظ ق حاف
کنــد. اســتاندار اصفهــان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه دســتورکار جلســه در زمینــه 
کــرد: تیــراژ مطبوعــات  فعالیــت مطبوعــات محلــی اســتان اصفهــان تصریــح 
ایــن اســتان و همچنیــن جمعیــت  بــه ظرفیت هــای بســیار  بــا توجــه   محلــی 
ــا بیــان اینکــه  عــدد شــایان توجــه و امیدوار کننــده ای نیســت. رســول زرگرپــور ب
گفــت:  اصفهــان هنــوز نتوانســته روزنامه هایــی در شــأن خــود داشــته باشــد، 
اربــاب جرایــد و رســانه ها بایــد در ایــن زمینــه آسیب شناســی و راهکارهایــی ارایــه 
گرفتــه، هنــوز اتفــاق ویــژه ای در  کننــد؛ چــرا  کــه بــا وجــود تاش هــای صــورت 
ــود در طــول  ــه پیگیری هــای خ ــه روی نــداده اســت. وی بــا اشــاره ب ایــن زمین
ــه مطبوعــات  ــا رییــس خان ــرد: در جلســه ای ب ک گذشــته خاطرنشــان  2.5 ســال 
کــه بــرای تقویــت و ایجــاد یــک روزنامــه  اســتان اصفهــان، از ایشــان خواســتیم 
کنــون ایــن  کننــد؛ ولــی تا ملــی در شــأن اســتان اصفهــان بســته پیشــنهادی ارایــه 
کیــد بــر اینکــه تشــکل های  بســته نیــز ارایــه نشــده اســت. اســتاندار اصفهــان بــا تا
اردیبهشــت ماه ســال  تــا  بایــد  بــا محوریــت خانــه مطبوعــات  روزنامه نــگاری 
آینــده بســته توســعه و ارتقــای مطبوعــات را بــا 2 هــدف ایجــاد نشــریه ملــی و 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــد، اظه کنن ــه  ــات ارای ــی مطبوع کیف ــی و  کم ــش  ــا و افزای ارتق
بســته بایــد وظایــف همــه دســتگاه ها مشــخص شــود و مدیریــت اســتان تعهــد 
کــه بر عهــده دارد، بــه نتیجــه برســاند. وی بــر ایجــاد  کــه وظایفــی را  می کنــد 
افــزود:  و  کــرد  کیــد  تا اصفهــان  اســتان  شــأن  در  روزنامه فروشــی  دکه هــای 
ــی  ــا طراح ــد ب ــت و بای ــه رو اس ــی روب ــای روزنامه فروش ــود دکه ه کمب ــا  ــان ب اصفه

گیــرد. ــرار  کار ق متفــاوت، ایــن امــر در دســتور 

امام جمعه اصفهان: 

کند گرفت؛خانه مطبوعات اصفهان، بسته توسعه و ارتقای مطبوعات استان را ارایه  کل قوا صورت  از سوی فرمانده معظم 
که   اعطای نشان فتح به فرماندهان نیروی دریایی سپاه 

کردند نظامیان متجاوز آمریکایی را بازداشت 

بــه  تبعیــد  و  دوری  ســال ها  از  پــس  خمینــی  امــام   *
و  بزرگ تریــن  شــاهد  اســامی  ایــران  بازگشــت.  کشــور 
کــه  تاریخی تریــن اســتقبال بــود. حضــور میلیونــی مــردم 
ــا بهشــت  صــف اســتقبال کنندگان را از فــرودگاه تهــران ت
کــی از عشــق و عاقــه بی نظیــر  زهــرا امتــداد داده بــود، حا

ــود. ــر خویــش ب ــه رهب آن هــا ب
ــا ارســال   * حضــرت امــام بــه هنــگام خــروج از فرانســه ب
پیامــی خطــاب بــه مــردم فرانســه، ضمــن اظهــار تشــکر از 

کردنــد. آن هــا خداحافظــی 
کــف هواپیمــا،   * امــام خمینــی پــس از اقامــه نمــاز در 
روی دو پتــو بــا آرامــش خوابیدنــد. ایــن در حالــی بــود 
کــه همــه عاقمنــدان، دوســتداران و نزدیــکان ایشــان 
نگــران انجــام ایــن پــرواز بودنــد. خطــر انهــدام هواپیمــا 

کــه همــه را تــا  و یــا ربــودن آن در آســمان چیــزی بــود 
لحظــه فــرود آن در فــرودگاه تهــران، نگــران ســاخته بــود.
فریــاد  فــرودگاه،  ســالن  بــه  امــام  حضــرت  ورود  بــا   *   
آورد. در  لــرزه  بــه  را  فــرودگاه  ســالن  کبــر«  ا »اهلل 
ای  »خمینــی  ســرود  خوانــدن  بــا  اســتقبال کنندگان 
گونه هایشــان جــاری  امــام«، اشــك های مشــتاقان را بــر 

کردنــد.
گفتنــد:   * حضــرت امــام طــی بیاناتــی در فــرودگاه تهــران 
مــن از عواطــف طبقــات مختلــف ملــت تشــکر می کنــم. 
کــه  عواطــف ملــت ایــران بــه دوش مــن بارگرانــی اســت 

کنــم. ایشــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه  نمی توانــم جبــران 
کشــور قــدم اول پیــروزی بــود، همــگان را بــه  طــرد شــاه از 
کامــل ریشــه های  کلمــه و ادامــه مبــارزه تــا قطــع  وحــدت 
عــازم  آن جــا  از  ســپس  ایشــان  کردنــد.  ترغیــب  فســاد 

بهشــت زهــرا شــدند.
 

* حضــرت امــام در اولیــن ســخنرانی خــود در میــان انبــوه 
گفتنــد: مــن  اســتقبال کنندگان مشــتاق در بهشــت زهــرا، 
ــان  ــه اوالد خودش ک ــا  ــی از این ه ــه بعض ــمم ب ــی چش وقت
را از دســت داده انــد، می افتــد، ســنگینی ای بــر دوشــم 

ــا  ــاورم. محمدرض ــاب بی ــم ت ــه نمی توان ک ــود  ــدا می ش پی
کــرد و همــه چیــز مــا را بــه بــاد داد. مملکــت  پهلــوی فــرار 
ایشــان  آبــاد.  را  مــا  کــرد و قبرســتان های  را خــراب  مــا 
کردنــد: مــن دولــت تعییــن می کنــم، مــن تــوی  اضافــه 
ــت  ــن مل ــتیبانی ای ــه پش ــن ب ــم ... م ــت می زن ــن دول ده
دولــت تعییــن می کنــم. مــن بــه ارتــش یــك نصیحــت 
ارتــش  می خواهیــم  ]مــا[   ..... تشــکر  یــك  و  می کنــم 
مســتقل باشــد. آقــای ارتشــبد شــما نمی خواهیــد؟ آقــای 
سرلشــکر شــما نمی خواهیــد مســتقل باشــید؟ و امــا تشــکر 

ــت. ــه مل ــدند ب ــل ش ــه متص ک ــرهایی  ــم از قش می کن
ــا وجــود ســرمای زمســتان، دیشــب هــزاران مشــتاق   * ب
ایشــان  حرکــت  مســیر  در  امــام،  حضــرت  زیــارت 

بیدنــد.  خوا
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اݡست ݡسىݔ

پایگاه آمریکایی:

 سپاه، قلب انقالب اسالمی
 ایران است

یــک پایــگاه آمریکایــی وابســته بــه دســت راســتی ها در ایــن 
گزارشــی نوشــت: ایــاالت متحــده بایــد فشــارها را  کشــور در 
بــر ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران افزایــش دهــد.
در  آمریکایــی  پایــگاه  یــک  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کیــد بــر آنکــه ســپاه پاســداران، »قلــب« انقــاب  مطلبــی بــا تا
ایــن  بــر  اســت، خواســتار تشــدید فشــارها  ایــران  اســامی 
گزارشــی  ســپاه شــد. پایــگاه »فاریــن پالیســی اینیشــیتیو« در 
نوشــته اســت: »آمریــکا بایــد فشــار بــر ســپاه پاســداران ایــران 
گــزارش ایــن پایــگاه وابســته بــه دســت  افزایــش دهــد«. در 
»رییس جمهــور  اســت:   شــده  ادعــا  آمریــکا  در  راســتی ها 
ــا تهاجــم  کــردن ب کــه بــه مقابلــه  کــرده  اوبامــا، بارهــا اعــام 
منطقــه ای ایــران در دوره پســابرجام ادامــه خواهــد داد؛ امــا 
تــازه علیــه ســپاه  کنــون اعمــال مجازات هــای تنبیهــی  تا
کــرده اســت. بــرای تضعیــف  پاســداران انقــاب اســامی را رد 
ــد ســپاه پاســداران انقــاب  ــکا بای ایــن ســازمان، دولــت آمری
اســامی ایــران را در لیســت ســازمان تروریســتی خارجــی قــرار 
کــه ســپاه  دهــد«. در بخــش دیگــری از ایــن مطلــب آمــده 
ــفه  ــت و فلس ــران اس ــامی ای ــاب« اس ــب انق ــداران،  »قل پاس
در  اســامی  انقــاب  آرمان هــای  از  حفاظــت  آن  وجــودی 
ــتی  ــت راس ــگاه دس ــن پای ــت. ای ــران اس ج از ای ــار ــل و خ داخ
گــزارش دلخــوری و نارضایتــی  آمریکایــی،  در ادامــه ایــن 
امــور  پاســداران در  نقــش پررنــگ ســپاه  از  را  شــدید خــود 
نظامــی، بــه ویــژه برنامه موشــکی ایــران و همچنین مواضع 
منطقــه ای ایــران بــه ویــژه در موضوعــات مرتبــط بــا ســوریه، 
ــرده ک ــراز  ــق اب ــر مناط ــن و دیگ ــراق، یم ــان،  ع ــزب اهلل لبن  ح

 است.
 ایــن پایــگاه همچنیــن بــه دســتگیری ۱۰ نظامــی آمریکایــی 
کــرد:  ایــران اشــاره و تصریــح  در آب هــای جزیــره فارســی 
»نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران، 

کــرد«. اخیــرا ۱۰ ملــوان آمریکایــی را دســتگیر 

کل قــوا بــه فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب  فرمانــده معظــم 
ــناور  ــف ش ــان توقی ــه در جری ک ــرو  ــن نی ــان ای ــن از فرمانده ــار ت ــامی و چه اس

کردنــد. کــرده بودنــد، نشــان فتــح اعطــا  آمریکایــی اقــدام 
از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام  بــه نقــل  کیمیــای وطــن  گــزارش  بــه 
معظــم رهبــری، ســردار علــی فــدوی فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران 
کــه در جریــان توقیــف  انقــاب اســامی و چهــار تــن از فرماندهــان ایــن نیــرو 
شــناورهای آمریکایــی و بازداشــت تفنگــداران متجــاوز آمریــکا در محــدوده 
کــرده بودنــد، بــه افتخــار دریافــت  جزیــره فارســی، اقــدام شــجاعانه و بهنــگام 
ــر معظــم انقــاب  »نشــان فتــح« از دســت حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهب

کل قــوا نایــل شــدند. اســامی و فرمانــده معظــم 
فرمانــده کل قــوا همچنیــن بــا تشــویق درجــه و ارشــدیت بــه ســایر فرماندهان 
کل نیروهــای  کارکنــان مربــوط بــه ایــن عملیــات، حســب درخواســت ســتاد  و 

مســلح موافقــت کردنــد.

سرانجام پرونده خاوری دردست دیپلماسی 
 آیا اینترپل، خاوری را به ایران تحویل می دهد؟



 افتتاح 1150 واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختياری

و  چهارمحــال  اســتان  شهرســازي  و  راه  كل  مديــر 
بختيــاری از افتتــاح يــك هــزار و 150 واحــد مســكن 
مهــر در اســتان خبــر داد. قاســم قاســمی از افتتــاح 
يــك هــزار و 150 واحــد مســكن مهــر در اســتان خبــر 
بــا حضــور  واحدهــای مســكونی  ايــن  گفــت:  و  داد 
ــژه و  ــادی مجــری وي مهنــدس احمــد اصغــری مهرآب
ح مســكن  راه و شهرســازی در طــر وزيــر  قائم مقــام 
مهــر افتتــاح خواهنــد شــد. وی افــزود: از تعــداد يــك 
بروجــن،  شــهركرد،  شــهرهای  واحــد،   150 و  هــزار 
خ شــهر بــه ترتيــب تعــداد 706، 283،  فارســان و فر
داده انــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  واحــد   13 و   148
واحدهايــي  ايــن  افتتــاح  اينكــه  بيــان  بــا  قاســمی 
مســكونی بــه صــورت نماديــن در محلــه 36 منظريــه 
ايــن  از  يــك  هــر  بــرای  كــرد:  بــود، تصريــح  خواهــد 
واحدهــای مســكونی 550 ميليــون ريــال هزينــه شــده 
كــه از ايــن ميــزان 300 ميليــون ريــال تســهيالت  اســت 
از محــل اعتبــارات مســكن مهــر و 250 ميليــون ريــال 

از آورده افــراد تاميــن شــده اســت.

روستاها، پشتوانه اقتصادی 
كشور هستند

و  كار  توليــد،  مركــز  روســتاها  گفــت:  يــزد  اســتاندار 
هســتند.  كشــور  اقتصــاد  اصلــی  پشــتوانه  و  تــالش 
همايــش  اوليــن  در  ميرمحمــدی«  محمــد  »ســيد 
امــر  در  دهياری هــا  تعاونــی  نقــش  سراســری 
پايــدار  توســعه  و  اشــتغال  ايجــاد  ســرمايه گذاری، 
ــا حضــور معــاون توســعه روســتايی و  كــه ب روســتايی 
كار و  كشــور، معــاون وزيــر تعــاون،  مناطــق محــروم 
كشــور و  رفــاه اجتماعــی، معــاون امــور دهياری هــای 
جمعــی از مســئوالن اســتان در ســالن همايش هــای 
گراميداشــت  ــا  ــزار شــد، ب ــور يــزد برگ دانشــگاه پيــام ن
كــرد: مــردم اصلی تريــن  فرارســيدن دهــه فجــر  اظهــار 
پشــتوانه نظــام جمهــوری اســالمی ايــران هســتند و 
تحــت رهبــری حكيمانــه حضــرت امــام خمينــی)ره( 
ستم شــاهی رژيــم  انســجام،  و  اتحــاد  بــا   و 

كردنــد و انقــالب اســالمی  2500 ســاله را ســرنگون   
را بــه پيــروزی رســاندند. وی ادامــه داد: از همــان 
ايــران اســالمی  انقــالب نهادهــای مردمــی  ابتــدای 
بــا  دشــمنان،  مختلــف  توطئه هــای  علی رغــم 
هدايــت حضــرت امــام خمينــی )ره( و همــت مــردم 

يافــت. تــداوم  و  گرفــت  شــكل 

اخبار کوتاه

مشاركت ایتاليایی ها در قطار 
سریع السير اصفهان - تهران

شــركت  عامــل  مديــر  و  شهرســازی  و  راه  وزيــر  معــاون 
راه آهــن جمهــوری اســالمی ايران از مشــاركت مهندســان 
ســريع  تــازه  خطــوط  طراحــی  بــرای  ايتاليــا  آهــن  راه 
از جملــه طراحی هــای تكميلــی خــط  ايــران،  الســير در 

داد.  خبــر  تهــران   - اصفهــان  سريع الســير 
محســن  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
پورســيدآقايی در تشــريح جزييــات يادداشــت تفاهم  هــا و 
كــه در ســفر رييــس جمهــوری اســالمی ايران  توافق هايــی 
ــا و  كشــورهای ايتالي ــه  ــت ب و برخــی اعضــای هيئــت دول
كــرد: بــر ايــن اســاس شــركت  فرانســه امضــا شــد، بيــان 
از  يادشــده  ح  طــر در  اســالمی ايران  جمهــوری  آهــن  راه 
خواهــد  اســتفاده  ايتاليــا  آهــن  راه  مهندســان  مشــاوره 
براســاس  همــكاری  ايــن  كــرد:  تصريــح  وی  كــرد. 
ــر  ــران و وزي ــازی اي ــر راه و شهرس ــن وزي ــه بي ك ــراردادی  ق
حمــل و نقــل ايتاليــا در جريــان ســفر رييــس جمهــوری 
گفتنــی  كشــور منعقــد شــد، عملياتــی می شــود.  بــه آن 
بــه  اســالمی ايران  جمهــوری  رييــس  ســفر  در  اســت، 
كشــورهای ايتاليــا و فرانســه، بيــن ايــران و شــركت های 
ميليــارد   18 از  بيــش  ارزش  بــا  قراردادهايــی  ايتاليايــی 
بــه  يادداشــت هايی  فرانســه  شــركت های  بــا  و  دالر 
كــه خريــد 118  ارزش بيــش از 28 ميليــارد دالر امضــا شــد 
فرونــد هواپيمــای مســافری بــرای شــركت هواپيمايــی 
جمهــوری اســالمی ايران از جملــه ايــن قراردادهاســت.

كشاورزی ح   افتتاح 158 طر
 استان اصفهان

كشــاورزی اســتان اصفهــان گفت:  رييــس ســازمان جهــاد 
بــه مناســبت ســی و هفتميــن ســالگرد پيــروزی انقــالب، 
كشــاورزی در اســتان اصفهــان افتتــاح  158 پــروژه بخــش 
ح هــای  طر قاســمی  درخصــوص  قــدرت اهلل  می شــود. 
بــا  ح  هــا  طر ايــن  كــرد:  بيــان  فجــر،  دهــه  افتتاحــی 
در  ريــال  هــزار   473 و  ميليــون   752 بــر  بالــغ  اعتبــاری 
اصفهــان  اســتان  كشــاورزی  مختلــف  بخش هــای 
افتتاحــی  ح هــای  طر افــزود:  وی  شــد.  خواهــد  افتتــاح 
تثبيــت   695 و  شــغلی  فرصــت   770 ايجــاد  موجــب 
و  فنــی  امــور  ک،  خــا و  آب  بخش هــای  در  اشــتغال 
گياهــی، توليــدات دامــی، صنايــع  مهندســی، توليــدات 
كشــاورزی، امــور عشــاير و منابــع طبيعــی و آبخيــزداری 
گفتــه رييــس ســازمان  و تعــاون روســتايی می شــود.به 
ح  طــر بيشــترين  اصفهــان،  اســتان  جهادكشــاورزی 
كشــاورزی در اســتان اصفهــان مربــوط  افتتاحــی حــوزه 

بــه شهرســتان ســميرم بــا 16 پــروژه اســت.

شــهرداری خوانســار بــه اســتناد مجــوز شــماره 693 مــورخ 94/10/13 شــورای محتــرم اسالمی شــهر در نظــر دارد خودروهــای مشــروحه ذیــل را بــه باالتریــن قیمــت بــه 
فــروش برســاند:

کادیا زباله کش مدل 1389 همراه با اتاق زباله کش مکانیزه ساخت شرکت شاهین خودرو تبریز - دو دستگاه خودروی 
 با قیمت پایه هر دستگاه  750/000/000 ریال.

يــخ  94/11/1 لغايــت پايــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 94/11/15 پیشــنهاد خــود را تحویــل دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری نمــوده  1(متقاضیــان می تواننــد از تار
يافــت دارنــد.     و رســید در

2( زمان بازگشــایی پیشــنهادات رســیده راس ســاعت 9 صبح روز شنبه مورخ  94/11/17 می باشد.
يــال را بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مزايــده بــرای هــر دســتگاه بــه حســاب 0105922986005 بــه حســاب شــهرداری  3(متقاضــی می بايســت مبلــغ 40/000/000 ر

کــت دربســته ارايــه نماينــد. واریــز و فیــش مربوطــه را همــراه بــا تقاضانامــه در پا
کت هــا بــه حســاب شــهرداری، شــهرداری ســپرده نفــر اول را  4(در صــورت عــدم انعقــاد قــرارداد توســط برنــده و عــدم واریــز وجــه تــا مــدت يــک هفتــه از بازگشــایی پا

ضبــط و از نفــر دوم دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد و بدیــن ترتیــب بــا نفــرات دوم و ســوم اقــدام خواهــد شــد.
که مخدوش يا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.   5(به پیشنهاداتی 

6(کلیه هزينه نقل و انتقال به عهده برنده مزايده خواهد بود.   
کلیه پیشنهادات مختار است. 7(کمیسیون در رد يا قبول يک يا 

کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه يا با شماره همراه 09131711448 تماس حاصل نمايند.  8(متقاضیان می توانند جهت 

گــذاری و مشــارکت بــا بخــش خصوصــی در  شــهرداری خوانســار بــه اســتناد مجــوز شــماره 686 مــورخ 94/10/6 شــورای محتــرم اسالمی شــهر خوانســار در نظــر دارد نســبت بــه وا
ــا بــرآورد بالــغ بــر 4/000/000/000 ریــال انجــام هزینــه  جهــت راه انــدازی مجموعــه شــهربازی در محــل پــارک جدیداالحــداث عســل واقــع در ورودی شــهر از طــرف اصفهــان ب

توســط بخــش خصوصــی جهــت نصــب وســایل ذیــل از طریــق مزایــده اقــدام نمایــد .
1-کشتی 32 نفره تمام اتوماتیک به ارتفاع 12 متر 

2-چرخ و فلک 24 متری 
3-قایق پدالو 4 نفره طرح قو به تعداد 8 دستگاه  

1.متقاضیــان می تواننــد از روز پنــج شــنبه مــورخ 94/11/1 تــا پایــان وقــت اداری روز  پنجشــنبه مــورخ 94/11/15 پیشــنهادات خــود را مبنــی بــر مشــارکت در راه انــدازی محــل فــوق در 
يافــت دارنــد.     ک و مهــر شــده همــراه بــا ذکــر شــماره تلفــن و آدرس تحویــل دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری نمــوده و رســید در کــت ال پا

2.متقاضیــان می بايســت معــادل 5% قیمــت پیشــنهادی را بــه حســاب 0105922986005 حســاب ســپرده شــهرداری خوانســار نــزد بانــک ملــی شــعبه خوانســار واریــز  يــا چــک 
تضمین شــده بانکــی ضمیمــه پیشــنهاد خــود بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مزايــده تحویــل نماينــد.

کتبــی ابــالغ خواهــد شــد و برنــده  گرفتــه و بــه برنــدگان مزايــده بــه صــورت  کمیســیون عالــی معامــالت مــورد رســیدگی قــرار  3.پیشــنهادات رســیده در روز شــنبه مــورخ 94/11/17 در 
مزايــده نیــز مکلــف اســت تــا يــک هفتــه نســبت بــه انعقــاد قــرارداد و واریــز وجــه مربوطــه بــه حســاب شــهرداری اقــدام نمايــد.

4.در صــورت عــدم واریــز وجــه بــه حســاب شــهرداری و عــدم انعقــاد قــرارداد ســپرده نفــر اول را ضبــط و از نفــر دوم دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد و بدیــن ترتیــب بــا نفــرات دوم و ســوم 
اقــدام خواهــد شــد. 

که مخدوش  يا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.   5.به پیشنهاداتی 
کلیه پیشنهادات مختار است. 6.کمیسیون در رد يا قبول يک يا 

کار اقدام نمايند. کاری همراه با سابقه انجام  7.متقاضیان می بايست نسبت به ارايه رزومه 
کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه يا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل نمايند.    8.متقاضیان می توانند جهت 

اخبار کوتاه

كــه برجــام اجرايــی شــده. اقتصــاد ايــران  دو هفتــه ای  اســت 
كــه  هــم روزهــای اميدواركننــده ای را می گذرانــد. روزهايــی 
شــركای خارجــی، دوبــاره پايشــان بــه بــازار ايــران بــاز شــد 
كردنــد و قــرار اســت دوبــاره رفــت و آمدهايشــان  قــرارداد امضــا 
در بــازار ايــران پررنگ تــر شــود. همــه چيــز بــه ظاهــر خــوب 
اســت و اجرايــی شــدنش می توانــد روزهــای روشــنی را بــرای 
گرچــه كالن اقتصــاد  اقتصــاد ايــران رقــم زنــد.  در ايــن ميــان، ا
ابتــدای  در  خــرد،  اقتصــاد  از  زودتــر  اســت  ممكــن  ايــران 
گيــرد، امــا مــردم هنــوز از آينــده معيشــت  جــاده رونــق قــرار 
می گوينــد  آن هــا  هســتند.  نگــران  خــود  خريــد  قــدرت  و 
كــه  نكرده انــد  دريافــت  اقتصــاد  از  را  ســيگنال هايی  هنــوز 
كنــون  تا دولــت  شــود.  بهتــر  اوضاعشــان  كوتاه مــدت،  در 
برنامــه ای در ايــن زمينــه بــه صــورت شــفاف اعــالم نكــرده و 
ــازار، هنــوز  كوچــه و ب ــا مــردم  هميــن امــر ســبب شــده اســت ت
اجرايــی شــدن برجــام را بــه عنــوان يــک عامــل بهبوددهنــده 
ســخت  روزهــای  از  بازاری هــا  بداننــد.  خانوارهــا  معيشــت 
كــه پــول  كار خــود می گوينــد و مــردم هــم  كســب و  اقتصــاد و 
كــه بخواهنــد بــه ايــن زودی هــا  چندانــی در جيــب ندارنــد 
كار آن هــا را رونــق بخشــند، منتظــر  وارد بــازار شــوند و كســب و 
اعــالم خبرهــای خوشــی از ســوی دولتمــردان هســتند تــا بلكــه 
كــه روزهــای خوشــی در انتظــار جيبشــان اســت  اميــدوار شــوند 

و قــدرت خريدشــان افزايــش خواهــد يافــت.
گوشت قرمز  »»

كيلوگــرم  بررســی هــای ميدانــی نشــان می دهــد قيمــت هــر 
گــردن  تومــان،  و ۴۹۰  هــزار  گوســاله ۳۵  گوشــت مخلــوط 

گوشــت  تومــان،   ۱۰۰ و  هــزار   ۳۱ كيلويــی  يــک  گوســاله 
گوشــت  كيلويــی ۲۹۴۰۰ تومــان،  گوســاله يــک  خ كــرده  چر
گوســاله ۱۴ هــزار و ۷۲۰ تومــان، ران  گرمــی  خ كــرده ۵۰۰  چر
گوشــت  كيلويــی  ۳۸ هــزار و ۱۰۰ تومــان،  گوســاله يــک  ممتــاز 
خ كــرده مخلــوط گوســفند و گوســاله ۳۰ هــزار و ۵۴۰ تومــان  چر

اســت.
غ گوشت مر  »»

غ بــدون پوســت ۱۸۰۰ گرمی  قيمــت هــر بســته ران و ســينه مــر
 ۶۸۴۰ گرمــی   ۵۰۰ غ  مــر خ كــرده  چر تومــان،   ۲۰ و  ۱۷هــزار 

گرمــی ۱۵هــزار و ۸۳۰  تومــان، جوجــه بــدون اســتخوان ۹۰۰ 
گرمــی ۱۲ هــزار و ۴۲۰ تومــان،  تومــان، جوجــه چينــی ۹۰۰ 

گرمــی ۹۹۰۰ تومــان اســت. غ ۹۰۰  پاچيــن مــر
غ «« تخم مر

غ ۳۵۰۰ تومــان و هــر بســته ۳۰  هــر بســته ۶ عــددی تخم مــر
غ نيــز ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت. عــددی تخم مــر

«« پنیر
پنيــر  تومــان،   ۱۲۵۰ گرمــی   ۱۰۰ خامــه ای  پنيــر  بســته  هــر 
گرمــی ۱۲۵۰ تومــان، پنيــر ســفيد آمــل ۴۰۰  پاســتوريزه ۱۰۰ 

۱.۵درصــد  گرمــی   ۹۰۰ يــواف  پنيــر  تومــان،   ۴۹۵۰ گرمــی 
كتيكــی ۸۰۰ گرمــی ۱۳.۵ درصــد  چربــی ۱۱۵۰۰ تومــان، پنيــر ال
گرمــی ۴۱۵۰ تومــان و  چربــی ۱۱۵۰۰ تومــان، پنيــر لبنــه ۳۵۰ 
پنيــر حلــب ســنتی ۸۰۰ گرمــی نيــز ۱۶هــزار و ۵۰۰ تومان اســت.

«« ماست
قيمــت هــر ماســت ۱۵۰۰ گرمــی ۱.۵درصــد چربــی پروبيوتيــک 
گرمــی   ۲۳۰۰ چربــی  درصــد   ۵ ماســت  تومــان،   ۵۳۵۰
گرمــی پرچــرب ۵۲۰۰ تومــان،  ۹۵۰۰ تومــان، ماســت ۱۵۰۰ 
و  تومــان   ۶۸۵۰ چربــی  درصــد   ۱.۵ گرمــی   ۲۰۰۰ ماســت 
تومــان چربــی ۶۵۰۰  درصــد  گرمــی ۵  ســون ۱۵۰۰   ماســت 

 است.
«« شیر

هــر بطــری شــير ۱.۵ ليتــری ۴ درصــد چربــی ۳۵۰۰ تومــان، 
كم چــرب ۳۵۰۰ تومــان، شــير بطــری  شــير ۱.۵ درصــد چربــی 
شــير  تومــان،   ۲۵۰۰ گرمــی   ۱۰۰۰ دی  ويتاميــن  پاســتوريزه 
شــير  و  تومــان   ۲۵۰۰ چربــی  درصــد   ۳ ليتــری  يــک  كامــل 
نايلونــی ۸۰۰ گرمــی ۱.۵ درصــد چربــی نيــز ۱۵۰۰ تومان اســت.

«« برنج
كيلويــی پرمحصــول ۷۲ هــزار تومــان،  كيســه برنــج ده  هــر 
تومــان،   ۵۰۰ و  هــزار   ۴۷ كيلويــی   ۵ دم ســياه  طــارم  برنــج 
و  ۹۷هــزار  كيلويــی   ۱۰ فريدون كنــار  محلــی  طــارم  برنــج 
كيلويــی ۷۹  يــک ۱۰  درجــه  شــيرودی  برنــج  تومــان،   ۵۰۰
كيلويــی ۲۵ هــزار  هــزار تومــان، برنــج هاشــمی دودی ۲.۵ 
كيلويــی ۳۹ هــزار تومــان  و ۵۰۰ تومــان و برنــج رمضانــی ۵ 

 است.

کاالهای اساسی ۲ هفته پس از برجام قیمت 

گرانی هنوز پابرجاست

كيــد بــر اينكــه ادغــام  رييــس اتــاق اصنــاف اصفهــان بــا تا
اتحاديه  ها در راســتای منســجم شــدن اصناف است، گفت: 
در حــال حاضــر ادغــام اتحاديــه هتلــداران و مهمان پذيــران 
مراحــل  كــردن  و ساندويچ فروشــان در حــال طــی  پيتــزا  و 

ک نــژاد در  قانونــی خــود اســت. محمدرضــا پا
كــرد:  اظهــار  اتحاديه  هــا،  ادغــام  خصــوص 
دســتورالعمل ادغــام اتحاديه  هــا چنــدی اســت 
كــه از ســوی اتــاق اصنــاف اصفهــان ابــالغ شــده 
نيــز  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  و 
پيشــنهاد داده اتحاديه  هــای صنفــی ضعيــف 
وی  شــوند.  ادغــام  يكديگــر  بــا  كارآمــد  نا و 

كــم شــدن تعــداد اصنــاف اصفهــان  كــرد: منســجم و  كيــد  تا
كــه بــا مديريــت  كشــور قــرار دارد؛ چــرا  كار مديريــت  در دســتور 
گفتــه  كشــور بيشــتر می شــود. بــه  واحــد، انســجام اصنــاف در 
گام، براســاس  رييــس اتــاق اصنــاف اصفهــان در نخســتين 
كســب صنفــی داشــته  قانــون، هــر اتحاديــه بايــد 200 پروانــه 

كمتــر بــود، ناچــار بــه  گــر تعــداد مجوزهــا از ايــن رقــم  باشــد و ا
كــرد: براســاس ايــن  ادغــام و يكــی شــدن هســتند. وی بيــان 
قانــون برخــی از اتحاديه  هــای اصفهــان همچــون هتلــداران 
و مهمان پذيــران و همچنيــن اتحاديــه اغذيــه و ســاندويچ 
ــا يكديگــر ادغــام  ــرار اســت ب ــان ق و پيتزافروش
شــوند؛ عالوه برايــن پيشــنهاد ادغــام اتحاديــه 
صنايــع مســی نيــز در دســت بررســی اســت. 
ک نــژاد دربــاره پروســه ادغــام اتحاديه  هــا،  پا
گفــت: پيشــنهاد ادغــام اتحاديه  هــا از ســوی 
ح می شــود  هيئــت رييســه اتــاق اصنــاف مطــر
كميســيون تشــخيص بــا  كــه بعــد از بررســی در 
بازگشــت بــه هيئــت رييســه اتــاق اصنــاف در اجــالس ماهانــه 
رای گيــری می شــود  اتحاديه  هــا  روســای  از  اتــاق متشــكل 
كميســيون نظــارت  كارشناســی و  كميتــه  كــه پــس از آن در 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بررســی و رای نهايــی 

بــرای ادغــام اتحاديــه صــادر می شــود.

رییس اتاق اصناف اصفهان:
4 اتحادیه اصفهان ادغام می شوند

ــروز  ــادی ام ــور اقتص ــد در ام ــر تايلن ــت وزي ــاون نخس مع
عــازم تهــران می شــود تــا از روز سه شــنبه بــا مقامــات 
توســعه  هــدف  بــا  اســالمی ايران  جمهــوری  بلندپايــه 
دوران  در  دوجانبــه  تجــاری  و  اقتصــادی  مناســبات 

كــره شــود و براســاس  پســابرجام وارد مذا
ارزش  بانكــوک  اقتصــادی  برنامــه 
كشــور را بــه ميلياردهــا دالر  مناســبات دو 
ک«  جاتوســريپيتا »ســومكيد  برســاند. 
در  تايلنــد  وزيــر  نخســت  معــاون 
عــازم  گذشــته  روز  كــه  اموراقتصــادی 
كشــور  ايــن  مقامــات  بــا  تــا  شــد  عمــان 

كــره شــود، بــه  همســايه و دوســت ايــران نيــز وارد مذا
همــراه هيئــت بلندپايــه اش از جملــه 6 وزيــر بــه تهــران 
كــرات چهــار روزه  ســفر می كنــد تــا از روز سه شــنبه مذا
كنــد. وزيــران امــور  خــود را بــا مقام هــای ايرانــی آغــاز 
خارجــه، علــوم و فــن آوری، دارايــی، انــرژی و بازرگانــی 

معــاون  كــه  هســتند  تايلنــدی  مقام هــای  جملــه  از 
كشــور در امــور اقتصــادی را درســفر  ــر ايــن  نخســت وزي
بــه تهــران همراهــی می كننــد. روســای ســازمان های 
صنعــت  فدراســيون  و  تجــارت  شــورای  گردشــگری، 
گروهــی از بانكــداران و بازرگانــان  تايلنــد و 
تايلنــد  بلندپايــه  مقــام  ايــن  همــراه  نيــز 
می شــوند.  كشــورمان  عــازم  مســقط،  از 
كردنــد هيئــت  اعــالم  تايلنــدی  مقامــات 
و  تجــار  از  نفــر   70 شــامل  كشــور  ايــن 
و  بانكــداران  صنعتگــران،  بازرگانــان، 
كوچــک و متوســط  مديــران شــركت های 
كيــد هفتــه  ــا تا اســت. ســفر مقامــات تايلنــد هم زمــان ب
تايلنــد  وزيــر  اوچــا« نخســت  چــان  »پرايــوت  گذشــته 
بــرای توســعه هــر چــه بيشــتر مناســبات دوجانبــه بــا 
ح  ايــران پــس از ســفر وزيــر خارجــه اش بــه تهــران مطــر

شــد.

اقتصـــاد دوشنبه      12 بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 82رݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥکوݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ وݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥتݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ بنزݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥینݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥیرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ شکستݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ســـــال دوم                ݡسݒ

 مديرعامــل شــركت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی با اشــاره به واردات 
گفــت:  كنــون،  حــدود ۸.۵ ميليــون ليتــر بنزيــن از ابتــدای ســال جاری تا
ايــران افزايــش می يابــد. ســيدناصر  لغــو تحريم هــا، مصــرف ســوخت  بــا 
ســجادی دربــاره آخريــن وضعيــت واردات و صــادرات فرآورده هــای نفتــی 
كنــون تنهــا ســوخت وارداتــی بــه ايــران بنزيــن اســت  گفــت: هــم ا كشــور،  از 
و در 10 مــاه نخســت ســال جــاری بــه طــور متوســط روزانــه 8,5 ميليــون ليتــر 
كشــور وارد شــده اســت. مديــر  كل( بــه  بنزيــن )معــادل 12 درصــد از مصــرف 
كنــون  عامــل شــركت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا اعــالم اينكــه هم ا
كــرد:  كشــور مصــرف مــی شــود، تصريــح  روزانــه 71 ميليــون ليتــر بنزيــن در 
گازوييــل  در 10 مــاه نخســت امســال بــه طــور متوســط روزانــه 5 ميليــون ليتــر 
كســتان صــادر شــده اســت.  كشــورهای مختلــف همســايه همچــون پا ــه  ب
از  كشــور  در  بنزيــن  شــدن  تک نرخــی  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ايــن 
كارت هــای  خردادمــاه امســال و در پــی پايــان اعتبــار بنزيــن 700 تومانــی در 
ســوخت در پايــان آبــان مــاه، اظهــار داشــت: تک نرخــی شــدن بنزيــن ســبب 
كاهــش رونــد رشــد مصــرف بنزيــن شــده اســت؛ بــه طوری كــه در ســال های 
كــه بنزيــن دونرخــی بــوده ســاالنه رشــد مصــرف 6 تــا 7 درصــد بــوده  گذشــته 
كــه  كنــون ايــن ميــزان از 2,1 درصــد بيشــتر نشــده اســت  اســت؛ امــا امســال تا

رشــدی منطقــی اســت.

كاغــذ و مقــوا از حركــت بعضــی از بانک هــا  عضــو انجمــن صنايــع همگــن 
كــه  رســيده  آن  گفت:زمــان  و  داد  خبــر  توليــد  امــوال  مصــادره  بــرای 
كــه علی رغــم ورشكســتگی، قــدرت  قراردادهــای ارفاقــی بــرای صنايعــی 
توليــد دارنــد، عملياتــی شــود. پرويــز علی پــور بــا اشــاره بــه شــگرد جديــد 
گفــت:  بعضــی از بانک هــا بــرای مصــادره امــوال توليــد بــه نفــع خــود 
ايــران  اقتصــاد  نامناســب  ركــود و اوضــاع  اينكــه در شــرايط  علی رغــم 
برخــی واحدهــای توليــدی بــه فعاليــت خــود ادامــه دادنــد و در ســال 94 
علی رغــم مصوبــات ســتاد تســهيل وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
كننــد؛ دليــل آن هــم ايــن اســت  مجبــور شــده اند اعــالم ورشكســتگی 
ــی،  ــواردی غيرقانون ــليقه ای و در م ــات س ــا اقدام ــا ب ــی بانک ه ــه بعض ك
كردنــد و برخــی واحدهــای توليــدی  اقــدام بــه مكاتباتــی بــا اســتانداران 
كــه بــه عنــوان بزرگ تريــن واحدهــا در زمينــه فعاليــت  صاحب نــام را 
خــود بــه شــمار می رونــد، بــه اتهاماتــی همچــون عــدم پرداخــت اقســاط 
انجمــن صنايــع همگــن  كننــد. عضــو  مــی  وام هــای دريافتــی متهــم 
اعــالم  اينكــه  كشــور علی رغــم  از صنايــع  برخــی  افــزود:  مقــوا  و  كاغــذ 
كرده انــد، امــا بــدون حمايــت دولــت هــم می تواننــد دوبــاره  ورشكســتگی 
كــه دولــت شــرايط را برايشــان مهيــا  كافــی اســت  راه انــدازی شــوند؛ فقــط 

ــد.  كن ــری  ــا جلوگي ــور آن ه ــت در ام و از دخال
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و 208 در راه بازار ایران پژ
ــان ۴.۶ و در ســیکل  و ۲۰۸ در شــهر  ۷.۱، در اتوب ــژ ــران شــود. مصــرف پ ــازار ای ودی راهــی ب ــه ز ــی اســت کــه قــرار اســت ب و 208، یکــی از محصوالت ــژ پ

ــا ۶۰ میلیــون تومــان خواهــد بــود. و بیــن ۵۰ ت ــر اســاس پیــش بینــی هــا قیمــت ایــن خــودر  شـهرداری خوانسـارترکیبــی ۵.۶ لیتــر  در ۱۰۰ کیلومتــر اســت. ب

در قاب تصویر شـهرداری خوانسـار

با هدف توسعه مناسبات اقتصادی
هيئت اقتصادی تایلند امروز وارد ایران می شود
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گهی مزایده »نوبت دوم«                     آ

گهی مزایده »نوبت دوم«                      آ



به منظور تامین نظر شورای نگهبان

ح ممنوعیت  مجلس، طر
به کارگیری بازنشستگان را  

کرد اصالح 
مجلــس  نماینــدگان  شبســتان:  خبرگــزاری   
را  بازنشســتگان  به کارگیــری  ممنوعیــت  ح  طــر
اصــاح نگهبــان  شــورای  نظــر  تامیــن  منظــور   بــه 

کردند.  
کیمیــای وطــن، نماینــدگان مجلــس در  ــزارش  گ ــه  ب
ح  ادامــه جلســه علنــی روز یکشــنبه 11 بهمــن، طــر
کشــوری  اصــاح مــاده 95 قانــون مدیریــت خدمــات 
اعــاده شــده از شــورای نگهبــان را بــه منظــور تامیــن 
مــاده  نماینــدگان  کردنــد.  اصــاح  شــورا  ایــن  نظــر 
کــه  کردنــد  ح اصــاح  ح را بــه ایــن شــر واحــده ایــن طــر
کــه  از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون، به کارگیــری افــرادی 
در اجــرای قوانیــن و مقــررات مربوطــه بازنشســته و 
بازخریــد شــده یــا بشــوند، در دســتگاه های اجرایــی 
کشــوری  ع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات  موضــو
کــه  مصــوب 1376/7/8 و تمامــی دســتگاه هایی 
کشــور اســتفاده  کل  بــه نحــوی از بودجــه عمومــی 
تبصــره در  نماینــدگان  اســت.  ع  ممنــو کننــد،   مــی 
مقامــات  کرده انــد  مصــوب  واحــده،  مــاده  ایــن   1  
کشــوری  مزبــور در مــاده 71 قانــون مدیریــت خدمــات 
و هم طــرازان آن هــا و ایثارگــران، فرزنــدان شــهدا و 
مســلح،  نیروهــای  بیشــتر،  و  درصــد   70 جانبــازان 
خواســته  اجــازات  دارنــدگان  و  اطاعــات  وزارت 
ناشــی از اصــل 110 قانــون اساســی، از شــمول ایــن 
تبصــره در  ملــت  وکای  هســتند.  مســتثنی   قانــون 
کرده انــد دســتگاه های   2 ایــن مــاده واحــده مصــوب 
تواننــد  مــی  لــزوم  قانــون در صــورت  ایــن  ع  موضــو
مــدرک  بــا  متخصــص  بازنشســتگان  خدمــات  از 
ــت  ــورت پاره وق ــه ص ــر ب ــی و باالت کارشناس ــی  تحصیل
کثــر ســاعات مجــاز  کننــد و حدا و ســاعتی اســتفاده 
بــرای اســتفاده از بازنشســتگان، یــک ســوم ســاعات 
ایــن  کارمنــدان رســمی اســت و حق الزحمــه  اداری 
کثــر  حدا آن هــا،  کاری  ســاعات  بــا  متناســب  افــراد 
کارمنــدان رســمی همــان شــغل  معــادل یــک ســوم 
تعییــن و پرداخــت می شــود. طبــق تبصــره 3 ایــن 
مکلفنــد  مشــمول  دســتگاه های  واحــده،  مــاده 
ظــرف مــدت 60 روز از تاریــخ ابــاغ ایــن قانــون، آن 
کــه برخــاف مفــاد ایــن قانــون بــه  دســته از افــرادی 
گرفتــه شــده اند را از خدمــات منتــج و بــا آن هــا  کار 
کننــد و افــراد مذکــور نیــز بایــد ظــرف  تســویه حســاب 
 مهلــت قانــون مقــرر، ســمت و پســت خــود را تــرک

کنند.   

اخبار کوتاه 

 افتتاح نمايشگاه 
مصنوعات عشايری

گردشــگری و صنایــع   مدیــر کل اداره میــراث فرهنگــی، 
افتتــاح  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  دســتی 
عشــایری  زنــان  عشــایری  مصنوعــات  نمایشــگاه 
منطقــه مشــایخ خبــر داد. بهمــن عســکری ســوادجانی  
زنــان  عشــایری  مصنوعــات  نمایشــگاه  گشــایش  از 
و  ســی  مناســبت  بــه  مشــایخ  منطقــه  عشــایری 
هشــتمین ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامي خبــر داد 
در  بهمن مــاه   22 تــا   11 از  نمایشــگاه  ایــن  گفــت:  و 
ــه مــوزه باستان شناســی شــهرکرد پابرجاســت.  نگارخان
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن نمایشــگاه بیــش از 100 قلــم 
مصنوعــات صنایــع دســتی ارایــه شــده اســت، افــزود: 
البســه  داری،  بافته هــای  شــامل  مصنوعــات  ایــن 
گلیــم و جاجیــم اســت. محلــی، انــواع زیرانــداز ماننــد 
گفــت: ایــن نمایشــگاه در راســتای   عســکری در ادامــه 
و  توانمنــدی   معرفــی  و  ترویــج  توســعه،  حمایــت، 
شــده  برگــزار  اســتان  عشــایر  زنــان  دســت بافته های 
ایــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی  اســت. 
نمایشــگاه اثــر ملــی عروســك های بازبــازك نیــز نمایــش 
نمایشــگاه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  می شــوند،  داده 
همــه روزه از ســاعت 8 صبــح تــا 5 بعــد از ظهــر دایــر  و 
بازدیــد از آن بــه صــورت رایــگان و بــرای عمــوم آزاد 

اســت.  ایســنا

طراحی و ساخت موتورسیکلت 
 الکتريکی در دانشگاه آزاد

 خمینی شهر
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خمینــی شــهر 
موفــق بــه طراحــی و ســاخت موتورســیکلت الکتریکــی 
کیلومتــر  کثــر ســرعت 122  کیلــو وات و حدا بــا قــدرت 9 
گــزارش کیمیــای وطــن، دانشــگاه  بــر ســاعت شــدند.به 
آزاد اســامی واحــد خمینــی شــهر روز یکشــنبه اعــام 
کــرد: ایــن موتورســیکلت دارای طراحــی آیرودینامیــک 
کامپوزیــت و شاســی آلومینیــوم آلیــاژی  اُســپرت، بدنــه 
اســت و بــا هــر 30 دقیقــه شــارژ برقــی، دو ســاعت حرکــت 
کنــد. دانشــجویان طــراح ایــن موتــور بــه منظــور  مــی 
از  صحیــح  درک  و  مهندســی  مهارت هــای  گســترش 
ک در جهــان و اثــرات مطلــوب  آینــده وســایل نقلیــه پــا
آن بــر محیــط زیســت، در پنجمیــن دوره مســابقات 
شــعار  بــا  کــه  ماشــین  طراحــی  ملــی  دانشــجویی 
»فنــاوری بــه نفــع طبیعــت« و بــا موضــوع طراحــی و 
ســاخت موتورســیکلت الکتریکــی برگــزار شــد، شــرکت 

ــد. کردن

اخبار کوتاه 

شــهرداری  فجــر،  مبــارک  دهــه  گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
بــا  فجــر  دهــه  در  را  فرهنگــی  متنــوع  برنامه هــای  اصفهــان 
مشــارکت 100 مرکــز خودجــوش مردمــی در قالــب جشــن های 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای  محلــی برگــزار می کنــد. بــه 
انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  ایــام  در  اصفهــان،  شــهرداری 
شــکوهمند اســامی ایــران، شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد 
بــا مشــارکت های مردمــی در ســطح  برنامه هــای متعــددی را 

کنــد. شــهر اجــرا 
جشــنواره اصفهانی هــا در جشــن پیــروزی انقــاب اســامی بــا 
شــهرداری  ویژه برنامــه  شــاخص ترین  »ایرانــی ام«،  عنــوان 
کــه در مناطــق مختلــف  ــام اهلل دهــه فجــر اســت  اصفهــان در ای
و پارک هــای ســطح شــهر برگــزار می شــود. نورپــردازی ســطح 
شــهر، نصــب پرچــم جمهــوری اســامی و آذین بنــدی میادیــن، 
تبلیغــات  و  فضاســازی  اصلــی،  خیابان هــای  و  چهارراه هــا 
ورزشــی  فرهنگــی-  مســابقات  صلواتــی،  ایســتگاه  شــهری، 
جملــه  از  نیــز،  انقــاب  دســتاوردهای  نمایشــگاه  برپایــی  و 

اســت. فجــر  دهــه  در  شــهرداری  برنامه هــای  مهم تریــن 
برخــی از مهم تریــن برنامه هــای فرهنگــی شــهرداری در  دهــه 
گــون ســطح شــهر  گونا کــز  کــه در محله هــای مختلــف و مرا فجــر 

ح زیــر اســت: برگــزار می شــود، بــه شــر
نمایشــگاه عکــس انقــاب و تجلیــل از پیشکســوتان انقــاب در 

دهــه فجــر در مســجد قــدس.
برگــزاری ویــژه برنامــه ســوئیت ســمفونی انقــاب، از 19 تــا 21 

کوثــر. در فرهنگســرای  بهمن مــاه 
روز  در  نفــره   200 دوچرخه ســواری  همایــش   برگــزاری 

22 بهمن ماه از منطقه 8 اصفهان تا میدان امام )ره(.
برگــزاری جشــن بــزرگ و ایســتگاه مردمــی انقــاب در دهــه فجــر 
کانــون  در محله هــای مختلــف شــهر در روز 21 بهمــن مــاه در 
امامــزاده  صحــن  و  رودکــی  )عــج(  صاحب الزمــان  محبــان 

محمــد.

ورزشــگاه  در  انقــاب  پایــداری  جشــن  ویژه برنامــه  برگــزاری 
مســجد االئمه. و  مارچیــن 

تــا 19  انقــاب، 17  ســمفونی  موســیقی  ســال  یکصــد  اجــرای 
ملک شــهر. رودکــی  ســالن  در  بهمن مــاه 

کــودك در روزهــای  اجــرای انقابــی درکنــار اجــرای نمایش هــای 
12 تــا  14 و 17 تــا  21 بهمــن در هنرســرای خورشــید.

کــودک در ســه نقطــه شــهر  برنامه ریــزی بــرای اجــرای 20 تئاتــر 
اصفهــان از 12 تــا  21 بهمــن.

برپایــی شــب شــعر انقــاب در تاریــخ 17 بهمن مــاه در مجموعــه 

فرهنگــی قلمســتان؛ همچمنیــن جشــن ویــژه ســه هزار نونهــال 
برگزیــده در خانــه انقــاب و والیــت.

ویــژه  تهــران  در  تاثیرگــذار  کــن  اما از  بازدیــد  تــور  برگــزاری 
دانش آموزان، دانشــجویان، طاب و تشــکل ها، برپایییسلســله 
نشســت های ویــژه جوانــان شــامل ســخنرانی حجت االســام 
مهــدوی ارفــع، دکتــر حســن عباســی و جــواد الریجانــی در خانــه 
انقــاب و والیــت. برپایــي تــور نیــم روزه بازدیــد از خانــه انقــاب 
کرســی آزاداندیشــی بــا موضــوع ســبک زندگــی و ارایــه  بــه همــراه 
33 محصــول در قالــب پادکســت، نماهنــگ، پوســتر و مســتند با 

هــدف ارایــه بــه شــبکه های مجــازی.
بــا موضــوع  بینــش والیــی  کتــاب  از هفــت عنــوان  رونمایــی 
تحــول  فلســفه  کتــاب  و  رهبــری  معظــم  مقــام  اندیشــه های 

فجــر. دهــه  در  صاحب نظــران  حضــور  بــا  تاریــخ 
برگــزاری مســابقات تفریحــی در ایــن ایــام بــه صــورت ســیار در 
یکــي از پارك هــای ســطح شــهر اصفهــان و اجــرای برنامه هــای 
آدینه هــای شــاد در پــارك نــاژوان، جشــن ویــژه ســالمندان در بــاغ 
تجربــه، جشــن ویــژه دانش آمــوزان مناطــق محــروم در اردوگاه 
بانــوان  بــاغ  شــهید بهشــتی، مســابقه ویــژه دانش آمــوزان در 

پردیــس.
بازدیــد رایــگان از مــوزه هنرهــای معاصــر، حمــام علــی قلــی آقــا، 

حمــام رهنــان و عصارخانــه شــاهی در طــول دهــه فجــر.

با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در دهه فجر

کوچهپسکوچههایشهر،رنگوبویانقالبمیگیرند

 

در  اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر 
نشســت خبــری، بعــد از ظهــر دیــروز بــا بیــان تولیــدات 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  گفــت:   94 ســال  در  بومــی 

بومی ســازی  فراینــد  در   94 ســال  در 
کاف پیــچ  ــه تولیــد  تجهیــزات، موفــق ب
تولیــدات   ســنگین ترین  از  یکــی  کــه 
بســیار  فن هــای  بــرآن  عــاوه  شــد. 
گنده ســازی، ورق هــای چــروک  بــزرگ و 
ورق هــای  و  ســاختمان  نمــای  بــرای 
ج  ــاه پیــش از خــار ــا چندم ــه ت ک عــاج دار 

کنــون در ایــن شــرکت تولیــد  کشــور وارد می شــد، ا  از 
بیــان  بــا  ادامــه  در  ســبحانی  بهــرام  می شــود. 
گفــت:  اهمیــت موفقیت هــای اخیــر ایــران در برجــام 
برجــام  کــرات  مذا زمــان  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
اروپایــی  کشــورهای  بــا  همــکاری  تفاهم نامه هــای 

کــرده بــود و در ســفر اخیــر رییــس جمهــور بــه  منعقــد 
کشــورهای اروپایــی، ایــن شــرکت موفــق بــه امضــای 
در  و  شــد  اروپــا  فوالدســازی  شــرکت های  بــا  قــرارداد 
شــماره  نــورد  احــداث  بخــش  ســه 
فــوالد  توســعه  مبارکــه،  فــوالد   2
نــورد  ورق  تولیــد  ح  طــر و  هرمــزگان 
همــکاری وارد  سپیددشــت  در   گــرم 

 شد.
قراردادهــای  ارزش  ســبحانی 
میلیــون   900 را  اخیــر  شــده  انجــام 
قراردادهــا  ایــن  در  گفــت:  و  کــرد   عنــوان  یــورو 
از  درصــد   70 تــا   50 کــه  اســت  ایــن  بــر  شــرط 
انجــام  داخلــی  پیمانــکاران  توســط  فعالیت هــا  
کشــور خواهــد کــه ایــن اتفــاق خوبــی در تولیــد   شــود 

 بود.

کاربری هــای  گفــت: متخلفــان تغییــر  خســروی وفا 
کشــاورزی، زیــر ذره بیــن دســتگاه قضایــی  اراضــی 

ــد.  ــرار دارن ــان ق ــتان اصفه اس
روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
احمــد  اصفهــان،  اســتان   دادگســتری  عمومــی 

کارگــروه  در  خســروی وفا 
کاربری هــای  تغییــر  بررســی 
اشــاره   بــا  کشــاورزی   اراضــی 
کاربری هــای  تغییــر  برخــی  بــه 
کشــاورزی  اراضــی  غیرمجــاز 
بــا  اظهارکــرد:  اســتان  ســطح  در 
و  ســاخت  کلیــه  دقیــق،  بررســی 

شناســایی  اســتان،  ســطح  در  غیرمجــاز  ســازهای 
خواهــد  گرفتــه  قانونــی  تصمیــم  آن هــا  بــرای   و 

شد.
اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
مجــوز  صــدور  امــکان  کــه  نیــز  را  مــواردی  افــزود: 

صرفــا  امــا  بــوده،  میســر  آن هــا  بــرای  قانونــی 
دولــت  حقــوق  و  حــق  پرداخــت  بــه  نســبت 
تــا  شــد  خواهنــد  شناســایی  نکرده انــد،  اقــدام 
جهــت  مجــوز  صــدور  و  مراحــل  ســیر  بــه  الــزام  بــا 
صــورت الزم  اقــدام  آن هــا،  فعالیــت   ادامــه 
بــا  ادامــه  در  گیرد.خســروی وفا   
قانــون  اجــرای  تســاوی  بــر  کیــد  تا
ایــن  در  کــرد:  تصریــح  همــه  بــرای 
صــدور  مشــاهده  صــورت  در  راســتا 
ــوی  ــه از س ــا پروان ــوز ی ــه مج گون ــر  ه
یــا  غیرمســئول   ســازمان  یــا  نهــاد 
نیــز،  مربوطــه  قانونــی  فاقــد ســمت 
 متخلفــان آن تحــت پیگــرد قضایــی قــرار خواهنــد
قضایــی  دســتگاه  رییــس  اســت  گرفت.گفتنــی   
اســتان در پایــان، در نظــر داشــتن مســایل زیســت 
ــات  کلیــه مصوب محیطــی را در اولویــت اول اجــرای 

کــرد. کارگــروه اعــام 

کشاورزی زير ذره بین دستگاه قضايی  کاربری های اراضی   متخلفان تغییر 

4در شـهـــر حتما بخوانید!دوشنبه      12 بهمن ماه 139۴
مجلس، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ... ـــمـــاره 82 ســـــال دوم                ݡسݒ

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350711495 شماره پرونده: 9409980350700599شماره بایگانی 
شعبه: 940668تاریخ تنظیم: 1394/11/04خواهان طیبه ربانی خوراسگانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده احمد حسینی زاده به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 
3 اتاق شماره 311ارجاع و به کالسه 9409980350700599ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/14و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست 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 می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31440/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 7دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100351311235 شماره پرونده: 9409980351300867شماره بایگانی 
شعبه: 940902تاریخ تنظیم: 1394/11/06خواهان بانک ملت به مدیریت آقای علی رستگار 
و با نما یندگی آقای نظام کاویانی مقدم مدیریت شعب استان اصفهان دادخواستی به 
طرفیت خواندگان توکل وفا دودران و اصغر صالحی فرو شرکت خیبر ماشین سپاهان 
و منوچهر دهقانی چم پیری و کیوان دهقانی چم پیری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه وجه بابت ... تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 2 اتاق شماره 206ارجاع و به کالسه 
9409980351300867ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/28و ساعت 09:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 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 می شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 
31441/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413330شماره پرونده: 9409980352400033 شماره بایگانی 
شعبه: 940039تاریخ تنظیم: 1394/11/05خواهان محمد رضا ساعی مشفق دادخواستی 
به طرفیت خوانده عبد الحمید حاجی پور به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 352ارجاع و به 
کالسه 9409980352400033ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/17و ساعت 
11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 می شود تا خوانده مذکور پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 31446/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413217شماره پرونده: 9409980352400470 شماره بایگانی 
شعبه: 940526تاریخ تنظیم: 1394/11/05خواهان کیانوش ایزدی دادخواستی به طرفیت 
خوانده سید علی حسینی الدانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 
3 اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه 9409980352400470ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/03/10و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست 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 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31447/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413124شماره پرونده: 9409980352400623 شماره بایگانی 
شعبه: 940690تاریخ تنظیم: 1394/11/03خواهان مهدی شرکت العباسبه دادخواستی 
به طرفیت خوانده اکرم شفیعی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 
اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه 9409980352400623ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/02/26و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست 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 می شود 
تا خوانده مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31448/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده: 9409980352400900  ابالغیه: 9410100352413104شماره  شماره 
شعبه: 940993تاریخ تنظیم: 1394/11/03خواهان اسماعیل قلعه رنانی دادخواستی به 
طرفیت خوانده محمد رنجبر ورنوسفادرانی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 
3 اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه 9409980352400900ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/01/24و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست 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 می شود 
تا خوانده مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31449/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413106شماره پرونده: 9409980352401050 شماره بایگانی 
شعبه: 941151تاریخ تنظیم: 1394/11/03خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری دادخواستی 
به طرفیت خواندگان سید محمد رشیدی و عباسعلی حداد اشنی و مجتبی دهقانی پیله 
و رانی و مهدی صفدری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 
اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه 9409980352401050ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/03/9و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست 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 می شود 
تا خواندگان سید محمد رشیدی و مجتبی دهقانی پیله و رانی و عباسعلی حداداشنی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 31450/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان- علی بروجردی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420351100335 شماره پرونده: 9309980351100678 شماره بایگانی 
شعبه : 930767تاریخ تنظیم: 1394/11/07 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : موسی نام خانوادگی : ابراهیمی اصفهانی نام پدر : حبیب اله نشانی: شهرستان 
اصفهان. خ امام خمینی خ امیر کبیر رو بروی بانک تجارت مشخصات محکوم علیه/ 
محکوم علیهم ردیف 1 نام: جوادنام خانوادگی: فرهادیه نام پدر:محمود نشانی: مجهول 
المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه نام : فریبا نام 
خانوادگی: توانا نام پدر: علی اصغر نشانی: اصفهان –شاهین شهر- شاهین شهر خ 
مخابرات بین فرعی 5و 6 غربی ساختمان شهرام نوع  رابطه وکیل محکوم له/ محکوم 
لهم موسی براهیمی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9310090351102458و شماره دادنامه مربوطه 9409970351100705 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتادهزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ سه 
میلیون و نود شش هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل طبق  تعرفه به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص  نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول آن در حق محکوم له 
و پرداخت مبلغ 4/300/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت تادیه 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و 
از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
 شماره: 31478 / م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – سید مرتضی هاشمی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420351100333 شماره پرونده: 9409980351100219 شماره بایگانی 
شعبه : 940242تاریخ تنظیم: 1394/10/07 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام 
: ابراهیم  نام خانوادگی : قرهی قهی نام پدر : داراب نشانی: اصفهان – حکیم – بازار قلندرها 
جنب سرای ستوده پخش پوشاک آسیا- پ 1 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 
ردیف 1 نام: کمال نام خانوادگی: حیدری نام پدر:قلی نشانی: مجهول المکان مشخصات 
نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه نام نام خانوادگی نام پدر نشانی 
نوع  رابطه  محکوم له/ محکوم لهم محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره 9410090351102766و شماره دادنامه مربوطه 9409970351101150 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ سه میلیون و نود شش هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل طبق  تعرفه 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص  نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول آن 
در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 25/250/000  ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت تادیه محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در 
پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(
 شماره: 31479 / م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید 
مرتضی هاشمی

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام:محمد رضا نام خانوادگی : زنوپس نام پدر: رضا نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  
مشخصات محکوم له: نام :محمد نام خانوادگی: کالهدوزان نام پدر: حسن نشانی محل 
اقامت : خ عسگریه – خ شمس – بن بست فلورا پالک 42محکوم به به  موجب رای شماره 
94-518 تاریخ 94/7/26حوزه .......شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت 32/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 190/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و مبلغ 120/000ریال هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید 93/3/21 زمان اجرای حکم و همچنین نیم عشر حق االجرا . 
شماره: 31427/ م الف 

دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام:محمد رضا نام خانوادگی : عسگری نام پدر: ابول نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  
مشخصات محکوم له: نام :زهره  نام خانوادگی: حین زاده نام پدر: جمشید نشانی محل 
اقامت : اصفهان – خ آتشگاه اول خیابان شهید سید احمد حجازی کوچه سعدی بن 
بست سجاد پالک 35محکوم به به  موجب رای شماره 94-253 تاریخ 94/5/3حوزه 
41شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به بابت نفقه فرزند 
مشترک به نام امیر حسین شکری از تاریخ 93/6/26 تا پایان خرداد ماه 94 جمعا به مبلغ 
20/510/000 ریالو از تاریخ 94/4/1 به طور مستمر بر مبنای ماهیانه مبلغ 2520/000 ریال به 
انضمام 200/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 1500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق 

الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.
 شماره: 31428/ م الف 

دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

 امضای قراداد شرکت فوالد مبارکه اصفهان
کشورهای اروپايی  با 



حرف و نقل
گلریزان فیلم »شــیفت شــب«،  - نیکی کریمی در مراســم 
ــد و رد  ــم غیرعم ــان جرائ ــدادی از زندانی ــرایط آزادی تع ش

کــرد. مــال و دیــه را فراهــم 
- غالمرضــا موســوی رییــس شــورای عالی تهیــه کنندگان 
کــرد نمایــش فیلــم هــای جشــنواره فیلــم فجــر در  بیــان 
اســتان هــای سراســر کشــور بــه دلیــل مشــکالت مالــی آنهــا، 

تــا ایــن لحظــه منتفــی اســت.
خانــه  در  معجونــی  حســن  و  مهندس پــور  فرهــاد   -

می کننــد. برگــزار  آموزشــی  کالس  عروســک 
ــاره  ــت« درب ــه »هف ــابق برنام ــری س ــو مج گبرل ــود  - محم
خروجــش از ایــن برنامــه گفت : بســیاری از تهیه کنندگان 
گفتنــد  گرفتنــد و  و مجریــان در ایــن مــدت بــا مــن تمــاس 
کــه بارهــا پیــش آمــده اســت  کــن چرا کــه بــرو خــدا را شــکر 
ــد و دیگــر  گرفتــه ان کــه برنامــه را از روی آنتــن از شــخصی 

پخــش نشــده اســت.
کــه  پــا«  »ســنگ  ســریال  نویســنده  الونــد  خشــایار   -
بیــان  شــود  مــی  نوشــته  ســال ۹۵  رمضــان  مــاه  بــرای 
کــرد بــرای یــک فیلمنامه نویــس بدتریــن عقوبــت ایــن 
ــند و آن را  ــته باش ــت نداش ــردم کارش را دوس ــه م ک ــت   اس

نبینند.
- روح اهلل موحــدی طــراح پوســتر »دلبــری« اعــالم کرد این 
پوســتر بــر اســاس عکســی از فیلــم و متناســب بــا اتفاقی که 

در فیلــم رخ می دهــد طراحــی شــده اســت.
- بزرگمهــر حســین پور دربــاره طراحــی پوســتر فیلــم هــا می 
کنون بیشــتر بــازار در قبضه ی فوتوشاپ کارهاســت  گوید: ا
کــه نــه طراحــی بلــد هســتند و نــه از گرافیــک، سررشــته ای 

دارند.
کارگــردان »عامدانــه، عاشــقانه، قاتالنــه« از  - ســاناز بیــان 
بــه صحنــه بــردن دو نمایــش  بــا مضمونــی اجتماعــی بــه 

ــر داد. عنــوان برنامه هــای آینــده اش خب
رفــاه دانشــجویان  یــزدان رییــس صنــدوق  - ذوالفقــار 
گفــت: طــرح بخشــودگی تــا صــد در صــد  وزارت علــوم 
ــام دهــه  ــکاران وام دانشــجویی در ای ــرد بده ــم دیرک جرای

فجــر اجــرا مــی شــود.
کریــم  کیــا دبیــر طــرح ملــی تــالوت قــرآن  - حســین مقــدم 
کشــور از آغــاز ثبــت نــام تــرم جدیــد طــرح ملــی تــالوت قــرآن 

کریــم در سراســر کشــور خبــر داد.
-  اصغر کاراندیش معاون توســعه مدیریت ومنابع وزارت 
گفــت: وظیفــه مــا بــه عنــوان  فرهنــگ وارشــاد اســالمی 
متولیــان فرهنــگ وهنــر تولیــد و تبییــن ایــن آثــار در خــالل 
رویدادهــای مختلــف بــوده و ضمــن شــناخت ایــن جایگاه 
ازســوی مــردم و مســئوالن، حــوزه فرهنــگ وهنــر نبایــد بــه 

دولــت وابســته باشــد.

سخن روز

در فرهنگسرای خانواده؛
 »آثار مهرورزی در خانواده«

 بررسی می شود
مهــرورزی  آثــار   « عنــوان  بــا  همایشــی   : وطــن  کیمیــای 
اصفهــان  فرهنگســرای خانــواده  از ســوی   « در خانــواده 
بــا  صمیمانــه  و  مهرآمیــز  روابــط  ایجــاد  می شــود.  برگــزار 
فــرض  پیــش  از  برخــورداری  اعضــای خانــواده مســتلزم 
گاهــی از اهمیــت و ضــرورت بــروز  هــای مثبــت ذهنــی و آ
کــه از حیــث پیشــگیری از  عواطــف میــان ایــن اعضــا اســت 
بحــران هــا و ناهنجــاری هــای فــردی و اجتماعــی تبعــات 
مســئله  دارد.  خــود  در  را  متعــددی  و  مختلــف  نتایــج  و 
کــه از طریــق آمــوزش  کتســابی اســت  مهــرورزی امــری ا
بــه افــراد منتقــل مــی شــود. همایــش آثــار مهــرورزی در 
کیــد بــر اهمیــت ایــن موضــوع در  خانــواده در ابتــدا بــه تا
خانــواده و ســپس بــه بررســی آثــار و نتایــج آن مــی پــردازد. 
ــر  ــا حضــور دکتــر » قمرانــی »، از اســاتید برت ایــن همایــش ب
در حــوزه روانشناســی و مشــاوره خانــواده برگــزار مــی شــود. 
عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت شــرکت در ایــن همایــش 
بــه   17:30 الــی   16 ســاعت  از  مــاه  بهمــن   15 تاریــخ  در 
خیابــان  جــی،  خیابــان  در  واقــع  خانــواده  فرهنگســرای 

الهــور، بعــد از باشــگاه پیــروزی مراجعــه نماینــد.

در گالری خطخطی؛
 » من در هیئت دیگری « 

به نمایش درمی آید
هیئــت  در  مــن   « طراحــی  نمایشــگاه   : وطــن  کیمیــای 
ایــن  شــد.  افتتــاح  خطخطــی  گالــری  در   « دیگــری 
گروهــی از هنرمنــدان طــراح را در قالــب 23  نمایشــگاه آثــار 
اثــر در ابعــاد مختلــف 30 در 45 و 180 در 90 در معــرض 
تماشــا قــرار داده اســت. هنرمندانــی کــه بــا آثــار خــود در ایــن 
نمایشــگاه حضــور یافتــه انــد از طراحــان حرفــه ای هســتند 
گروهــی  کنــون نمایشــگاه هــای انفــرادی و  کــه هــر یــک تا
کبیــری،  متعــددی را برگــزار نمــوده انــد. افســون تــاج ، آیــدا 
فرزانــه فضیلتــی، مهــری نــوروزی، فرزانــه اســماعیلی، زهــرا 
الوی، پــگاه آقامحمــدی و مــژده کریمــی در ایــن نمایشــگاه 
شــرکت داشــته انــد. عالقمنــدان مــی تواننــد جهــت بازدیــد 
از ایــن نمایشــگاه تــا 18 بهمــن مــاه بــه غیــر از دوشــنبه 
گالــری خطخطــی  هــا، همــه روزه از ســاعت 16 تــا 20 بــه 
کوچــه چهارســوقی هــا مراجعــه  واقــع در خیابــان خاقانــی، 

نماینــد.

دزد به خانه عروسک ها زد
گذشــته هشــتم بهمــن  کیمیــای وطــن : پنــج شــنبه شــب 
کــه تنهــا مــوزه عروســک  مــاه، مــوزه عروســک هــای ملــل 
دوم  بــار  بــرای  دارد  خصوصــی  مالکیــت  و  اســت  ایــران 
گرفــت و بیــش  بــه فاصلــۀ چهــار مــاه مــورد دســتبرد قــرار 
از  بخشــی  شــد.  ربــوده  دیگــر  نفیــس  عروســک   100 از 
عروســک هــای ربــوده شــده مربــوط بــه عروســک هایــی 
کشــورهایی  بــا پوشــش ســنتی و محلــی اروپایــی و ســاخته 
مثــل لهســتان، یونــان، قبــرس، ارمنســتان و ترکیــه بــوده 
اســت. چهــار مــاه پیــش در مــوزۀ عروســک ملــل، بخشــی 
از تجهیــزات اداری و محتویــات انبــار فروشــگاه بــه ســرقت 
رفتــه بــود امــا مهمتریــن بخــش این رویــداد، ســرقت پارچه 
کــه نقــوش انســانی و حیوانــی  هــای تصویــری نفیســی بــود 
از  انــد و یــک صنــدوق قدیمــی 120 ســاله مملــو  داشــته 
کــه از مناطــق مختلــف ایــران  گلــی  ســوت هــای قدیمــی 
گنجینــۀ فرهنگــی خاصــی در  ــود بــه و  جمــع آوری شــده ب

نــوع خــود بــه شــمار مــی رفــت.

گفته های کیمیایی   نا
از یک رفاقت قدیمی

کارگــردان ســینما در آســتانه بزرگداشــت  مســعود کیمیایــی 
محمدمهــدی دادگــو در جشــنواره فیلــم فجــر دربــاره ایــن 
تهیه کننده ســینما اظهــار کرد: مهــدی دادگــو از رفقای خوب 
قدیمــی مــن اســت. مــن کــه می گویم رفیــق قدیمی رفاقــت را 
ارج مــی دارم و می شناســم. وی ادامــه داد: مهــدی دادگــو در 
جایــی بــود کــه به فیلــم مــن »ج« می دادنــد. او دفــاع می کرد، 
کســی  او ناراضــی بــود، ناراحــت بــود. مهــدی دادگــو تنهــا 
کــه ســینمای روشــنفکران آمــده از مبــارزات ســینمایی  ــود  ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. کیمیای ــاس می داش ــالب را پ ــل از انق قب
همــکاری اش بــا این تهیه کننــده گفت: »دنــدان مار« فیلمی 
کاشــت.  ل 

ُ
گ کارنامــه مــرا  کــه تهیه کننــده اش بــود و  بــود 

محمدمهــدی دادگــو متولــد ۱۶ آذر ۱۳۲۹ در تهــران اســت 
کــه تاکنــون تهیــه کنندگــی فیلم هایــی چــون »دنــدان مــار«، 
»ســایه خیــال«، »پــرده آخــر«، »بــازی بــزرگان«، »ناصرالدیــن 
کتــور ســینما«، »رقــص خــاک«، »بانــو«، »کاله قرمــزی  شــاه آ
ــق +  ــازات«، »عش ــه مج ــو«، »کمیت ــرج مین ــرخاله«، »ب و پس
۲«، »بیــد و بــاد«، »صنــم«، »تهــران روزگار نــو«، »هــزاران زن 
مثــل مــن«، »زمســتان اســت«، »نشــانی« و »تردیــد« را عهــده 

دار بــوده اســت.

 احسان کرمی مجری
 افتتاحیه فجر شد

احســان کرمــی مراســم افتتاحیــه ســی و چهارمیــن جشــنواره 
فیلــم فجــر را اجــراء می کنــد. ایــن مجــری کــه ســال قبــل هــم 
ــن  ــاری جش ــال ج ــود در س ــرده ب ک ــرا  ــه را اج ــم افتتاحی مراس
خانــه ســینما، جشــنواره موســیقی مــا و جشــنواره فیلــم هــای 
کــرده اســت. مراســم افتتاحیــه ســی و  نوجــوان را نیــز اجــرا 
چهارمین جشــنواره فیلم فجر امروز یکشــنبه در تاالر وحدت 
بزرگداشــت  برپایــی  ضمــن  اســت  قــرار  و  می شــود  برگــزار 
محمدمهــدی دادگــو، رضــا کیانیان، رویا تیموریــان و مهدی 
فخیــم زاده، برگزیــدگان بخــش اقــالم تبلیغی معرفی شــوند.

اخبار کوتاه

کیمیــای وطــن : از امــروز مهمتریــن اتفــاق ســاالنه ســینمای   
ایران آغاز می شــود و خوراک یکســال آینده ســینمای ایران از دل 
ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بیــرون مــی آیــد. بــه همیــن 
بهانــه در ایــن گــزارش قصــد داریــم نگاهــی گــذرا داشــته باشــیم بــه 
گــزارش بــا مــا  شــانس هــای اول جشــنواره امســال. تــا پایــان ایــن 

همراه باشــید.
ابد و یک روز

پیمــان معــادی، نویــد محمــدزاده، پرینــاز ایزدیــار، ریمــا رامین فــر، 
شــبنم مقدمــی و شــیرین یزدان بخــش در اولیــن فیلــم بلند ســعید 
روســتایی بــازی می کننــد. ایــن جــوان خــوش آتیــه پیــش از ایــن 
کوتــاه زیــادی ســاخته و نوشــته اســت. داســتان  فیلــم، فیلم هــای 
کــه می [واهنــد دخترشــان را  فیلــم دربــاره خانــواده فقیــری اســت 
شــوهر بدهنــد و بــه افغانســتان بــرود و پرینــاز ایزدیــار ایــن نقــش را 
بــازی می کنــد. امــا از نــکات قابــل توجــه فیلــم نقش هــای پیمــان 
معــادی و نویــد محمــدزاده اســت کــه معــادی نقش فالفل فروشــی 
ــاد  ــرده و محمــدزاده هــم در نقــش معت ک ــاد  ــرک اعتی ــه ت ک را دارد 

ظاهــر شــده اســت.
النتوری

کــران و مابقــی  رضــا درمیشــیان پیــش از اینکــه درگیــر حواشــی و ا
ــی نیســتم« در جشــنواره دو ســال قبــل بشــود،  ماجــرای »عصبان
کوثــری و نویــد  ــاران  قصــد ســاخت »النتــوری« را داشــته اســت! ب
ــد و  گرفته ان ــرار  ــوان ق ــردان ج کارگ ــن  ــار ای کن ــم  ــاز ه ــدزاده ب محم

ــد. ــف می کنن ــکار را تعری ــروه خالف گ ــک  ــی ی ــت از زندگ روای
نفس

نرگــس آبیــار بعــد از ســاخت »شــیار ۱۴۳« هــم توقعــات از خــودش 
مقــدس  دفــاع  ســینمای  داد  نشــان  هــم  و  بــرد  بــاال  خیلــی  را 
داســتان های زیــادی در دل خــودش دارد. »نفــس« هــم بــه نظــر 
می رســید داســتان متفاوتــی دارد و آبیــار بــرای ســاخت آن بــه یــزد 
کــودک بــا نام هــا »بهــار«،  رفتــه اســت و روایتــی از زندگــی چهــار 

کــه همــراه پــدر و  »نــادر«، »کمــال« و »مریــم« را روایــت می کنــد 
مادربزرگشــان در دهــه ۵۰ زندگــی می کننــد. تجربــه دیــدن اثــر 

متفــاوت آبیــار در ســینما را از دســت ندهیــد.
دختر

کــه فرهــاد  کارگــردان »یــه حبــه قنــد« و »امــروز« اســت  ــازه  فیلــم ت
ــد. ایــن  ــه ایفــای نقــش می پردازن ــال زارعــی در آن ب ــی و مری اصالن
فیلــم کــه ماننــد دیگــر آثــار میرکریمــی خانوادگــی اســت و مضمونــی 

ــه مســئول  ک اجتماعــی دارد روایتــی از زندگــی آقــای عزیــزی دارد 
قســمت نگهــداری و تعمیــرات پاالیشــگاه آبــادان اســت و حــاال 
دختــرش می  خواهــد بــه او ســر بزنــد. بخشــی از این فیلــم در آبادان 
فیلمبــرداری شــده و میرکریمــی نشــان داده همیشــه می توانــد 

گفتــن داشــته باشــد. حرفــی بــرای 
بادیگارد

کــرده بودنــد، ســر و  کــه ســاختش را شــروع  از همــان روزهایــی 
کــرده بــود، ابراهیــم حاتمی کیــا مضمــون  صــدای زیــادی بــه پــا 
ــا  ــود و ت ــرده ب ک ــاب  ــرش انتخ ــن اث ــرای آخری ــازه ای را ب ــی ت سیاس
مدت هــا اطالعــات و جزئیاتــی از آن در دســترس نبــود. »حیــدر 
ذبیحی« ســرتیم حفاظت از شخصیت هاســت که حاال در آســتانه 
کــه در یکــی از ماموریت هــا  بازنشســتگی قــرار دارد، امــا مشــکالتی 
ــزرگ  ــی ب ــه بحران ــدل ب ــز را ب ــه چی ــد، هم ــود می آی ــه وج ــش ب برای
ــه و اســلحه و تیرانــدازی اســت،  گلول کــه سراســر  می کنــد. فیلمــی 
بــا تــرور شــروع و بــا تــرور هــم تمــام می شــود و از همیــن رو پرویــز 
پرســتویی بازیگــر نقــش حیــدر در بیشــتر تصاویــر منتشــر شــده از 

فیلــم زخمــی اســت. 
سیانور

کــه نگــران بیمــاری زهــرا خانــوم بــود،  ســید رضــای »طــال و مــس« 
کــرده، »دهلیــز« را  کارگردانــی  حــاال دومیــن اثــر ســینمایی اش را 
ــران  ک ــده شــد و هــم در ا ــان هســت، هــم در جشــنواره دی ــه یادت ک
عمومــی مــورد توجــه قــرار گرفــت، ایــن بــار هم بهروز شــعیبی ســراغ 
ســوژه خاصــی رفتــه روایتــی متفــاوت از حــوادث دهــه ۵۰ ایــران در 

بســتری عاشــقانه و سیاســی را بــه تصویــر می کشــد. 

به بهانه آغاز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

پرچمداران سینمای ایران

ــگاه خبــری ربیــع ، در راســتای تغییــرات  ــزارش پای گ ــه  ب
ســاختاری رســانه ملی، بخش خبری ســاعت ۲۱ شــبکه 

گیــر مــی شــود. یــک ســیما از امشــب جامــع و فرا
ــیما و  ــری س ــای خب ــرات در بخش ه ــد تغیی ــاز جدی  در ف
بــا هــدف ایجــاد رویکــرد جدیــد در ســاختار و محتــوای 

ایــن بخــش هــا، خبــر ســاعت ۱۹ و ســاعت ۲۱ 
شــبکه یــک دســتخوش تغییــر شــد.

مدیــران  اخیــر  گیــری  تصمیــم  اســاس  بــر   
بخــش  پخــش  زمــان  مــدت  صداوســیما، 
خبــری ســاعت ۲۱ از امشــب ۱۱ بهمــن از ۴۰ 
دقیقــه بــه یــک ســاعت افزایــش مــی یابــد. 
ــه ایــن ترتیــب بخــش خبــری ســاعت ۲۱ از  ب

گیــر  کامــل، جامــع و فرا امشــب بــه یــک بخــش مشــروح 
کــه ایــن بخــش بــه عنــوان  تبدیــل شــده و مزیــت هایــی 
بخــش اصلــی و رســمی ســازمان صــدا و ســیما داشــته 
اســت حفــظ و تقویــت شــده و از ظرفیــت هــای جدیــد در 

گرفتــه خواهــد شــد.  ایــن بخــش خبــری بهــره 
بخــش  بهمــن   ۱۲ دوشــنبه  از  اســت  قــرار  همچنیــن 
خبــری ســاعت ۱۹ نیــز بــا تغییــر مــدت زمــان پخــش روی 

ــرود.  ــن ب آنت
کــه بــه همــراه مجلــه خبــری  بــر ایــن اســاس ایــن بخــش 
دقیقــه   ۳۰ مــدت  بــه  ایــن  از  پیــش 
پخــش مــی شــد بــا تغییــر تایــم بــه ۱۰ 
کاهــش یافــت. در فــاز اول تغییــر  دقیقــه 
کــه  و تحــول در بخــش هــای خبــری 
شــد،  اعمــال  مــاه ۹۴  مهــر  یازدهــم  از 
هفــت  ســاعت  خبــری  هــای  بخــش 
و  یــک حــذف  و هشــت صبــح شــبکه 
کوتــاه مــدت  زمــان پخــش ایــن بخــش هــای خبــری 
ــش  ــن بخ ــد و ای ــه ش ــداد اضاف ــری ۹ بام ــش خب ــه بخ ب
ــیما  ــک س ــبکه ی ــر روز از ش ــه ه ــان ۲۵ دقیق ــدت زم ــا م ب

رود. مــی  آنتــن  روی 

کرد بخش های خبری ۱۹ و ۲۱ شبکه یک تغییر 

گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع ،گــروه فیلــم ســینمایی  بــه 
»فروشــنده« پــس از یــک هفتــه توقــف فیلمبــرداری بــه 
ــردار فیلــم(،  ــاد نجفــی )صداب گهــان زنــده ی دلیــل فــوت نا
کــرد.  گذشــته 10 بهمــن مــاه آغــاز  کار خــود را روز  مجــددا 
ــا  ــاد یــداهلل نجفــی و ب ــواده زنده ی ــا حضــور خان گــروه ب ایــن 

گرامیداشــت یــاد و خاطــره او، فیلمبــرداری 
گرفتند. حسین بشاش،  »فروشنده« را از سر 
بــه  را  خــود  حرفــه ای  کار  کــه  صدابــرداری 
کــرده  عنــوان دســتیار زنده یــاد نجفــی آغــاز 
چندیــن  مســتقل  صدابــردار  آن،  از  پــس  و 
جایگزیــن  اســت،  بــوده  ســینمایی  فیلــم 
ــم  ــرداری فیل ــده و صداب ــی ش ــاد نجف ــده ی زن

کــه  »فروشــنده« را ادامــه می دهــد. پیــش بینــی می شــود 
ایــن فیلــم تــا اســفند مــاه فیلمبــرداری اش ادامــه داشــته 
ــته«،  ــیمین« و »گذش ــادر از س ــی ن ــردان »جدای کارگ ــد.  باش
ــا  ــم، ب ــرداری ایــن فیل ایــن روزهــا مشــغول ادامــه ی فیلمب

مدیریــت فیلمبــرداری حســین جعفریــان اســت. در ایــن 
کریمــی  فیلــم، شــهاب حســینی، ترانــه علیدوســتی، بابــک 

و... بــه ایفــای نقــش می پردازنــد.
از:  عبارتنــد  »فروشــنده«  فیلــم  اصلــی  عوامــل  برخــی   
نویســنده و کارگــردان: اصغــر فرهــادی، مدیــر فیلمبــرداری: 
پیمــان  جعفریان،فیلمبــردار:  حســین 
صفی یــاری،  هایــده  تدویــن:  شــادمانفر 
ک،طــراح  دلپا محمدرضــا  گــذار:  صدا
کیــوان مقدم،طــراح لبــاس: ســارا  صحنــه: 
میرکیانــی  مهــرداد  گریــم:  طــراح  ســمیعی، 
آهنگســاز: ســتار اورکــی، مدیــر تولیــد: حســن 
کارگــردان:  مصطفوی،برنامه ریــز و دســتیار 
گرگیــن،  کاوه ســجاری حسینی،منشــی صحنــه: پریســا 
صدابــردار  نجفــی  یــداهلل  مجیــدی.  حبیــب  عــکاس: 
پیشکســوت ســینمای ایــران 3 بهمــن مــاه بــه دلیل ایســت 

درگذشــت. قلبــی 

جایگزین »یداهلل نجفی« در فیلم فرهادی مشخص شد

شبکه نمایش خانگی

فرهنگ و هنر دوشنبه      12 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 82پرچمداران سینمای ایران ســـــال دوم                ݡسݒ

گفــت،  کــه 8 بهمن مــاه دار فانــی را وداع  پایــگاه خبــری ربیــع: ســیدپرویز مویدعهــد 
نــه تنهــا طــراح مصــالی تهــران بــود، بلکــه پروژه هــای بــزرگ دیگــری در ایــران و خــارج از 
کشــور از او بــه یــادگار مانــده اســت. ســیدپرویز مویــد عهــد در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. 
تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه را در تهــران گذرانــد و بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه فرانســه 
ــاری و ســپس در دانشــگاه »ســوربن«  ــوزار« در رشــته معم ــا در دانشــگاه »ب ــرد؛ ت ک عزیمــت 
پاریــس در رشــته شهرســازی مشــغول تحصیــل شــد. او در ســال ۱۹۵۶ میــالدی موفــق بــه 
ــدال  ــزه و م ــت جای ــه دریاف ــق ب ــز موف ــه اول و نی ــا رتب ــری S.A.D.G ب ــه دکت ــت درج دریاف
لــورآی )بهتریــن دیپلــم معمــاری در ســطح دانشــگاههای فنــی فرانســه( شــد و بــه پــاس 
خدمــات فرهنگــی و ارایــه بهتریــن پایان نامــه در ســال ۱۹۵۷ از ســوی دانشــگاه ســوربن، 
ــه او اعطــا شــد. وی همچنیــن در ســال  دکتــری افتخــاری معمــاری )A.A.PHD( هــم ب
۱۳۴۲شمســی بــه پــاس ارایــه طرح هــای فرهنگــی و معمــاری از ســوی دانشــکده ســلطنتی 
انگلســتان )A.CH.ASS.SCOL( نشــان درجــه اول معمــاری را دریافــت کــرد. مویــد عهــد 

از ســال ۱۳۳۷ تــا ســال ۱۳۴۳ شمســی بــه عنــوان دانشــیار بــه تدریــس علــوم معمــاری در 
دانشــگاه پرداخــت و در ســال ۱۳۴۳ شمســی موفــق بــه اخــذ درجــه اســتادی در دانشــگاه 
تهــران شــد. از همــان ســال تدریــس دروس اصــول عمومــی ســاختمان، )کنستروکســیون 
ســیویل(، تئــوری معمــاری و ارزش هــای اســتاتیکی، تئــوری شهرســازی در تاریــخ معمــاری 
کــرد. وی در ســال ۱۳۴۸ بــه  کــرد و در ایــن زمینه هــا مقــاالت و جــزوات متعــدد ارایــه  را آغــاز 
ســمت رییــس دانشــکده هنرهــای تزئینــی )وزارت فرهنــگ و هنــر( منصــوب شــد و تــا ســال 
۱۳۵۲ عهــده دار ایــن ســمت بــود. ایــن معمــار آثــار زیــادی را از خــود بــه جــای گذاشــته اســت 
کــه از ایــن میــان بــه ایــن مورد هــا می تــوان اشــاره کــرد: طــرح محوطــه نمایشــگاه بین المللی 
تهران، طرح نمایشــگاه بین المللی کشــاورزی با همکاری مرکز نمایشــگاه های بین المللی 
انگلســتان، طــرح مرکــز تحقیقــات شــیمی دارویــی و دارویــی ایران، طرح مدرســه ســن لوئی 
بــا همــکاری پروفســور لوکنــت )اســتاد معمــاری دانشــگاه بــوزار پاریــس(، طــرح مرکــز علمــی 
مخابــرات دانشــگاه تهــران بــا همــکاری مرکز تحقیقــات علمــی فرانســه )S.N.C.R(، طرح 
ســاخت مصــالی امــام خمینــی )ره(، طــرح خاتــم کاری تــاالر بــزرگ ســاختمان مجلــس 
شــورای ملی )میدان بهارســتان تهران(، طرح مرمت و بازســازی و تزئینات کاخ گلســتان، 
طــرح ســاختمان اداری وزارت آمــوزش و پــرورش، طــرح یــک مجتمــع عظیــم مســکونی در 
فرانســه، طــرح اکستانســیون و خوابــگاه دانشــجویان مدرســه البــرز، طــرح نمــای جنوبــی 
ســاختمان ســازمان حــج و زیــارت، طــرح معمــاری فــرودگاه آبــادان، همــکاری در تهیــه 
گیــوم ژیلــه، همــکاری در تهیــه طــرح و اجــرای  کاتــدرال )کلیســای جامــع( ... بــا  طــرح 
طــرح شهرســازی حومــه رم در ســال ۱۹۸۰، همــکاری در اداره آتیلــه امــور تزئیناتــی و طراحــی 
کــودکان، ســاختمان درمانــگاه بیماری هــای قلــب و عــروق در ســیرجان و... کتاب هــای 
اشــاره کــرد. بســیاری از طرح هــای او از قبیــل طــرح بــزرگ دژ نبشــته و آمفــی تئاتر روبــاز برای 
۲۰۰۰ نفــر و فرهنگســتان علــوم در خیابــان قوام الســلطنه اجــرا نشــده اند. در ســال ۱۳۸۰ بــه 
پــاس زحمــات و تــالش خالصانــه مرحــوم دکتــر پرویــز مؤیــد عهد، نشــان چهره هــای ماندگار 
از طــرف رییــس جمهــور وقــت بــه او اهــدا شــد. اســتاد مؤیــد عهــد پــس از ســال ها بیمــاری و 

بســتری بــودن، 8 بهمن مــاه جــاری درگذشــت.

در مدت معلوم
معلــوم« مــدت  »در  ســینمایی   فیلــم 

)فــی المــدت المعلــوم( اولیــن ســاخته وحیــد 
امیرخانــی ایــن روزهــا بــر پــرده نقــره ای نقــش 

بســته اســت.
بررســی  بــه  معلــوم«  مــدت  »در  فیلــم   
ســن  تــا  غ  بلــو ســن  از  جوانــان  معضــالت 
واقــع  در  کــه  فیلمــی  می پــردازد،  ازدواج 

جامعــه. مســئوالن  بــرای  اســت  تلنگــری 
گوهــر  کبــر عبــدی،   جــواد عزتــی، ویشــکا آســایش، هومــن ســیدی، ا
خیراندیــش، ، مهــدی فقیــه، علــی اوســیوند، طوفــان مهردادیــان، علــی 
گرگیــن پــور، ســلمان فرخنــده، شــهره قمــر در ایــن فیلــم  ســلیمانی، صبــا 

بــه ایفــای نقــش پرداختــه انــد. 
کــه ایــن فیلــم بــه  در پوســتر فیلــم »در مــدت معلــوم« اعــالم شــده اســت 

افــراد زیــر 12 ســال توصیــه نمــی شــود.
عوامل فیلم »در مدت معلوم«:

میرزایــی/  علــی  مهــدی  نویســنده:  امیرخانــی/  وحیــد  کارگــردان: 
کننــده: سیدمحســن جاهــد، رویــا شــریف/ مدیــر فیلمبــرداری:  تهیــه 
خ  فــر صدابــردار:  ســلیمانی/  حســن  فیلمبــردار:  جاهــد/  سیدمحســن 
گــذار: حســین ابوالصــدق/ تدویــن: حســن ایوبــی/ طــراح  فدایــی/ صدا
ح  فــر نویــد  لبــاس:  و  صحنــه  طــراح  خلــج/  شــهرام  پــردازی:  چهــره 

کنــار خــوش  لیــال  عــکاس:  عظیمی نــژاد/  آریــا   : موســیقی  مــرزی/ 

سیدپرویز مویدعهد

معرفی فیلممعمار مصالی تهران را بیشتر بشناسید

متل قو

مردن به وقت شهریور

دوران عاشقی

دریا کنار

مزار شریف

کارگردان : مسعود نوابی
بازیگران : دانیال عبادی ، 

تینا آخوندتبار

کارگردان : هاتف علیمردانی
بازیگران : حمید فرخ نژاد ، 

هانیه توسلی

کارگردان : علیرضا رئیسیان
بازیگران : لیال حاتمی ، 

شهاب حسینی

 کارگردان : آرش معیریان
 بازیگران : سحر قریشی ،    

نادر سلیمانی

کارگردان : عبدالحسن برزیده
بازیگران : مهتاب کرامتی ، 

حسین یاری

رگداشت رضا کیانیان به مناسبت بز
یگــر بلکــه بــه عنــوان یــک مجســمه ســاز، عــکاس، نویســنده  رضــا کیانیــان یــک آرتیســت تمــام عیــار اســت. او نــه تنهــا بــه عنــوان یــک باز

و... ســال هاســت در عرصــه هنــر ایــران هنرنمایــی کــرده اســت.

در قاب تصویر

نمایشگاه »فراتر از خاکستر« در یزد برپا شد

بــکار  آغــاز  از  یــزد  تجســمی  هنرهــای  انجمــن  رییــس 
نمایشــگاه »فراتر از خاکســتر« در محل گنجینه فرهنگ و 
هنــر یــزد خبر داد. »علــی روهنده« در این خصــوص افزود: 
در ایــن نمایشــگاه بیــش از 50 اثــر نقاشــي از 14دانشــجوی 
ارشــد رشــته نقاشــی دانشــگاه یــزد بــه نمایــش گذاشــته 
کــه  کــرد:  ایــن نمایشــگاه  شــده اســت. وي خاطرنشــان 
کــرده اســت تــا پنج شــنبه  از عصــر روز گذشــته آغــاز بــکار 
پانزدهــم بهمن مــاه، بــه مــدت یــک هفتــه در گنجینــه 
گفــت:  فرهنــگ و هنــر یــزد دایــر اســت. روهنــده در پایــان 
عالقمنــدان بــه آثــار تجســمي مي تواننــد در زمــان برپایــي 
نمایشــگاه، همــه روزه از ســاعت 17 تــا 21 بــراي بازدیــد از 
ایــن  آثــار بــه گنجینــه فرهنــگ و هنــر یــزد واقــع در میــدان 

کننــد. خــان مراجعــه 

 22 بهمن موزه استاد صنعتی
 افتتاح می شود

گفــت: بــا پیگیــری  کرمــان  معــاون امــور عمرانــی اســتاندار 
هــای شــورای شــهر و اســتاندار موزه صنعتــی بازســازی و در 
22 بهمــن افتتــاح خواهــد شــد »ابوالقاســم ســیف اللهــی« 
کــرد: درآمدهــای شــهرداری در پروانــه و تفکیــک  اظهــار 
کــه  کرمــان ایــن اســت  کــرده و مشــکل مــا در  کاهــش پیــدا 
کرمــان شــهر صنعتــی نیســت و بــرای دور بعــدی شــورا، 
کــه در حــال احــداث اســت، مشــکل  پــروژه هــای صنعتــی 
را حــل خواهــد کــرد. وی افــزود: بــا پیگیــری هــای شــورای 
شــهر و اســتاندارکرمان مــوزه صنعتــی در 22 بهمــن افتتــاح 

خواهــد شــد.

 سفر هفت قاری بین المللی 
به چهارمحال و بختیاری

مدیــر اداره امــور قرآنــی تبلیغــات اســالمی چهارمحــال و 
بختیــاری از ســفر هفــت قــاری بیــن الملــی بــه اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری خبــرداد. مهــدی پرتــوی با اشــاره 
بــه ســفر هفــت قــاری بیــن الملــی بــه اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری، اظهارداشــت: ایــن قــاری هــای بیــن المللــی 
بــرای حضــور در برنامــه هــای قرآنــی ســتاد دهــه فجــر بــه 
کــرد: ایــن قــاری  کننــد. وی عنــوان  ایــن اســتان ســفر مــی 
هــای قــرآن در محافــل قرآنــی کــه بــه مناســبت دهــه فجــر 
در اســتان چهارمحال و بختیاری برگزار می شــود، شــرکت 
کننــد. مهــدی پرتــوی ادامــه داد: طــی برنامــه ریــزی  مــی 
هــای انجــام شــده ایــن قــاری هــای بیــن المللــی قــرآن در 
همــه شهرســتان هــای اســتان حضور پیــدا می کننــد. وی 
عنــوان کــرد: حضــور ایــن قــاری هــای بیــن المللــی قــرآن در 
اســتان زمینــه را بــرای ترویــج مطلوب تر فرهنــگ قرآنی در 
جامعــه فراهــم مــی کنــد و ایــن امــر نقــش مهمــی در جــذب 

نوجوانــان و جوانــان بــه ســمت محافــل قرآنــی دارد. 

اخبار کوتاه



در مسابقات کشتی آزاد زنان:

کشتی گیر افسانه ای ژاپن  پس از 
13 سال طعم شکست را چشید!

گروه ورزش:
کشــتی گیر افســانه ای ژاپــن، ســرانجام پــس از   
طعــم  المپیــک،  بازی هــای  در  قهرمانــی  ســال   13

تلــخ شکســت را چشــید!
اخیــر  دوره  ســه  قهرمــان  ایچــو«  کائــوری  »خانــم 
وزن  در  زنــان«  آزاد  »کشــتی  المپیــک  مســابقات 
گــرم در فینــال رقابت هــای جایــزه بــزرگ  کیلــو   63
»اورخــن  بــا  دیــدار  روســیه، در  یارســک«  »کرایســنو 
ــا نتیجــه  پــوردوری « نماینــده 21 ســاله مغولســتان ب
شــگفت آور 10 بــر 0 بازنــده شــد تــا پــس از 13 ســال 

بچشــد! را  شکســت  طعــم  المپیــک  قهرمانــی 
ایــن باخــت غیرمترقبــه بــه منزلــه اولیــن شکســت 
گیــر 31 ســاله ژاپنــی، از  کشــتی  کائــوری ایچــو  خانــم 

ســال 2003میــادی بــه شــمار مــی رود!
کائــوری ایچــو بــا دارا بــودن 10 عنــوان پیاپــی  خانــم 
کشــتی گیر  بانــوی  پرافتخارتریــن  دنیــا،  قهرمانــی 

می شــود.  محســوب  تاریــخ 

 در مسابقات قهرمانی باشگاه های

وپا اتفاق افتاد:  ار

 رکورد تازه ای در والیبال جهان

کادا  آرا  و  فرانســه  لیــون  والیبــال  تیم هــای  دیــدار 
قهرمانــی  در چارچــوب مســابقات  رومانــی،  گاالتــی 
ــم  ــود تی ــه س ــر 0 ب ــه 3 ب ــا نتیج ــا، ب ــگاه های اروپ باش
بزرگ تریــن  امــا  رســید.  پایــان  بــه  فرانســه  ایــون 
شــگفتی در والیبــال جهــان، بــرای اولیــن بــار در ســت 

داد. خ  ر دوم 
در ســت دوم  ایــن بــازی نفس گیــر 92 امتیــاز بیــن 
طرفیــن رد و بــدل شــد تــا ایــن ســت بــا نتیجــه 47 بــر 

45 بــه ســود لیــون پایــان پذیــرد.
سیســتم   کــه   2000 ســال  از  کــه  اســت  گفتنــی   
امتیازدهــی رالــی در مســابقات والیبــال مرســوم شــده 
کنــون در هیــچ  یــک ازمســابقات رســمی، 92 امتیــاز  تا
بیــن دو تیــم رد و بــدل نشــده و بــه ثبــت نرســیده 
اســت. ایــن اتفــاق و نتیجــه حاصلــه  رکــورد تــازه ای 

در والیبــال  جهــان بــه شــمار مــی آیــد. 

نایب قهرمانی ترابی در دوی 
کشور صحرانوردی قهرمانی 

در  اصفهانــی،  دونــده  کارگــر  ترابــی،  محمدرضــا 
در  کشــور،  کارگــران  صحرانــوردی  دوی  مســابقات 
رده ســنی بــاالی 30 ســال، بــه مقــام نایــب قهرمانــی 

کــرد. دســت پیــدا 
ســال   30 بــاالی  رده  در  نیــز  نصرآبــادی  فاطمــه 
کشــور،  کارگــر  مســابقات  دوی صحرانــوردی بانــوان 

گــردن آویخــت . مــدال برنــز را بــه 

کارگران  اصفهان میزبان فوتسال 
کشور

کارگــران  فوتســال  مســابقات  میزبــان  اصفهــان،    
حضــور  بــا  مســابقات  ایــن  شــد.   »3 گــروه  کشــور» 
تیم هــای لرســتان، خوزســتان، فــارس و اصفهــان در 
ورزشــگاه صفاییــه شهرســتان مبارکــه برگــزار خواهــد 
گــزارش روابــط عمومــی اداره امــور ورزش  شــد. بــه 
کارگــران اســتان اصفهــان، تیــم اصفهــان در بــازی  
ــا  کــه ســخت و تنگاتنــگ بــود، موفــق شــد ب روز اول 

نتیجــه 3 بــر 2 از ســد تیــم فــارس بگــذرد.
کارگــران اصفهــان بــا تیــم  بــازی دوم تیــم فوتســال 

لرســتان خواهــد بــود. 

اخبار ورزشی

 متخصص آسیب شناسی 
زشی و حرکات اصالحی: ور

زشی     آسم ور

در  کــه  اســت  وضعیتــی  ورزش،  از  ناشــی  آســم 
شــدن  تنــگ  باعــث  شــدید  بدنــی  فعالیــت  آن 
کــه  می شــود  افــرادی  تنفســی  راه هــای  حــاد 
زیــادی کنش پذیــری  وا تنفسی شــان   راه هــای 

دارند.
بــروز  از  اســت  عبــارت  ورزشــی  آســم  واقــع  در 
از  ناشــی  آســم  ورزش؛  منشــأ  بــا  آســم،  عایــم 
در  طبــی  مشــکات  تریــن  شــایع  از  یکــی  ورزش 
ورزشــکاران  از  بســیاری  و  اســت  ورزشــکاران 
 حرفــه ای موفــق، مبتــا بــه آســم یــا آســم ورزشــی 

بوده اند.
موفقیــت  نســبت  اســت  داده  نشــان  مطالعــات 
کمتــر از افــراد غیــر مبتــا نیســت؛ از طــرف  آن هــا 
ورزشــکاران  از  توجهــی  قابــل  درصــد  دیگــر 
آســم،  بیمــاری  از  ســابقه ای  هیچ گونــه  بــدون 
در حیــن فعاللیــت ورزشــی دچــار عایــم تنفســی 
ایــن  آسمی می شــوند.  بیمــاران  بــه  شــبیه 
نیســت  آســم  مبتایــان  بــه  منحصــر  اختــال 
مشــاهده هــم  طبیعــی  افــراد  برخــی  در   و 

 می شود.
««عوامل موثر در ایجاد آســم ورزشــی:

عوامــل  بیمــاری،  ایــن  بــروز  در  موثــر  عوامــل 
وهــوای  آب  ماننــد  محیطــی  عوامــل  ژنتیکــی، 
کــم و استنشــاق هــوای  خشــک،  ســرد، رطوبــت 
کپــک،  گــرد و غبــار،  گیاهــان،  ذرات معلــق )گــروه 
 ، NO2 دود ســیگار( و آالینده هــای هــوا از جملــه

اســت. وازون   SO2
خســتگی،  ماننــد  روحــی  عوامــل  همچنیــن   
اســترس های  و   )overtrainin( بیش تمرینــی 
هیجانــی نیــز زمینه ســاز بــروز بیمــاری می شــود.
ع ورزش، شــدت  کتورهــای دخیــل دیگــر، نــو  از فا

و مــدت ورزش اســت.
کــه  وطوالنــی  مســتمر  هــوازی  ورزش هــای 
هســتند،  ســریع  و  عمیــق  تنفــس  نیازمنــد 
صحرانــوردی  اســکی،  ومیدانــی،  دو  ماننــد 
ورزش هــای  جــزو  دوچرخه ســواری  و 
ورزشــی(  )آســم  برونکواسپاســم  ایجادکننــده 
بی هــوازی  فعالیت هــای  و  هســتند 
حمله هــا  ایجــاد  باعــث  کمتــر   متنــاوب 
مــدت  و  شــدت  هرچــه  همچنیــن  می شــوند. 
نیــز  اسپاســم  برونکــو  باشــد،  بیشــتر  ورزش 

بــود. خواهــد  وخیم تــر 
آســم  کــه  می دهــد  نشــان  متعــددی  مطالعــات 
ورزشــی  در ورزش هــای زمســتانی بیشــتر  اســت.
افــراد جامعــه  تــا 15 درصــد  آســم ورزشــی در 12 
کلــی از لحــاظ بالینــی در  وجــود دارد و بــه طــور 
ــا 90 درصــد بیمــاران مبتــا بــه آســم،  50 درصــد ت

دیــده می شــود. ورزرشــی  آســم 
بیماری هــای  ســایر  در  ورزشــی  آســم  ع  شــیو  

اســت. عــادی  جمعیــت  از  بیــش  آلرژیــک 
««عالیم و ســیر بالینی:

گفتــه شــد، آســم ورزشــی عبــارت  کــه  همــان طــور 
اســت از بــروز عایــم آســم بــا منشــأ ورزشــی.

دیــر  و  زودرس  مرحلــه  دو  بــه  را  عایــم  ایــن 
کــرد. ســرفه شــایع تریــن  رس می تــوان تقســیم 

اســت.  مبتایــان  عامــت 
منقطــع،  و  کوتــاه  تنفــس  ســینه،  خــس  خــس 
درد و احســاس ناراحتــی قفســه ســینه بــه هنــگام 
ضعیف تــر  عملکــرد  نیــز  و  آن  از  پــس  یــا  ورزش 
شــایع  ســایر عایــم  از  تمریــن  زمــان  بــه  نســبت 
گذشــت 8 ــــ 6 دقیقــه از  کــه بــا  بیمــاری هســتند 
گاهــی پــس از توقــف آن ایجــاد  شــروع ورزش و 

 می شوند.
کــه چنــد ســاعت بعــد از ورزش  عایــم دیــررس 
ــو، ســردرد،  ع، دردپهل ــامل تهــو ــد؛ ش ــروز می کنن ب
ضعــف عمومــی، احســاس ناآمــاده بــودن، فقــدان 
کــودکان( خســتگی زودرس و  انــرژی )بــه ویــژه در 
کرامــپ عضانــی   کردن هــای مکــرر،  ســینه صــاف 
ک  دردنــا مشــخصا  و  غیــرارادی  )انقباضــات 
دنبــال  بــه  عضــات(  از  قســمتی  یــا  عضــات 

ورزش یــا احســاس عــدم آمادگــی.
معــده  درد  از  اســت  ممکــن  خردســال  کــودکان 
کی باشــند، یا از شــرکت در بازی شــدیدا امتناع   شــا

کنند. 
فعالیــت  و  ورزش  دنبــال  بــه  کــه  فــردی  هــر  در 
ــا ســرفه  دچــار خــس خــس ســینه، تنگــی نفــس ی
ورزش از  ناشــی  آســم  فکــر  بــه  بایــد   می شــود، 

 بود.
تظاهــرات  دارای  فــرد   کــه  درمواقعــی  امــا   
یــا  بیمــاری  قطعــی  تشــخیص  اســت،  مبهــم 
)اســپیرومتری(  تنفســی  عملکــرد  تســت  انجــام 
انجــام ورزشــی  فعالیــت  یــک  از  بعــد  و   قبــل 

 می شد. 
 دکتر پویا دانشــور

ورزش و سالمت 

اصغـر قلندری:
تدویــن برنامــه اســتراتژیک و راهبــردی در ورزش، بــه مدیرانــی 
بــه  تغییرنگاه  هــا  پــی  تــا در  نیــاز دارد  تحصیلکــرده و خــاق 
دســتگاه تحــت امــر خــود، بتواننــد بــا خاقیــت، نبــوغ مدیریتــی 
بــرای  نیــاز  مــورد  منابــع  راهبــردی،  مــدون  برنامه ریــزی  و 
کمــال بــه هدف  هــای اســتراتژی را بــه دســت  دســتیابی تمــام و 

ــد. آورن
و  جــوان  مدیــران  جملــه  از  یارمحمدیــان  حســین 
کمتــر از هفت مــاه مدیریــت در  کــه در  تحصیلکــرده ای اســت 
هیئــت پــرورش انــدام و بدنســازی اســتان اصفهــان، بــا برگزاری 
مســابقات پــرورش انــدام، بادی کاســیک و فیزیکــی قهرمانــی 
اســتاد  از  تجلیــل  عنوان  هــای  تحــت  اســتان،  باشــگاه  های 
آســیا و جهــان و  نامــدار  ارزنــده و  ســعید بیضــاوی، قهرمــان 
ــی داوری و اســتاد نصــراهلل  ــده باالتریــن مــدرک  بیــن الملل دارن
از قهرمانــان  کــه خــود  دلــوی )پیــر دیــر ورزش اصفهــان( - 
از 40ســال در پســت  بــوده و بیــش  انــدام   شــاخص پــرورش 
رییــس هیئــت وزنــه بــرداری و پــرورش انــدام اســتان اصفهــان، 
کــه  کــرد  منشــأ  خدمــات بســیار ارزشــمندی بــوده اســت- ثابــت 
بــا توجــه بــه پتانســیل زیــاد و اســتعدادهای نــاب درایــن  خطــه 
بــه زودی، اصفهــان بــه قطــب بــزرگ بدنســازی وپــرورش انــدام 

کشــور بــدل خواهــد شــد.
رییــس جــوان و پرانــرژی هیئــت بدنســازی و پــرورش انــدام 

ظــرف در  کثــر  ا حــد  کــه  هــدف  ایــن  بــا  اصفهــان،   اســتان 
کا دمــی بدنســازی و پــرورش انــدام اصفهــان را   4 ســال آینــده، آ
راه انــدازی کنــد، بــرای برگــزاری ایــن دوره از مســابقات پــرورش 
کاســیک و فیزیکــی جــام اســتاد نصــراهلل دلــوی  انــدام، بــادی 
کاپ، مــدال و احــکام وجوایــز  گذاشــت و عــاوه بــر  ســنگ تمــام 
گرفتــه بــود، بــرای اولیــن بــار بــه  کــه بــرای قهرمانــان درنظــر 

 100 نفر عوامل اجرایی،  هدایای نفیسی اهدا کرد.
کننــده در قالــب43 تیــم   در ایــن دوره از مســابقات 163 شــرکت 
طــی روزهــای پنجشــنبه 8 بهمن مــاه و جمعــه 9 بهمــن مــاه 
کــه بــا  جــاری در ســالن پیــروزی اصفهــان بــه رقابــت پرداختنــد 
کم نظیــر عاقه منــدان بــه ایــن رشــته  های ورزشــی  اســتقبال 
مواجــه شــد. ایــن مســابقات در میــان شــور و شــوق  فــراوان 
گران انجــام شــد و نفــرات برتــر رده  هــای مختلــف بــا  تماشــا
کــه سرپرســتی آن را اســتا د ســعید  کمیتــه فنــی  رای داوران و 
بیضــاوی برعهــده داشــت، برگزیــده شــدند و مــدال ، حکــم 
باشــکوهی  مراســم  طــی  را  هیئــت  مخصــوص  تندیــس  و 
تــا  اول  باشــگاه  های   بــه  اینکــه  ضمــن  داشــتند.  دریافــت 
کار دســت هنرمنــدان بــا ذوق  ســوم ، جام  هــای خوش نقــش 
اصفهانــی بــه اضافــه جوایــز نفیــس وحکــم قهرمانــی اهــدا شــد. 
کار زیبــا و حرکــت نمــا دیــن معنــوی هیئــت بدنســازی و پــرورش 
دلــوی  نصــراهلل  اســتاد  از  تجلیــل  در  اصفهــان  اســتان  انــدام 
ســتودنی بــود؛ در ایــن مراســم  بــا حضــور دکتــر کامــران، نماینــده 

محمــد  دکتــر  اســامی،  شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم 
کل ورزش و جوانــان اســتان و جمعــی از  سلطان حســینی مدیــر 
مقامــات محلــی و پیشکســوتان  ورزش، از ایــن بزرگــوار  آراســته 
ــا اهــدای قــاب عکــس بســیار  گشــاده رو  ب ــه اخــاق حســنه و  ب
کــه بــه  زیبــا و مزیــن بــه آیــات قرآنــی  )وان یــکاد(  تجلیــل شــد 
یقیــن در تاریــخ ورزش اصفهــان ثبــت خواهــد شــد و بــه یــادگار 
ابتــدا در حضــور  ایــن مســابقات،   اول  روز  در  مانــد.  خواهــد 
جمعــی از مقامــات و مســئوالن، از قهرمانــان و مربیان اصفهانی 
تیم هــای ملــی بادی کاســیک و پــرورش انــدام  جوانــان ایــران 
کــه موفــق شــده بودنــد در میادیــن بیــن المللــی  افتخــار آفرینــی 

ــا اهــدای هدایایــی تجلیــل بــه عمــل آمــد.  کننــد،  ب
در روز دوم،  ورزشــکاران رشــته  های بــادی کاســیک و پــرورش 
انــدام، در رده ســنی بزرگســاالن،  رقابت هــای  خــود را در 15 رده 
کــه پــس از فیگورگیــری،  نفــرات  ــد  کردن قــدی و وزنــی دنبــال 

برتــر مــدال و احــکام قهرمانــی خــود را از دســت مســئوالن و 
کردنــد.  پیشکســوتان دریافــت 

ــر وزن  هــای مختلــف  ــرار اســت نفــرات برت ــر اینکــه ق شــایان ذک
کشــوری  کمیتــه فنــی بــه مســابقات قهرمانــی  پــس از تاییــد 
کــه اســفند مــاه در مازنــدران و شــهر زیبــا  )انتخابــی تیــم ملــی( 

و ســاحلی ســاری برگــزار می شــود، اعــزام شــوند.
««نتایج تیمی مسابقات:

کســب 28  بــا  کســیژن  ا باشــگاه  جوانــان:  انــدام  پــرورش  در 
 امتیــاز اول ، جوانــان رهنــان بــا  23  امتیــاز دوم، علــم و نیــرو بــا 

 21 امتیاز سوم شدند.
در پــرورش انــدام پیشکســوتان: باشــگاه ماســیس بــا 41 امتیــاز 
اول، ســامت بــا 28 امتیــاز دوم، مــردان آریایــی بــا 15 امتیــاز 

ســوم شــدند.
کــه بــرای اولیــن بــار بــه اجــرا درآمــد: باشــگاه  در رشــته فیزیــک 
کســیژن بــا 69 امتیــاز اول، شــاهین شــهر الــف بــا  33 امتیــاز  ا

ــاز ســوم شــدند. ــا 29 امتی ــف ب دوم و تــک تــن ال
اول،  امتیــاز   61 بــا  تــن  تــک  باشــگاه  کاســیک:  بــادی  در 
کســیژن بــا 51 امتیــاز دوم و پهلــوان کاشــان بــا 39   امتیــاز ســوم  ا

شــدند.
اول،  امتیــاز   153 پارتاوابــا  بزرگســاالن:  انــدام  پــرورش  در 
ســوم امتیــاز   32 بــا  ماســیس  و  دوم  امتیــاز   90 تــن   تــک 

 شدند.

رسیدن به تحوالت ورزش، نیازمند تفکر استراتژیک است

 نفرات برتر مسابقات پرورش اندام، بادی کالسیک و فیزیکی استان انتخاب شدند  

کــه علیرضــا جهانبخــش بــا حــال و هــوای خاصــی  در روزی 
در ترکیــب اصلــی آلکمــار در ور زشــگاه خاطره انگیــز »گوفــرت 
بــاز هــم  بــود،  رفتــه  بــه میــدان  نایمخــن  اســتادیوم« شــهر 
برســد.  دیگــر  شــیرین  بــرد  یــک  بــه  تیمــش  تــا  درخشــید 
کــه دو ســال رویایــی را در ایــن ورزشــگاه و مقابــل  جهانبخــش 

گذاشــته  دیــدگان طرفــداران نایمخــن پشــت ســر 
بــود، تنهــا 15 دقیقــه زمــان نیــاز داشــت تــا گل بزنــد. 
کــه بــرای او از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود،  گلــی 
امــا چــون بــه طرفــداران نایمخــن مدیــون بــود، بعــد 
گلزنــی شــادی نکــرد تــا بــار دیگــر تعصــب خــود را  از 
تیــم ســابقش نشــان بدهــد. جهانبخــش در  بــه 
بــازی هــم نمایــش فوق العــاده ای داشــت  طــول 

کنــد؛  گل هایــش را بیشــتر  کــه می توانســت تعــداد  تــا جایــی 
کــه تبحــر خاصــی در آن  بــه خصــوص در ضربــات ایســتگاهی 
داشــت؛ امــا درخشــش دروازه بــان نایمخــن ایــن اجــازه را بــه او 

نــداد.

داشــت  ادامــه  تــا دقیقــه 65  تنهــا  بــازی  ایــن  خوشــی های 
کــه بــا مدافــع  چــون در ایــن لحظــه جهانبخــش بــا برخــوردی 
نایمخــن داشــت، بــه شــدت از ناحیــه صورت آســیب دیــد و بعد 
ــا چشــمانی  کــرد و ب ــازی را تــرک  ــه اجبــار زمیــن ب از لحظاتــی ب
گرفــت. شــدت آســیب دیدگی  اشــکبار راه رختکــن را در پیــش 
در  کــه  بــود  حــدی  بــه  ایرانــی  ملی پــوش 
هنــگام تــرک زمیــن، ون دن بــروم ســرمربی 
گرد خــود  آلکمــار  بــرای دلــداری دادن شــا

گرفــت.  لحظاتــی او را در آغــوش 
آســیب دیدگی  شــدت  از  هنــوز  البتــه 
دســت  در  دقیقــی  اطــاع  جهانبخــش 
از  بازیکــن  ایــن  می شــود  گفتــه  نیســت؛ 
ناحیــه گونــه بــا شکســتگی روبــه رو شــده و ممکــن اســت در اوج 
گرچــه همــه چیــز بعــد از  آمادگــی مدتــی را خانه نشــین شــود؛ 
تســت های پزشــکی و اعــام رســمی باشــگاه آلکمــار مشــخص 

شــد.  خواهــد 

بازگشت رویایی اما تلخ به نایمخن
تــازه  بازیکــن  دیگــر  چارلــز   حقیقــی،   علیرضــا  جــز  بــه 
کــه  اســتخدام شــده ماریتیمــو نیــز حضــور داشــت. حقیقــی 
پیوســته تــازه اش  تیــم  بــه  روبیــن کازان  از  پیــش  هفتــه   دو 
 مدتــی درگیــر دریافــت ITC بــرای بــازی در ماریتیمــو بــود و حــاال 
بــا پایــان ایــن پروســه اداری آمــاده حضــور در ترکیــب ایــن تیــم 

کارلــوس پریرا رییس باشــگاه  پرتغــال اســت. 
ماریتیمــو، در مراســم معرفــی بازیکنــان تــازه، 
معرفــی  ورزشــکارهایی  را  بازیکــن  دو  ایــن 
کــه بــرای بهبــود شــرایط تیمــی و فاصلــه  کــرد 
بــه  گذشــته  هفته هــای  بحــران  از  گرفتــن 
ماریتیمــو آمده انــد. ایــن دو بازیکــن بــا ســابقه 
ملــی خریدهــای خوبــی بــرای باشــگاه تــازه 

محســوب می شــوند. حقیقــی دروازه بــان شــماره یــک تیــم ملی 
فوتبــال ایــران اســت و چارلــز ســابقه عضویــت در تیم هــای زیــر 
کمــک  ۱۵ و زیــر ۱۷ ســال برزیــل را دارد و حضورشــان می توانــد 
کســب  کــه تیــم را بــرای  ــو وینــگادا باشــد  خوبــی بــه ادواردو نل

گرفتــه اســت. نتایــج بهتــر تحویــل 
کــرد از حضــورش در ماریتیمــو بســیار  بازیکــن برزیلــی اعــام 
گفــت: »از اینکــه بــا  خوشــحال اســت و علیرضــا حقیقــی نیــز 
ــه  ــرارداد بســته ام ب یکــی از بهتریــن تیم هــای لیــگ پرتغــال ق

افتخــار می کنــم.«  خــود 
کوویلیــا و پنافیــل  کــه ســابقه بــازی در تیم هــای  او 
را دارد، در ایــن فصــل پیراهــن شــماره ۸۰ را بــه تــن 

کرد. خواهــد 
او گفــت: »مــن بــه اینجــا آمــده ام تــا بــه تیــم کمــک 
کــرد و از  کنــم. مــا بیشــترین تاشــمان را خواهیــم 
کــرده اســت،  اینکــه آقــای وینــگادا بــه مــا اعتمــاد 
تیــم  بلندقامــت  دروازه بــان  ایــن  خوشــحالیم.« 
بازیکنــان  محبوب تریــن  از  یکــی  کــه  ایــران  فوتبــال  ملــی 
فوتبــال ایــران نیــز محســوب می شــود از ایــن هفتــه هــواداران 
کــه  کــرد؛ ایرانیانــی  تــازه ای را بــه تیــم ماریتیمــو اضافــه خواهــد 

ــد. ــب می کنن ــم را تعقی ــن تی ــازی ای ــج ب نتای

حقیقی: به حضور در پرتغال افتخار می کنم
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عمومــی  مجمــع  در  ایــران،  والیبــال  فدراســیون  رییــس  داورزنــی،  محمدرضــا 
کســب 41 رای از 42 رای  انتخابــی فدراســیون والیبــال جمهــوری اســامی ایــران، بــا 
کثریــت قاطــع آرا«، گــوی ســبقت را از دو نامــزد دیگــر  علیرضــا ســلیمی  دریافت شــده »ا
بــا » یــک رای« و علــی رحمانیــون »بــدون رای« ربــود و برای چهارســال دیگر درپســت 
خــود باقــی مانــد. داورزنــی پــس از انتخــاب شــدن  خطــاب بــه حاضــران در مجمــع 

کردیــد و رای دادیــد، متشــکرم. اظهــار داشــت: از اینکــه بــه مــن اعتمــاد 
کســب  محمدرضــا داورزنــی، رییــس انتخابــی فدراســیون والیبــال ایــران افــزود: 
ســهمیه حضــور در المپیــک 2016 ریــو، بــدون همــکاری و معاضــدت و مشــارکت شــما 
اعضــای محتــرم مجمــع میســر نخواهــد شــد؛ لــذا امیــدوارم در چهــار ســال آینــده نیــز 

همــکاری شــما بــا فدراســیون تــداوم داشــته باشــد.
کــرد: مهم تریــن اهــداف فدراســیون والیبــال در ســال های آینــده  داورزنــی تصریــح 
کــه بایــد  کار زیــادی را می طلبــد  کــه  توجــه و پرداختــن بــه والیبــال  بانــوان اســت 
ــد  ــه بای ک ــم  کرده ای کار را آغــاز  انجــام دهیــم؛ ضمــن اینکــه در والیبــال ســاحلی هــم 
بــا جدیــت و موفقیــت ادامــه دهیــم. رییــس فدراســیون والیبــال در خاتمــه از آینــده 
خــوب و روشــنی پیــش روی والیبــال ایــران خبــر داد و گفــت: مــن افق روشــنی را برای 

ــم.  ــی می کن ــی پیش بین ــطح جهان ــران در س ــال ای والیب

 در مجمع انتخابی فدراسیون والیبال:

گوی سبقت را از رقبا ربود!    داورزنی برای سومین مرتبه، 

بــا  فوتبــال  فدراســیون  بیــن  امضاشــده  قــرارداد  طبــق  کــه  حالــی  در 
کــی روش، ایــن مربــی تــا جــام جهانــی 2018 روســیه طــی 3 مرحلــه بــا 
االهلــی  باشــگاه  می کننــد  ادعــا  مصری هــا  دارد،  قــرارداد  فدراســیون 
کــرده اســت و  کــی روش پرتغالــی بیشــتر  کارلــوس  کــرات خــود را بــا  مذا
 سرمربی پرتغالی از باشگاه االهلی خواستار 150 هزار دالر حقوق ماهیانه

 است.
گــری ایــن تیــم  گزینــه را بــرای ســرمربی  کــه چنــد  باشــگاه االهلــی مصــر 
گای برزیلــی  کــرده اســت، بــه دنبــال ایــن اســت تــا حقــوق پــرا ح  مطــر
کنــون در  کنــد و وی را روی نیمکــت ایــن تیــم بنشــاند؛ امــا تا کــم  را 
مربــی  ایــن  دالری  هــزار   250 درخواســتی  حقــوق  کــردن  کــم  پــروژه 
کــی روش نظــر کارلــوس  بــه همیــن دلیــل روی   موفــق عمل نکــرده و 

 دارند.
کــی روش بــا فدراســیون ایــران دچــار مشــکاتی  کــه   آن هــا ادعــا می کننــد 

شــده اســت و می خواهــد از ایــن تیــم جــدا شــود.
کنــد  کــرده اســت، ادعــا مــی  کــه خبــر فــوق را منتشــر  ســایت مصــری 
و  انتقــال  ایــن  رابــط  االهلــی مصــر(،  قبلــی  پســیرو )ســرمربی  مترجــم 

اســت. کــی روش  بــا  کــره  مذا مســئول 
در  ســرمی برد،  بــه  مرخصــی  در  کنــون  ا کــه  نیــز   کــی روش  کارلــوس 
فروردین مــاه در ادامــه بازی هــای مقدماتــی جــام جهانــی روی نیمکــت 
ایــن  دوم  دور  رهســپار  را  تیــم  ایــن  تــا  می نشــیند  ایــران  ملــی  تیــم 

کنــد.  مســابقات 
ــا برنــد  کراتــی ب کــرده اســت پیش ازایــن مذا باشــگاه االهلــی مصــر اعــام 
کــه درنهایــت بــا ایــن مربیــان بــه  گات داشــته اســت  شوســتر و فلیکــس مــا

توافــق نهایــی نرســیده اســت.

کی روش را می خواهد االهلی مصر 

کی روش ادعای رسانه های عرب درباره جدایی 

تصویر ورزشی امروز

برگزاری مسابقات انتخاباتی 
 اسکی استان اصفهان

 در فریدون شهر 



میراث ناملموس

آبگوشت دستجردی، غذایی که 
اشتهای گردشگران را باز می کند

          محمد آقابابایی
غذاهــای هــر بخــش، شــهر و روســتایی در شــمار میــراث 
ناملمــوس آن محــل قــرار می گیــرد. در واقــع ایــن میــراث 
از هــوش و در مــواردی از نــوع آب و هــوا نشــأت می گیــرد. 
نظیــر ایــن موضــوع، غذاهــای نواحــی ســرد و بیابانــی اســت. 
کویــر مرکــزی ایــران  کن در بخش هــای بیابانــی و  مــردم ســا
عزیزمــان معمــوال آش هــا و حلیم هــای مخصــوص بــه خــود 
کــه خــود  کشــاورزی  ــا اســتفاده از محصــوالت  کــه ب را دارنــد 

کشــت می کردنــد پخــت می شــد. 
آبگوشت مخصوص دستجرد

کــه بالطبــع در دســتجرد  آبگوشــت غــذای ملــی ایــران اســت 
نیــز رواج داشــته اســت. آبگوشــت در دیزی هــای ســفالی بــه 
ابعــاد مختلــف پختــه می شــد. معمــوال پــس از خاتمــه پخــت 
کــه تقریبــا هــر هفتــه یــک بــار انجــام می شــد پســمانده  نــان 
آتــش ناشــی از هیــزم ســوخته شــده در داخــل تنــور، بــرای 
قــرار می گرفــت؛ یعنــی دیــزی در  کار مــورد اســتفاده  ایــن 
البــه الی هیــزم برافروختــه قــرار داده می شــد تــا بــه آرامــی 

طبــخ شــود. 
آش ارزن

کــه خــود بــا اســتفاده  گرفتــه شــده  آش ارزن از ارزن ســبوس 
مخلوطــی  بــا  همــراه  بــود  شــده  تهیــه  »هاونــگ«  ابــزار  از 
و  ارزن  ذبح شــده.  گوســفندهای  چربــی  و  پیــه  دنبــه،  از 
گاه تــا  کــه  محتویــات دیگــر در داخــل دیزی هــای ســفالینی 
10 لیتــر گنجایــش داشــتند، ریختــه و در اینجــا بــه طــور حتــم 
از آتــش تنــور پــس از نانوایــی اســتفاده می شــد تــا از عصــر 
تــا صبحگاهــان، غــذا بــه آرامــی طبــخ شــود و بــرای اول 
صبــح و تــا غــروب مصــرف شــود. خانوارهــا بــرای خویشــان 

و همســایگان هــم از ایــن آش می بردنــد.
جو ترش

گرفتــه، دنبــه،  آش جــو نیــز  بــا اســتفاده از جــو ســبوس 
پیــه و چربــی پختــه می شــد. جــو مــورد اســتفاده اصطالحــًا 
کــه متفــاوت از جــو علوفــه ای  » جــو ُتــرش« نــام داشــت 

 بود. 
گنــدم بــه همیــن ترتیــب  گرفتــه هــم آش  گنــدم ســبوس  بــا 

طبــخ می شــد.
آش برگ

کنونــی بــه نــام » آش بــرگ« هــم  آشــی مشــابه آش رشــته 
بــرای نــذورات و نیــز در مواقــع عــادی تهیــه می شــد.  بــه 
گنــدم  جــای رشــته، ریزه هــای فراهــم آمــده از خمیــر آرد 
ــات  ــر آن در آش ســبزی و حبوب اســتفاده می شــد و عــالوه ب
تــازه  هــم ریختــه می شــدند. ســبزی مربــوط، برگ هــای 

چغنــدر علوفــه ای بودنــد.

گردشگری

کودکانه بگردیم کاشان را 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس 
ــان را  ــه »کاش ــن برنام ــزاری اولی ــان از برگ کاش ــگری  گردش
کودکانــه بگردیــم« بــا برنامه هــای تــور تخصصی کــودک و 
خانــواده در کاشــان خبــر داد. بــه گــزارش کیمیــای وطن و 
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
کیــد  کاشــان، محســن جــاوری بــا تا گردشــگری  دســتی و 
کــودکان یکــی از ظرفیت هــای  بــر اینکــه تورهــای ویــژه 
همیــن  بــر  گفــت:  اســت،  گردشــگری  فراموش شــده 
اســاس، مــوزه اســباب بــازی و عروســک با همــکاری واحد 
کــرده اســت بــا محوریــت  گردشــگری ایــن اداره تــالش 
شــهر  گردشــگری  جاذبه هــای  و  مــوزه  ایــن  گنجینــه 
کــودکان شــود. کاشــان، پیشــقدم تورهــای تخصصــی 

وی افــزود: از مدت هــا پیــش و در شــورای مشــاوران ایــن 
گشــت مخصــوص  اداره، دغدغــه طراحــی برنامه هــای 
ــای  ــود جذابیت ه ــه وج ــه ب ــا توج ــتیم و ب ــودکان را داش ک
اینکــه  کاشــان و  تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی  متنــوع 
تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع پرداختــه نشــده اســت، 
کــودک بیــش از  گردشــگری  ضــرورت برنامه ریــزی بــرای 
پیــش احســاس شــد.مدیر مــوزه اســباب بازی و عروســک 
کــه تجربــه و دغدغــه  کارگروهــی  گفــت: بــا راه انــدازی  نیــز 
گردشــگری را دارنــد، در حــال برنامه ریــزی،  کــودک و  کار 
ــواده  ــودک و خان ک ــد  ــای هدفمن گردش ه ــعه  ــرا و توس اج
گردشــگری  هســتیم و امیدواریــم بــا همــکاری فعــاالن 
کارشناســان  همراهــی  و  کاشــان  دولتــی  و  خصوصــی 
ــم.  ــه دهی ــر ادام ــه بهت ــر چ ــیر را ه ــن مس ــودک ای ک ــوزه   ح
امیــر ســهرابی درباره جزییــات اولین تور تخصصی کودک 
کاشــان ادامــه داد: برنامــه نخســت بــا عنــوان  و خانــواده 
»از ســرزمین عروســک و اســباب بازی تــا ماجراجویــی در 
شــهر زیرزمینــی«، شــامل بازدیــد از مــوزه اســباب بازی و 
و  اســباب بازی  ســاخت  کارگاه  دو  برگــزاری  عروســک، 
ــاط  ــه همــراه نمایــش خیمه شــب بازی در حی عروســک ب
کــودک و نوجــوان اداره میــراث  مــوزه بود.مشــاور حــوزه 
کاشــان بــا اشــاره  گردشــگری  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
کــرد:  اظهــار  برنامــه  ایــن  در  خانواده هــا  همراهــی  بــه 
انتهــای برنامــه، مکانــی در زیرزمیــن خانــه بروجردی هــا 
کودکانــه انتخــاب شــد   کنجــکاوی و بازیگوشــی  بــرای 
و در شــهر زیــر زمینــی نوش آبــاد بــا اجــرای یــک برنامــه 
نمایشــی بــا همراهــی دیــو خیالــی در داالن هــای شــهر، بــه 
قصه هــا و روایت هــای تاریخچــه و کارکــرد شــهر زیرزمینــی 
گلــی« برگــزار  کارگاه »پــی ســوز  پرداختــه شــد و در ادامــه 
ــم  ــی دوران قدی ــیوه زندگ ــیا و ش ــزار، اش ــا اب ــا بچه ه ــد ت ش

کننــد. را بهتــر لمــس 

گردشگری 

کرســی آزاداندیشــی  اســتاد حــوزه و دانشــگاه در جلســه 
»قوانیــن مدعــی حمایــت از زن در خانــواده در جمهــوری 
اخــالق در ســطح  افــول  بــه  اشــاره  بــا  ایــران«  اســالمی 
جامعــه بــه ویــژه در بنیــادی تریــن هســته جامعــه، یعنــی 
آزاداندیشــی  کرســی های  برگــزاری  اهمیــت  و  خانــواده 
ــتاوردهای  ــی از دس ــی، یک ــی های آزاداندیش کرس ــت:  گف
ــه عنــوان یکــی از محورهــای  انقــالب اســالمی اســت و ب
تولیــد علــم بایــد مــورد توجــه جدی تــر حوزه هــای علمیــه 

گیــرد. قــرار 
اســتاد  خسروشــاهی،  قــدرت اهلل  دکتــر  حجت االســالم 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  دانشــگاه  و  حــوزه 
کرســی آزاداندیشــی و نظریه پردازی  اصفهــان، در جلســه 
»قوانیــن مدعــی حمایــت از زن در خانــواده در جمهــوری 
ایــن  در  داور  اســتاد  عنــوان  بــه  ایــران«  اســالمی 
از  یکــی  را  آزاداندیشــی  کرســی های  برگــزاری  جلســه، 
گفــت: بحــث  دســتاوردهای انقــالب اســالمی برشــمرد و 
کــه متاســفانه  تولیــد علــم یــک بحــث محــوری اســت 
حتــی حوزه هــای علمیــه نیــز بــه ســمت آموزش محــوری 

حرکــت می کننــد و ایــن یــک نقــص اســت.
در  گاه  نقیصــه  ایــن  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  وی 
حوزه هــای علمیــه و در ســطح دانشــگاه ها وجــود دارد 

و  شــده اند  نزدیــک  کمتــر  علــم  تولیــد  مرحلــه  بــه  کــه 
فاصلــه ای میــان مصــرف علــم و تولیــد علــم بــه وجــود 
آمــده اســت و تولیــد یــک دانــش جدیــد، باالتریــن درجــه 
فعالیــت علمــی اســت و رســیدن بــه نقطــه تولیــد علــم در 
کرســی ها بــه دســت  حوزه هــای علمیــه، در ســایه همیــن 

خواهــد آمــد.
حجــت االســالم خسروشــاهی دربــاره نظریــه ارایه شــده در 
کرســی، افــزود: بحــث خانــواده و آســیب های پیــش  ایــن 
کشــور  رو یکــی از نگرانی هــای جــدی مســئوالن فرهنگــی 

کــه  کــه از آن جملــه آمــار زیــاد طــالق و آســیب هایی  اســت 
در ایــن زمینــه دامن گیــر خانواده هــا و جامعــه شــده اســت 
و دور شــدن خانواده هــا از محوری تریــن اصــل خانــواده، 
کشــور تبدیــل شــده  مــودت بــه یــک چالــش جــدی در 

است.
کــرد: نظریــه ارایــه شــده بــه دنبــال  وی در ادامــه تصریــح 
آیــا حــل  کــه  ایــن مســئله اســت  کشــاندن  بــه چالــش 
مشــکالت و آســیب های خانــواده بــا مداخلــه دولــت و 
قانون گــذاری قابــل حــل اســت یــا بایــد بیــش از وضــع 

و  انســانی  و  عاطفــی  روابــط  اســتحکام  بــه  قوانیــن، 
اخالقــی پرداختــه شــود و آیــا وضــع قوانیــن جدیــد بــه نفــع 
خانــواده اســت یــا بــه ضــرر آنــان و حــل مســایل خانــواده 

ــرد. گی ــورت  ــد ص ــی بای ــه مبنای ــر چ ــه ب در جامع
کرســی،  اســتاد حــوزه و دانشــگاه در جمــع بنــدی ایــن 
اســت؛  طوالنــی  رونــد  یــک  خانــواده  بحــران  گفــت: 
مطلــوب  وضعیــت  از  را  موجــود  وضعیــت  بایــد  مــا 
بســیار  زمینــه  ایــن  در  کــه  بپذیریــم  و  کنیــم  تفکیــک 
جــای  بــه  قانون گــذار  امــروز  و  کردیــم  کوتاهــی 
اســت؛  شــده  عرصــه  وارد  نیــز  فرهنگــی   دســتگاه های 
خــود،  هــدف  بــه  اســت  نتوانســته  قانــون  متأســفانه 

برســد. خانــواده  بحــران  کاهــش 
افــول  جامعــه  در  وقتــی  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  وی 
اخــالق را مشــاهده می کنیــم، بــه جــای حــل مســئله، 
کارآمــد متوســل مــی شــویم تــا اســتحکام را  بــه ابــزار نا
ــه  ک ــتیم  ــاهد هس ــع ش ــی مواق ــروز بعض ــم و ام کنی ــرار  برق
خــود قانــون مشکل ســاز شــده اســت؛ در ایــن زمینــه بایــد 
ازدواج  از  قبــل  آمــوزش  بحــث  و  کنیــم  اولویت بنــدی 
ــون  ــه معنــای دوری از قان گیــرد؛ ایــن ب ــرار  در اولویــت ق
نیســت و قانونگــذار بایــد بســتر اخــالق محــوری را فراهــم 

کنــد. 

استاد حوزه و دانشگاه: 

کرسی های آزاداندیشی از برکات و دستاوردهای انقالب اسالمی است 

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
گفــت: در آســتانه فــرا رســیدن دهــه فجــر  خمینی شــهر  
شــد. تشــکیل  خمینی شــهر  در  وقــف  یــاوران  کمیتــه 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 

اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  اداره 
المســلمین  و  االســالم  حجــت  اصفهــان، 
روز  در  داشــت:  اظهــار  قربانــی  مهــدی 
فــرا  آســتانه  در  مــاه  بهمــن   7 چهارشــنبه 
کمیتــه یــاوران وقــف در  رســیدن دهــه فجــر، 

شــد. تشــکیل  خمینی شــهر 
جلســه  ایــن  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 

اداره هــای  نماینــدگان  و  مســئوالن  کلیــه  حضــور  بــا 
خیــران  از  تعــدادی  همچنیــن  و  شهرســتان 
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  محــل  در  نیک اندیــش 

شــد. برگــزار  شهرســتان 
شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 

خمینی شــهر در ادامــه افــزود: هــدف از برگــزاری ایــن 
جلســه بررســی نیازهــای روز شهرســتان و همچنیــن 
بررســی راهکارهــا در راســتای تشــویق و ترویــج واقفــان 

بــود. جدیــد  وقف هــای  ایجــاد  بــه  نیک اندیــش 
حجــت االســالم و المســلمین مهــدی 
بــا  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  قربانــی 
شهرســتان  مــردم  اینکــه  بــه  توجــه 
جملــه  از  و  ائمــه  بــه  خاصــی  ارادت 
موقوفــات  دارنــد،  حســین)ع(  امــام 
در  شهرســتان  ایــن  در  زیــادی 
عــزاداری  مجالــس  برگــزاری  جهــت 
بــرای  بایــد  و  دارد  وجــود  الحســین)ع(  اباعبــداهلل 
ــک  کم ــوزش،  ع آم ــو ــا موض ــد ب ــای جدی ــاد وقف ه ایج
نیازمنــد  بیمــاران  بــرای  دارو  تامیــن  نیازمنــدان،  بــه 
ترغیــب  را  نیک اندیــش  واقفــان  فرهنگــی،  امــور   و 

کنیم.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر:

کمیته یاوران وقف در خمینی شهر تشکیل شد
اقامــه  مدیریــت  و  اجرایــی  فعــاالن  »آمــوزش  دوره هــای  
نمــاز« در دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آبــاد برگــزار شــد. ایــن 
کارگاه آمــوزش بــا حضــور حجــت االســالم محمدرضــا دیانــت 
کارشــناس مناطــق اداره ســتادهای اقامــه نمــاز  ــزار شــد.  برگ
در حاشــیه اختتامیــه دوره هــای آمــوزش فعــاالن اجرایــی و 

گفــت: جهــت ارتقــای  مدیریــت اقامــه نمــاز « 
ســطح نیــروی انســانی مربــوط بــه معاونــت 
دانشــجویی و فرهنگــی در ســطح دانشــگاه 
کیــد معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی در  و تا
کل آمــوزش فرهنگــی  ایــن خصــوص، اداره 
کارگاه  دوره  دو  برگــزاری  بــه  دانشــگاه، 
آموزشــی بــا عنــوان» آمــوزش فعــاالن اجرایــی 

کــرد. صــادق شــهبازی افــزود:  و مدیریــت اقامــه نمــاز« اقــدام  
فرهنگــی  و  دانشــجویی  معاونــان  بــا حضــور  ایــن دوره هــا 
کارشناســان اقامــه نمــاز و امــور برنامــه و  مدیــران فرهنگــی و 

کشــور برگــزار شــده اســت. قــرآن و عتــرت در 31 اســتان 

کیــد بــر اینکــه ایــن دوره بــا مرکزیــت تخصصــی  شــهبازی بــا تا
کشــور اجــرا  شــده اســت،  نمــاز، زیــر نظــر ســتاد اقامــه نمــاز 
از  بــا حضــور جمعــی  ایــن دوره هــا  اختتامیــه  امــروز  گفــت: 
اصفهــان  واحدهــای  فرهنگــی  امــور  و  نمــاز  اقامــه  فعــاالن 
واحــد  در  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  آبــاد  نجــف  و  شــهرکرد 
کارشــناس مناطــق اداره  نجف آبــاد برگــزار شــد. 
کــرد: در  ســتادهای اقامــه نمــاز همچنیــن بیــان 
کننــدگان در خصــوص  ایــن دوره نیــز شــرکت 
ســال ارزیابــی  و  ســال  برنامــه  ابــالغ   توجیــه 

 94 توجیه شدند.  
هــدف  درخصــوص  ادامــه  در  شــهبازی 
فعــاالن  بــرای  دوره هــا  ایــن  برگــزاری  از 
گفــت:  اصفهــان  واحدهــای  فرهنگــی  امــور  و  نمــاز  اقامــه 
نیــروی  ســطح  ارتقــای  دوره هــا  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
بــوده  فرهنگــی  دانشــجویی  بخــش  در  شــاغل   انســانی 

است.  

معارف و گردشگری دوشنبه      12 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 82آبگوشت دستجردی، غذایی... ســـــال دوم                ݡسݒ

 دوره های  »آموزش فعاالن اجرایی و مدیریت اقامه نماز« 
در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد برگزار شد

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 94/7/20 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 801/94 تحت نظر 
است . قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
اعالم میدارد. خواهان : محمود اعظمی : دولت آبادی ،خ میثم کوچه مطهری پ 4وکیل 
: رضا فروزان مهر و امیر حسین مهرداد امیر الهی هر دو : دولت آباد ، بلوار جانبازان ، جنب 
دادگستری ، نبش بن بست کوهستان پالک 115 خوانده : یونس قاسموند : مجهول 
المکان رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمود اعظمی فرزند حیدر علی با 
وکالت آقای فروزان مهر و امیر الهی یه طرفیت خانم یونس قاسمی قاسموند به خواسته 
مطالبه وجه به میزان /18/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 890138 عهده 
بانک ملی ایران به انضمام خسارت اسناد از دارنده اولیه  به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه 
ننموده  ودعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری 
از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت 
صادره و احراز ذینقع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور   آن از ناحیه خونانده / 
صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی ) خوانده( و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و 
در حین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری قانون االشعار در 
ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته 
و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظر مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257- 1258- 1284- 1286- 1221-1224 قانون مدنی 
و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522  ق آ د 
م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 
خوانده را به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
هزینه نشر آگهی /175000 ریال بابت خسارات داد رسی ) هزینه های دادرسی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق مضمات دادخواست و حق الوکاله وکیل/ 
وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند / وجود اسناد/ تجاری مستند 
دعوی از تاریخ سر رسید 93/6/10 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی 
که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین 
شورا و سپس ظرف 20روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. شماره: 31416/ م الف قاضی شعبه 11 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/09/17 تنظیم  تاریخ   9409970351301551  : دادنامه  شماره 
9409980351300662 شماره بایگانی شعبه: 940682 پرونده کالسه 9409980351300662 
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه 
9409970351301551 خواهان: آقای اکبر رحمانیان فرزند عباس به نشانی اصفهان – خ 
سید رضی – بن مرادی پ 125 خوانده: آقای مالک البوغبیش فرزند محمود به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه 
خسارت تاخیر گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اکبر رحمانیان 
به طرفیت مالک البوغبیش بخواسته مطالبه وجه چهارده فقره چک به شماره های 
559005 مورخ 15/3/93 به مبلغ سی و یک میلیون ریال بانک تجارت و شماره 559004 
مورخ 5/1/93 به مبلغ سی و یک میلیون ریال بانک تجارت به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محکومیت پرونده و مستندات ابرازی خواهان و گواهی 
های عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال  
ذمه خوانده  را ایجاب می نماید و خوانده علیر غم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی 
در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به 
استناد مواد 198- 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310الی 315 قانون تجارت 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ چهارمیلیون و چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. 0/ش شماره : 31442/ م الف رئیس شعبه 13 حقوقی اصفهان اسداله 

طاوسی

آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(
شماره ابالغیه : 9410100352704885 شماره پرونده : 9409980359500886 شماره بایگانی 
شعبه : 941257 تاریخ تنظیم : 1394/11/07 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان 
اصفهان به موجب کیفر خواست شماره در پرونده کالسه شکایت آقای اصغر کشاورز 
سیاه افشادی برای اصغر مظفر حسینی و ساناز بختیاری زاده به اتهام کالهبرداری 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع وقت  رسیدگی برای 
مورخه 1394/12/25 ساعت 10:30 تعیین گردیده است . و با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرردر دادگاه حاضر گردد. شماره: 31429/ م الف متصدی امور 

دفتری شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 101 جزایی سابق ( – عفت معماری 

مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه 10 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 940222 له 
آقای علی شیخ سجادیه با وکالت آقای مجید ترابی و رسول اصالنی و علیه آقای  سعید 
ریخته گران مبنی بر محکومیت بر پرداخت مبلغ 96/913/171 ریال در حق محکوم له و 
مبلغ 2/995/000 ریال بابت نیم عشر دولتی جلسه مزایده ای در تاریخ سه شنبه 94/11/25 
ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیک بخت مجتمع اجرای احکام حقوقی 
و خانواده طبقه سوم واحد 5 برگزار نماید. مورد مزایده : عبارت است از امتیاز یک خط 
تلفن همراه به شماره 09131181761 کار کرده ، بدون گوشی باتوجه به پیش شماره و نرخ  
عادالنه روز بر اساس نظریه کارشناس  رسمی دادگستری با قیمت پایه 50/000/000 ریال 
ارزیابی شده است . نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ شده است و مصون از اعتراض 
طرفین باقیمانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع میشود و ارائه دهنده باال 
ترین قیمت برنده مزایده است. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده دارند که 10 درصد از 
قیمت پایه کارشناسی را به حساب  سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا فی المجلس به همراه داشته است. شماره: 31431/ م الف 

مامور اجرای احکام شعبه دهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان- طاهر مختاری

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350209788 شماره پرونده: 9409980350200670 شماره بایگانی 
شعبه: 940754تاریخ تنظیم: 1394/11/05 خواهان/ شاکی بانک مهر اقتصاد به مدیریت 
علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم اصغر موزرمنی و منصور گودرزی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 304ارجاع و به 
کالسه 9409980350200670 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/14و ساعت 08:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده منصورگودرزی  و درخواست 
خواهان/ شاکی 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 می شود 
تا خوانده منصورگودرزی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31489/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا پیشقدم

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 941010035220542 شماره پرونده: 9409980352201184 شماره بایگانی 
شعبه: 941307تاریخ تنظیم: 1394/11/07خواهان مهرداد سعادت نژاد  دادخواستی به 
طرفیت خوانده مهرداد سلیمانی درچه به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 

دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان طبقه 3 اتاق شماره 357ارجاع و به کالسه 9409980352201184ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/02/07و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم  و درخواست 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 می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31430/م الف منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- کمال نوری

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413322 شماره پرونده: 9409980352401075 شماره بایگانی 
شعبه: 941179تاریخ تنظیم: 1394/11/05خواهان سید مرتضی حسینی بهار انچی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان سید یداله مرتضوی مهران و ساسان شفیع قنبرنیا به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 352ارجاع 
و به کالسه 9409980352401075ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/16و ساعت 
11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 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 می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31445/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350711534 شماره پرونده: 9409980350700376 شماره بایگانی شعبه : 
940437 تاریخ تنظیم : 1394/11/05 پیرو و اخطاریه قبلی به آقایان حسین جنتی فرزند ناد علی 
و مسیب زمانی فرزند عبداهلل که مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد در خصوص پرونده کالسه 
940437 ح /7 با موضوع کارشناسی ظرف یک هفته پس از چاپ این آگهی جهت مالحظه نظریه 
کارشناسی و اظهار نظر هر گونه مطلبی نفیایا اثباتانه دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
واقع در خیابان نیک بخت طبقه 3 اتاق 311 مراجعه نمایید. شماره : 31438/ م الف مدیر دفتر 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره  پرونده: 9409980350700870  شماره  ابالغیه: 9410100350711528  شماره 
940969تاریخ تنظیم: 1394/11/05خواهان آرش خوش میر صفا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مهدی صادقیان و علیرضا صادقیان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 311ارجاع و به کالسه 
9409980350700870ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/18و ساعت 10:30تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی 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 می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31439/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 7دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر علی هاشم پور
اخطار اجرائی 

مشخصات محکوم علیه: 
نام:فخر الدین ترابی میر آبادی نام پدر: احمد نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم 
له: نام :لیال پناهی رادای نام پدر: علی نشانی محل اقامت : اصفهان – خ آتشگاه کوچه 37 روبه روی 
نانوایی فروشگاه پردیس محکوم به به  موجب رای شماره 1437 تاریخ 94/8/30حوزه 14شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت /14/500/000 ریال اصل خواسته 
و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک ها 94/4/25- 94/3/10- 94/1/30- 94/2/30 چکهای به شماره های 881385و 544333و 

881382و 881384 لغایت وصول با  احتساب نیم عشر اجرایی شماره: 31420/ م الف شعبه 14 
مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره  پرونده: 9409980352400906  ابالغیه: 9410100352413073شماره  شماره 
940999تاریخ تنظیم: 1394/11/01خواهان قمرچراغی  دادخواستی به طرفیت خواندگان ماه منیر 
بیدپای و محمد علی ترکان به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ) موضوع مواد 146 و 147 قانون 
اجرای احکام مدنی ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 352ارجاع و به کالسه 
9409980352400906ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/01و ساعت 08:30تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 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 می شود تا خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31452/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان- علی بروجردی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350100995 پرونده:  9410100350110311شماره  ابالغیه:  شماره 
931140تاریخ تنظیم: 1394/11/07خواهان حسن فرهادی نیا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
حسن محمدی برکانی و حسین محمدی دولت آبادی  به خواسته جلب ثالث تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان طبقه 3 اتاق شماره 333ارجاع و به کالسه 9309980350100995ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/23و ساعت 11:15تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست 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 می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31433/م 

الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره  پرونده: 9409980351501123  ابالغیه: 9410100351509578شماره  شماره 
941235تاریخ تنظیم: 1394/11/07خواهان / شاکی حمید رضا اعترازیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم حبیب اله جان افزا  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 348ارجاع و به کالسه 
9409980351501123ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/27وساعت 09:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان /شاکی 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 می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31495/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزد خواستی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351501090 پرونده:  9410100351509560شماره  ابالغیه:  شماره 
941200تاریخ تنظیم: 1394/11/06خواهان / شاکی حمید رضا اعترازیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم حبیب اله جان افزا  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 15دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 348ارجاع و به کالسه 
9409980351501090ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/25وساعت 12:45تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان /شاکی 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 می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 31496/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزد خواستی



کنترل خشم   شیوه های 
در قرآن و روایات 

گرفتــن  کــه بــه واســطه خشــم  افــراد بســیاری بودنــد 
گرفتــار و  بی جــا،  خــود و دیگــران را بــه مصیبتــی 
عــوارض شــومی را در پرتــِو ایــن عمــل زشــت در دنیــا 

کردنــد. و آخــرت نصیــب خــود 

مقدمه
عصبانّیــت بــه معنــای خشــمگین و غضبنــاك بــودن 
کــه بــر فــرد عــارض  کیفیــت خاصــی اســت  حالــت و 
می شــود و شــخص تعــادل قــوای ارادی و تســلط 
ــر ناراحتــی و خشــم از دســت می دهــد. ــر اث خــود را ب

)فرهنگ فارسی، محمد معین، ج2، ص 2311(
در منابــع دینــی و اخــاق اســامی، بحــث عصبانیت 
از  و  ح  مطــر »غیــظ«  و  »غضــب«  عنــوان  تحــت 
شــاخه  هــای مبحــث رذایــل و »نبایدهــای اخاقــی« 

اســت.

حضرتامامخمينی)ره(میفرمايد:
کــه  اســت  نفســانی  حالــت  و  حرکــت  یــك  غضــب 
بــه واســطه آن جوشــش و غلیــان در خــون قلــب 
بــرای انتقــام حــادث می شــود؛ بنابرایــن وقتــی ایــن 
حرکــت ســخت شــود، آتــش غضــب را برمی افــروزد و 
شــریان  ها و دمــاغ از یــك دود تاریــك مضطربــی ُپــر 
کــه بــه واســطه آن عقــل منحــرف می شــود  می شــود 
و از ادراك و رویــه بــاز خواهــد مانــد. )امــام خمینــی، 

ــل، ص 238( ــل و جه ــود عق ــث جن ح حدی ــر ش

غيــظ و غضــب از منظــر قــرآن شــريف و منابــع 
روايــی

و  غیــظ  بحــث  روایــی،  منابــع  و  شــریف  قــرآن  در 
شــده  مختلــف  بررســی  عناویــن  تحــت  غضــب،  

اســت.
کفــار نســبت بــه  کریــم دربــاره غیــظ و غضــب  قــرآن 
ــُم  ــوا َعَلْیُك

ُ
ــْوا َعّض ــد: »َو ِإذا َخَل ــان می فرمای ــل ایم اه

ــوا ِبَغْیِظُكــْم«. ــْل ُموُت ــِظ ُق ــَل ِمــَن اْلَغْی ناِم
َ ْ
ال

ــا مــی  شــوند، از شــدت خشــم  ــه تنه ک ــا هنگامــی  ام
بــر شــما، ســر انگشــتان خــود را بــه دنــدان می گزنــد! 
بمیریــد!  داریــد،  کــه  خشــمی  همیــن  بــا  بگــو: 

)119 )آل عمــران 
دربــاره اصــل خشــم و غضــب، پيامدها و پيشــگیری 

و درمــان آن،  روایــات بســیاری نقل شــده اســت.
گرامی اســام صلــی اهلل علیــه  بــرای نمونــه پيامبــر 
خشــم  از  الغضــب«.  »اجَتِنــِب  می فرماینــد:  آلــه  و 

)116 ص  الفصاحــه،  )نهــج  بپرهیزیــد. 

پيشگيریودرمانعصبانيت
و  پيشــگیری  بــه  زیــادی  آیــات  در  مجیــد  قــرآن 
کــرده  درمــان عصبانیــت و خشــم شــدید، تشــویق 
اِء  ــّرَ

َ
اِء َو الّض ــّرَ ذیــَن ُیْنِفُقــوَن ِفــي الّسَ

َ
و می فرمایــد: »اّل

کــه در توانگــرى  َو اْلكاِظمیــَن اْلَغْیــَظ...«؛ همان هــا 
را  خــود  خشــم  و  می کننــد  انفــاق  تنگدســتی،  و 

)134 عمــران  )آل  فرومی برنــد. 
عصبانیــت،  راســتای  در  روایــات  و  آیــات  بیشــتر 
را  درمــان  نحــوه  کــه  آن  از  قبــل  و غضــب،  غیــظ 
کرده انــد. کننــد، جنبــه پيشــگیری را بیــان  بازگــو 
هیــچ  بــه  انســان  ها  اســت  صــدد  در  اســام  دیــن 
همیــن  بــه  نشــوند؛  غضــب  و  خشــم  دچــار  وجــه 
جهــت قــرآن شــریف در آیــه 84 ســوره یوســف و آیــه 
ــردن  ــرو ب ــاره ف ــلمانان را درب ــوری، مس ــوره ش 37 س

می کنــد. تشــویق  آن  از  پيشــگیری  و  خشــم 
روایــات بســیاری در راســتای پيشــگیری و درمــان 
کــه بــه یــک نمونــه  خشــم و عصبانیــت نقــل شــده 

اشــاره می شــود. 
وســّلم  وآلــه  علیــه  اهلل  صّلــی  گرامی اســام  رســول 
ِلْلَغْیــِظ«؛  ْکَظُمُهــْم 

َ
أ ــاِس  الّنَ ْحــَزُم 

َ
أ »َو  می فرمایــد: 

کــه خشــم خــود را  کســی اســت  اســتوارترین مــردم 
الفقیــه، ج  4، ص 395( فروَبــرد. مــن ال یحضــره 

گوشی  کیفیت هوای خانه را با 
کنید خود تنظیم 

 
وجــه تمایــز ایــن محصــول 
واســطه عملكــرد  بــه  تنهــا 
در  آن  منحصربه فــرد 
جــذب آلودگــی هــوا نیســت؛ 
تلفیــق  حاصــل  بلكــه 
برتریــن تكنولــوژی تصفیــه 

اشیاســت. اینترنــت  فــن آوری  بــا  هــوا 
بین المللــی  اســتانداردهای  براســاس  ایرپــروس 
وجــود  بــا  کــه  دارد  بــاور  هــوا   کیفیــت  کنتــرل 
ماننــد  بی خطــر  کامــا  و  ســالم  روش هــای 
و  میكرونــی  معلــق  ذرات  جــذب  بــرای  »هپــا« 
از  نبایــد  گازهــا،  جــذب  بــرای  کتیــو«  ا »کربــن 
یــا  و  پاســما  ماننــد  ک  خطرنــا تكنولوژی هــای 
 تولیــد اوزون و یــون در فراینــد تصفیــه هــوا اســتفاده
از  اســتفاده  اســت،  داده  نشــان  تحقیقــات  کــرد.   
بــه  یونیزاســیون  و  پاســما  بــر  مبتنــی  روش هــای 
دلیــل انتشــار رادیكال هــای آزاد ســامت انســان را 

می انــدازد. خطــر  بــه 
یــک پيش فیلتــر  به کارگیــری  بــر  عــاوه  ایرپــروس 
از  میكرونــی،  معلــق  ذرات  جــذب  بــرای  موثــر، 
اســتاندارد  اســاس  بــر   H13 کاس  هپــای  فیلتــر 
جــذب  عاوه برایــن  می کنــد.  اســتفاده   EN1822
یــک  طریــق  از  گازی  و  شــیمیایی  آالینده هــای 
گرانــول  کیلوگــرم   2 حــاوی  پيشــرفته  فیلتــر 
انجــام شــده  اشــباع  آلومینــای  و  فعــال   کربــن 

 می شود.

خشم

 نکات مهم در اصالح سبک زندگی
 از دیدگاه سالمت بدن وتغذیه

مقاالتــی  سلســله  دارد  نظــر  در  وطــن  کیمیــای  روزنامــه 
ــر  ــد ب کی ــا تا ــا Life Style ب ــی ی ــبک زندگ ــاره س ــی را درب علم
ســامت جســمی ، روحــی ، فــردی واجتماعــی منتشــر کنــد و 
بــه طــور ویــژه بــه ایــن موضــوع بپــردازد. در ایــن شــماره بــه 
طــور خاصــه برخــی نــكات دربــاره ســامت بــدن بــا تغذیــه و 

ــوان مــی شــود. ورزش عن
«« بــه رژیــم غذایــی روزانــه تــان ســبزی و میــوه یشــتری 
کنیــد در غــذای اصلــی خــود از یــک نــوع میــوه و  اضاافــه 
کنیــد؛ در میــان وعده  هــای غذایــی  ســبزی حتمــا اســتفاده 
کیــک و بیســكویيت از میــوه اســتفاده  بــه جــای مصــرف 
کنیــد .  گنــدم وبرنــج اســتفاده  کنیــد از ســبوس  کنیــد؛ ســعی 
کنیــد   «« از ســبزی  های فصــل  ، ســاالدهای خوشــمزه تهیــه 

وهــر روز در وعده  هــای غذایــی خــود بگنجانیــد.
کــم چربــی و بــدون چربــی را بــه جــای پــر چــرب  «« لبنیــات 

کنیــد . آن انتخــاب و مصــرف 
کمــی  «« تمامــی چربی  هــای قابــل دیــدن را از همــان مقــدار 
کنیــد و پوســت  کنیــد، جــدا  گوشــت قرمــز اســتفاده مــی  کــه 

غ را هــم برداریــد. مــر
«« در صــورت عــدم درد زانــو اســتفاده از پلــكان بــه جــای 
گــر از اتوبــوس  آسانســور و پلــه برقــی توصیــه مــی شــود. ا
کنیــد، مــی توانیــد یــک ایســتگاه راه پيــاده  اســتفاده مــی 
برویــد. پيــاده روی روزانــه البتــه در هوایــی غیر آلوده، بســیار 

مفیــد اســت.
گــر  کوتــاه یــا متوســط، ا «« بــرای خریدهــای بــا مســافت 
دوچرخه ســواری  دســت کم  نداریــد،  پيــاده روی  حوصلــه 

کنیــد.
ســیگاری  افــراد  از  و  بپرهیزیــد  دخانیــات  اســتعمال  ««از 

کنیــد. دوری 
بــه  از خــوردن نوشــابه  ها، حتــی نوشــابه  های رژیمــی   »»

شــدت بپرهیزیــد.
«« بــه جــای گوشــت قرمز از گوشــت ســفید )ترجیحــا ماهی( 

یــک یــا دوبــار در هفتــه اســتفاده کنید .
«« بــرای حفــظ مــواد غذایــی آن هــا را آرام پــز یــا بخــار پــز 

کنیــد یــا بــا مقــداری روغــن زیتــون تفــت دهیــد.
«« در مصــرف نمــک محتــاط باشــید ؛ مــی توانیــد از طعــم 
ــتفاده  ــک اس ــای نم ــه ج ــا ب ــی و ادویه  ه گیاه ــای  دهنده  ه
کمبــود  از  ناشــی  افســردگی  از  جلوگیــری  بــرای  کنیــد. 
کنیــد؛  کافــی ویتامیــن ث اســتفاده  ویتامیــن ث، بــه مقــدار 
کلــم ،  گل  کلــم، بروکلــی ، فلفــل ســبز ،  ایــن ویتامیــن در 

گریــپ فــروت یافــت می شــود. تــوت فرنگــی، پرتقــال و 
گهانــی در مقــدار غــذا بــه هیــچ  کاهــش نا «« نخــوردن یــا 
ــرژی الزم  ــد ان ــدن بای ــرا ب ــت؛ زی ــب نیس ــی مناس ــه رژیم وج
بــرای انجــام فعالیت  هــای روزمــره را داشــته باشــد و ایــن 
مفیــد  غذاهــای  خــوردن  وســیله  بــه  بایســتی  را  انــرژی 
بــه معنــای  ایــن موضــوع  البتــه  کنیــد؛  تامیــن  و مقــوی 
پرخــوری نیســت وبــه مفهــوم خــوب خــوردن اســت . در 
ــی از  ــد، ول ــتاندارد بكاهی ــد اس ــا ح ــت ت کمی ــذا از  ــوردن غ خ
کیفیــت بــه هیــچ وجــه. شــعار مهم تغذیــه در ســبک زندگی: 
انســان  ها  روان  و  روح  تقویــت  باعــث  مناســب  تغذیــه 

می شــود )عقــل ســالم در بــدن ســالم اســت(.

میوه ها را چه وقت بخوریم؟

میوه   هــا دربردارنــده انــواع ویتامیــن، مــواد معدنــی ماننــد 
ــیم  ــفر و پتاس ــیم، فس کلس ــیدان،  کس ــی ا ــی، آنت ــر غذای فیب
کــه بــدن بــه ایــن مــواد نیــاز زیــادی دارد امــا برخــی  هســتند 
از آن هــا نبایــد همــراه غــذا مصــرف شــوند و برخــی را قبــل یــا 

بعــد از غــذا بایــد خــورد.
««خواصميوهها

کــه می تواننــد مواد  میوه   هــا گروهــی از مــواد غذایــی هســتند 
زایــد تولیــد شــده در متابولیســم بــدن را خنثی کننــد. از دیگر 
کســیدان های  کــه وجــود آنتــی ا خــواص میوه  هــا ایــن اســت 
موجــود در آن هــا خاصیــت ضــد ســرطان دارنــد و می تواننــد 
روغــن حیوانــی موجــود در مــواد گوشــتی را  کــه در بدن باقی 

می مانــد، از بیــن ببــرد.
««خواصشگفتانگيزميوهها

گابــی  گــرم، نصــف یــک  یــک واحــد ســیب حــدود 120 
کیــوی  کوچــک، 3 عــدد خرمــا،  بــزرگ، دو عــدد نارنگــی 
گــرم و 17  گیــاس معــادل 90  گرمــی، 12 عــدد  بــزرگ 100 
گــرم شــامل یــک واحــد و یــک ســهم  دانــه انگــور معــادل 90 
کــه بــدن بــرای تامیــن ایــن ویتامین هــا روزانــه بــه  اســت 
گــوارش انســان توانایــی  ایــن مقــدار نیــاز دارد. دســتگاه 
داشــته  می توانــد  را  غذایــی  مــواد  همــه  جــذب  و  هضــم 
کلســیم، فســفر،  باشــد؛ در بعضــی مــوارد مــواد مغــزی ماننــد 
روی و مــس هنــگام هضــم و جــذب مانــع یكدیگــر در بــدن 
کلســیم و منیزیــم بــا هــم دریافــت  گــر فــردی  می شــوند و ا
کــه  کنــد، باعــث پوکــی اســتخوان در فــرد می شــود؛ چــرا 
بــدن  از جــذب منیزیــم در  باشــد مانــع  زیــاد  گــر  ا کلســیم 
کــه در ایــن شــرایط پوکــی اســتخوان بــه دلیــل  می شــود 

کمبــود منیزیــم در فــرد اســت.

سالمت و تغذیه 

 A worker carries and inspects
 lettuce plants growing
 under artificial lights and in
 a liquid solution at China›s
 first computer-controlled
 greenhouse seedling factory
 located on the outskirts of
Beijing

تحــتݥݥ  نهــاݥݥلݥݥ  کشــتݥݥ  گلخاݥݥنــهݥݥ  اݥݥوݥݥليــنݥݥ 
پکــن  حومــه  در  کامپيوترهــا  کنتــرل 

کاهــو و بازرســی  کارگــری در حــال حمــل 
رشــد  بــرای  کــه  درحالــی  آن هاســت 
یــک  داخــل  و  مصنوعــی  نــور  زیــر  در 

شــده اند. داده  قــرار  مایــع   محلــول 

عکس نوشت

ک ناخــن ســرطان زا شــناخته شــده و اســتفاده   ترکیــب ال
در  تغیيراتــی  باعــث  و  اســت  کــودکان مضــر  بــرای  آن  از 
آن هــا  در  بــارداری  و  تیرویيــدی  مشــكات  هورمون هــا، 
کیمیــای وطــن، متاســفانه بعضــی  گــزارش  خواهــد شــد.به 
مــادران روی ناخن هــای کوچــک و زیبــای دختربچه های 
ک هــای رنگی مختلــف می زنند؛ اما  کــم ســن و ســال خود ال
ک هــای ناخــن حــاوی مقادیــری مواد شــیمیایی هســتند  ال
کــه فقــط بافــت نســبتا محكــم ناخن هــا می تواننــد آن هــا را 
کــه ممكــن  کننــد. متخصصــان پوســت معتقدنــد  تحمــل 
کــودکان در اثــر تمــاس بــا ایــن مــواد  اســت چشــم و پوســت 
ک، دچــار تحریــک و حساســیت شــود. ایــن تحریــک  ال
و حساســیت بــرای مخــاط دهــان بــه مراتــب شــدیدتر و 
متخصصــان  ایــن  گفتــه  افتاد.بــه  خواهــد  اتفــاق  بدتــر 
و  اســت  شــده  شــناخته  ســرطان زا  ناخــن  ک  ال ترکیــب 
تیرویيــدی  مشــكات  هورمون هــا،  در  تغیيراتــی  باعــث 
فرمالدیيــد  می  شــود.  پســرها  در  به خصــوص  بــارداری  و 
کــه بــرای نگهــداری اجســاد  یــک مــاده شــیمیایی اســت 
از آن اســتفاده می  شــود و بــه عنــوان مــاده نگهدارنــده در 
کار بــرده می  شــود.  این مــاده نیــز  ک ناخــن بــه  ترکیــب ال
ســرطان زا شــناخته شــده اســت و تمــاس پوســت بــا   ایــن 
خشــكی  می  شــود.  آلرژیــک  کنش  هــای  وا باعــث  مــاده 
گــزارش  و آســیب بــه ناخن  هــا از عــوارض اســتفاده از آن 
بچه هــای  برخــی  کــه  آن جــا  از  اســت؛همچنین،  شــده 
کوچــک عــادت بــه جویــدن ناخن هــای خــود یــا در دهــان 
کــردن انگشــت و ناخن هــا دارنــد، ممكــن اســت در صــورت 
ک ناخــن را  ک، مقــداری از ال آغشــته بــودن ناخن هــا بــه ال
بجونــد و بــا بلعیــدن مــواد شــیمیایی موجــود در آن، دچــار 
گوارشــی بشــوند. از  کنش هــای دهانــی یــا ناراحتی هــای  وا
ک هــای  ســوی دیگــر، وجــود مــاده بســیار مضــر ســرب در ال
رنگــی دور از انتظــار نیســت. بــه همیــن دلیــل والدیــن برای 
پيشــگیری از ابتــا بــه ناراحتی هــای پوســتی، چشــمی، 
گوارشــی، بهتــر اســت از خیــر اســتفاده  مخاطــی یــا عــوارض 

ک روی ناخن هــای فرزندشــان بگذرنــد. از ال

کوچک   برای دختران 
الک ناخن نزنید

کــه  علی رغــم اینكــه نتایــج تحقیقــات حكایــت از آن دارد 
ــن  ــكل ممك ــن ش ــه بهتری ــرد ب ــرای عملك ــان ب ــدن انس ب
نیــاز بــه ۸ ســاعت خــواب در طــول شــب دارد، بیشــتر  
کمتــر از ۸  کمتــر از ایــن میــزان می خوابنــد. خــواب  افــراد 
ســاعت خطــر بــروز حملــه  قلبــی، ابتــا بــه دیابــت نــوع ۲ 
کاهــش می دهــد.  و ســرطان را افزایــش و طــول عمــر را 
عوامــل متعــددی می تواننــد باعــث بی خوابــی شــوند. 
کار، نگرانی هــای مالــی و مشــكات  اســترس مرتبــط بــا 
را در  انســان  کــه  از جملــه عواملــی هســتند  خانوادگــی 
طــول شــب  بیــدار نگــه می دارنــد. صــرف نظــر از اینكــه 
چــه عاملــی موجــب بی خوابــی شماســت، راهكارهــای 

کننــد: کمــک  زیــر می تواننــد بــه خــواب شــبانه  بهتــر 
و  بخوابیــد  مشــخص  ســاعت  یــک  در  شــب  هــر   .۱
صبح هــا هــم در یــک ســاعت مشــخص بیــدار شــوید.
۲. بــه صــورت پيوســته بخوابیــد، نــه منقطــع. خــواب 
منقطــع یــا تكــه تكــه باعــث خــواب آلودگــی در طــول روز، 
 کاهش یادگیری، حافظه، بهره وری و خاقیت می شود. 
در حقیقــت ۶ ســاعت خــواب پيوســته بهتــر از ۸ ســاعت 

خــواب منقطــع اســت.
گــر  کنیــد. ا ع وقــت جبــران  کمبــود خــواب را در اســر  .۳
کافــی  بــه هــر دلیــل نتوانســتید در طــوب شــب بــه میــزان 

کنیــد شــب بعــد زودتــر بخوابیــد.  بخوابیــد، ســعی 
۴. از مصــرف کافئیــن بعــد از ســاعت ۲ بعــد از ظهــر پرهیــز 

کنید.
۵. بیــن ســاعت ۵ تــا ۷ بعــد از ظهــر ورزش کنیــد. از ورزش 
شــدید ظــرف ســه ســاعت قبــل از زمــان خــواب پرهیــز 

کنیــد. 
۶. دمــای اتــاق خوابتــان را خنــک نگــه داریــد. درجــه 
گــراد  بــرای خــواب ۱۸ درجــه  ســانتی  ایــده آل  حــرارت 

اســت. 
کنیــد. نــور زیــاد شــما را بیــدار نگــه مــی دارد،  کــم  ۷. نــور را 
پــس قبــل از خوابیــدن، و همچنیــن در صــورت بیــدار 

کنیــد. شــدن در میانه هــای شــب از آن دوری 

کمتر  که   حقایقی 
درباره  خواب شنیده اید!

وضعیت آب و هوا

8ݡگوناݡگون
دوشــــنـبه      12 بهمن ماه 139۴ info@eskimia.ir

حتما بخوانید!
 کیفیت هوای خانه را با گوشی...
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گریــه  بــه  بی توجهــی  والدیــن  طــرف  از  کنــش  وا بهتریــن 
کیمیــای وطــن، رفتارهــای  گــزارش  کــودک اســت. بــه  بی دلیــل 
کــه بــرای هر کدام  پرخاشــگرانه در کــودکان دالیــل مختلفــی دارد 
بایــد راه کار مناســبی در نظــر گرفــت. وی افــزود: معمــول کودکان 
گریــه می کننــد و ســر و صــدا راه  بــرای اجابــت خواسته هایشــان 

می اندازنــد. خواســتن بســتنی و شــكات بیشــتر، جــزو مواقعــی 
ــد .        ــدا می کن ــر و ص ــه و س گری ــه   ــودکان را وادار ب ک ــه  ک ــت  اس

کنــش از طــرف  کــودک بهتريــن وا گريــه   «« بــی توجهــی بــه 
والديــن 

کنــش از طــرف والدیــن بی توجهــی  وی ادامــه داد: بهتریــن وا
کــودک اســت. بــرای حفــظ ســامت جســمی  گریــه بی دلیــل  بــه 
کــودک نمی تــوان بــه خواســت غیرمنطقــی او پاســخ  و روانــی 
یــا  بســتنی  چندیــن  خــوردن  کــرد:  تصریــح  وی  داد.  مثبــت 
از  و  می کنــد  وارد  کــودک  ســامت  بــه  جــدی  آســیب  شــكات 
کــودک او را از منظــر روانــی متوقــع  طرفــی بــرآوردن خواســته های 

می کنــد. 
گاهــی برخــی  ایــن متخصــص بهداشــت روانــی اذعــان داشــت: 
والدیــن بــرای از ســر بــاز کــردن کــودک و جلوگیــری از ســر و صدای 

او در محیــط بــه خواســته های غیرمنطقــی اش پاســخ می دهنــد 
کــودک را تحــت تاثیــر قــرار دهــد   کــه ایــن موضــوع می توانــد آینــده 

کودکآیينهبزرگیراجلویاوبگيريد گريه ««موقع
نوحــی گرفتــن آیينــه مقابــل کــودک را راهــكار دیگری بــرای تغیير 
کودکــی  کــرد و افــزود: وقتــی  کــودک عنــوان  کــردن در  گریــه  رفتــار 
گرفــت و  گریــه می کنــد، می تــوان آیينــه بزرگــی را مقابــل او  خیلــی 
گفتــن  گفــت:  کنــد. وی  از او خواســت تــا خــودش را در آن تماشــا 
ــه در  ک ــه  گون ــن  ــو را ای ــره ت ــم چه ــد نمی خواهی ــی مانن جمله های
کــودک نســبت بــه  آیينــه دیــده می شــود، ببینیــم موجــب تفكــر 
کــه موجــب در هــم رفتــن چهــره اش  رفتــارش می شــود. رفتــاری 

شــده اســت .      
کودکرابرای15ثانيهبگيريد ««دستهای

کــرد: راه   عضــو ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره تصریــح 

دارد.  وجــود  کــودک  پرخاشــگری  کنتــرل  بــرای  هــم  دیگــری 
کــودک پرخاشــگر را بــه مــدت 15  والدیــن می تواننــد دســت های 
ثانیــه در دستشــان گرفتــه و در چشــمان او نــگاه کننــد. وی ادامه 
کــردن والدیــن باشــد. از  داد: ایــن رفتــار بایــد خنثــی و بــدون اخــم 

کامــی بیــن 2 طــرف رد و بــدل شــود.   طرفــی نبایــد 
گفــت: هــر چنــد بی توجهــی می توانــد موجــب خاموشــی   نوحــی 
کــودک پــس از مدتــی  رفتــار پرخاشــگرانه شــود، امــا ممكــن اســت 
ــد.  کن ــتفاده  ــته هایش اس ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــیوه ب ــن ش از ای
بنابرایــن توجــه بــه گریــه او می توانــد دوبــاره رفتــار نادرســت گریــه 

کــردن بــرای رســیدن بــه خواســته  را در او بــه وجــود آورد .    
  وی خاطــر نشــان ســاخت: توجــه بــه رفتارهــای پرخاشــگرانه 
کــودک می توانــد موجــب تثبیــت آن شــود؛ بنابــر ایــن بهتریــن 

کنــش خنثــی بــودن اســت. وا
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کــه ســونا  فناندی هــا معتقدنــد 
و  اســترس  ها  از  را  آن هــا  بــدن 

آزاد می کنــد. ســموم 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه   
آنایــن،  خبــر  از  نقــل  بــه 
ســونای  فناند  ی هــا  اولین بــار 
گرفتنــد.  کار  بــه  را  )خشــک( 
هــر  از  کــه  می شــود  گفتــه 
یكــی  فنانــد،  در  خانــه  ســه 
سوناســت.  دارای  آن هــا  از  

کننــد. اســتفاده  می تواننــد  همــه  ســونا  از 
و  بــاردار  خانــم  و  پير،جوان،زن،مرد،نوزاد،خردســال 
حتــی حیوانــات؛ فقــط بایــد قبــل از اســتفاده بــا پزشــک 

کــرد. مشــورت 
مزيت های سونا

کنــش  وا گرمــا  بــه  بــدن  ســونا  بــه  ورود  محــض  بــه 
درجــه   39 بــه  بــدن  حــرارت  درجــه  می دهــد،  نشــان 
منفذهــای  و  گشــاد  مویرگ هــا  می رســد،  ســانتیگراد 
پوســت بــاز می شــوند و شــروع بــه تعریــق زیــاد می کنیــم. 
ــدا  ــش پي ــدن افزای ــواد در ب ــی م ــون و جابجای ــان خ جری
بــه  از متوســط 70  قلــب  تعــداد ضربان هــای  می کنــد. 
بازتــر  تنفســی  راه هــای  می رســد.  دقیقــه  در  عــدد   100
می شــوند؛ تنفــس بهتــر و راحــت تــر انجــام می شــود و 
کســیژن بــر اثــر تاثیــر هــوای خشــک و  میــزان دریافــت ا
گــرم بیشــتر می شــود؛ بــه دلیــل تغیيــرات ســریع درجــه 
 حــرارت انعطــاف پذیــری )االستیســیته( عــروق بهبــود
ــی می گــذارد  ــر روی تنــوس پوســت تاثیــر عال  می یابــد. ب
و باعــث ســریع شــدن ســوخت و ســاز ســلولیت )چربــی 
زیــر پوســت ران و کپــل( می شــود. بــر ســرعت متابولیســم 
الغرتــر  و  ســبک تر  ســونا  کمــک  بــا  و  می شــود  افــزوده 

می شــویم.
بــه غیــر از ایــن ســونا باعــث تقویــت مقاومــت در مقابــل 

عفونت هــای ویروســی شــده 
را  ســلول ها  دوباره ســازی  و 

ســرعت می بخشــد.
بــه  شــدن  وارد  از  قبــل 
دوش  یــک  بایــد  ســونا 
را  ســر  و  گرفتــه  عمیــق 
دربــدو  کــرد.  خشــک  کامــا 
ســونا  داخــل  بــه  ورود 
موقعیــت  در  المقــدور  حتــی 
ــه بلنــد  خوابیــده و  یــک حول
شــروع  پایيــن  بگیریــد.از ســكوهای  قــرار  خــود  زیــر  در 
شــروع  در  دارنــد.  کمتــری  حــرارت  درجــه  زیــرا  کنیــد؛ 
بــدن  کــه  زمانــی  و  بمانیــد  را در ســونا  کوتاهــی  زمــان 
کــرد می تــوان تــا 30 دقیقــه نیــز در ســونا  بــه آن عــادت 

 ماند.
بعــد از هــر اقامــت در ســونا تــا حــدود 1 لیتــر مایعــات از 
کــه مایعــات زیــادی  دســت می دهیــد. پــس الزم اســت 
کــردن بنوشــید. از نوشــیدن قهــوه  قبــل و بعــد تعریــق 
بــا  کنیــد.  خــودداری  گازدار  نوشــیدنی های  و  الــكل 
شــكم پــر بــه ســونا نرویــد؛ همچنیــن بــا شــكم خالــی 
ســاعت   2 نمی شــود.  پيشــنهاد  ســونا  بــه  رفتــن  نیــز 
بخوریــد.  ســبک  غــذای  ســونا  بــه  رفتــن  از  قبــل 
بلنــد  ســپس  بنشــینید،  کمــی  ســونا  از  خــروج  از   قبــل 

شوید.
کار از ســرگیجه احتمالــی جلوگیــری می کنیــد.   بــا ایــن 
کردیــد  ســرگیجه  یــا  ضعــف  احســاس  ســونا  در  گــر  ا
پاهــای  و  بخوابیــد  پشــت  بــه  شــوید،  ج  خــار آن  از 
ســونا  از  شــدن  ج  خــار از  بعــد  بگیریــد.  بــاال  را  خــود 
یــک  داخــل  یــا  بگیریــد  دوش  ســرد  آب  بــا  حتمــا 
فقــط  نكنیــد؛  زیــاده روی  شــوید.  ســرد  آب  حوضچــه 
کــه بــرای شــما لذت بخــش  تــا زمانــی در ســونا بمانیــد 

 است.

»سونا« از نگاه پزشکی

 ساباط )کوچه های سنتی مسقف( استان یزد

-«   حدیث روز   »-

پيامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:
توبه کننده چهار نشانه دارد: عمل خالصانه براى خدا، رها کردن باطل، 

پای بندى به حق و حریص بودن به کار خیر. 
)تحف العقول، ص 20(
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