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وزنامه ای برای همه ر

ییس جمهور در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن:  ر

 انقالب ما پای صندوق
 آرا تبلور می یابد  

رئیس حوزه های علمیه کشور: 

هفتم اسفند حضور مردم در 
انتخابات و نمایش قدرت ملت 

22

پیامدهای حضور  
گذاشــتیم  امســال نیــز 22بهمــن مــاه را در حالــی پشــت ســر 
کــه مــردم عالی تریــن وزیباتریــن نمــاد همدلــی و هم زبانــی 
عاشــقانه  و  گســترده  حضــور  بــا  و  گذاشــتند  نمایــش  بــه  را 
انگشــت  را  همــگان  و  نمودنــد  مایــوس  را  دشــمنان  خــود 
کــه پــس از 37  کــه ایــن چــه ملتــی اســت  عبــرت بــه دهــان 
انقــاب  پــای  بــه  این گونــه  مختلــف،  مشــکات  بــا  و  ســال 
پیــش  چگونــه  انقــاب  اول  نســل  مگــر  ایســتاده اند؛  خــود 
خــود  همــگام  همچنــان  را  بعــدی  نســل  های  کــه  آمده انــد 
در همــه عرصه  هــا دارد و نقــش جــوان و نوجوانــش بــا قــوت 
همــان روزهــای اول انقــاب بــا عشــق و شــور در میــدان اســت. 
کــه رهبــری الهــی،   گــر بــه عوامــل تاثیرگــذار بــر عــزت ملــی  ا
ــت  ــت دق ــا و پاسخگوس ــی پوی ــن و مکتب ــادار و متدی ــی وف ملت
کــه ایــن حضــور سراســری مــردم پیامــد  کنیــم، خواهیــم دیــد 
در  ایســتادگی  و  اقتــدار  و  عــزت  کشــیدن  خ  ر بــه  اصلــی اش 
مقابــل دشــمنان اســت و دشمن شناســی و موقعیت شناســی 
کــه این  هــا  را بــه عنــوان پیامــدی موثــر بــه نمایــش می گــذارد 
همــه در پیشــبرد اهــداف مقــدس جمهــوری اســامی  ایفــای 

می کننــد. نقــش 
مــردم  حضــور  و  بــود  عجیــب  بهمــن   22 جمعیــت  امســال 
و  لیاقت هــا  مــردم  کنــون  ا رنــگ.  پــر  بســیار  صحنــه  در 
شایستگی  هایشــان را نشــان دادنــد و قطعــا نــگاه خداونــد بــه 
ایــن مــردم نــگاه از روی فضــل خواهــد بــود و مــردم بــه آنچــه 

می رســند. می خواهنــد 
ــار و پیامدهــای ایــن حضــور را می تــوان در مــوارد زیــر بیــان  آث

نمــود:
1- بیعت مجدد با رهبری معظم انقاب اسامی .

2. اعام آمادگی در مقابله با تهدیدات بیگانگان .
کــه فکرفتنه گــری در ذهــن  3. اعــام بیــزاری از هــر جریانــی 

دارد و نیــز اعــام بیــزاری و مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن.
4. تبعیــت از قانــون و نهادهــای قانونــی و پرهیــز و بیــزاری از 

افراط گرایــی در شــعار و رفتــار .
6- شکســت چندبــاره دشــمنان داخلــی و خارجــی در ایجــاد 

ــت. کمی ــردم و حا ــن م ــکاف بی ش
7- تقویت مشــروعیت و مقبولیت نظام....
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۳۴ هزار نفر در دستگاه های دولتی 
استخدام می شوند

اصفهــان، رتبــه نخســت واحدهــای 

صنعتــی آلــوده/ تهـــــــــــران دوم شــد

ین آسیب را دیدند؟ کدام کشورها از افت قیمت نفت بیشتر

آنچه در جشنواره فیلم فجر گذشت؛

 
         جناب آقای دکتر محسن صانعی

دکان و نوزادان، رشد ونمو وتغذیه       متخصص کو

کنده از تاسف وتاثر، درگذشت  کار جانسوزاست، با دلی آ درگذشت پدری دلسوزوفدا
گرامیتان  را به جنابعالی، خانواده محترم وسایر بازماندگان صمیمانه تسلیت  پدر 

عرض می نمائیم وبرایتان ازدرگاه خداوند منان، صبرجمیل ، بقای عمر وسامتی 
مسالت داریم. ما را هم در غم خود شریک بدانید.

                                                                    

گشت همه بسوی خداست     باز

   خانواده قلندری

اطالعیه 
پخش برنامه تلویزیونی

 »قطره«
 با موضوع مدیریت مصرف آب به سفارش آبفای 

 اصفهان، ساعت 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه

 هر هفته از 94/10/20 تا اردیبهشت ماه 95 از 

سیمای مرکز اصفهان 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



پیامدهای حضور        
ســر  پشــت  حالــی  در  را  مــاه  22بهمــن  نیــز  امســال 
نمــاد  وزیباتریــن  عالی تریــن  مــردم  کــه  گذاشــتیم 
و  گذاشــتند  نمایــش  بــه  را  هم زبانــی  و  همدلــی 
را  دشــمنان  خــود  عاشــقانه  و  گســترده  حضــور  بــا 
بــه  عبــرت  انگشــت  را  همــگان  و  نمودنــد  مایــوس 
 37 از  پــس  کــه  اســت  ملتــی  چــه  ایــن  کــه  دهــان 
پــای  بــه  این گونــه  مختلــف،  مشــکالت  بــا  و  ســال 
انقــالب  اول  نســل  مگــر  ایســتاده اند؛  خــود  انقــالب 
را  بعــدی  نســل  های  کــه  آمده انــد  پیــش  چگونــه 
و  دارد  عرصه  هــا  همــه  در  خــود  همــگام  همچنــان 
نقــش جــوان و نوجوانــش بــا قــوت همــان روزهــای 
گــر  اول انقــالب بــا عشــق و شــور در میــدان اســت. ا
کــه رهبــری الهــی،   بــه عوامــل تاثیرگــذار بــر عــزت ملــی 
ملتــی وفــادار و متدیــن و مکتبــی پویــا و پاسخگوســت 
کــه ایــن حضــور سراســری  کنیــم، خواهیــم دیــد  دقــت 
و  عــزت  کشــیدن  خ  ر بــه  اصلــی اش  پیامــد  مــردم 
و  اســت  دشــمنان  مقابــل  در  ایســتادگی  و  اقتــدار 
عنــوان  بــه  را  موقعیت شناســی  و  دشمن شناســی 
کــه این  هــا همــه  پیامــدی موثــر بــه نمایــش می گــذارد 
در پیشــبرد اهــداف مقــدس جمهــوری اســالمی  ایفــای 

می کننــد. نقــش 
امســال جمعیــت 22 بهمــن عجیــب بــود و حضــور 
مــردم  کنــون  ا رنــگ.  پــر  بســیار  صحنــه  در  مــردم 
و  دادنــد  نشــان  را  شایستگی  هایشــان  و  لیاقت هــا 
قطعــا نــگاه خداونــد بــه ایــن مــردم نــگاه از روی فضــل 
خواهــد بــود و مــردم بــه آنچــه می خواهنــد می رســند.
آثــار و پیامدهــای ایــن حضــور را می تــوان در مــوارد 

ــان نمــود: ــر بی زی
1- بیعت مجدد با رهبری معظم انقالب اسالمی .

2. اعالم آمادگی در مقابله با تهدیدات بیگانگان .
کــه فکرفتنه گــری  3. اعــالم بیــزاری از هــر جریانــی 
ــوذ  ــا نف ــه ب ــزاری و مقابل ــالم بی ــز اع ــن دارد و نی در ذه

دشــمن.
4. تبعیــت از قانــون و نهادهــای قانونــی و پرهیــز و 

بیــزاری از افراط گرایــی در شــعار و رفتــار .
6- شکســت چندبــاره دشــمنان داخلــی و خارجــی در 

کمیــت. ایجــاد شــکاف بیــن مــردم و حا
7- تقویت مشــروعیت و مقبولیت نظام.

صحنــه  اســالمی در  نظــام  اقتــدار  افزایــش   -8
. لملــل بین ا

مقابلــه  در  نظــام  بســیج گری  قــدرت  نمایــش   -9
بــا تهدیــدات )ناشــی از ظرفیــت بــاالی قــدرت نــرم 

نظــام(.
برابــر  در  مــردم  انســجام  و  اتحــاد  نمایــش   -10

بیگانــگان. تهدیــدات 
گزینه هــای«  »همــه  دادن  نشــان  کارآمــد  نا  -11
ــالب؛  ــام و انق ــه نظ ــردم ب ــاداری م ــر وف ــکا در براب آمری
فرموده انــد  بارهــا  رهبــری  معظــم  مقــام  چنانچــه 
آمده انــد  مــردم  و  گرفتــه  شــکل  بهمــن   22 هــرگاه 

اســت. کــرده  عقب نشــینی  دشــمن 
12- شــاید مهم تریــن پیــام مــردم انقالبــی ایــران بــه 
کــه وقتــی  نخبــگان و جناح  هــای سیاســی ایــن بــود  
غ  کیــان نظــام مقــدس اســالمی  بــه خطــر افتــد، فــار
متعهــد  و  یکپارچــه  رنگ  هــا،  و  سیاســی  تعلقــات  از 

ــد . ــد آم ــدان خواهن ــه می ــدا ب ــک ص ــدل و ی هم
زمینه  هــا  همــه  در  ایــران  خــوب  مــردم  راســتی  بــه   
پیشــگام تر  سیاســی  نخبــگان  و  مســئوالن   از 

هستند. 

سر مقاله 

 اقتدار مجلس خبرگان
اقتدار مقام معظم رهبری است 

نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه کاشــان با بیــان اینکه 
تکلیــف  آمــاده  کــه  افــرادی  رو،  پیــش  انتخابــات  در 
گفــت: اقتــدار مجلــس  هســتند بایــد انتخــاب شــوند، 
خبــرگان هبــری، اقتــدار مقــام معظــم رهبــری اســت. بــه 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل عبدالنبــی نمــازی  در  گــزارش 
کاغــذی ابوزیدآبــاد آران و بیــدگل  جمــع مــردم روســتای 
بــا بیــان اینکــه اســالم چــپ و راســت نمی شناســد، اظهــار 
داشــت: مــردم بــه مســایل دنیــوی و بازی هــای سیاســی 
گروه هــا و احــزاب، نبایــد بــه مســایل چــپ  و همچنیــن 
و راســتی مشــغول شــوند؛ احــزاب بایــد در جهــت ملــت و 
منافــع آن در حرکــت باشــند، نــه اینکــه در جهــت منافــع 
ــر  ــد ب کی ــا تا کننــد. وی ب گروهــی خــود حرکــت  ــی و  حزب
ــرگان  ــس خب ــات مجل ــردم در انتخاب ــور م ــت حض اهمی
کــرد: انتخابــات پیش رو بســیار حســاس و مهم  تصریــح 
اســت؛ امــا انتخابــات مجلس خبرگان رهبری بــه اندازه 
 خــوِد مقــام معظــم رهبــری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

است. 
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه حضــور 
مــردم در انتخابــات یــک فریضــه عینــی اســت، افــزود: 
انتخابــات از 3 عنصــر فقــه، قانــون انتخاباتــی و اخــالق 
گفــت شــرکت  کــه از نظــر فقــه می تــوان  برخــوردار اســت 
در انتخابــات یکــی از واجبــات عینــی اســت و افــرادی 
کــه واجــد شــرایط رأی دادن هســتند، بایــد در صحنــه 
کثــری اهــداف  انتخابــات حضــور یابنــد تــا بــا حضــور حدا

شــوم دشــمنان را از بیــن ببریــم. 
کــرد: اقتــدار مجلــس خبــرگان رهبــری  وی خاطرنشــان 
اقتــدار مقــام معظــم رهبــری و ملــت ایــران را در بــردارد؛ 
نمایندگانــی  اســالمی با  شــورای  مجلــس  کرســی های 
پــر شــود؛  بایــد  از هــوا و هــوس هســتند،  بــه دور  کــه 
کــه آمــاده تکلیــف هســتند، بایــد  همچنیــن افــرادی 

شــوند. انتخــاب 
انقــالب  عظمــت  اینکــه  بیــان  بــا  نمــازی  آیــت اهلل   
دارد  پــی  در  را  شــدن  جهانــی  ســمت  بــه  پیشــرف 
افــزود: اســتکبار در تــالش دفــن اســالم بــوده اســت، امــا 
کــه تشعشــعات اســالم جهــان را  اراده خداونــد آن بــود 

گیرد. فرا

امام جمعه کاشان

آخرین تحرکات انتخاباتی           
اینکــه شــورای  بــه  بــا توجــه  گذشــته،  در روزهــای 
شــدگان  صالحیــت  رد  و  تاییــد  نــام  نگهبــان 
فــاز  وارد  رســما  گــروه  دو  کــرد،  اعــالم  را  کاندیداهــا 
ــا جبهــه  گوی ــد؛ امــا در ایــن میــان  ــات شــده ان انتخاب
گــروه رقیــب، تحــرکات خــود  از  اصولگرایــی بیــش 
در  را  خــود  انتخاباتــی  لیســت  های  حتــی  و  آغــاز  را 
کــه بــه  کــرده اســت  برخــی از شــهر  های بــزرگ تکمیــل 
گرفتــه و  گفتــه برخــی از اصولگرایــان تعجیــل صــورت 
شــاید ایــن اقــدام عوارضــی را در پــی داشــته باشــد؛ در 
ــا لیســت  عیــن حــال اصــالح طلبــان نیــز در تالشــند ت
کــه در  کننــد  ارایــه  را  کاندیداهــای مــورد قبولشــان 
ایــن رابطــه در حــال رایزنــی شــدید و طاقت فرســایی 
گفــت تمامی کاندیداهــا  هســتند. بــه نوعــی می تــوان 
کــه  کاندیداهایــی  و  لیســتی  کاندیداهــای  از  اعــم 
اصولگــرا و اصــالح طلــب هســتند و در لیســت  ها قــرار 
نگرفتــه انــد، فعالیــت خــود را در تشــکیل ســتادهای 
انتخاباتــی و یارگیــری بــه شــدت انجــام می دهنــد 
گرچــه هــردو جریــان سیاســی در  و بــه نظــر می رســد 
انصــراف دهنــد  لیســت  از  بیــرون  افــراد  تــا  تالشــند 
امــا خــود آن افــراد اصــرار بــر ادامــه فعالیــت دارنــد و 
ــن می دهنــد؛ طبعــا همــه تاییــد  ــه انصــراف ت ــر ب کمت
ــت تبلیغاتــی  ــه فعالی ــد ب ــدگان می توانن صالحیــت ش
کار  ــا قــوت چینــش و  بپردازنــد و تشــکیالت خــود را ب
کــه ایــن حــق شــخصی آن  هاســت؛  را ادامــه دهنــد 
امــا ایــن حــق عمومی هــم هســت و بــا حــق النــاس 
ایــن  کــه یــک وجــه  گفــت  بایــد  یــا  منطبــق اســت 
کثــری  تــالش شــاید بتوانــد در راســتای حضــور حدا
باعــث  اســت  ممکــن  لکــن  باشــد؛  گــذار  تاثیــر 
ــت  ــه و منفع ــال هزین ــد؛ ح ــز باش ــردم نی ــردرگمی  م س
حرفــی  اســت،  ســازگار  جامعــه  مصالــح  بــا  کــدام 
گرفــت و  کــه بایــد بــه آن اندیشــید و تصمیــم  اســت 
ــا مانــدن افــراد یــک جریــان فکــری  از طــرف دیگــر آی
بــا  مقــدار  چــه  کــردن  فعالیــت  لیســت  از  جــدای  و 
ــاز  کــه ب مصالــح ســازگاری دارد، ســخنی دیگــر اســت 
نیــاز بــه تفکــر دارد؛ در هــر حــال هنــوز فرصــت بــرای 
تصمیــم باقــی اســت و افــراد می تواننــد بــا بررســی و 
مشــورت بــه تصیمیــم معقــول برســند؛ یــک وجــه هــم 
کــه خــود جــای بحــث  هزینه  هــای انتخاباتــی اســت 
کــه آیــا بــا وجــود حضــور افــرادی در صحنــه بــاز  اســت 
کار درســتی کــردن بــرای عــده ای همفکــر   هــم هزینــه 
 اســت؟حدود یــک هفتــه دیگــر تــا شــروع تبلیغــات 
کمتــر از دو هفتــه  انتخاباتــی زمــان مانــده اســت و 
اســالمی  برگــزار  شــورای  مجلــس  انتخابــات  دیگــر 
کنــون تحــرکات انتخاباتــی  خواهــد شــد؛ امــا از هــم ا
گســترده نامزدهــای  و زمینــه ســازی بــرای تبلیغــات 
کــه  کشــور بــه چشــم می خــورد  انتخاباتــی در سراســر 
گــر بــه درســتی و قانونــی انجــام شــود و از ریخــت  ا
مبــارک  امــری  باشــد،  دور  بــه  اســراف  و  پــاش  و 
کانیداهــا تبلیغاتشــان  کــه  خواهــد بــود؛ مخصوصــا 
ــا دیگــران ــه ب ــد و از مقابل ــرار دهن  را در اثبــات خــود ق
 بپرهیزنــد. برخــی  فعــاالن سیاســی اصولگــرا ســخن از 
نارضایتــی از نحــوه ائتــالف  بیــان می کننــد و اصــالح 
که هنوز لیســت مشــخصی  طلبــان نیــز از همیــن حــاال 
اعــالم و قطعــی نشــده، عــدم رضایــت خــود را از شــیوه 
درآمــدن  امــکان  لــذا  می کننــد؛  اعــالم  کار  نحــوه  و 
لیســت  های متعــدد در هــر دو جریــان سیاســی دور 
گروه  هــای  تحــرکات  از  آنچــه  نیســت.  انتظــار  از 
کیــد دارنــد ایــن  سیاســی اســتنباط می شــود و بــر آن تا
ــه دنبــال تشــویق و ترغیــب مــردم  کــه همــه ب اســت 
کثــری مــردم در انتخابــات هســتند و  بــه حضــور حدا
رســیدن بــه اهــداف و آرمان  هــای خــود را بــه شــرکت 
امــر  ایــن  و  می بیننــد  آرا  نتیجــه  و  انتخابــات  در 
کســانی  کــه همــه  مبارکــی بــرای نظــام خواهــد بــود 
کــه خــود را بــرای خدمــت بــه مــردم عرضــه می کننــد 
کارســاز می داننــد؛ نتیجــه اینکــه  کثــری را  حضــور حدا
 7 اســفند همــه و همــه می آینــد و دشــمن را مایــوس 

می کنند.

یادداشت  سیاسی 

سخنگوی قوه قضاییه:
کثری در انتخابات    شرکت حدا
کشور است     به نفع مصالح 

خصــوص  در  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی    
تمهیــدات الزم  گفــت:  انتخابــات  بــرای  زمینه ســازی 
بــرای  را  آمادگــی الزم  کشــور  اندیشــیده شــده و وزارت 
بــا نشــاط دارد و امیدواریــم  انتخابــات پرشــور و  یــک 
داشــته  کثــری  حدا حضــور  انتخابــات  در  مــردم  کــه 
کیمیــای وطــن، حجــت االســالم  گــزارش  باشــند. بــه 
محســنی اژه ای، ســخنگوی قــوه قضاییــه در خصــوص 
الزم  تمهیــدات  گفــت:  انتخابــات  بــرای  زمینه ســازی 
کشــور آمادگی الزم را برای یک  اندیشــیده شــده و وزارت 
کــه مــردم  انتخابــات پرشــور و بــا نشــاط دارد و امیدواریــم 

باشــند. کثــری داشــته  انتخابــات حضــور حدا در 
اجرایــی  دســتگاه  های  و  مســئوالن  همــه  افــزود:  وی 
در  و  دارنــد  انتخابــات  برگــزاری  بــرای  را  الزم  آمادگــی 
ایــن خصــوص هــم مــردم و هــم مســئوالن دولتــی بایــد 
کــه شــرکت  باشــند؛ چــرا  احســاس مســئولیت داشــته 
ــه  ــت و از هم ــور اس کش ــح  ــع و مصال ــه نف ــات ب در انتخاب
ســنی  لحــاظ  از  و  هســتند  شــرایط  واجــد  کــه  کســانی 
کننــد، می خواهیــم در  می تواننــد در انتخابــات شــرکت 

کننــد. ایــن امــر مهــم حضــور پیــدا 
کــرد: شــرکت مــردم در انتخابــات بــه  وی خاطرنشــان 
ــا  ــد ب کشــور اســت و مــردم بای ــح  نفــع مســلمانان و مصال
حضــور در انتخابــات کاندیــدای مدنظــر خــود را انتخــاب 
کننــد؛ پیــش بینــی می کنیــم انتخابــات خوبــی پیــش 
ــی و  ــتگاه  های اجرای ــم دس ــردم و ه ــم م ــد و ه روی باش
وزارت کشــور و قــوه قضاییــه آمادگــی الزم را بــرای حضــور 

کثــری مــردم دارنــد. حدا

بین المللی

کیمیــای وطــن، رییــس جمهــور در جمــع  گــزارش  بــه 
داشــت: اظهــار  تهــران  راهپیمایــان 

ــد؛ مقاومــت و  ــور می یاب ــای صنــدوق آرا تبل ــا پ انقــالب م
ــد  کــس نبای اقتــدار مــا در ســایه مشــارکت ماســت؛ هیــچ 
صندوق  هــا  پــای  همــه  کنــد؛  قهــر  رای  صنــدوق  بــا 
گــر  ا کردنــد  کــه رهبــری دعــوت  بشــتابند؛ همان گونــه 
کســی بــه نظــام و حکومــت هــم نقــدی دارد، نبایــد بــا 

کنــد. صنــدوق آرا قهــر 
  انقالب متعلق به همه مردم است 

وی بیــان داشــت: مــا در آســتانه انتخابات سرنوشت ســاز 
هســتیم؛ ایــن ملــت در هفتــم اســفند دو انتخابــات مهــم 
پیــش رو دارنــد. انقــالب مــا، انقــالب میــدان دادن بــه 
مــردم و زنــان و مــردان و جوانــان اســت؛ امــام ایــن راه را 
کــرده اســت؛ اســاس انقــالب آزادی  ــرای مــا مشــخص  ب
و آرای ملــت، حقــوق اساســی، اخــالق و قانون مــداری 
اســت؛ انقــالب تعلــق بــه هیــچ جنــاح و حــزب خــاص 

نــدارد.
ملــت  از آن  انقــالب  کــرد:  رییــس جمهــور خاطرنشــان 
ایــران اســت؛ انقــالب در ذیــل ایــران و اســالم و اخــالق 
گرانبهــای  و وحــدت ملــی تعریــف می شــود؛ ایــن میــراث 

انقــالب تعلــق بــه جنــاح خاصــی نــدارد.
وی افــزود: انقــالب مــا در ســایه وحــدت توانســت از همــه 
کنــد. اســالم پنــاه همــه ایرانیــان و همــه  مشــکالت عبــور 
کــه در ایــن کشــور زندگــی می کننــد؛ امــروز  آن هایــی اســت 
کــه از ایــن انقــالب و  وظیفــه تــک تــک مــا ایــن اســت 

کنیــم. آرمان  هــای آن بــه خوبــی دفــاع 
رییــس جمهــور اظهــار داشــت: بیــن انقــالب و اصــول و 

اعتــدال و اصــالح فاصلــه ای وجــود نــدارد؛ اصولگــرای 
هــم  واقعــی  اعتدالــی  واقعــی،  اصالح طلــب  واقعــی، 
کنیــم. انقالبــی هســتند؛ بایــد زبــان انقــالب را روز آمــد 
کــره و  گفت وگــو، اهــل مذا وی بــا بیــان اینکــه مــا اهــل 
کــرد: انقالبــی در عصــر  منطــق و تفاهــم هســتیم، تصریــح 
مــا یعنــی اهــل مشــارکت، اهــل مــدارا، اهــل مقاومــت؛ 
کشــورش قــدرت رقابــت  کاالی  یعنــی در بــازار جهانــی 

داشــته باشــد و چهــره رحمانــی اســالم را بــه جهانیــان 
ــه در منطقــه  ک ــد آن هایــی  ــا بگوی ــه دنی ــد و ب کن معرفــی 
کشــتار می پردازنــد، مســلمان  دم از اســالم می زننــد و بــه 

نیســتند.
کنــد، انقالبــی  کشــور دور  کــس خطــری را از    هــر 

ــت اس
کــس امــروز خطــری را  کــرد: هــر  کیــد  رییــس جمهــور تا
کــس بــرای  کنــد، انقالبــی اســت؛ امــروز هــر  کشــور دور  از 
کنــد، انقالبــی اســت؛  کشــور تــالش  پیشــرفت و وحــدت 
کار  مــا امــروز بایــد بــا هدایت  هــای مقــام معظــم رهبــری 

ــه پیــش ببریــم. را ب
کند کس نباید با صندوق آرا قهر    هیچ 

همــان  از  مصداقــی  را  رو  پیــش  انتخابــات  وی 
پــای  مــا  انقــالب  گفــت:  و  دانســت  ملــی  گفت وگــوی 
در  مــا  اقتــدار  و  مقاومــت  می یابــد؛  تبلــور  آرا  صنــدوق 
کــس نبایــد بــا صنــدوق  ســایه مشــارکت ماســت؛ هیــچ 
ــای صندوق  هــا بشــتابند؛ همــان  کنــد؛ همــه پ رای قهــر 
کســی بــه نظــام  گــر  کردنــد ا کــه رهبــری دعــوت  گونــه 
آرا صنــدوق  بــا  نبایــد  دارد،  نقــدی  هــم  حکومــت   و 

کند.  قهر 

رییس جمهور در اجتماع راهپیمایان 22 بهمن: 

انقالب ما پای صندوق آرا تبلور می یابد  

کیمیــای وطــن، حجــت االســالم و المســلمین  گــزارش  بــه 
عبادی  سیاســی  خطبه  هــای  در  میردامــادی  ســیدمجتبی 
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه اصفهــان، بــا اشــاره بــه دو انتخابــات 
اصلــی  تعیین کننــدگان  مــردم  اینکــه  بیــان  بــا  رو  پیــش 
رفاقت  هــا  کــرد:  اظهــار  هســتند،  خــود  فــردای  سرنوشــت 

عــده ای  حزب کاری  هــای  و  باندبازی  هــا 
دور  درســت  انتخــاب  مســیر  از  را  مــا  نبایــد 

کنــد. 
نهــاد  ایــن  نگهبــان  شــورای  افــزود:  وی 
کــه در تمــام طــول  مهــم و تاثیرگــذار انقالبــی 
 ســال  های پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی
از  صیانــت  و  حفــظ  در  بی بدیلــی   نقــش 

کــرده،  انقــالب در برابــر اســتکبار جهانــی، بــه ویــژه آمریــکا ایفــا 
قــرار  مــردم  اختیــار  در  انتخــاب  بــرای  اســامی را  از  لیســتی 
ــا ایــن وجــود مــردم بایــد میــان صالــح و اصلــح  داده اســت؛ ب

تفکیــک قایــل شــوند.
وی بــه ســخنان اخیــر مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
افــزود: رهبــری در ســخنان اخیــر  کــرد و  انتخابــات اشــاره 
خــود در درجــه نخســت مــردم را بــه حضــور پــر شــور در هفتــم 

کردنــد؛ حضــور آحــاد جامعــه در پــای  اســفند مــاه ترغیــب 
نظــام  و  کشــور  آبــروی  رای، تضمین کننــده  صندوق  هــای 
کــه امیــد و ناامیــدی آن هــا در  پیــش چشــم دشــمنانی اســت 
گــرو اســتقبال ملــت ایــران از دو انتخابــات پیــش رو اســت.

کیــد بــر اینکــه حضــور مردم   امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا تا
بمــب  هــزار  از  بدتــر  رای،  صندوق  هــای  پــای 
توضیــح  در  می کنــد،  متالشــی  را  آمریــکا  اتــم 
معیــار انتخــاب نماینــده اصلــح و لیســت  های 
منتشــره در روزهــای اخیــر و پیــش رو تصریــح 
کــه متدیــن  کنیــد  کــرد: نمایندگانــی را انتخــاب 
و خیــر خــواه باشــند و بــرای رفــع مشــکالت مــردم 
توجــه  عــوام  بــرای  راه  بهتریــن  کننــد؛  تــالش 
ســبقه  و  عنــوان  بــه  توجــه  و  انتخاباتــی  لیســت  های  بــه 
تنظیم کننــدگان ایــن لیست  هاســت.  پیــش از هــر چیــز بــر 
کــه آیــا تهیه کننــدگان ایــن لیســت  ها  کنیــد  ایــن نکتــه تامــل 
تفکــر غربــی در ســر دارنــد یــا خیــر؛ تنهــا بــه کســانی رای بدهید 
کــه مــورد تاییــد و عالقــه رهبــری معظــم انقــالب هســتند و در 
طــول ســال  های پــس از پیــروزی انقــالب امتحــان خــود را در 

صحنه  هــای مختلــف پــس داده انــد.

امام جمعه موقت اصفهان:
کشور کننده آبروی  حضور در پای صندوق  های رای، تضمین 

پرشــور  حضــور  گفــت:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام   
کرمــان در راهپیمایــی  کشــور و اســتان   مــردم سراســر 

22 بهمن امسال، مایه افتخار و غرور است.
کیمیــای وطــن، حجــت االســالم مهــدی  گــزارش  بــه 
کرمــان افــزود: روز  عرب پــور در خطبه  هــای نمازجمعــه 

22 بهمــن مــاه هــر ســال، بــه ویــژه دیــروز، 
ایــران  ملــت  همــه  گســترده  حضــور  بــا 
و  پهنــاور  کشــور   ایــن  جــای  جــای  در 
اســالمی، جلــوه حضــور مــردم در حمایــت 
از انقــالب و رهبــری و نیــز تجدیــد میثــاق 

بــا آرمان  هــای امــام راحــل اســت.
افــزود:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 

کــه در 22 بهمــن شــاهد حضــور حماســی  همان گونــه 
مــردم بودیــم، انشــاءاهلل در انتخابــات هفتــم اســفند 

کننــد. خلــق  دیگــری  حماســه  بایــد  مــردم  نیــز 
کیــد  تا مــورد  را  انتخابــات  در  کثــری  حدا حضــور  وی 
ممکــن  کــه  کســانی  حتــی  همــه،  گفــت:  و  داد  قــرار 
پــای  باشــند،  داشــته  نقدهایــی  و  گالیه  هــا  اســت 

یابنــد. حضــور  رای  صندوق  هــای 

پــای  وقتــی  افــزود:  پــور  عــرب  حجت االســالم 
کــه اعضــای  صندوق  هــای رای می آییــم، بایــد بدانیــم 

می کنیــم. انتخــاب  را  مهــم  مجلــس  دو 
وی بــا اشــاره بــه برخــی انتقادهــا دربــاره رد صالحیت  ها 
را انجــام  کــرد: شــورای نگهبــان وظیفــه خــود  بیــان 
دلــش  کســی  هــر  باشــد  قــرار  گــر  ا و  داده 
کســی خواســت  بیایــد و هــر  می خواهــد، 
شــورای  چــرا  نشــود،  ممیــزی  و  بــرود 

اســت. گرفتــه  شــکل  نگهبــان 
کــه  گفــت: مــردم بایــد در عیــن حــال  وی 
کــرده  شــورای نگهبــان افــرادی را تعییــن 
کاندیداهــا انتخــاب  فــرد اصلــح را از بیــن 
کــرد: انتخابــات  کرمــان تصریــح  کننــد. خطیــب جمعــه 
و  اختالفــات  صحنــه  نبایــد  و  اســت  رقابــت  صحنــه 
درگیری  هــا شــود و رقابت  هــا بعــد از انتخابــات، بایــد 

کشــور شــود. تبدیــل بــه رفاقت  هــا بــرای ســازندگی 
نبایــد  منطقــه  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
بهانــه  بــه  دشــمنان  کــه  شــود  فراهــم  زمینــه ای 
کننــد. کشــور ایجــاد  انتخابــات بتواننــد مشــکالتی را در 

کــرد: 22 بهمــن نمایــش قــدرت ملــت ماســت و روز  آیــت اهلل بوشــهری تصریــح 
7 اســفند نیــز صحنــه دیگــر از نمایــش قــدرت مــا در انتخــاب نماینــدگان خــود 

بــرای مجلــس خبــرگان و مجلــس شــورای اســالمی  اســت.
روز  بوشــهری،  حســینی  سید  هاشــم  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مــردم  امــام )ره( و در اجتمــاع  پنجشــنبه در مراســم 22 بهمــن در میــدان 
گــر اراده و هم بســتگی و حضــور یکپارچــه مــردم ایــران زمیــن  اصفهــان افــزود: ا
بــا روحیــه شــهامت، استکبارســتیزی و اســتقالل طلبی و اســتقامت نبــود، هرگــز 

انقــالب اســالمی به پیــروزی نمی رســید.
پشــتوانه  های  از  برخــورداری  و  مردمی بــودن  علمیــه،  حوزه  هــای  رییــس   
کــرد و افــزود:  عظیــم مردمــی  را از شــاخصه  های نظــام جمهــوری اســالمی بیان 
تــا مــردم پشــت ســر رهبــر معظــم انقــالب در صحنــه حضــور دارنــد، هیــچ تهدیــد 

و نفــوذ از ناحیــه دشــمن علیــه مــا عملــی نخواهــد شــد.
کــرد: اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی  کــه از  آیــت اهلل بوشــهری یــادآوری 

مبانــی انقــالب اسالمی اســت، در پرتــو عــزت خواهــی و مبــارزه بــا ســتم شــکل 
گرفــت و امــروز نیــز ایــن شــعار همچنــان نقــش محــوری دارد و درکانــون توجــه 
مــردم و مســئوالن اســت. حســینی بوشــهری بــا بیــان اینکــه مــردم نقشــی 
نیــز  امــام خمینــی )ره(  کــرد:  بیــان  انقــالب داشــتند،  مهــم و موثــر درایــن 
ــن  ــم و ای ــکیل می ده ــت تش ــت دول ــن مل ــتوانه ای ــه پش ــن ب ــد م ــا فرمودن باره
کــه مــردم مســیر را بــرای تحولــی بــزرگ در پرتــو انقــالب  بــه ایــن معنــی اســت 
کبیــر انقــالب بــه ایــن هــدف خــود  کردنــد و بــه رهبــری معمــار  اســالمی فراهم 
دســت یافتنــد . وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم در دوران انقــالب بــا شــعار 
اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی در برابــر ســتم ایســتادند، افــزود: انقــالب 
اســالمی ایران، پــس از 37 ســال بــه بــار نشســته و دســتاوردهای انقــالب در 
زمینه  هــای علمــی، اقتصــادی و ... موجــب شــگفتی جهانیــان شــده اســت.

کشــور بــا اشــاره بــه حضــور چشــمگیر جوانــان  رییــس حوزه  هــای علمیــه سراســر 
و  جوانــان  ایــن  گفــت:  دراصفهــان  بهمــن   22 راهپیمایــی  در  نوجوانــان  و 

کــه بــه احتــرام رهبــر خــود و بــرای  نوجوانــان رویش  هــای انقــالب هســتند 
دفــاع از خــون شــهیدان در صحنــه حضــور یافته انــد.

کننــد حرکــت  ایــن  از  غیــر  مســیری  در  کســانی  گــر  ا کــرد:  اضافــه   وی 
کــه در مقایســه بــا رویش  هــای انقــالب بســیار   ریزش  هــای انقــالب هســتند 
ناچیــز خواهنــد بــود. آیــت اهلل بوشــهری همچنیــن 22 بهمــن را عیــد غدیــر 
نعمــت  غدیــر  عیــد  روز  در  کــه  همان طــور  گفــت:  و  اســالمی خواند  انقــالب 
والیــت نصیــب جهــان اســالم شــد، 22 بهمــن و پیــروزی انقــالب نیــز ســرآغاز 
حکومتــی بــر محــور والیــت و در امتــداد غدیــر بــود. وی بــا بیــان اینکــه قــرآن 
ج و آن هــا  کــه قــوم خــود را از ظلمــت خــار بــه حضــرت موســی دســتور می دهــد 
را بــه ایــام اهلل متذکــر شــود، افــزود: امــام خمینــی )ره( در دوران انقــالب در 
کــرد و در ایــن  امتــداد مســیر انبیــا، مــردم را بــه ســوی مســیر خدایــی دعــوت 
کردنــد  ــاران و شــکنجه  ها را تحمــل  مســیر تبعیــد، زنــدان، دوری از وطــن و ی

ــا دیــن خــدا و احــکام الهــی پیــاده شــود. ت

کشور:  رییس حوزه  های علمیه 

7 اسفند حضور مردم در انتخابات و نمایش قدرت ملت 

نماینــده ولــی فقیــه در شــهرکرد ســپردن امــور بــه دســت 
کــه از ایمــان، صبــر و اســتقامت برخــوردار  نمایندگانــی را 
مهم تریــن  گفــت:  و  دانســت  تقــوا  مظاهــر  از  باشــند، 
کــه در انتخابــات  دغدغــه اهــل تقــوا بایــد ایــن باشــد 
کــه دچــار انحــراف نمی شــوند  بــه افــرادی رای دهنــد 
کیمیــای وطــن گــزارش   و بــه راه خطــا نمی رونــد. بــه 
در  نکونــام  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
خطبه  هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد، بــا تقدیــر 
بهمــن   22 راهپیمایــی  در  مــردم  باشــکوه  حضــور  از 
ــران  ــت ای ــی مل ــگ انقالب ــف فرهن ــت: تضعی ــار داش اظه
از اهــداف دشــمنان نظــام اســت؛ امــا مــردم بصیــر ایــران 
کــه هنــوز هــم  در راهپیمایــی 22 بهمــن نشــان دادنــد 
پــای آرمان  هــای امــام راحــل و انقــالب اسالمی اســتوار 
ایســتاده اند. وی ادامــه داد: برخــی در جامعــه تــالش 

می کننــد تــا بــا القــای مفاهیمــی  ماننــد مصلحــت انقالبــی 
وادادگــی در مقابــل دشــمنان و امتیــاز دادن بــه آنــان 
گفــت: امــروز  کنند.خطیــب جمعــه شــهرکرد  را توجیــه 
یکــی از مهم تریــن دغدغه  هــای مقــام معظــم رهبــری 
گفتمــان  و  فرهنــگ  حفــظ  نظــام،  دلســوزان  همــه  و 
انقالبی گــری اســت و در ایــن فرهنــگ، تــوکل بــه نصــرت 
اساســی محــور  صادقانــه،  والیتمــداری  و   پــروردگار 

 است.
برقــراری  قهرمانانــه،  نرمــش  مقولــه  تشــریح  بــا  وی 
وحــدت میــان مســلمانان و غیرمســلمانان را مشــروط 
از مظاهــر  اربابــی نکنــد،  بــر دیگــری  کســی  اینکــه  بــر 
کیــد  کــرد. وی همچنیــن بــا تا نرمــش قهرمانانــه عنــوان 
کثــری مــردم در انتخابــات اســفندماه  بــر مشــارکت حدا
ــات مجلــس شــورای اســالمی  و  ــرد: در انتخاب ک ــح  تصری

کیفیــت مشــارکت  کمیــت و  مجلــس خبــرگان رهبــری 
قصــد  برخــی  زیــرا  اســت؛  مهــم  دو  هــر  انتخابــات  در 
کــردن فضــا بــر انتخــاب مــردم تاثیــر  دارنــد بــا غبــار آلــود 

 بگذارند.
دســت  بــه  امــور  ســپردن  شــهرکرد،  جمعــه  امــام 
کــه از ایمــان، صبــر و اســتقامت برخــوردار  نمایندگانــی 
مهم تریــن  گفــت:  و  دانســت  تقــوا  مظاهــر  از  باشــند، 
کــه در انتخابــات  دغدغــه اهــل تقــوا بایــد ایــن باشــد 
کــه دچــار انحــراف نمی شــوند  بــه افــرادی رای دهنــد 
نکونــام  حجت االســالم  نمی رونــد.  خطــا  راه  بــه  و 
بــه داوطلبــان انتخابــات مجلــس شــورای  همچنیــن 
ــور  ــالق را مح ــرد  اخ ک ــه  ــان توصی ــواداران آن ــالمی و ه اس
ــا و  ــد و از دروغ، تهمــت، ری ــرار دهن فعالیت  هــای خــود ق

کننــد. پرهیــز  انتخاباتــی  رقابت  هــای  در  خدعــه 

امام جمعه شهرکرد:

که دچار انحراف نمی شوند مردم به افرادی رای دهند 

 معــاون رییــس جمهــور از برنامــه دولــت بــرای اســتخدام بیــش از
 ۳۴ هزار نفر در دستگاه  های دولتی در سال آینده خبر داد.

گفت وگــو بــا  کیمیــای وطــن، محمــد باقــر نوبخــت در  گــزارش  بــه 
گفــت: براســاس قانــون مدیریــت خدمــات  خبرگــزاری صــدا و ســیما 
از  نفــر  ســه  هــر  ازای  بــه  مجازنــد  دولتــی  دســتگاه  های  کشــوری، 
کــه بازنشســته می شــوند یــا بــه دالیلــی از سیســتم  کارکنــان خــود 
کــه جــذب  کننــد  اســتخدام  را  نفــر  یــک  ج می شــوند،  اداری خــار

نیــروی جدیــد نیــز بــر همیــن مبنــا صــورت می گیــرد.
کشــور، وزارتخانه  هــای  رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  پــرورش،  و  آمــوزش 

بیشــترین  کــه  کــرد  اعــالم  دســتگاه  هایی  صــدر  در  را  دادگســتری 
داشــت. خواهنــد  آینــده  ســال  در  را  نیــرو  جــذب 

وی افــزود: ســال آینــده در آمــوزش و پــرورش 12 هــزار نیــروی جدیــد 
و در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 17 هــزار نیــروی 

جدیــد جــذب خواهنــد شــد.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه دســتگاه  های اجرایــی می تواننــد نیروهــای 
معیــن کار  قــرارداد  شــرکتی،  قالب  هــای  در  را  خــود  نیــاز   مــورد 
گفــت: نیروهــای شــرکتی  کننــد،  پیمانــی و اســتخدام قطعــی جــذب 
کــه در دســتگاه مربــوط دارنــد، در اولویــت  بــا توجــه بــه ســوابقی 

اســتخدام هســتند.

نوبخت خبر داد:

۳۴ هزار نفر در دستگاه های دولتی استخدام می شوند

2 حتما بخوانید!شنبه  24 بهمن ماه 139۴
ـــمـــاره 91 شرکت حداکثری در انتخابات به نفع مصالح کشور است   ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

کرمان:  خطیب جمعه 
کنند کاندیداها انتخاب  مردم باید فرد اصلح را از بین 



از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی؛
ح راه آهن سریع السیر  مجری طر

تهران- اصفهان منصوب شد
راه و شهرســازی در حکمــی  »جبارعلــی  معــاون وزیــر 
آهــن  راه  مهندســی  دانشــکده  رییــس  کــری«،  ذا
مجــری  عنــوان  بــه  را  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه 
اصفهــان  قــم-  تهــران-  سریع الســیر  آهــن  راه  ح  طــر
معــاون  آزادانــی«،  نصــر  »مســعود  کــرد.  منصــوب 
فرودگاه  هــای  و  بنــادر  آهــن،  راه  توســعه  و  ســاخت 
نقــل  و  حمــل  زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت 
بهمــن   17 شــنبه  حکــم  ایــن  گفــت:  رابطــه  ایــن  در 
شــرکت  عامــل  مدیــر  نــورزاد،  علــی  ســوی  از  مــاه 
صــادر  نقــل  و  حمــل  زیربناهــای  توســعه  و   ســاخت 

شد.
راه  اینــک رییــس دانشــکده مهندســی  کــری هــم   ذا
دارای  وی  اســت.  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  آهــن 
از  آهــن  راه  عمــران-  مهندســی  تخصصــی  دکتــرای 

اســت. پکــن  »جیائوتونــگ«  دانشــگاه 
ســوانح  بــه  رســیدگی  عالــی  کمیســیون  در  عضویــت   
تــا   1379 ســال  )از  اســامی ایران  جمهــوری  راه آهــن 
1384(، عضویــت در هیئــت ممیــزه راه آهــن جمهــوری 
کمیتــه راهبــری ســامانه  اســامی ایران و عضویــت در 
آهــن پژوهشــکده حمــل  راه  و  راه  مدیریــت پل  هــای 
وی تخصصــی  و  آموزشــی  ســوابق  جملــه  از  نقــل   و 

 است.
گــزارش، هــم اینــک ال.ســی پــروژه راه   براســاس ایــن 
گشــایش  کامــل  آهــن تهــران- قــم- اصفهــان بــه طــور 
اجــرای  زمان بنــدی  اســت.  شــده  عملیاتــی  و  یافتــه 

پــروژه قطــار پرســرعت چهارســاله اســت.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  عامــل  مدیــر  گفتــه  بــه   
زیربناهــای حمــل و نقــل، عملیــات زیرســازی قطعــه 
ــش از 85 درصــد پیشــرفت فیزیکــی  ــان بی قــم- اصفه
کار  دارد و ریل گــذاری و تامیــن نــاوگان آن در دســتور 
اســت. ایــن قطــار سریع الســیر قــرار اســت مســافران ایــن 
کمتــر از یــک ســاعت و  ســه اســتان را در مــدت زمانــی 
کیلومتــر در ســاعت بــه  نیــم و بــا ســرعت بیشــتر از 300 

کنــد.  یکدیگــر متصــل 
پیش تــر عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی، آغــاز 
کار راه آهــن ســریع الســیر تهــران اصفهــان را نقطــه  بــه 
کشــور دانســته   آغــاز ورود فناوری  هــای نویــن ریلــی بــه 

بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری
 توان سرمایه گذاران جدید 

سنجیده شود
ــق  ــرای رون ــت: ب گف ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
جدیــد  ح هــای  طر در  ســرمایه گذاران  تــوان  تولیــد، 

شــود. ســنجیده  ســرمایه گذاری 
باجــه  افتتــاح  آییــن  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
صــادرات  بانــك  ســرمایه گذاری  و  مالــی  خدمــات 
کــرد: آسیب شناســی در  کیــد  چهارمحــال و بختیــاری تا
 حــوزه ســرمایه گذاری و هدایــت صحیــح منابــع مالــی
 جلوگیــری از تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را بــه دنبــال

 دارد. 
و  تولیــد  وضعیــت  حفــظ  منظــور  بــه  افــزود:  وی    
بــا  بایــد  بخــش،  ایــن  در  بیشــتر  رکــود  از  جلوگیــری 
اجــرای قانــون تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، نســبت 
بــه احیــای واحدهــای تولیــدی تعطیــل و نیمه فعــال 
کــرد:  تصریــح  دشــتکی  ســلیمانی  کــرد.    اقــدام 
شــده  اعمــال  تحریم  هــای  ارز،  بــاراز  نوســانات  البتــه 
و  نقدینگــی  کمبــود  ایــران،  علیــه  غــرب  ســوی  از 
فــروش  بــه  و  انبارهــا  پربــودن  گــردش،  در  ســرمایه 
کارخانه  هــا از مهم تریــن مشــکات  نرســیدن تولیــدات 
بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  و  کشــور  تولیدکننــدگان 

مــی رود. شــمار 
دولــت  فعالیــت  زمــان  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی    
ظرفیت  هــا  از  ملــی  مســئوالن  شــناخت  بــا  یازدهــم 
و  چهارمحــال  محدودیت  هــای  و  پتانســیل  ها 
مشــکات  رفــع  در  کارگشــایی  زمینــه  بختیــاری، 
 مختلــف بــه ویــژه بخــش تولیــدی ایــن اســتان فراهــم

 شد.

بازار نوروزی مسکن
مردم پول خرید خانه ندارند

بــازار  در  تاثیــری  کــه  می گوینــد  ک  امــا بنگاه هــای 
ایــن  دامن گیــر  رکــود  همچنــان  و  ندیده انــد  مســکن 
ــازار  کــه ب بخــش اســت. فعــاالن ایــن بخــش معتقدنــد 
معامــات مســکن نــه تنهــا تغییــری نداشــته، بلکــه در 
ایــن مــدت مراجعه هــای زیــادی هــم بــه بنگاه هــای 

ک نشــده اســت. امــا
کــه پــس از اجــرای   برایــن اســاس، پیش بینــی می شــد 
برجــام، جــّو روانــی ناشــی از آن دســت کم بتوانــد مــردم 
بــا  امــا  کنــد؛  ترغیــب  بــازار مســکن  بــه  بــرای ورود  را 
گذشــت چنــد هفتــه از اجرایــی شــدن برجــام، تغییــر 
کــرد و بــه  خاصــی را نمی تــوان در ایــن بــازار مشــاهده 
بــر  را  تاثیــر چندانــی  اتفاقــات  ایــن  کــه  نظــر می رســد 

ســازندگان و متقاضیــان بــازار مســکن نــدارد. 
بــه  نســبت  کارشناســان  از  برخــی  دیگــر،  ســوی  از 
آینــده بــازار مســکن در ســال آینــده امیــدوار هســتند؛ 
ع هــم چنــدان  ک بــه ایــن موضــو امــا بنگاه هــای امــا
ــت  ــت های دول ــر سیاس گ ــد ا ــتند و معتقدن ــدوار نیس امی
ــه ســال  ک ــد اســت  ــد، بعی کن ــدا  ــه ایــن روال ادامــه پی ب
البتــه  باشــیم.  شــاهد  را  زیــادی  رونــق  هــم  آینــده 
نســبت  مســکن  ســازندگان  برخــی  میــان،  ایــن  در 
بــا  کــه  معتقدنــد  آن هــا  امیدوارنــد؛  بــازار  آینــده  بــه 
حتــی  مســکن  معامــات  افزایــش  از  کــه  آمارهایــی 
جزیــی منتشــر می شــود، می تــوان بــه آینــده امیــدوار 
کــه حتمــا دولــت در ســال آینــده برنامه هــای  بــود؛ چــرا 
اجرایــی مســکن  و  اقتصــاد  بــرای  را   دیگــری 

 می کند.

اخبار کوتاه

کــه عربســتان و هم پیمانانــش دو ســال پیــش در »فتنــه  آتشــی 
کشــورها را  قیمــت نفــت« افروختنــد، دامــن خودشــان و دیگــر 
کســری بودجــه عربســتان بــه 140 میلیــارد دالر رســید  گرفــت؛ 
کشــورهای دیگــر  ــر رفــت؛  ــا از 700 درصــد فرات ــورم در ونزوئ و ت
کــه قیمــت نفــت  هــم در ایــن آتــش می ســوزند. شــاید زمانــی 
کســی بــاور نمی کــرد تاثیــر ایــن  آرام آرام ســیر نزولــی داشــت، 
تمــام  بلکــه  تولیدکننــده،  کشــورهای  بــرای  نه فقــط  کاهــش 
ــه دو  کشــورها را در برمی گیــرد. قیمــت جهانــی نفــت نزدیــک ب
ســال گذشــته، بیــش از 70 درصــد کاهــش یافــت و به بشــکه ای 
کم تــر از 20 دالر  کارشناســان معتقدنــد حتــی بــه  30 دالر رســید؛ 
هــم خواهــد رســید. در ایــن میــان برخــی قیمــت تمام شــده 
کــه بــا ایــن  ح می کننــد  تولیــد نفــت را بشــکه ای 10 دالر مطــر
کم تــر می شــود و  وصــف ســود آن بــرای تولیدکننــده، بســیار 
کاهــش قیمــت نفــت  کم تــر از قیمــت آب می رســد.  حتــی بــه 
کــرد تــا  کشــور تــاش  بــا فتنه انگیــزی عربســتان، آغــاز شــد؛ ایــن 
کــه درگیــر تحریم هــای غــرب بودنــد، به زعــم  ایــران و روســیه را 
خــودش تحــت فشــار قــرار دهنــد. هــدف دوم عربســتان بیــرون 
رانــدن نفــت شــیل آمریــکا از بازارهــای جهانــی بــود. آمریــکا 
گذشــته بیش ازانــدازه  تولیــد نفــت شــیل خــود را در دو ســال 
کــه ادامــه ایــن رونــد  افزایــش داده بــود و بیــم آن می رفــت 

باعــث ســلطه نفــت آمریــکا بــر بازارهــای جهانــی شــود. در نــگاه 
کــه آمریــکا بــه دلیــل قیمــت   نخســت، چنیــن تصــور می شــد 
کنــد؛  تمام شــده  زیــاد نفــت شــیل، از تولیــد انبــوه آن خــودداری 
قیمــت  بــه  توجــه  بــدون  بیش ازانــدازه  عرضــه  افزایــش  امــا 
کــرد. عربســتان ســعودی از  تمام شــده زیــاد، عربســتان را نگــران 
تــرس اینکــه مبــادا نفــت شــیل تــازه وارد، بــازار تولیدکننده هــای 
ســنتی را بگیــرد، وارد ایــن کارزار رقابــت شــد؛ به هرحــال نزدیک 
کاهــش قیمــت نفــت در  بــه دو ســال از برنامــه عربســتان بــرای 
بازارهــای جهانــی می گــذرد، امــا ایــن فتنــه نه تنهــا بــای جــان 
ایــن کشــور، بلکــه بســیاری از کشــورهای دیگــر نیــز شــده اســت. 
کســری  کردنــد بــا  مســئوالن عربســتان، یــک مــاه پیــش اعــام 
98 میلیــارد دالری مواجــه شــده اند؛ امــا یکــی، دو هفتــه بعــد 
مســئوالن  اعام شــده  رقــم  ایــن  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
کــرد و رقــم آن را 1.5 برابــر رقــم اعام شــده، یعنــی  را تکذیــب 
ادوایــزر  اطاع رســانی  پایــگاه  کــرد.  عنــوان  دالر  میلیــارد   140
کشــورهای  بــر  نفــت  قیمــت  تاثیــر  گــزارش،  جدیدتریــن  در 

کــرده اســت. تولیدکننــده و مصرف کننــده را بررســی 
   آمریکا

کــه تولیــد نفــت آمریــکا از 9.4 میلیــون  پیش بینــی می شــود 
بشــکه تولیــد در ســال 2015 بــه 8.7 میلیــون بشــکه در ســال 

برســد.   2016
کشــورهای وابســته بــه نفــت به شــدت  گــزارش  بــر اســاس ایــن 
کوتــای شــمالی بــا  کاهــش قیمــت نفــت ضربــه خورده انــد. دا از 
کســری بودجــه یــک میلیــارد دالری مواجــه اســت و همچنیــن 
در آالســکا ایــن میــزان بــه 3.5 میلیــارد دالر خواهــد رســید و 
گالنــی 2.03 دالر در ســال 2016  انتظــار مــی رود قیمــت بنزیــن، 

برســد.
کانادا    

کانــادا، حداقــل  بــر اســاس آمــار اتحادیــه تولیدکننــدگان بنزیــن 
40 هزار شــغل مســتقیم و 100 هزار شــغل غیرمســتقیم به واسطه 
ــرال  ــد لیب ــت جدی ــد. دول کاهــش قیمــت نفــت از دســت داده ان
کــه احتمــال  کانــادا قــول داده بســته های محرکــی را ارایــه دهــد 

کســری بودجــه شــدیدی را در  مــی رود اجــرای ایــن بســته ها، 
کســری قبــا 10 میلیــارد دالر اعــام  کنــد. ایــن  کشــور ایجــاد  ایــن 
کــرد. کــه اجــرای ایــن بســته ها آن را تشــدید خواهــد  شــده بــود 

  عربستان سعودی
را  کشــور  ایــن  بودجــه  کســری  کــه  نفــت  قیمــت  کاهــش  بــا 
گرفــت قیمــت  روزبــه روز بیش تــر می کــرد،  عربســتان تصمیــم 
بنزیــن را از 0.6 ریــال بــه 0.9 ریــال افزایــش دهــد. بــر اســاس 
اعــام آژانــس بین المللــی انــرژی، ایــن قیمــت جدیــد یک ششــم 
انگلیــس و یک چهــارم قیمــت در چیــن و  قیمــت بنزیــن در 
عربســتان  به تازگــی  اســت.  ایــران  در  بنزیــن  قیمــت  نصــف 
نفتــی دولتــی خــود  بزرگ تریــن شــرکت  کــه  گرفــت  تصمیــم 

»آرامکــو« را بــه فــروش برســاند. 

کشورها از افت قیمت نفت بیشترین آسیب را دیدند؟ کدام 

عربستان، بازنده بزرگ افت قیمت نفت

شــهریور  در  بنزیــن  تک نرخی شــدن  بــود  قــرار     
کارت ســوخت ها تــا انتهــای  گیــرد؛ امــا عمــر  صــورت 
کــه  کــرد و حــاال معلــوم نیســت  آبــان نیــز ادامــه پیــدا 
کــه می تــوان از آن هــا بــه عنــوان نمــاد  کارت هــا  ایــن 

انــرژی  فناورانــه  ح  طــر پیچیده تریــن 
ــه دان  ــه زبال ــرار اســت ب ــرد، ق ک ــاد  ــران ی ای
کاربــرد  آن  بــرای  یــا  بپیونــدد  تاریــخ 
دیگــری پیــدا شــود. در ماه  هــای ابتدایــی 
تک نرخی شــدن  ح  طــر کــه  بــود  امســال 
کــه  وقتــی  یعنــی  شــد؛  ح  مطــر بنزیــن 
کنــار بــرود و همــه بــا  بنزیــن ســهمیه ای 

خ 1000 تومانــی خودرویشــان را بــه خیابان هــا روانــه  نــر
ح  گذشــته بیــش از 10 مــاه از طــر می کننــد؛ امــا هنــوز بــا 
کارت هــای  کــه بــا  ع معلــوم نشــده اســت  ایــن موضــو
اجــرا  برنامــه ای  چــه  اســت  قــرار  بنزیــن  شــده  توزیــع 
خــود  صحبت هــای  آخریــن  در  نفــت  وزیــر  شــود. 

بنزیــن  ســوخت  کارت  هــای  باقی مانــدن  می گویــد: 
گازوییــل  ســوخت  کارت  گرچــه  ا نــدارد؛  توجیهــی 
همچنــان بــه قــوت حفــظ می شــود. زنگنــه می گویــد: 
کــه البتــه هزینه بــر  ح نیــاز بــه نوســازی دارد  ایــن طــر
کــه  خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه اطاعاتــی 
کارت  هــای ســوخت بــه  گفتــه می شــود از 
چنــدان  کنــون  تــا  اســت،  آمــده  دســت 
پیش بینــی  می تــوان  و  نشــده  اســتفاده 
کــه  اطاعاتــی  نیــز  پــس  ازیــن  کــه  کــرد 
کارت هــا بــه دســت  مــورد نیــاز باشــد از ایــن 
نخواهــد آمــد. حــاال زنگنــه معتقــد اســت 
کــه شــاید بهتــر باشــد دیگــر دنبــال بهانــه جدیــدی بــرای 
راننــدگان  پــول  کیــف  کارت ســوخت در  جــای دادن 
ــه  ــاز ب ــده و نی ــامانه، قدیمی ش ــد: س ــیم، او می گوی نباش
نوســازی دارد و ایــن امــر هزینه بــر خواهــد بــود ضمــن 
آنکــه احتمــاال فایــده ای نیــز در بــر نخواهــد داشــت.

کارت سوخت در دست دولت شیشه عمر 

کار بــا اعــام مصوبــه جدیــد دولــت دربــاره جــذب  وزیــر 
گفــت:  نیــرو در شــرکت ها و اعمــال بخشــودگی مالیاتــی 

خ نمی دهــد.  ــه زودی ر ــزرگ ب اشــتغال ب
حمایــت  و  اشــتغال  ع  موضــو گفــت:  ربیعــی  علــی 

و  دارد  قــرار  دولــت  کیــد  تا مــورد  آن  از 
برنامه ریزی  هــا براســاس بــرش اســتانی، 
ــده  ــه ش گرفت ــر  ــی در نظ ــه ای و محل منطق
ــی و  ــطح محل ــده در س ــال آین ــرای س ــه ب ک
صنعتــی  خوشــه  های  کــردن  زنجیــره ای 

کــرد.  ایجــاد خواهــد  تحــول 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 

اظهارداشــت: بــا تصویــب هیئــت دولــت، شــرکت  هایی 
بیشــتری  نیــروی  وزارتخانــه  ایــن  تاییــد  بــه  کــه 
برخــوردار  مالیاتــی  بخشــودگی  از  کننــد،  اســتخدام 
نخواهــد  خ  ر بــه زودی  بــزرگ  اشــتغال  می شــوند. 
و  بگیــرد  صــورت  ســرمایه گذاری  بایــد  چــون  داد 

ایجــاد  شــغل  پاییــن  حلقه  هــای  تــا  برســد  تولیــد   بــه 
کنند. 

و  اطاعــات  فنــاوری  ح هــای  طر افــزود:  ربیعــی 
کانــون  گردشــگری از مهــم تریــن  ارتباطــات )ICT( و 
در  اقداماتــی  و  هســتند  اشــتغال  ایجــاد 
زمینــه درمــان بــه منظــور اشــتغال صــورت 
اســت.  نشــده  قطعــی  هنــوز  کــه  گرفتــه 
آینــده  ســال  بــرای  دارد  نظــر  در  دولــت 
را  کشــوری  بازنشســتگی  حقــوق  فاصلــه 
ــار  ــه ب گرچ ــاند؛ ا ــی برس ــل قبول ــد قاب ــه ح ب
اجــرا  مرحلــه  در  ولــی  دارد  زیــادی  مالــی 
بــرای  فقــط  ح  طــر ایــن  شــد:  یــادآور  وی  دارد.  قــرار 
مــرز  و  خــط  از  کــه  چــرا   بــود؛  خواهــد  بازنشســتگان 
ح  پایین تــری در زمینــه حقــوق قــرار نگیرنــد و ایــن طــر
بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی ۷ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد 

داشــت. مالــی خواهــد  بــار  تومــان 

قیمت خودرو )تومان(

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
ـــمـــاره 91شیشه عمر کارت سوخت در دست دولت ســـــال دوم          ݡسݒ

کــرد صــادرات چــای ایــن  انجمــن تجــارت آفریقــای شــرقی پیش بینــی 
منطقــه بــه ایــران بــا برداشــته شــدن تحریم هــای غربــی علیــه تهــران 
تــا ســه ســال آینــده بیــش از شــش برابــر جهــش خواهــد یافــت. ادوارد 
بــا  مصاحبــه  در  شــرقی  آفریقــای  تجــارت  انجمــن  کل  مدیــر  مودیبــو، 
کــه  کنیــا  کشــورهایی شــامل  کــرد: صــادرات از ســوی  بلومبــرگ اظهــار 
بزرگ تریــن صادرکننــده چــای ســیاه در جهــان اســت، از میــزان انــدک 
3200 تــن در ســال 2015 ممکــن اســت بــه 20 هــزار تــن در چهــار ســال 

کنــد.  آینــده افزایــش پیــدا 
بــدون  ایــران  بــازار  بــرای  موجــود  پتانســیل  مودیبــو،  گفتــه  بــه 
پنــج  بوده انــد، می توانــد  گذشــته  ســال  پنــج  در  کــه  محدودیت هایــی 
ــه معنــای افزایــش  ــران ب ــه ای ــر شــود. همچنیــن افزایــش صــادرات ب براب
قیمت هــای چــای خواهــد بــود. وی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش 
ــر  گ ــی ا ــت، حت ــترس اس ــران در دس ــازار ای ــه ب ک ــون  کن ــرد: ا ک ــان  خاطرنش
کــه بــه فــروش خواهــد رفــت.  تولیــد بیشــتری داشــته باشــیم، مطمئنیــم 
کشــورهای مصرف کننــده چــای در جهــان  ایــران در میــان بزرگ تریــن 
میــزان  )فائــو(  متحــد  ملــل  کشــاورزی  و  خواربــار  ســازمان  و  دارد  قــرار 
کــرده اســت. مصــرف چــای ایــران در ســال 2014 را 83400 تــن بــرآورد 

گفــت: تعرفــه واردات  عضــو هیئــت علمی دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
کاهــش  خــودرو، به ویــژه در حــوزه خودروهــای ارزان قیمــت خارجــی بایــد 
گــر برنامــه منســجمی  بــرای ارتقــای  کــرد: ا یابــد. امــراهلل امینــی اظهــار 
صنعــت خــودرو وجــود داشــت، بــاال نــگاه داشــتن تعرفــه واردات خــودرو 
منطقــی بــود؛ امــا متاســفانه چنیــن برنامــه ای وجــود نــدارد. وی بــا بیــان 
ــژه در حــوزه  ــازار خــودرو، به وی ــرای رقابتــی شــدن ب ــد شــرایط ب اینکــه بای
کــرد: در حــال حاضــر  خودروهــای ارزان قیمــت فراهــم شــود، خاطرنشــان 
کثریــت مصرف کننــدگان انتخابــی جــز خریــد خودروهــای داخلــی ندارند.  ا
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه عامــه طباطبایــی ادامــه داد: ایــن در حالــی 
کاهــش تعرفــه واردات خودروهــای ارزان قیمــت خارجــی  کــه بــا  اســت 

می تــوان قــدرت انتخــاب مصرف کننــدگان ایرانــی را افزایــش داد. 
از  خــودرو  واردات  در  موجــود  انحصــار  بایــد  نیــز  ســو  آن  از  افــزود:  وی 
بیــن بــرود؛ زیــرا واردکننــدگان بــه دلیــل انحصــاری بــودن بــازار، تنهــا 
خودروهــای مدنظــر خــود را وارد و بــا قیمــت دلخــواه عرضــه می کننــد. 
امینــی بــا بیــان اینکــه هــم خودروســازان و هــم واردکننــدگان خــودرو 
کنــار  کاهــش تعرفــه واردات خــودرو در  کــرد:  انحصارگــر هســتند، تصریــح 
رفــع انحصــار از واردات، دو راه تامیــن حقــوق مصرف گننــدگان اســت.

گفــت: در هفتــه اخیــر بــه طــور متوســط  رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر 
قیمــت جهانــی طــا رو بــه افزایــش بــود و قیمــت ســکه در بــازار داخلــی 

نیــز دو بــار رکــورد زد. 
ــا اواســط هفتــه  گذشــته ت کــرد: از اوایــل هفتــه  محمدکشــتی آرای اظهــار 
کاهشــی  رونــد  هفتــه  اواســط  در  ولــی  یافــت،  افزایــش  ســکه  قیمــت 
کــرد و بــه 986 هــزار تومــان  کــه دوبــاره صعــود  قیمــت ســکه آغــاز شــد 
کــرد: هــر اونــس جهانــی طــا نیــز  نیــز رســید. وی درعیــن حــال بیــان 
حــدود  نوســان  و  رســید  دالر   1192 بــه  دالر   1174 از  گذشــته  هفتــه  در 
جهانــی  افزایــش  دربــاره  آرای  کشــتی  کــرد.  تجربــه  را  دالری   17
گذشــته نیــز توضیــح داد: ایــن افزایــش بــه دلیــل  قیمــت طــا در هفتــه 
بــه  هفتــه  اواســط  در  ولــی  بــود؛  جهانــی  بازارهــای  در  تقاضــا  افزایــش 
خ بهــره در آمریــکا، قیمــت طــا  ح شــدن بحــث افزایــش نــر  دلیــل مطــر

کاهش یافت. 
ــه  ــا توجــه ب ــازار ســکه در روزهــای آتــی ب ــاره پیش بینــی خــود از ب وی درب
گفــت: در روزهــای پایانــی ســال و از 20 اســفند مــاه  رســیدن ســال جدیــد 
گرمــی، ربــع ســکه و نیــم ســکه  شــاهد افزایــش تقاضــای ســکه های یــک 

کــه بــه تبــع آن افزایــش قیمــت مشــاهده می شــود. خواهیــم بــود 

 صادرات چای آفریقایی به ایران 
6 برابر می شود

پارس 1.8 اتوماتیک داشبورد 
جدید

GLX 405 یورو 4

پارس دوگانه داشبورد جدید 
2 ایربگ

LX رانا

پارس سال یورو4 داشبورد 
جدید 2 ایربگ

EL رانا

 SLX 405 داشبورد جدید 
2 ایربگ

207i اتومات

GLX 405 دوگانه سوز دو ایربگ

207i دنده ای

206 تیپ 6

GLX 405 یورو 4 داشبورد جدید 
2ایربگ

SD V8 206

206 تیپ 5 

206 تیپ 2 

۴۵,۳۳۵,۰۰۰

27.200,000

۳۶,۷۷۰,۰۰۰

33.233,000

۳۵,۳۲۸,۰۰۰

32.020,000

۳۰,۷۱۵,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۴۲۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

28.882,000

۳۷,۲۳۲,۰۰۰

۳۶,۶۹۲,۰۰۰

۳۲,۵۱۷,۰۰۰ 

مینیهیوال
ویــیآبــی-خاکــیموســومبــه»کامیــونمینیهیــوال«طراحــیکــردهومدعــیاســتکــهایــنکامیــونهمهجــا وســیهخودر ر
اســتومیتوانــدبــاســرعت27.9 بــاقــدرت44اســببخــار ویدونفــرههمچنیــنمجهــزبــهیــکموتــور ود.ایــنخــودر میتوانــدبــر

آبحرکــتکنــد. ویزمیــنو3.7مایــل)5.9کیلومتــر(بــرســاعتدر مایــل)44.9کیلومتــر(بــرســاعتر

در قاب تصویر

اشتغال بزرگ به زودی رخ نمی دهد

 کاهش تعرفه واردات 
خودروهای ارزان قیمت

 بازار پرنوسان 
سکه و طال

شنبه  24 بهمن ماه 139۴

مسایل ایمنی 

دالر

حـــــــــــــــــــــــــریم )2(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

بــا توجــه بــه مطالــب ارایه شــده دربــاره قوانیــن حریــم 
شــبکه  های توزیــع بــرق و بــا نظــر بــه حــوادث بــه وقــوع 
پیوســته درعــدم دقــت در رعایــت حرایــم مذکــور، در 
ادامــه بــه بیــان توصیه  هــای ایمنــی جهــت جلوگیــری 

از وقــوع حــوادث می پردازیــم.
ــه ســاختمانی اعــم از شــهرها  1-متولیــان صــدور پروان
کشــاورزی الزم  دهیاری هــا، بنیــاد مســکن  و جهــاد 
اســت قبــل از صــدور پروانــه، مناطقــی را کــه در نزدیکی 
شــبکه  های بــرق قــرار دارد، از امــور بــرق منطقــه خــود 

اســتعام نماینــد.
مجــاورت  در  کــه  ســاختمانی  2-کارگاه  هــای 
سرپرســت  اســت  الزم  دارد،  قــرار  بــرق  شــبکه  های 
کارگاه پرســنل تحــت امــر خــود را بــا حریــم شــبکه  های 
کــردن اشــیایی از قبیــل  گردانــد و از نزدیــک  بــرق آشــنا 
میلگــرد، لولــه و نیــز تجهیزاتــی ماننــد باالبــر و داربســت 

کننــد. بــه حریــم خطــوط بــرق خــودداری 
کاری ســاختمان و  3-بــه منظــور انجــام عملیــات نمــا 
نصــب داربســت فلــزی در مجــاورت شــبکه  های بــرق 
نیــاز اســت مالــک ســاختمان بــا مراجعــه بــه اداره هــای 
ــرق محــل خــود، اقدامــات الزم جهــت ایمــن ســازی  ب
از  فعالیت هایــی  انجــام  بــرای  و  کنــد  را مهیــا  کارگاه 
قبیــل عملیــات حفــاری بــرای تاسیســات زمینــی ماننــد 
جهــت  خیابان هــا  و  معابــر  در  گاز  و  آب  لوله کشــی 
اطمینــان از عــدم وجــود تأسیســات برقــی در مســیر 
حفــاری و همچنیــن رعایــت فواصــل اســتاندارد الزم 

کنــد. مراتــب را از اداره بــرق منطقــه خــود اســتعام 
4-هیــچ گاه از تجهیزاتــی ماننــد پایه  هــا و تابلوهــای 
بــرق بــرای دسترســی بــه ارتفــاع اســتفاده نکنیــد. یکــی 
کــه در ایــن زمینــه دارای فراوانــی می باشــد  از حوادثــی 
کــه متاســفانه بــدون توجــه بــه  در نوجوانــان اســت 
گرفتــن پرنــدگان اقــدام بــه صعــود  حرایــم بــرق جهــت 
منجــر  کــه  می کننــد  هوایــی  وپســت های  پایه  هــا  از 
بــه برق گرفتگــی و در نهایــت نقــص عضــو یــا مــرگ 
ایــن عزیــزان می شــود. ذکــر ایــن موضــوع قابــل توجــه 
کــه شــخص زمانــی دچــار برق گرفتگــی می شــود  اســت 
کــه بــدن وی مســیر عبــور جریــان بــه زمیــن و دیگــر   
کــه  کنــد و ایــن در صورتــی اســت  کامــل  هادی هــا را 
پرنــدگان بــه دلیــل داشــتن جثــه کوچک با قــرار گرفتن 
کامــل نمی کننــد؛ لــذا  روی یــک فــاز مســیر جریــان را 
ایــن موضــوع ســبب ایجــاد تفکــری غلــط در خصــوص 
گردیــده  ایمــن بــودن شــبکه  های بــرق در بیــن عمــوم 
بــرق  تابلوهــای  درب  بــودن  بــاز  صــورت  در  اســت. 
تمــاس  طــی  دخالــت  بــدون  روشــنایی  پایه  هــای  و 
از  اتفاقــات  را در واحــد  مــا  بــا شــماره 121 همــکاران 
کــه ســیم  های بــرق  کنیــد. در صورتــی  موضــوع مطلــع 
بــه دلیــل پارگــی روی زمیــن افتــاده باشــد، ضمن حفظ 
بــه  افــراد  از نزدیــک شــدن  خونســردی و جلوگیــری 
محــل و ســیم بــرق مراتــب را ســریع بــه واحــد اتفاقــات 
)121(اطــاع دهیــد. از نصــب وســایل تبلیغاتــی ماننــد 
تابلوهــا، بنرهــا، علم  هــای عــزاداری و داربســت فلــزی 
و  پایه  هــا  قبیــل  از  بــرق  شــبکه  های  تجهیــزات  بــه 
عــدم  کــه  فرماییــد  بــرق جــدا خــودداری  تابلوهــای 
رعایــت ایــن موضــوع باعــث ایجــاد خســارت جانــی 
گرفتــن انشــعاب  و مالــی بــرای شــهروندان می شــود. 
غیــر مجــاز از شــبکه  های بــرق بــه منظــور اســتفاده در 
مــواردی ماننــد برگــزاری اعیــاد و جشــن ها، جوشــکاری 
و مــواردی از ایــن قبیــل عــاوه بــر داشــتن خطــرات 
ــی  ــزات خانگ ــبکه و تجهی ــه ش ــیب ب ــث آس ــی باع جان
در  می شــود  توصیــه  لــذا  می گــردد؛  دیگــر  مشــترکان 
صــورت نیــاز بــه انــرژی بــرق در مــوارد مذکــور بــا مراجعه 
بــه اداره هــای بــرق و درخواســت انشــعاب بــرق موقــت 

ــد . کنی ــگیری  ــوادث پیش ــروز ح از ب

کاهش عجیب ارزش دالر
تحــوالت اخیــر بازارهــای جهانــی بــا ریــزش قابــل 
 ماحظــه ارزش دالر در مقابــل ســایر ارزهــا همــراه

 شد. 
جهانــی  بــازار  در  فوریــه   7 بــه  منتهــی  هفتــه  در 
آن  ماقبــل  هفتــه  بــه  نســبت  دالر  ارزش  ارز، 
 3.18 فرانــک   ،3 یــورو   ،3.52 یــن  مقابــل  در 
در  کــه  یافتــه   کاهــش  درصــد   1.81 پونــد،  و 
بــوده  توجــه  شــایان  اخیــر  مــاه  چنــد  بــا  مقایســه 
گذشــته  کــه در مــدت  اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
بــوده درصــد  یــک  از  کمتــر  عمدتــا  دالر   ریــزش 

 است.
کمتــر  آمارهــای  مرکــزی،  بانــک  گــزارش  طبــق   
ســخنرانی  و  متحــده  ایــاالت  اقتصــاد  انتظــار  از 
ــن  ــد ای ــث ش ــورک باع ــدرال رزرو نیوی کل ف ــس  ریی
کــه فــدرال رزرو در  انتظــارات در بــازار تقویــت شــود 
خ بهــره سیاســتی را افزایــش  افــق طوالنی تــری نــر

دهــد.
کاهــش قیمــت نفــت تهدیــدی  گــزارش،   بنابــر ایــن 
کــه  بــود  خواهــد  رشــد  و  جهانــی  تقاضــای  بــرای 
بازارهــای ســرمایه را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد؛ 
ارز  بــازار  در  دالر  ارزش  تحــوالت،  ایــن  نتیجــه  در 

کاهــش شــایان توجهــی داشــت. 
بــازار  وقــت  پایــان  خ  هــای  نر بــه  همچنیــن 
در  یــورو  هــر  گذشــته  هفتــه  در  نیویــورک، 
در  پونــد  هــر  و  1.1211 دالر  تــا  محــدوده 1.0888 
بــوده نوســان  در  دالر   1.4603 تــا   1.4409  دامنــه 

در  دالر  هــر  کــه  حــال  عیــن  در  اســت. 
متغیــر  یــن   120.99 تــا   116.78  محــدوده 

بود.



کید بر حل مشکالت   تا
زیست محیطی 

اســتاندار اصفهــان: بایــد بــرای حــل مشــكالت زیســت 
محیطــی اســتان تــالش شــود. 

ــط  كل رواب ــل از اداره  ــه نق ــای وطــن ب كیمی ــزارش  گ ــه  ب
ــا نهمیــن روز  عمومــی  اســتانداری اصفهــان، همزمــان ب
از ایــام اهلل دهــه فجــر، بــا حضــور اســتاندار اصفهــان، 
ح خدماتــی، عمرانــی و فرهنگــی در شهرســتان  ۲۲ طــر
كــه  خمینی شــهر بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۳۰۰ میلیــارد ریــال 
۱۱ پــروژه عمرانی خدماتــی و رفاهــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۲۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان در شــهر درچــه بــه 

رســید.  بهره بــرداری 
زرگرپــور در ادامــه بــا اشــاره بــه اینكــه در منطقــه اصفهــان 
كــم جمعیتــی باالیــی وجــود دارد، اظهارداشــت: در  ترا
كمبــود زمیــن مواجــه هســتیم و صنایــع  ایــن منطقــه، بــا 
كــم جمعیتــی زیــاد  آالینــده نیــز در ایــن محــدوده بــا ترا
اســتقرار یافته اند.اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینكــه 
زیســت  آالینده  هــای  ایجــاد  باعــث  مســایل  همیــن 
محیطــی در اســتان شــده اســت، افــزود: بایــد بــرای حــل 

مشــكالت زیســت محیطــی اســتان تــالش شــود.
ــاد از  ــت وزش ب ــه جه ــه ب ــا توج ــزود: ب ــور اف ــول زرگرپ رس
غــرب بــه شــرق ایجــاد فضاهــای تفریحــی بــرای تلطیــف 

هــوا در ایــن مناطــق می توانــد بســیار موثــر باشــد.
كــرد  اســتاندار اصفهــان بــه انتخابــات پیــش رو اشــاره 
كیــد مقــام معظــم رهبــری و  بــه تا بــا توجــه  و افــزود: 
انتخابــات  اجرایــی  عوامــل  محتــرم،  جمهــور  رییــس 
بــرای  را  شــرایط  بهتریــن  كــه  كــرد  خواهنــد  تــالش 
كثــری و بــا شــكوه مــردم فراهــم نماینــد.  حضــور حدا
بــا حضــور در مجموعــه  گفتنــی اســت رســول زرگرپــور 
توابــع  از  درچــه  سفیدشــهر  كــوه  كوهســتانی  پــارك 
گمنــام تجدیــد میثــاق خواهــد  خمینی شــهر، بــا شــهدای 
كــوه  كوهســتانی  نمــود. در ایــن مراســم، فــاز اول پــارک 
ســفید بــه مســاحت ۲۴ هكتــار درچــه، بلــوار ســفیر امیــد 
خمینــی شــهر، آغــاز احــداث ســازمان خدمــات موتــوری 
پشــتیبانی  مركــز  افتتــاح  خمینی شــهر،  شــهرداری 
اتوبوســرانی خمینــی شــهر و بلــوار آیــت اهلل ابوالبــركات  به 

رســید.  بهره بــرداری 
بلــوار  روشــنایی  افتتــاح  مراســم  ایــن  در  همچنیــن 
ســروش بــه طــول ۵۰۰ متــر، آغــاز عملیــات احــداث اتــاق 
كالنتــری ۱۶  اصنــاف بــه مســاحت دو هــزار متــر، افتتــاح 
ــر و  ــاحت ۳۰۰ مت ــه مس ــهر ب ــی ش ــه خمین ــهرك منظری ش
بخــش خدماتی تفریحــی زیــپ الیــن و پــل معلــق بخــش 
گردشــگری چشــمه الدر خمینی شــهر بــه طــول هــزار متــر 
كلنگ زنــی ســاختمان آموزشــی فرهنگی موسســه مهــد  و 

گرفــت. كریــم نیــز صــورت  قــرآن 

محیط زیست  

 دختران کمبود محبت داشتند
خام من می شدند

پســر ی33 ســاله بــه اتهــام فریــب دختــران، تجــاوز بــه عنف و 
ســرقت دســتگیر شــده اســت. خــودش می گویــد: پولــدار اســت 

و نیــازی بــه ســرقت نــدارد.
كیمیــای وطــن، بــه نقــل از جــام جــم، مهــدی  گــزارش  بــه 
در ســال 92 بــا معرفــی خــود بــه عنــوان جواهرفــروش از 30 
كــرده بــود و پــس از دســتگیری بــا وثیقــه 900  زن ســرقت 
میلیونــی آزاد شــد. او پــس از آزادی بــار دیگــر اقــدام بــه ســرقت 

ــرد.  ك ــهر  ــمال ش ــران ش از دخت
كــن؟  امیــر 33 ســاله هســتم و تــا فــوق  -خــودت را معرفــی 

دیپلــم عمــران درس خوانــده ام. 
كــرده  ایجــاد  مزاحمــت  زنــان  بــرای  هــم  ایــن  از  پیــش   -
بودی؟ســال 87 در شهرســتان خــوی بــا چنــد دختــر دوســت 

كردنــد.  كــه آن هــا از مــن شــكایت  بــودم 
- در آن پرونــده چنــد دختــر از تــو شــكایت كردنــد؟ 30 نفــر؛ اما 

29 نفــر رضایــت دادند. 
كی و جرمی بــه ایــن ســنگینی  - چگونــه بــا ایــن همــه شــا
آزاد شــدی؟ مــن آدم پولــداری هســتم و بــا ســپردن وثیقــه 9 

میلیــارد ریالــی آزاد شــدم.
كنــم، ماهانــه 15  كار  گر خــوب  اســت؟ا - درآمــدت خــوب 
میلیــون تومــان درآمــد دارم؛ اهــل مســافرت هســتم. یــک 
ــه آنجــا مــی روم. همــه  ــه در تركیــه دارم و ماهــی ده روز ب خان
كــرده ام. ایــن دختــران را بــه تركیــه بــرده و پولــم را خرجشــان 
گران قیمــت داشــتی؟ مــن بچــه   - خــودت هــم خــودروی 
دو  بــا  دارم.  مجــردی  خانــه  تهــران  شــمال  در  و  پولــدارم 
خــودروی بنــز اس500 و لكســوس در شــهر می چرخیــدم.- 
كجــا آشــنا شــدی؟ در مهمانی هــای  - ایــن بــار بــا دختــران 

شــبانه شــمال شــهر دختــران را انتخــاب می كــردم. 
اعتمــاد  تــو  بــه  و  می شــدند  تــو  خــام  آن هــا  چگونــه   -
ــد؟ پیشــنهاد ازدواج مــی دادم و خرجشــان می كــردم  می كردن

هســتم.  عاشقشــان  كننــد  فكــر  تــا 
ج مهمانــی و دختــران می كــردی؟ هــر  - ماهــی چقــدر خــر
مــاه بیــن ســه تــا چهــار میلیــون تومــان. آن هــا را بــه رســتوران 

می بــردم و برایشــان مانتــو می خریــدم. 
پیــدا  حســی  چــه  شــود،  خواهــرت  مزاحــم  كســی  گــر  ا  -
كــه تــا 3 صبــح در خیابــان  كســی  می كنــی؟ مــن خواهــرم را بــا 
مقایســه  اســت،  شــبانه  مهمانــی  در  یــا  می كنــد  دور  دور 
حرف هایــت  خــام  راحــت  خیلــی  زنــان  چــرا   - نمی كنــم. 
محبــت  كمبــود  كســی  گــر  ا محبــت.  كمبــود  می شــدند؟ 
كارهــا را نمی كنــد.-  فكــر می كنــی  كــه ایــن  نداشــته باشــد 
كار  چــه زمانــی آزاد می شــوی؟ بــه زودی. وكالیــم مشــغول 
ــوز هــم  كی باشــد. هن ــه از مــن شــا ك كســی نیســت  هســتند.  
كــه عاشــق مــن هســتند، وجــود دارنــد. یكــی از  دخترانــی 
كانــادا مــی روم و از ایــن  كاناداســت. بــا او بــه  دوســتانم مقیــم 

می شــوم. دور  شــهر 

حوادث

بخش دوم  و پایانی
  رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت  چهــار 
قــوت  و  ضعــف  نقــاط  بیــان  بــا  بختیــاری  و  محــال 
ســازمان ادامــه داد: ارتبــاط انحصــاری بــا بــازار عــراق 

آســیب جــدی بــرای صنعــت اســتان اســت.
كــرد: امســال بــه طــور رســمی هیچ هیئــت  وی اضافــه 
تجــاری خارجــی بــه اســتان ســفر نكــرده اســت؛ امــا بــه 
صــورت غیررســمی  برخــی تجــار عراقــی بــه اســتان ســفر 

كرده انــد. 
بــودن  تک بــازاری  بــه  انتقــاد  امامی ضمــن  دكتــر 
كــرد: تجــار اســتان می بایســت از  تجــار اســتان اضافــه 
كشــورهای دیگــر  تک بــازاری بــازار عــراق بــه بازارهــای 
راه یابنــد و بتواننــد بــا ســایر كشــورهای دیگــر نیــز تبــادل 

محصــول داشــته باشــند.
كــرد و  دكتــر امامی بــه تســهیالت بخــش صنعــت اشــاره 
گفــت: در ســال 94 پرداخــت تســهیالت از منابــع داخلــی 
ــهیالت  ــم تس ــه بتوانی ك ــم  ــعی داری ــت و ماس بانک هاس

بــا ســودهای پایین تــر بــه صنعــت بدهیــم.
كــرد: مــا توانســتیم مبلــغ 2میلیــارد تومــان  وی اضافــه 
)یارانــه( از دفتــر فنــی اعتبــاری وزارت صنعــت، معــدن 

كوچــک  و تجــارت بگیریــم و در اختیــار واحدهــای 
تســهیالت  اینكــه  ضمــن  دهیــم؛  قــرار  متوســط  و 
كشــاورزی  20 میلیــارد تومانــی بــه حــوزه صنعــت و 
بــا ســود یارانــه ای در شــرف  از طریــق بانــک ســینا 
میلیــارد   200 جــز  بــه  بنایرایــن  اســت؛  پرداخــت 
كــه االن از طریــق  بانک هــای داخلــی  داده  تومانــی 
كــه حــدود 30میلیــارد  شــده، تــالش بــر ایــن اســت 
اختیــار  در  یارانــه  شــكل  بــه  هــم  دیگــر  تومــان 

دهیــم قــرار  صنعتگــران 
گفــت:  تجــارت  و  معــدن  ســازمان صنعــت  رییــس 
یــک تفاهم نامــه در شــرف امضــا بــا دانشــگاه  داریــم 
كــه یــک همــكاری متقابــل بیــن  و قــرار بــر ایــن اســت 
كــه  حــوزه صنعــت، معــدن و دانشــگاه اتفــاق بیفتــد 

كــه  در طــی آن مــا بتوانیــم از تحقیقــات و پتانســیلی 
در دانشــجویان و اســاتید وجــود دارد،  بــرای ارتقــای 
و  كنیــم  اســتفاده  اســتان  در  صنعــت  كیفــی  ســطح 
واحدهــای  گذرانــدن  بــرای  دانشــجویان  مقابــل  در 
تحقیــق و توســعه  از شــرایط آزمایشــگاهی مــا اســتفاده 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  بكنند.رییــس 
ــازار خبــر داد و  ــر ب كیــپ نظــارت ب اســتان از راه انــدازی ا

گفــت: معمــوال هرســاله در روزهــای منتهــی بــه پایــان 
كیــپ 100نفــری بازرســان تحــت نظــارت ایــن  ســال ا
ســازمان متشــكل از ناظــران افتخــاری، بازرســان اتــاق 
اصنــاف و بازرســان ســازمان فعالیــت خــود را از پانزدهــم 
آنجــا  از  امامــی  گفــت:  می كنند.دكتــر  شــروع  اســفند 
كــه اجنــاس عرضــه  شــده در نمایشــگاه  های عرضــه 
كیفیــت خوبــی  گذشــته از  كاال در ســال های  مســتقیم 

را  نمایشــگاه  ها  ایــن  امســال  مــا  نبودنــد،  برخــوردار 
كــرد و بــه  واحدهــای صنفــی خــود در  برگــزار نخواهیــم 
ســطح شــهر اجــازه می دهیــم تــا بتواننــد اجنــاس خــود را 
كننــد تــا مــردم  بــا تخفیف هــای 15 تــا 25درصــدی ارایــه 
كیفیــت را بــا تخفیــف  اســتان نیــز بتواننــد اجنــاس بــا 
كنند.رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  تهیــه 
كنــش  اســتان در پایــان دوبــاره بــه برخــی انتقاد  هــا وا
كــه همــه  گفــت : مــا خیلــی دوســت داریــم  نشــان داد و 
در  و  اســت  عدالــت  دولــت  دولــت،  كــه  كننــد  درک 
دولــت عدالــت بایــد همــه چیــز در ســایه عدالــت باشــد؛ 
كــردن.  همــه مــا بایــد  بدانیــم  خصوصــا در بحــث نقــد 
كــه مــا و ایــن دولــت نیامــده ایــم یــک جریــان سیاســی را 
كنیــم؛   كــم و یــک جریــان سیاســی دیگــر را محكــوم   حا
كنیــم. خــود  مــا آمده ایــم از تمــام ظرفیت  هــا اســتفاده 
از تمــام تفكــرات در  مــن در سیســتم  حضــور دارم  و 
كــرده ام  جهــت  پیشــبرد  اهــداف در سیســتم اســتفاده 
ــی  عملكــرد  دســتگاه بزرگــی مثــل  و امیــدوارم در ارزیاب
كلیــه اهــداف و  ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت  در 
بــه موفقیت هایــی دســت  سیاســت های تعریف شــده 

ــم. یابی

کیمیای وطن:  گفت و گوی اختصاصی با  رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت  چهار محال و بختیاری  در 

صنعت چهارمحال وبختیاری در دولت یازدهم تحرکی تازه یافته است

ســازمان  گیــر  فرا پایــش  دفتــر  كل  مدیــر  وطــن:  کیمیــای 
حفاظــت از محیــط زیســت، اســتان اصفهان را دارای بیشــترین 
اســتان  گفــت:  و  كــرد  عنــوان  آالینــده  صنعتــی  واحدهــای 
قــرار  آالینــده  صنعتــی  واحدهــای  دوم  رتبــه  در  نیــز،  تهــران 

از  نقــل  بــه  وطــن،  كیمیــای  گــزارش  بــه  دارد. 
تســنیم، شــینا انصــاری اظهــار داشــت: اصفهــان، 
دارای  خوزســتان  و  رضــوی  تهران،خراســان 
بیشــترین واحدهــای صنعتــی آالینــده هســتند؛ 
كــم و بیــش واحدهــای  البتــه ســایر شــهرها نیــز 
صنعتــی آالینــده دارنــد، امــا بیشــترین تعــداد را 
شــهرهای ذكــر شــده در خــود جــای داده انــد. وی 

گــر در صــورت  ا ادامــه داد: ایــن واحدهــای صنعتــی آالینــده 
رفــع  بابــت  خویــش  مشــكالت  اصــالح  بــه  اخطــار  دریافــت 
آالیندگــی نپردازنــد، بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی می شــوند 
كــه مشــمول یــک درصــد عــوارض آلودگــی بــه شــهرداری ها 
گیــر ســازمان حفاظت از  خواهنــد شــد. مدیــر كل دفتــر پایــش فرا

گذشــته نیــز، نزدیــک بــه  كــرد: در ســال  محیــط زیســت تصریــح 
3200 واحــد صنعتــی آالینــده بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی 
كــه مشــمول عــوارض بــه شــهرداری ها شــدند؛ البتــه  شــدند 
شــهرداری ها هــم موظــف هســتند ایــن مبلــغ دریافتــی را صــرف 
انصــاری  كننــد.  زیســت محیطی  كارهــای 
واحدهــای  بــرای  مالیاتــی  دوره  داد:  ادامــه 
یــک  عــوارض  بایــد  كــه  آالینــده  صنعتــی 
كننــد، 3 ماهــه  درصــدی آلودگــی را پرداخــت 
اســت و در صــورت پایــش آن واحــد صنعتــی و 
اصــالح امــور آالیندگــی، دیگــر مشــمول پرداخت 
كــرد:  عــوارض نخواهــد بــود. وی خاطرنشــان 
پایش هــای واحدهــای صنعتــی آالینــده و غیــر آالینــده بــه دو 
ــه  ــرد و ب صــورت خوداظهــاری و پایــش مســتقیم انجــام می گی
طــور حتــم هــر 3 مــاه یک بــار  ایــن مهــم اجــرا می شــود و رویكــرد 
واحدهــای  حــال  شــامل  مالیاتــی  امــور  بــه  معرفــی  و  اخطــار 

صنعتــی آالینــده خواهــد شــد.

 نایب رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی اصفهــان اظهــار 
از  كــه  خانگــی  لــوازم  نمایشــگاه  نوزدهمیــن   كــرد: 
5 تــا 9 اســفندماه برگــزار می شــود، می توانــد موقعیــت 
معتبــر  برندهــای  نمایندگــی  جــذب  بــرای  را  خوبــی 

رســانه  واحــد  گــزارش  بــه  آورد.  فراهــم 
اســتان  شــركت نمایشــگاه  های بین المللــی 
ــرد: قیمــت  ك كیــد  اصفهــان، اصغــر زیــدی تا
بهمن مــاه  در  خانگــی  لــوازم  انــواع  بیشــتر 
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
یافتــه  كاهــش  و  شــده  شكســته  قبــل 
اســت؛ امــا ركــود موجــود در بــازار هنــوز بــه 

گرچــه ممكــن  ا افــزود:  اســت. وی  باقــی  قــوت خــود 
ــازار، انتظــار مــردم  ــود ب اســت علــت برطــرف نشــدن رك
وضعیــت  و  برجــام  نتایــج  شــدن  مشــخص  بــرای 
اقتصــادی باشــد، امــا بــه نظــر می رســد افزایــش حضــور 
نمایندگی  هــا و فعالیــت برندهــای اروپایــی و برندهــای 

درجــه یــک چینــی در ســطح كشــور و اســتان، در نتیجــه 
گفتــه وی همچنــان  برجــام اتفــاق خواهــد افتــاد. بــه 
اســتان  در  خانگــی  لــوازم  تولیدكننــدگان  از  بخشــی 
اصفهــان، دچــار مشــكالت عــدم تقاضــا و مســایل مالــی 
رونــق  بــا  مــی رود  امیــد  كــه  هســتند 
آن  هــا  شــرایط  فــروش،  بــازار  گرفتــن 
نحــوه  دربــاره  وی  كنــد.  تغییــر  نیــز 
ــوازم  ــد ل ــای خری كارت  ه ــر  ــرد و تاثی كارك
كــه از ســوی ســازمان صنعــت  خانگــی 
گفــت:  ارایــه شــده،  معــدن و تجــارت 
از  اســتفاده  نتیجــه  می رســد  نظــر  بــه 
كارت  هــا بــرای خریــد لــوازم خانگــی موفــق نبــوده  ایــن 
صــورت  بــه  شــركت  دو  فقــط  اصفهــان،  اســتان  در  و 
ایــن  دارنــدگان  بــه  را  خــود  محصــوالت  غیرمتمركــز 
نیــز  ح  طــر ایــن  گفــت  بایــد  و  كردنــد  ارایــه  كارت  هــا 

تــكان دهــد. را  لــوازم خانگــی  بــازار  نتوانســت 

نمایشگاه لوازم خانگی، موقعیت جذب نمایندگی برندهای معتبر
اصفهان، رتبه نخست واحدهای صنعتی آلوده،تهران دوم شدبه لطف برجام، برندهای اروپایی به ایران می آیند

4در شـهـــر حتما بخوانید!شنبه  24 بهمن ماه 139۴
صنعت چهارمحال وبختیاری در دولت یازدهم تحرکی تازه یافته است ـــمـــاره 91 ســـــال دوم        ݡسݒ

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420361700487شماره پرونده: 9309980361701423شماره بایگانی 
شعبه : 931442تاریخ تنظیم: 1394/11/13 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : پوریا  
نام خانوادگی : شیرازی   نام پدر : یوسف نشانی: اصفهان – خانه اصفهان – بلوار 
سپاه – مجتمع میخک – طبقه 6 واحد 2 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 
ردیف 1 نام: فرنوش نام خانوادگی: شیخ االسالمی   نام پدر:- نشانی: مجهول المکان 
2- نام : فرزاد  نام خانوادگی : شیخ االسالمی  نام پدر: -  نشانی : مجهول المکان 3- نام 
: شهرزاد  نام خانوادگی : شیخ االسالمی  نام پدر : -  علی نشانی : مجهول المکان 4- نام 
: زهرا نام خانوادگی : شاهنگ فرد نام پدر : -  نشانی : مجهول المکان 5- نام :  اقدس نام 
خانوادگی : رشیدی نام پدر : - نشانی : مجهول المکان محکوم به بموجب در خواست 
مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  شماره 9410090361704063و  به  مربوطه  حکم  اجرای 
9409970361700512محکوم علیهم به نسبت سهم االرثشان از مرحوم مصطفی شیخ 
االسالمی محکوم اند به پرداخت مبلغ 38/400/000 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه 
محکوم به موضوع دادنامه شماره 930001652 مورخ 93/11/18 شعبه 4 حقوقی شهرستان 
اصفهان ، از تاریخ 92/12/03 لغایت زمان تقدیم دادخواست به این دادگاه )93/12/26( 
و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ 240/000/000 ریال از تاریخ 93/12/27 لغایت 
هنگام پرداخت بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی و همچنین پرداخت 
مبلغ 2/175/000 )ریال( به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان و نیز پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت ./ 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 میسر 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 او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
شود) مواد 8 و3 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 جزای 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: 32523/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید 
رضا عسگری

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420350600514شماره پرونده: 9309980350601256شماره بایگانی 
شعبه : 931439تاریخ تنظیم: 1394/11/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : حسین   
نام خانوادگی : محمودی دهاقانی  نام پدر : نصراله نشانی: اصفهان خیابان برازنده میدان 
برازنده ساختمان زنده رود طبقه سوم کد پستی 8193951445 مشخصات محکوم علیه/ 
محکوم علیهم ردیف 1 نام: ظهراب نام خانوادگی: سلحشوری   نام پدر:- نشانی: مجهول 

المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : حمید رضا 
نام خانوادگی : مجیری نام پدر: جلیل نشانی : اصفهان خیابان برازنده میدان برازنده 
ساختمان زنده رود طبقه سوم کد پستی 8193951445 نوع رابطه : وکیل محکوم له / 
محکوم لهم : حسین محمودی دهاقانی محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم - - و 
شماره دادنامه - - 9409970350601240- - مورخ - - 94/07/30- -  شعبه شش حقوقی 
اصفهان - - محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بعنوان 
اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست – ) 1393/12/3( – تا هنگام وصول محکوم به 
در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی می 
باشد. 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 میسر 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 او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8 و3 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 جزای 
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: 32567/ م الف

  مدیر دفتر شعبه ششم  حقوقی شهرستان اصفهان – - - فانی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410420350600515شماره پرونده: 9409980350600567شماره بایگانی 
شعبه : 940638تاریخ تنظیم: 1394/11/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : رضا   
نام خانوادگی : انصاریپور نام پدر : حسن  نشانی: اصفهان - خیابان پروین )معراج( – 
خیابان میثم -  بن بست گلچین – پالک 3 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 
1 نام:محسن نام خانوادگی: باغبانپور   نام پدر:محمد علی نشانی: مجهول المکان محکوم 
به بموجب در خواست اجرای حکم - - و شماره دادنامه - - 9409970350601590- - مورخ 
- - 94/09/24- -  شعبه شش حقوقی اصفهان - - محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی 
طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست – ) 
1394/6/19( – تا هنگام وصول محکوم به در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا در حق 
صندوق دولت . در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی می باشد. 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 میسر 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 او از 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8 و3 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 جزای 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: 32568/ م الف

  مدیر دفتر شعبه ششم  حقوقی شهرستان اصفهان – - - فانی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410420350800427شماره پرونده: 8809980350800059شماره بایگانی 
شعبه : 880059تاریخ تنظیم: 1394/10/12 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : بانک ملت 
اصفهان نشانی: اصفهان شیخ صدوق شمالی مشخصات محکوم علیهم ردیف 1 نام: 
رضا  نام خانوادگی: اسماعیلی   نام پدر:حسن نشانی: مجهول المکان 2- نام : محمد 
نام خانوادگی : قاسمی نام پدر: محمد رضا نشانی : مجهول المکان 3- نام : محمد رحیم 
نام خانوادگی : ربیعی نام پدر : مراد علی نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مهدی نام خانوادگی : جهانبخش نام پدر: 
حسن نشانی : اصفهان خ شیخ صدوق شمالی پ 384 طبقه سوم واحد 6 نوع رابطه : 
وکیل محکوم له: بانک ملت اصفهان محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 8809970350800331محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ سی و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد و هفده هزار 
و نهصد ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار 
ریال حق الوکاله به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید دیون تا زمان وصول 
بر اساس قرار داد بانکی فیما بین و تبصره الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی در حق 
محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن رای به صورت غیابی صادر 
گردیده است . 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 میسر 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 او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8 و3 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 جزای 

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( 
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دادنامه
پرونده:  شماره   1394/06/26 تنظیم:  تاریخ   9409970352000987  : دادنامه  شماره 
9309980352001249 شماره بایگانی شعبه: 931369 خواهان : خانم سمیه فصیحی زاده 
فرزند عباسعلی به نشانی شهرستان اصفهان خ مدرس چهارراه سرچشمه خ ضابط 
زاده باالتر از مسجد مسلم کوچه بانکی بن بست متین پ 16 خوانده : آقای محسن 
زیاری فرزند حسینعلی به نشانی شهرستان اصفهان خ مدرس چهارراه سرچشمه خ 
ضابط زاده باالتر از مسجد مسلم کوچه بانکی بن بست متین پ 16 خواسته : صدور 
گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه 
درخصوص دعوی خانم سمیه فصیحی زاده فرزند عباسعلی به طرفیت آقای محسن 
زیاری فرزند حسینعلی به خواسته صدور اجازه طالق و احراز شرایط اعمال وکالت 
به جهت تخلف خوانده  از شروط ضمن عقد با عنایت به جامع محتویات پرونده و 
مستندات دادخواست از جمله سند ازدواج شماره 2121- 1390/8/15 دفتر رسمی ثبت 
ازدواج شماره 176 تهران و رونوشت شناسنامه خواهان بدوا رابطه زوجیت آنان به سبب 
عقد نکاح دائم ثابت و محرز است و اینکه دادگاه و داوران زوجین در اجرای ماده 27 قانون 
قانون حمایت خانواده سعی در ایجاد صلح و سازش نمودند ولیکن موثر واقع نشد و 
زوجه اصرار بر متارکه به جهت تحقق شروط ضمن العقد دارد و خواهان بیان داشته 
است خوانده اعتیاد به مصرف مواد مخدر و روانگردان دارد و در اثرآن سوء معاشرت و 
مشکالت اخالقی نیز دارد ادامه زندگی با او برای وی مقدور نمی باشد در خواست رسیدگی 
دارد. دادگاه نیز با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان و نظر به اینکه بر حسب 
استعالم از اداره تشخیص هویت آگاهی دارای سوابق اعتیاد و نگهداری مواد مخدر از 
سالهای 1381 دارد تحقیقات محلی و گواهی گواهان هم این امر را گواهی و تائید نموده 
است دفاعی هم از سوی خوانده در جهت رد ادعای خواهان به عمل نیامده است بنابر 
این تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیادی که باعث سوء معاشرت 
و ترک انفاق و مضر می باشد که بر اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه زندگی 
برای زوجه دشوار می باشد دعوی وارد است و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 
26- 27-31 -33 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت صادر و 
اعالم می شود و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت شش ماه می باشد و زوجه می تواند 
با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طالق به وکالت از طرف زوج با حق توکیل به غیر و عند 
االقتضاء بذل کل و یا قسمتی از مهریه و قبول بذل از طرف زوج با انتخاب نوع طالق خود 
را مطلقه نماید . و رعایت شرایط موضوع مواد 1134-1135-1136-1140-1141 قانون مدنی 
بعهده مجری صیغه طالق خواهد بود. خواهان راجع به حقوق مالی ادعایی و تقاضایی 
ندارد و دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد زوجه مدخوله می باشد زوجین فرزند مشترک 
ندارند هنگام ثبت طالق ارائه گواهی پزشک ذی صالح در خصوص وجود جنین یا 
عدم آن الزم است مدت عده طالق 3 طهر )سه دوره پاکی( می باشد رای صادره شده 
غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
 آن به مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد./ض
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 رئیس شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –علی اسماعیلی 

سرویس  شهر کرد 
  مجید تقیان



حرف و نقل
والی نــژاد  حبیــب  از  نمایندگــی  بــه  کــه  بنــان  امیــر   -
غ بلوریــن بهتریــن فیلــم جشــنواره  بــرای دریافــت ســیمر
فیلــم فجــر بــرای »ایســتاده در غبــار« بــه روی صحنــه 
: دوســت داشــتم ســردار همدانــی  گفــت  بــود،  آمــده 
کــه شــهید شــده اســت، در بیــن مــا بــود تــا ایــن فیلــم 

می دیدنــد. را 
- هومــن ســیدی، برنــده جایــزه ویــژه هیئــت داوران در 
گفــت:  کارگردانــی بــرای فیلم»خشــم و هیاهــو«  بخــش 
غ را ببــرم و آمــاده بــودم فقــط  توقــع نداشــتم ایــن ســیمر
کــه  متشــکرم  بســیار  داوران  هیئــت  از  بزنــم.  دســت 

فیلــم مــرا دیدنــد.
غ بلوریــن بهتریــن  - پرویــز پرســتویی، برنــده ســیمر
گفــت: می خواهــم ایــن  بازیگــر مــرد برای»بادیــگارد« 
کنــم و  غ را اول بــه ابراهیــم حاتمی کیــا تقدیــم  ســیمر
بــه اســاتید محترمــی  بــه رســم ادب تقدیــم می کنــم 
تــن  پنــج  اســتاد  ندارنــد؛  حضــور  ســالن  ایــن  در  کــه 
ــان ــی نصیری ــی، عل ــزت اهلل انتظام ــران: ع ــینمای ای  س

داوود  و  مشــایخی  جمشــید  کشــاورز،  محمدعلــی 
. ی شــید ر

- پرینــاز ایزدیــار، بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن بــرای 
 فیلم»ابــد و یــک روز« ضمــن تشــکر از هیئــت داوران 
گــروه خیلــی خــوب »ابــد و یــک روز« نیــز تشــکر و از  از 
کــرد. وی همچنیــن از  آن بــه عنــوان یــک خانــواده یــاد 
حســن اعتمــاد ســعید ملــکان و ســعید روســتایی نیــز بــه 

کــرد. خاطــر اعتمــاد بــه وی قدردانــی 
بلوریــن  غ  ســیمر دریافــت  از  بعــد  مقدمــی،  شــبنم   -
و  »نفــس«  هــای  فیلــم  بــرای  زن  مکمــل  نقــش 
مــی  تشــکر  داوران  هیئــت  از  مــن  گفــت:  »زاپــاس« 
گرفتــن ایــن  کنــم؛ چــون یــک بــار دیگــر مــرا شایســته 
غ  ــه مــن ایــن ســیمر ک ــزه دانســتند. دو ســال قبــل  جای
مــن آن  بــود،  قیــد حیــات  پــدرم هنــوز در  گرفتــم،  را 
کــه  کــردم؛ امــا حــاال  غ را بــه پــدر و مــادرم تقدیــم  ســیمر
او یــک ســالی اســت از میــان مــا رفتــه؛ می خواهــم ایــن 
کــه حــاال بایــد بــه جــای او  غ را بــه روح او و مــادرم  ســیمر

کنــم. کنــار مــا باشــد، تقدیــم  هــم در 
ک ضمــن تشــکر از هیئــت داوران  - محمدرضــا دلپــا
بــه خاطــر شــنیدن صــدای ایــن فیلــم و همــه اعضــای 
جهــان  مــردم  همــه  گفــت:  ایــران  صــدای  انجمــن 
کننــد؛ در جمــع مــا جــای  بــه یــک زبــان ســکوت مــی 
کــه  عزیــزی خالــی اســت؛ او بیســت روزی مــی شــود 
کــرده اســت. وی افــزود: مــن جایــزه ام را بــه  ســکوت 

کنــم. یــداهلل نجفــی تقدیــم مــی 

سخن دل

تازه های نشر
»مغــز  و  فوق العــاده«  فرزندانــی  پــرورش  بــرای  راه   365«
تــازه منتشــر شــده توســط  کتــاب  گــذر زمــان« دو  مــن در 
گــذر زمــان«  کتــاب »مغــز مــن در  انتشــارات مهرساســت. 
گروهــی  کتــاب »باشــگاه مغــز«، حاصــل تــاش  بــه همــراه 
مــی  کــه  اســت  اعصاب شــناختی  علــوم  حــوزه  فعــاالن  از 
کوشــند جهان دیــدگان ایــن مــرز و بــوم اهورایــی را در حفــظ 
کننــد.  ایــن  و تقویــت توانمندی هــای مغــزی خــود یــاری 
گــردآوری مجموعــه ای از مهم ترین  کتــاب تاشــی در جهــت 
گــذر زمــان بــرای مغــز مــا انســان هــا بــه  کــه در  حقایقــی اســت 
کــه مــی تواننــد مــا  خ مــی دهــد و راهکارهایــی  طــور طبیعــی ر

کننــد.  کمــک  را در حفــظ ســامت مغزمــان 
کتــاب 122  ایــن  تــارا رضاپــور و حامــد اختیــاری مولفــان 
و  نســخه  هــزار   3 کتــاب  شــمارگان  هســتند؛  صفحــه ای 

اســت.  ریــال  قیمــت یکصــد و 25 هــزار 
»365 راه بــرای پــرورش فرزندانــی فوق العــاده« بــه شــیوه ای 
بــه  بتــوان  تــا  کمــک می کنــد  الهام بخــش  هوشــمندانه و 
آنچــه خواســته هــر پــدر و مــادری اســت رســید. پــدران و 
کتــاب 365 صفحــه ای بــه یــک راهنمــای  مــادران در ایــن 
کاربــردی بــرای پرورانــدن مهارت هــای زندگــی  ملمــوس و 
کــه  بــه فرزندشــان دســت خواهنــد یافــت؛ مهــارت هایــی 
فرزنــدان و در نهایــت خانــواده را غنــی مــی ســازد. شــمارگان 
کتــاب دو هــزار نســخه و قیمــت 150 هــزار ریــال اســت. ایــن 

فکر دیگری برای »کایدون« می کنم
تولیــد  انتظــار  در  زیــادی  زمــان  کــه  آب پــرور  مســعود 
تلویزیــون  گــر  ا کــه  گویــد  مــی  کــرده،  صــرف  »کایــدون« 
تکلیــف ایــن پــروژه را مشــخص نکنــد راه هــای دیگــری 
کــرد. مســعود  بــرای اجــرای ایــن مجموعــه تجربــه خواهــد 
»کایــدون«  تلویزیونــی  ســریال  بــا  مدت هاســت  آب پــرور 
ــد  ــا همیشــه مــواردی پیــش مــی آی خبرســاز شــده اســت؛ ام

کــه تولیــد ایــن مجموعــه بــه تاخیــر مــی افتــد.
گفــت: متاســفانه اتفــاق   وی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مهــر 
بــا تعییــن تاریــخ تولیــد  ارتبــاط  بــه جلویــی در  خــاص رو 
کار اتفــاق نیفتــاده اســت. وی  یــا آغــاز پیــش تولیــد ایــن 
افــزود: امیــدوارم مســایل مالــی تلویزیــون زودتــر حــل شــود تــا 
بتوانیــم مراحــل جدی تــر را آغــاز کنیم. قبــا اصاحاتی برای 
کــه بــه طــور طبیعــی ایــن اتفــاق مــی افتــد و مــا  متــن الزم بــود 
ــه خاطــر بحــث  ــا انجــام آن مشــکلی نداریــم و تنهــا ب هــم ب
کــه هنــوز »کایــدون« بــه تولیــد نرســیده اســت.  مالــی اســت 
کیــد بــر اینکــه تولیــد »کایــدون« برایــش مهــم  آب پــرور بــا تا
گــر تلویزیــون تــا چنــد وقــت دیگــر بــرای  اســت، عنــوان کــرد: ا
 تولیــد ایــن مجموعــه اقدامــی نداشــته باشــد و ورود نکنــد

روزهــا  ایــن  بگیــرم.  دیگــری  تصمیــم  شــوم  مــی  مجبــور 
از  بعــد  بتوانــم  تــا  کنــم  مــی  بررســی  را  مختلــف  شــرایط 
پــروژه  ایــن  انجــام  بــرای  شــرایطی  انتظــار  همــه   ایــن 

فراهم کنم.
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از 28 بهمن آغاز می شود

 آثار برگزیده نگارگری آیات 
در اصفهان

گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه  کیمیــای وطــن: 
اصفهــان اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ   کل 
ــی  ــنواره مل ــار جش ــال آث ــت ارس ــن مهل ــان یافت ــا پای  ب
نگارگــری  رشــته های  در  اثــر   16٧ آیــات  نگارگــری 
بــه  ســنتی  نقــوش  طراحــی  و  نگارگــری  طراحــی 
ــان  ــات اصفه ــری آی ــی نگارگ ــنواره مل ــه جش دبیرخان
ــر را  کــه هیئــت انتخــاب از ایــن تعــداد، 60  اث رســید 

کــرد.  انتخــاب 
ــا برگــزاری آییــن اختتامیــه  گفتنــی اســت همزمــان ب
ایــن جشــنواره در 2٨ بهمــن مــاه نمایشــگاهی از آثــار 
منتخــب در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان افتتــاح 
خواهــد  ادامــه  اســفندماه   15 تــا  کــه  شــد  خواهــد 

داشــت.

برگزاری نخستین 
هفته تئاتر یزد

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد از  مدیــر 
اســتان خبــر  ایــن  تئاتــر  برگــزاری نخســتین هفتــه 

داد. 
»علــی غیاثــی ندوشــن« بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
نخســتین هفتــه تئاتــر از 23 الــی 2٨ بهمــن در تــاالر 
ارشــاد  کل فرهنــگ و  اداره  بــا همــکاری  یــزد  هنــر 
اســامی یــزد و انجمــن نمایــش برگــزار خواهــد شــد. 
تئاتــر  هفتــه  نخســتین  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  اظهــار  می شــود،  برگــزار  آموزشــی  رویکــرد  بــا 
نخســتین  در  آموزشــی  ورک شــاپ  ســه  برگــزاری 

اســت.  شــده  یــزد پیش بینــی  تئاتــر  هفتــه 
و  اولیــن  داد:  ادامــه  اســتان  ارشــاد  کل  مدیــر 
»دراماتــوژی«  موضوعــات  بــا  ورک شــاپ  دومیــن 
اســتاد  بــا حضــور  بازیگــر«  و »کارگردانــی و هدایــت 

می شــود.  برگــزار  آقاخانــی«  »ایــوب 
عنــوان  بــا  هــم  ســوم  ورک شــاپ  گفــت:  وی 
می شــود  برگــزار  نقــش«  دریافــت  و  »بازیگــری 
بــه  و  تعییــن  حــوزه  ایــن  اســتاد  بــه زودی  کــه 

شــد.  خواهــد  اطاع رســانی  عاقه منــدان 
حاضــر  عاقه منــدان  کــرد:  کیــد  تا غیاثی ندوشــن 
معتبــر  گواهینامــه  آموزشــی،  کارگاه هــای  ایــن  در 

کــرد. خواهنــد  دریافــت 

 تمدید مهلت ارسال آثار 
به جشنواره »روشنا« 

کــودک و نوجــوان  دبیــر جشــنواره منطقــه ای شــعر 
ایــن  بــه  اثــر  فرســتادن  مهلــت  تمدیــد  از  »روشــنا« 

داد.  خبــر  جشــنواره 
گفــت: مهلــت  ــا اعــام ایــن خبــر  مجتبــی احمــدی ب
کــه پیــش از  فرســتادن اثــر بــه جشــنواره »روشــنا« 
ایــن تــا ۲۰ بهمن مــاه اعــام شــده بــود، بــه مــدت 

تمدیــد شــد.  بهمن مــاه  تــا ۲۷  یک هفتــه 
وی ادامــه داد: ایــن تمدیــد بــه درخواســت جمعــی از 
هنرمنــدان انجــام شــده و بــا توجــه بــه اینکــه آییــن 
اختتامیــه جشــنواره در نیمــه اول اســفندماه برگــزار 
خواهــد شــد، تمدیــد بیــش از یک هفتــه امکان پذیــر 

نیســت. 
کشــور  احمــدی بــه اســتقبال شــاعران هشــت اســتان 
افــزود:  و  داد  خبــر  منطقــه ای  جشــنواره  ایــن  از 
کــودک و نوجــوان اســتان های اصفهــان،  شــاعران 
سیســتان  جنوبــی،  خراســان  رضــوی،  خراســان 
یــزد  و  هرمــزگان  کرمــان،  فــارس،  بلوچســتان  و 
شــده اند  دعــوت  جشــنواره  ایــن  در  شــرکت  بــرای 
کنــون بیش تریــن آثــار، از اســتان فــارس بــه  کــه تا

اســت.  رســیده  »روشــنا«  دبیرخانــه 
کتــاب »پاهــای تــو منهــای یــک«، بــه تشــکیل  شــاعر 
کــرد  کمیتــه علمــی و تخصصــی جشــنواره هــم اشــاره 
و افــزود: امیدواریــم بــا بهره گیــری از مشــورت های 
کــودک و نوجــوان،  اســتادان ارجمنــد عرصــه ادبیــات 
»بابــک  و  رحمان دوســت«  »مصطفــی  آقایــان 
نیک طلــب« و خانــم »افســانه شــعبان نژاد«، شــاهد 

ــیم.  ــت باش کیفی ــنواره ای با ــزاری جش برگ
و  کــودک  شــعر  منطقــه ای  جشــنواره  فراخــوان 
نوجــوان »روشــنا« بــا دعــوت از شــاعران اســتان های 
جنوبــی،  خراســان  رضــوی،  خراســان  اصفهــان، 
کرمــان، هرمــزگان و  سیســتان و بلوچســتان فــارس، 
ع »نمــاز« در دو بخــش  یــزد بــرای خلــق اثــر بــا موضــو

کــودک و شــعر نوجــوان منتشــر شــده اســت. شــعر 
ایجــاد  و  نمــاز  ترویــج  هــدف  بــا  جشــنواره  ایــن   
بیــن  در  الهــی  فریضــه   ایــن  بــه  عاقه منــدی 
پدیدآورنــدگان  پاسداشــت  و  نوجوانــان  و  کــودکان 
در   ۱۳۹۴ اســفندماه  زمینــه،  ایــن  در  ادبــی  آثــار 
دریافــت  بــرای  شــاعران  می شــود.  برگــزار  کرمــان 
پیشــنهادی  محورهــای  از  گاهــی  آ و  فراخــوان 
ع جشــنواره می تواننــد بــه پایــگاه اینترنتــی   موضــو

کنند.  www.artkariman.ir مراجعه 
نوجــوان  و  کــودک  شــعر  منطقــه ای  جشــنواره 
کرمــان  »روشــنا« بــا مشــارکت حــوزه هنــری اســتان 
کرمــان  اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
کانــون  کرمــان و اداره کل  ســتاد اقامــه نمــاز اســتان 
کرمــان  کــودکان و نوجوانــان اســتان  پــرورش فکــری 

می شــود. برگــزار 
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فجــر  فیلــم  جشــنواره  چهارمیــن  و  ســی 
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده

شــامگاه پنجشــنبه پــس از  11 روز فعالیــت 
کار خــود پایــان داد. بــه  و معرفــی آثــار و هنرمنــدان برتــر بــه 
بــرای  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  جنتــی  علــی  گفتــه 
نخســتین بــار بیــش از 200فیلــم متقاضــی حضــور در جشــنواره 
کنــون چنیــن اســتقبالی در هیــچ دوره ای وجــود  بودنــد و تــا 
غ ســی و  نداشــته اســت. هیئت انتخاب بخش ســودای ســیمر
چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر متشــکل از محمــد احســانی 
قهرمانــی باقــر  محمــد  جیرانــی،  فریــدون  اســدی،   شــهرام 
مقصــودی  رضــا  و  نــوری  شــجاع  علیرضــا  کرمــی،  حســین 
داوودی محمــد  داوودی،  ابوالحســن  همچنیــن   بودنــد. 
 مجتبــی راعــی، ســید جمــال ســاداتیان، منوچهــر شاهســواری
کریمــی بــه عنــوان هیئــت داوران  مهــدی فخیــم زاده و نیکــی 
غ انتخــاب شــدند. محمــد حیــدری  بخــش ســودای ســیمر
دبیــری ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر را بــر عهــده 
از  بســیاری  گفتــه  بــه  امســال  فیلــم  جشــنواره  داشــت. 
کیفــی مطلوبــی برگــزار شــد و درخشــش  کارشناســان در ســطح 
فیلــم اولــی هــا در ایــن جشــنواره، امیــد ســینما دوســتان را برای 
کــرد. امــا  آینــده ای درخشــان در صنعــت ســینما دوچنــدان 
گــذرا داشــته باشــیم بــه برنــدگان ســی و چهارمیــن  نگاهــی 

جشنواره فیلم فجر.
  جوایز

ــه  ــری ب ــای بص ــوه ه ــن جل غ بهتری ــیمر ــودای س ــش س در بخ
گرفــت.  تعلــق  بادیــگارد  بــرای فیلــم  ســید هــادی اســامی 

ــرای  کرمیــان ب ــه ایمــان  ــوه هــای ویــژه میدانــی ب بهتریــن جل
فیلــم ایســتاده در غبــار، بهتریــن چهــره پــردازی بــه ســعید 
ملــکان بــرای فیلــم ابــد و یــک روز و بهتریــن طراحــی صحنــه 
و لبــاس بــه محمــد رضــا شــجاعی بــرای فیلــم ایســتاده در 
غ بهتریــن صــدا  غبــار اهــدا شــد. همچنیــن ســودای ســیمر
ک و ســعید بجنــوردی  بــه حســین مهــدوی، محمدرضــا دلپــا
بــرای فیلــم النتــوری و بهتریــن موســیقی متــن بــه محمدرضــا 

گرفــت.  علیقلــی بــرای فیلــم هــای امــکان مینــا و دختــر تعلــق 
تدویــن بــه بهــرام دهقانــی بــرای فیلــم ابــد و یــک روز، بهتریــن 
و  خشــم  فیلــم  بــرای  شــادمان فر  پیمــان  بــه  فیلمبــرداری 
هیاهــو، بهتریــن نقــش مکمــل مــرد بــه نویــد محمــدزاده بــرای 
بــازی در فیلــم ابــد و یــک روز و بهتریــن نقــش مکمــل زن بــه 
شــبنم مقدمــی بــرای بــازی در فیلــم هــای نفــس و زاپــاس اهدا 

شــد. 

بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد، پرویــز پرســتویی بــرای بــازی 
پرینــاز  اول زن  نقــش  بازیگــر  بهتریــن  و  بادیــگارد  فیلــم  در 
ایزدیــار بــرای بــازی در فیلــم ابــد و یــک روز معرفــی شــدند. 
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه بــه ســعید روســتایی بــرای نــگارش 
ســعید  بــه  کارگردانــی  بهتریــن  روز،  یــک  و  ابــد  فیلمنامــه 
بــه  فیلــم  بهتریــن  و  روز  یــک  و  ابــد  فیلــم  بــرای  روســتایی 
حبیــب والــی نــژاد بــرای تهیه کنندگــی فیلــم ایســتاده در غبــار 

گرفــت. تعلــق 
 داوری

کثــر برگزیــدگان جشــنواره  نیکــی کریمــی معتقــد اســت: داوران ا
انتخــاب  کشمکشــی  کوچک تریــن  بــدون  و  آرا  اتفــاق  بــا  را 
فجــر  فیلــم  جشــنواره  داوران  هیئــت  عضــو  ایــن  کرده انــد. 
کــرد  کــم بــر داوری را تــوام بــا دموکراســی عنــوان  فضــای حا
بــه  نظــر  اتحــاد  و  صمیمیــت  نهایــت  در  داوران  گفــت:  و 
ــن  ــی از راحت تری ــن یک ــود م ــیدند و خ ــی رس ــدی نهای جمع بن
کیــد  کریمــی بــا تا گذاشــتم.  تجربه هــای داوری را پشــت ســر 
گفــت: در ابتــدا آقــای ایوبــی تماســی  بــر اســتقال رای داوران 
ــه عنــوان قدیمــی تریــن عضــو داوری  ــا آقــای فخیــم زاده، ب ب
داشــتند و خواســته بودند، بدون مصلحت اندیشــی آن چیزی 
کــه فکــر می کنیــم درســت اســت را انجــام دهیــم و دقیقــا هــم 
چنیــن اتفاقــی افتــاد و ســعی کردیــم بــه آنچه می پســندیم رای 
دهیــم. در نهایــت مهم تریــن رویــداد ســینمایی ایــران بــا 9 
غ بــرای »ایســتاده در  غ بــرای »ابــد و یــک روز« و 4 ســیمر ســیمر

غبــار« بــه پایــان رســید.

گذشت؛ آنچه در جشنواره فیلم فجر 

»ابد و یک روز« برای 9 سیمرغ

کمــی  یــک ناشــر برگزیــده قرآنــی می گویــد: قــرآن چــاپ داخــل 
گران تــر تمــام می شــود، امــا از نمونــه چینــی درســت تر و بهتــر 

اســت. 
کــه بــه  محمدتقــی انصاریــان، مدیــر انتشــارات انصاریــان 
تازگــی در »بزرگداشــت 30 تــاش جهــادی در حــوزه چــاپ 

اســت،  شــده  برگزیــده  کریــم«  قــرآن  نشــر  و 
کــه مــا  کــرد: نزدیــک بــه 45 ســال اســت  اظهــار 
دینــی  و  فرهنگــی  کار  انصاریــان  انتشــارات  در 
 انجــام می دهیــم. در ســال های قبــل از انقــاب

کارهــای  کتاب هــای فارســی، عربــی و بــه نــدرت 
منتشــر  را  انگلیســی  همچــون  زبان هــا  ســایر 
می کردیــم. او دربــاره ادامــه فعالیت هــای خــود 

کــرد: بعــد از انقــاب شــکوهمند اســامی  پــس از انقــاب بیــان 
نیــاز بــه شــناخت شــیعه و مکتــب اهــل بیــت )ع( در افــراد 
ج از ایــران - اعــم از شــیعه یــا غیرشــیعه، مســلمان یــا غیــر  خــار

مســلمان، ایرانــی یــا غیرایرانــی - افزایــش یافــت. 

کتاب هایــی  کردیــم تــا  مــا نیــز بــا الطــاف خــدا موقعیــت پیــدا 
کشــورها ترجمــه  را بــه زبان هــای مختلــف توســط مترجمــان 
کــه قــرآن را بــه  کنیــم. انصاریــان  و بــه ایــن جوامــع عرضــه 
مــا  کــرد:  بیــان  اســت،  کــرده  منتشــر  مختلــف  زبان هــای 
ــم؛  کرده ای ــا اصــاح  ــان ترجمــه ی ــه زب ــا ن ــه هشــت ی ــرآن را ب ق
مترجــم  بــه  خودمــان  هــم  مواقعــی  در 
ناشــر  ایــن  داده ایــم.  ترجمــه  درخواســت 
منتشــر  نهادهــا  کــه  قرآن هایــی  دربــاره 
می کننــد و قرآن هــای چینــی متذکــر شــد: 
نمی زنــد.  ضربــه ای  دولتــی  قرآن هــای 
ترجمــه  نمونــه  دو  حکومتــی  نهادهــای 
کــه خــوب  کرده انــد  چینــی و روســی منتشــر 
هــم بــود؛ امــا دربــاره قرآن هــای چینــی درنظــر داشــته باشــیم 
کار  کــه انتشــار قــرآن بایــد در خــود ایــران انجــام شــود؛ بــا ایــن 
کــه از چیــن قــرآن  بــه قــرآن احتــرام گذاشــته می شــود. افــرادی 

نمی برنــد. ســودی  می کننــد،  وارد 

انتقادی دیگر از قرآن های چاپ چین
گفــت: »احســان علیخانــی« بــه  مدیــر شــبکه ســه ســیما 
برنامــه تحویــل  ویــژه  اجــرای  گذشــته،  روال ســال های 

ســال شــبکه ســه ســیما را برعهــده دارد. 
غامرضــا میرحســینی، مدیــر شــبکه ســه ســیما، در پاســخ 
برنامــه  چگونگــی  دربــاره  فــارس  خبرنــگار  ســوال  بــه 

طبــق  گفــت:  شــبکه  ایــن  ســال  تحویــل 
کــه انجــام دادیــم، قــرار  برنامه ریزی هایــی 
اســت حــدود 12 ســاعت، یعنــی از ســاعت 
21 تــا 9 صبــح روز بعــد، برنامــه ای طوالنــی 
ــا اجــرای احســان علیخانــی بــه روی آنتــن  ب
شــبکه ســه بــرود. وی ادامــه داد: از همیــن 
االن بــه شــما وعــده برنامــه ای جــذاب را از 

ایــن شــبکه خواهنــد داشــت. میرحســینی در ادامــه افــزود: 
کــه بخشــی از برنامــه ســه ســتاره  ــدارک ایــن هســتیم  در ت
گذشــته توســط احســان علیخانــی بــه مــدت  کــه ســال  را 
برتــر  چهره هــای  معرفــی  بــه  و  شــد  پخــش  هفتــه  یــک 

شــبکه ســه در طــول 20 ســال فعالیــت خــود پرداخــت، 
امســال هــم بــه همــان ســبک داشــته باشــیم؛ فقــط بــا ایــن 
تفــاوت کــه بــازه زمانــی معرفــی چهره هــای برتــر ایــن شــبکه 
در طــول یــک ســال جدیــد ســیما، بررســی خواهــد شــد و 
ــر  گســترده تر و جذاب ت کــه امســال ایــن برنامــه  امیدواریــم 
دربــاره  ســه  شــبکه  مدیــر  شــود.  تولیــد 
گفــت:  برنامه هــای نــوروزی ایــن شــبکه نیــز 
از برنامه هــای نــوروز غیــر از ســریال »بیمــار 
ــون  ــابقه ای چ ــه مس ــم ب ــتاندارد« می توان اس
کنــم؛ بــا ایــن تفاوت  »آقــای گزارشــگر« اشــاره 
مختلــف  حوزه هــای  مســابقه  ایــن  کــه 
پوشــش خواهــد  فوتبــال  از  غیــر  را  ورزشــی 
کنــار ایــن برنامــه، برنامــه ای با عنــوان »میهمان ما  داد. در 
کــه در آن  باشــید« در حــوزه ســبک زندگــی خواهیــم داشــت 
بــه رقابــت میــان شهرســتان های مختلف در حوزه  آشــپزی 

می شــود. پرداختــه 

نوروز امسال 12 ساعت با »احسان علیخانی«

کشور )تومان( جدول فروش سینماهای 

فرهنگ و هنر شنبه  24 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 91معرفی فیلم ناهید ســـــال دوم        ݡسݒ

ــا عنــوان »اقیانــوس آرام«  پنجمیــن مجموعــه شــعر جدیــد علیرضــا بهرامــی ب
کــه وی می گویــد ایــن مجموعــه را بــا تاثیــر از  در حالــی منتشــر شــده اســت 

کشــور ســروده اســت.  ســفرهایش بــه تمامــی اســتان های 
ــد: »اقیانــوس آرام« مجموعــه  گوی ــگار مــی  علیرضــا بهرامــی شــاعر و روزنامه ن
گفــت کــه می تــوان   ۵۲ شــعر را در قالــب آزاد، در ۱۲۰ صفحــه شــامل می شــود 

کارهای من است.  قطعه ای منطقی از سیر طبیعی 
کــه  وی ادامــه داد: در واقــع در شــعرهای ایــن مجموعــه، آن جهان بینــی را 
به عنــوان یــک شــاعر در حــال حاضــر دارم و چنــد ســال پیــش نداشــته ام و 
ــرد. از  ک ــس  ــا ح کام ــوان  ــت، می ت ــم داش ــم نخواه ــر ه ــدی دیگ ــاال چن احتم

ــت. ــور اس ــم همین ط ــان ه ــرم و زب ــر ف نظ
تمامــی  بــه  کــه  ســفرهایی  از  کامــا  مجموعــه  ایــن  شــعرهای  افــزود:  او   
کشــور دیگــر داشــته ام، تاثیــر پذیرفتــه اســت؛ در  کشــور و چندیــن  اســتان های 

کــه در طــول تاریــخ، بــه  واقــع در ایــن شــعرها، همــان انســان ســرگردانی هســتم 
ــا وجــود همــان ســؤال ها  ــی میان ســالی، ب هــر ســو دویــده اســت؛ بعــد در حوال
گرفتــه اســت و بیشــتر بــه ایــن فکــر می کنــد  کمــی آرام  و تردیدهــا، روحــش 
کــه به جــای تغییــر دادن دنیــا، جهــان را بــه شــکل مجــازی، در شــعرهایش 

تغییــر دهــد. 
کــرد: بــه بیــان دیگــر، هــم به واســطه  فعالیــت رســانه ای و هــم  بهرامــی اضافــه 
ــعرهایم  ــی در ش ــرم، از چیزهای ــی می ب ــس ماجراجوی ــه از ح ک ــی  ــر لذت به خاط
ــا یــک نقطــه  دور  کوله پشــتی برنداشــته بــودم و ت گــر  کــه قطعــا ا حــرف زده ام 
کــه  ســفر نکــرده بودم،اصــا بــا ایــن مفهموم هــا و تصویرهــا آشــنایی نداشــتم 
کارهایــم بیــاورم. او ادامــه داد: البتــه  بخواهــم آن هــا را در بیانــی شــاعرانه، در 
کــرده ام و ســفرنامه های  کــه در ســفرهایم تهیــه  کلــی عکــس و فیلــم  بــا وجــود 
کــرده ام این اســتفاده  کــرده ام ســعی  کاغــذ حــک  کــه در ذهنــم و روی  بســیاری 
فکــر  بیایــد.  شــعرها  در  غیرافراطــی  و  معقــول  به شــکلی  بکــر،  فضاهــای  از 
ع خودنمایــی؛ درحالی کــه مــن  گــر غیــر از ایــن بــود، می شــد یــک نــو می کنــم ا
کــه جهــان و انســان،  در شــعرهایم بــه ایــن تفکــر امــروزم، پای بنــد بــوده ام 
آن  بــرای  سیاســتمداران  نــدارم  کاری  مــن  کــه  فرامرزی انــد  مفهوم هایــی 
کشــیده اند؛ بلکــه خــودم صحــرا بــه صحــرا و دریــا بــه دریــا،  چــه نقشــه ای 

کــه حکــم معشــوقه را برایــم دارد.  گمشــده ای می گــردم  به دنبــال 
مجموعــه شــعر »اقیانــوس آرام« به بهــای ۹۰۰۰ تومــان ازســوی نشــر مرواریــد 

بــه بــازار نشــر عرضــه شــده اســت. 
برایــت  دنیــا  آخــر  »تــا  شــعرهای  مجموعــه  پیش تــر  بهرامــی  علیرضــا  از 
کــه نیســت« و »غــم  می نویســم«، »وقتی کــه بــرف می بــارد«، »اصــا مهــم 
صــدای تــو یعنــی...« به همــراه چنــد اثــر تالیفــی و پژوهشــی دیگــر منتشــر شــده 
ــا مجموعــه غــزل »غــم صــدای تــو یعنــی...« نامــزد  اســت. او پیــش از ایــن ب

کتــاب ســال جمهــوری اســامی بــود. جایــزه 

اولیــن  »ناهیــد«،  ســینمایی  فیلــم   
»ناهیــد«  اســت.  پناهنــده  آیــدا  ســاخته 
اجتماعــی  و  عاشــقانه  داســتانی  بــا 
شــخصیت ها  و  اســت  شــخصیت محور 
داســتان  پیشــبرد  بــرای  اصلــی  محــرک 

 . هســتند
مبنــای  بــر  کــه  »ناهیــد«  رئالیتــه  فیلــم 
مرکــز  محصــول  شــده،  بنــا  واقع گرایــی 
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی اســت. نیــکان فیلــم، پخــش ایــن 
فیلــم را در ایــران و نــوری پیکچــرز، پخــش بیــن المللــی آن را برعهــده 

دارد. 
فیلــم »ناهیــد« جایــزه آینــده درخشــان بخــش نوعــی نــگاه شــصت و 
کــن فرانســه، جایــزه ویــژه هیئــت  هشــتمین جشــنواره بین المللــی فیلــم 
داوران سی و ششــمین جشــنواره بین المللــی و تخصصــی فیلمبــرداری 
توســط  کشــور مقدونیــه )جایــزه دوربیــن طایــی  کــی در  مانا بــرادران 
مرتضــی قیــدی، فیلمبــردار ایــن فیلــم(، جایــزه راجــر ایبــرت )منتقــد 
کارگردانــان نــو در پنجاه و یکمیــن  فقیــد آمریکایــی( در بخــش رقابتــی 
فیلــم  بهتریــن  جایــزه  آمریــکا،  گو  شــیکا فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
بین المللــی  جشــنواره  در  فرانســه  فیلــم  منتقدیــن  انجمــن  ســینمایی 

کــرده اســت. کســب  فیلــم مســتقل بــوردو و ... را 
بازیگران:

رحیمی ســام پوریــا  محمــد زاده،  نویــد  بازغــی،  پژمــان  بیــات،  ســاره    
نسرین بابایی، میاد حسین پور

نگاهی به پنجمین مجموعه شعر علیرضا بهرامی

شعرهایی با طعم سفر
معرفی فیلم ناهید

محمد رسول اهلل )ص( 

نهنگ عنبر 

ایران برگر 

شاهزاده روم )انیمیشن( 

رخ دیوانه 

۱۴,۴۰۳,۲۵۰,۳۰۷

۷,۰۱۳,۹۸۷,۶۰۰

۴,۶۳۴,۴۳۹,۷۰۰

۳,۶۲۴,۶۰۳,۸۰۰

۲,۷۸۳,۷۶۴,۹۰۰

خالق سیا ساکتی
یــن آثــار او  وف تر یســت اســت. از جملــه معر یکاتور بهــرام عظیمــی کارگــردان انیمیشــن، فیلمنامه نویــس، طــراح کاراکتــر و کار
انیمیشــن های تبلیغاتــی راهنمایــی و رانندگــی )ســیا ســاکتی و داوودخطــر(، انیمیشــن های آقــای ایمنــی و کارگردانــی فیلــم بلنــد 

انیمیشــن تهــران ۱۵۰۰ اســت.

در قاب تصویر



  اصفهان 
 میزبان ششمین اردوی آمادگی 

تیم ملی والیبال دختران
اســتان  والیبــال  عمومــی  هیئــت  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان، ششــمین اردوی آمادگــی تیــم ملــی والیبــال 
بیســتم  سه شــنبه  روز  از  کشــورمان،  جــوان  دختــران 
بهمــن مــاه جــاری در اصفهــان تشــکیل یافتــه اســت. 
ایــن اردو بــه مــدت 9 روز زیــر نظــر مربیــان تیــم ملــی 
والیبــال دختــران جریــان خواهــد داشــت و در روز 29 
ســرمربی  صادقــی،  فریبــا  می پذیــرد.  پایــان  بهمــن 
تیــم ملــی والیبــال دختــران جــوان اعــام داشــت: 24 
کشــور بــه ایــن اردو دعــوت  والیبالیســت از 11 اســتان 

شــده اند. 

     هیئت والیبال درچه 
قهرمان لیگ نوجوانان دختر

مقــام  شایســتگی  بــا  درچــه،  نوجوانــان  والیبــال  تیــم     
قهرمانــی لیــگ نوجوانــان دختــر اســتان اصفهــان را بــه 
نوجوانــان دختــر  لیــگ  والیبــال  مســابقات  آورد.  دســت 
آغــاز  مهرمــاه  پنجشــنبه 16  روز  از  کــه  اصفهــان  اســتان 
مــدت چهــار  در  انجــام 84 مســابقه  از  پــس  بــود،  شــده 
کار خــود  ــه  ــی تیــم هیئــت والیبــال درچــه ب ــا قهرمان مــاه ب
تیــم   23 مســابقات،  ایــن  مقدماتــی  دور  در  داد.  پایــان 
گــروه بــا هــم دیــدار  شــرکت کننده از سراســر اســتان در 6 
گــروه 2 تیــم بــه دوربعــد »حذفــی« راه  کــه از هــر  کردنــد 
مرحلــه  ایــن  در  کــه  دیدار  هایــی  از  پــس  و  کردنــد  پیــدا 
گرفــت، شــش تیــم برتــر هیئــت درچــه، باشــگاه  صــورت 
کاشــان، شــاهین شــهر،  ذوب آهــن الــف، هیئــت والیبــال 
نهایــی  مرحلــه  بــه  ریــف  باشــگاه  و  کلیشــاد  شــهرداری 
گــروه بــه صــورت دوره ای باهــم  کردنــد و در یــک  صعــود 
ــه در نهایــت تیــم خــوش نقــش و  ک ــد  ــه رقابــت پرداختن ب
قدرتمنــد هیئــت والیبــال درچــه مقــام قهرمانی را به دســت 
کاشــان نایــب قهرمــان شــد و تیم  هــای  آورد؛ تیــم هیئــت 
کلیشــاد بــه ترتیــب ســوم وچهــارم شــدند.  ذوب آهــن الــف و 
در پایــان بــا حضورمســئوالن هیئــت والیبال اســتان و خانم 
کاپ  فریبــا صادقــی، نایب رییــس هیئــت در امــور بانــوان، 

و مــدال و احــکام تیم  هــای برتــر اهــدا شــد. 

    پیروزی بانوان ذوب آهن 
در لیگ برتر والیبال

و  ارومیــه  شــهرداری  بانــوان  والیبــال  تیم  هــای  دیــدار     
ذوب آهــن اصفهــان، بــا برتــری تیــم ذوب آهــن خاتمــه 
یافــت. در هفتمیــن هفتــه مســابقات لیــگ برتــر والیبــال 
ــال  ــم والیب ــان تی ــان میزب ــن اصفه ــور، ذوب آه کش ــوان  بان
یکطرفــه  بــازی  ایــن  در  بــود.  ارومیــه  شــهرداری  بانــوان 
بانــوان والیبالیســت باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان، یکــی از 
ــا نتایــج  تیم  هــای مدعــی قهرمانــی، درســه ســت پیاپــی  ب

10/25ــــ 13/25 و 17/25 بــه برتــری رســید.

کالس تئوری    
ارتقای مربیگری درجه2والیبال

اســتان  والیبــال  عمومــی  هیئــت  روابــط  گــزارش  بــه 
مربیگــری  ارتقــای  تئــوری  کاس  دوره  یــک  اصفهــان، 
درجــه 2والیبــال بــا همــکاری هیئــت والیبــال اســتان و 
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان اصفهــان برگــزار شــد. در 
کــه بــا حضــور 25 شــرکت کننده تشــکیل شــده  کاس  ایــن 
بــود، در روز نخســت، اســتاد علــی زمانــی دربــاره دروس 
روز  گفــت؛  زبــان تخصصــی ســخن  و  مربیگــری  اصــول 
دوم دروس اختصاصــی حرکت شناســی و آسیب شناســی 
دکتــر  ســوم  روز  و  گردیــد  ارایــه  دکترپورمقــدم  توســط 
موحــدی  در ارتبــاط بــا دروس فیزیــو لــوژی و علــم تمریــن 
کاس مجتبــی مســاح بــود.  مطالبــی را ایــراد نمــود. مدیــر 

 

  کالس مربیگــری درجه 2 
والیبال مردان در اصفهان

اســتان  والیبــال  عمومــی  هیئــت  روابــط  گــزارش  بــه 
 2 3بــه  درجــه  ارتقــای  کاس  دوره  یــک  اصفهــان، 
ــال  ــت والیب ــکاری هیئ ــا هم ــردان، ب ــال م ــری والیب مربیگ
اســتان و هــال احمــر شهرســتان اصفهــان برگــزار شــد. در 
ایــن کاس کــه بــا حضــور 25مربــی برگــزار شــده بــود، آقــای 
فدراســیون  اعزامــی  از  مــدرس  پشــنگ،  محمدصــادق 
والیبــال جمهــوری اســامی  ایــران و آقــای مجیــد خلیلــی، 
کار  از 60 ســاعت  پــس  کــه  کاس بودنــد  کمک مــدرس 
)عملــی و تئــوری( در آزمــون نهایــی، بــه 24 نفر گواهینامه 
کــه نتوانســته بــود  گرفــت و تنهــا یــک نفــر  قبولــی تعلــق 
نمــرات الزم را بــه دســت آورد، مــردود شــد. مدیریــت ایــن 
کاس بــا مجتبــی مســاح، یکــی از کارکنــان جمعیــت هــال 

احمــر اصفهــان و داوران جــوان والیبــال بــود. 

        لیگ جهانی والیبال
 در اصفهان

کشــور، در جلســه  وزیــر ورزش وجوانــان  گــودرزی  محمــود 
کــرد: بــا رییــس  بــا آقــای زرگرپــور اســتاندار اصفهــان  اعــام 
فدراســیون والیبــال، گفت وگوهایــی درارتبــاط با برگــزاری یک 
گرفتــه اســت.  ــی در اصفهــان صــورت  ــدار لیــگ جهان ــــ دو دی
گــزارش روابــط عمومی هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان و  بــه 
»ورزش ســه« و بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم محمــود گودرزی 
وزیــر ورزش وجوانــان، در نشســتی بــا اســتاندار اصفهــان، بــا 
اشــاره بــه درخواســت ایــن شــهر مبنــی بــر میزبانــی رویدادهــای 
گفــت: بــا محمدرضــا داورزنــی، رییــس  بین المللــی ورزشــی 
کراتــی بــرای برگــزاری یــک ــــ دو  کشــور مذا فدراســیون والیبــال 
دیدارلیــگ جهانــی والیبــال در اصفهــان بــه عمــل آمــده اســت 
کــه در صــورت تحقــق، ایــن امــر می توانــد تاثیــر بســزایی در 
گرایــش جوانــان منطقــه بــه ایــن رشــته پرتحــرک و جــذاب 
داشــته باشــد. وزیــر ورزش و جوانــان ایران تصریح کــرد: ایجاد 
دالر  میلیــون  جهانــی 15  لیــگ  بــرای  ویدیوچــک  سیســتم 
هزینــه نیــاز دارد و تــاش داریــم بــا ایجاد این سیســتم میزبانی 
یکــی ـ دو دیــدار لیــگ جهانــی در اختیــار اصفهــان قــرار بگیــرد.

کوتاه از والیبال:

 خیلی خوشحالم
که از سایپا جدا شدم  

در  خــودش  وضعیــت  درخصــوص  نــوروزی  رضــا 
ــه  ــم ب ــن تی ــرای ای گل ب ــاال دو  ــا ح ــه ت ــکان و اینک پی
ــگار ورزشــی خبرگــزاری  ثمــر رســانده اســت، بــه خبرن
گفــت: مــن در پیــکان آرامــش دارم. اینجــا  تســنیم 
همــه چیــز خــوب پیــش مــی رود؛ مــا یــک تیم جــوان و 
کــه همــه بــه دنبال پیشــرفت هســتند؛  مســتعد داریــم 
هــم  باشــگاه  مســئوالن  و  مربیــان  اینکــه  ضمــن 
نهایــت تــاش خــود را بــرای موفقیــت پیــکان انجــام 
می دهنــد. اینجــا بــه مــن هــم احتــرام می گذارنــد و 
کــه از ســایپا جــدا شــدم و پیــکان  خیلــی خوشــحالم 

کــردم. را انتخــاب 
برتــر  لیــگ  بــه  پیــکان  صعــود  شــانس  دربــاره  وی 
اول  دســته  لیــگ  در  مــا  شــرایط  کــرد:  خاطرنشــان 
ــم. تمــام  ــی داری خــوب اســت و حاشــیه امنیــت خوب
تاشــمان را می کنیــم تــا دوبــاره پیــکان لیــگ برتــری 
مــن  داد.  خواهــد  خ  ر قطعــا  اتفــاق،  ایــن  و  شــود 
کــردم و دوبــاره بــا ایــن  گاهــی انتخــاب  پیــکان را بــا آ

گشــت. تیــم بــه لیــگ برتــر بازخواهــم 
کــدام تیــم قهرمــان  نــوروزی دربــاره اینکــه در لیــگ برتــر 
کــه بیــن مدعیــان  خواهــد شــد، اظهــار داشــت: بــا رقابتــی 
وجــود دارد، هیــچ چیــزی قابــل پیش بینــی نیســت، ولــی 
مــن امیــدوارم پرســپولیس قهرمــان شــود. مــن عاشــق ایــن 

تیــم هســتم و امیــدوارم جــام را بــاالی ســر ببــرم.

 فشار عصبی یک استقاللی 
برای بازی خوب پرسپولیس!

کــه  منصــور رشــیدی، دروازه بــان و مربــی اســبق اســتقال 
تیــم  ایــن  عملکــرد  منتقــدان  جــزو  اخیــر  هفته  هــای  در 
»در  می گویــد:  آن هــا  ضعیــف  بــازی  دالیــل  دربــاره  بــود، 
تعطیــات لیــگ، بایــد تمرینــات خــوب و اصولــی بــرای تیــم 
لحــاظ می شــد تــا شــرایط بهتــر شــود؛ ولــی اســتقال نــه تنهــا 
پیشــرفت نداشــته، بلکــه در 2 بــازی متوالــی برابــر ذوب آهــن 
بــازی نخســت  کــه در  گرفــت  امتیــاز  اهــواز 2  اســتقال  و 
کمــك داور.  رحمتــی، ناجــی تیــم شــد و در مســابقه دوم، 
ــی چــه بحرانــی ایجــاد می کــرد؟ می دانیــد 2 شکســت متوال
ســر  از  نیســت؛  دشــمنی  ســر  از  می کنــم  انتقــاد  مــن  گــر  ا  
دلســوزی و عشــق بــه ایــن تیــم اســت. خــدا شــاهد اســت 
تماشــای ایــن 2 بــازی فشــار عصبــی زیــادی بــه مــن وارد 
کــه دیــدم پرســپولیس چطــور  کــرد ؛ بــه خصــوص زمانــی 
بــود.  داده  قــرار  فشــار  تحــت  اصفهــان  در  را  ذوب آهــن 
بازیکنــان آن هــا نصــف بازیکنــان تیــم مــا ســابقه ملــی و 
ــی مشــخص اســت خــوب تمریــن  ــد، ول کیفیــت فنــی ندارن

دارنــد.« برنامــه  هــر مســابقه  بــرای  و  می کننــد 
پیغامــی  بــرای  چــه  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او   
مظلومی داریــد، می گویــد: »بازیکــن بــه روحیــه و جاه طلبــی 
مربــی اش هــم نــگاه می کنــد. رفتــار و گفتــار مربی در کنــار کار 
کار تیمــی  فنــی، تمریــن و برنامــه، ارنــج و تعویــض خــوب در 
تاثیــر مســتقیم می گــذارد. بازیکنــان بایــد خوب تمریــن داده 
کــه در زمیــن حضــور  شــوند و طــوری بــا آن هــا صحبــت شــود 
موثــری داشــته باشــند و بــه تیــم حریــف اجــازه ندهنــد تــوپ 
را بدوانــد؛ چــون همیــن اســتقال اهــواز وقتــی چنــد دقیقــه 
ــه  ــرژی و روحی ــد، ان عملکــرد ضعیــف اســتقال تهــران را دی
ــه قــدرت  ک ــه ایــن نتیجــه رســیدند  گرفــت. بازیکنانشــان ب
در چنــد  آن شــکل  بــه  و  دارنــد  را  شکســت دادن حریــف 
صحنــه در زمیــن اســتقال تهــران خیمــه می زدند.«/خبرآنایــن

تشکر سرمربی استقاللی از چهره 
محبوب سرخ پوشان پایتخت

و  نفــت  بــازی  از  قبــل  ایــران  فوتبــال  محبــوب  چهــره 
کنــار نفتی  هــا بــود و نزدیــک بــه دو ســاعت بــا  الجیــش، 
گــپ و گفت وگــو داشــت.  علیرضــا منصوریــان و دســتیارانش 
کریمــی  بــرای بازیکنــان نفــت  بعــد از صــرف ناهــار، علــی 
گفــت: بایــد نهایــت تــاش خــود را  کــرد و  آرزوی موفقیــت 
کریمــی  در ایــن دیــدار بــا هــم خاطــرات  کننــد. منصوریــان و 
کردنــد و دربــاره تیــم ملــی هــم حرف  هایــی  قدیمــی  را مــرور 
زدنــد؛ البتــه ســرمربی نفــت از مشــکات شــدید مالــی تیمــش 
گفــت. منصوریــان در ایــن بــاره می گویــد: »علــی واقعــا  هــم 
کار و بــار  کــرد. همــه مــا شــرمنده او هســتیم. تمــام  کار بزرگــی 
کنــار نفــت باشــد و از مــا حمایــت  کــرد تــا  و زندگــی اش را ول 
گذشــته هــم  کارهــا می کنــد و ســال  کنــد. او همیشــه از ایــن 
کــرده بــود. علــی واقعــا بــه مــا دلگرمــی داد و  از نفــت حمایــت 

نمی کنیــم. فرامــوش 

همگام با ورزش

پیروزی  هــای  دربــاره  ایــن  از  پیــش     
سرویس فرهنگی

اصغر قلندری  
ــه تیــم والیبــال رعــد پدافنــد هوایــی  مقتدران
کــه بــا جمعــی از جوانــان بــی ادعــای والیبــال  اصفهــان نوشــتیم 
اصفهــان در ایــن تیــم، در ســا یــه دوســتی و مــودت، حریفــان خــود 
را یکــی پــس از دیگــری دردور مقدماتــی لیــگ یــک کشــور از پیــش 
رو برداشــتند وجــزو هشــت تیــم برتــر پــای بــه مرحلــه پلــی آف 

نهادند. 
تیــم والیبــال رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان در روز چهارشــنبه 
14 بهمــن مــاه، در اولیــن بــازی پلــی آف، بــه مصــا ف  تیــم ســفیر 
کــرده بــود.  کســب  گــروه خــود مقــام چهــارم را  کــه در  گیــان رفــت 
ایــن بــازی در ســالن هفــده شــهریور ورزشــگاه تختــی اصفهــان 
برگــزار شــد و در نهایــت بــا حســاب 3 بــر 0 بــه ســود تیــم رعــد پدافند 
بــه اتمــام رســید؛  امــا در بــازی دوم روز یکشــنبه 18بهمن مــاه 
گیــان بــه  کــه در ســالن عضــدی رشــت برگــزار شــد، تیــم ســفیر 
لطــف ســرویس  های زهــردار خــود و حمایــت یکپارچــه و بی امــان 
تیــم  تــا  کــرده بودنــد  کــه  در ســالن حضــور پیــدا  گرانی  تماشــا
کننــد، موفــق شــد تیــم رعــد را بــا شکســت  محبوبشــان را تشــویق 
کنــد؛ لکــن بــا احتســاب امتیــازات بــه دســت آمــده  3 بــر 1 بدرقــه 
و  سرنوشت ســاز  بــازی  حقیقــت  در  کــه  ســوم  بــازی  میزبانــی 
تعیین کننــده تیــم صعودکننــده بــه مرحلــه نیمه نهایــی محســوب 
می شــد و از حساســیت فــوق العــاده ای برخــوردار بــود، بــه تیــم 

اصفهــان داده شــد.
دیــدار نهایــی ایــن دو تیــم در مرحلــه پلی آف، عصر روز چهارشــنبه 
بین المللــی  داور  ابراهیــم زاده،  محمــد  داوری  بــه  21بهمــن 
از  ملــی  داور  پارســه،  میثــم  و  قــم   مقــدس  و  زیارتــی  شــهر   از 
تهــران، در حضــور آقــای علــی یــاوری، ناظــر و نماینــده فدراســیون 
کــه از جملــه داوران پیشکســوت بین المللــی والیبــال می باشــد 
ــی  گردان عل ــا ــر ش ــار دیگ ــد و ب ــام ش ــهریور انج ــده ش ــالن هف در س
بهرامی نیــا، مربــی جــوان و تحصیلکــرده تیــم رعــد، بــه مشــابه 
 )19  /25 و   26/28 )15/25ـــــ   0 بــر   3 حســاب  بــا  اول  بــازی 
فاتــح ایــن بــازی پــر افــت وخیــز امــا زیبــا وجــذاب شــد و بــه مرحلــه 
کــرد. باشــگاه رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان  نیمه نهایــی راه پیــدا 
باحمایــت بی دریــغ ســردار ســرتیپ ابــاذر جــوکار، فرمانــده پدافنــد 
کــه در راس مدیریــت باشــگاه  و ســرهنگ دکتــر ابوالفضــل توکلــی 
قــراردارد، تحــول و تنــوع خاصــی در تمــام ابعــاد ورزشــی داشــته 
ایــن  بســکتبال  و  والیبــال  تیم  هــای  پرقــدرت  حضــور  اســت؛ 
کســب موفقیت  هــای ارزشــمند  کشــور و  باشــگاه در لیــگ یــک 
گســترش و رشــد  ایــن دو تیــم در مســابقات و همچنیــن بســط و 
و پیشــرفت ایــن دو رشــته ورزشــی، مرهــون تدابیــر و اندیشــه  های 
اندیشــمند  و  فعــال  زیرمجموعــه  و  عامــل  مدیــر  آینده نگرانــه 
ــه  ــه ب ک ــوده  ــوع ب ــای متن ح و برنامه  ه ــر ــری ط ــان در به کار گی ایش
یقیــن در طــول ســال  های اخیــر حاصــل شــده اســت؛  در ایــن 

ــرا  ــت؛ زی ــته اس ــزایی داش ــهم بس ــی، س ــر توکل ــرهنگ دکت ــن س بی
وی اهــل ورزش و از خانــواده ورزش بــه حســاب می آیــد و تــاش 
می کنــد تــا ورزش ایــن باشــگاه، تعریــف واقعــی را بــه خــود بگیــرد.
کــه  ســرهنگ دکترابوالفضــل توکلــی، از جملــه مدیرانــی اســت 
کار و تــاش و خاقیــت اســت و برخــاف بعضــی مدیــران  عاشــق 
و  کار  بــه  دیــده می شــوند،  بــه عنــوان مدیــران هزینه ســاز  کــه 
دســتیابی بــه افتخــار و بــه قــدرت رســاندن باشــگاه رعــد پدافنــد 

کمتریــن هزینــه اعتقــاد دارد.  هوایــی اصفهــان، آن هــم بــا 
کنــون بــا مدیریــت  بــه هــر تقدیــر ورزش پدافنــد هوایــی اصفهــان ا
ســرهنگ دکتــر توکلــی جــوان و بــا تجربــه، توانســته اســت  فضــای 
زیــر  ارشــد و  نــزد مقامــات  را در  گــرم و صمیمــی  و پراعتمــادی 
مجموعــه خــود  از بــزرگ تــا پایــه ایجــاد کنــد تــا نتایــج قابــل قبولــی 
حاصــل شــود و تیم  هــای والیبــال و بســکتبال ایــن باشــگاه، بــا 

کادر فنــی بــا دانــش وجــوان و پرانــرژی در لیــگ  برخــورداری از 
ح شــوند و بــه عنــوان تیم  هــای بــزرگ بــه شــمار آینــد. یــک  مطــر
کــه اهــل رســانه نیســت و کم حــرف اســت  دکتــر توکلــی بــا وجــودی 
امــا منطقــی ســخن می گویــد و معتقــد اســت: تیم  هــای ورزشــی 
ــا  ــد در دراز مــدت در لیــگ یــک حفــظ شــوند و ب ایــن باشــگاه بای
تقویــت و ایجــاد انگیــزه بیشــتر مجــوز حضــور در لیــگ برتــر را بــه 
دســت آورنــد. وی معتقــد اســت: بــا ایــن حــال بایــد بیشــتر تــاش 
ــا حفــظ تیم  هــای فعلــی، یعنــی  کــه همان ــا اهــداف اصلــی  شــود ت
والیبــال و بســکتبال در لیــگ یــک اســت، عملــی شــود. البتــه در 
گســترش و توســعه  صــورت فراهــم بــودن بســتری مناســب بــرای 
کــه امیدواریــم  ورزش ایــن باشــگاه، برنامه  هایــی مــد نظــر داریــم 
ــاری خــدا و حمایــت از ســوی مقــام فرماندهــی در آینــده ای  ــه ی ب

کننــد.  نزدیــک تحقــق پیــدا 

کشور: درسومین بازی پلی آف لیگ یک 

صعود مقتدرانه رعد پدافند به مرحله نیمه نهایی

 در لیــگ برتــر ووشــوی مــردان، هیئــت ووشــوی مایــر، دانشــگاه آزاد
 شــهرداری مــارد، هیئــت سیســتان و بلوچســتان، رنــگ فیــروزه 
قوامیــن پــاس  بندرعبــاس،  شــهرداری  جنوبــی،  پــارس   شــیراز، 

شــینگ یــی چــوان و هیئــت اردبیــل حضــور دارنــد. مســابقات در 
گــروه، راهــی نیمه نهایــی  گــروه برگــزار می شــود و 2 تیــم برتــر هــر  دو 

ششــم  گروهــی،  مرحلــه  پایانــی  هفتــه  می شــوند. 
و  دانشــگاه  بــر  عــاوه  تــا  می شــود  برگــزار  اســفندماه 
پــارس جنوبــی، دو تیــم دیگــر راه یافتــه بــه نیمــه نهایــی 
و  نیمه نهایــی  مرحلــه  دیدارهــای  شــوند.  مشــخص 
نهایــی لیــگ برتــر ووشــوی مــردان ایــران نیــز، روز 20 

انجــام خواهــد شــد. اســفندماه 
نتایج گروه یک:

هفته هفتم:
شهرداری مارد 7 - رنگ فیروزه شیراز  1

دانشگاه آزاد اسامی  11 - هیئت ووشوی مایر  2
هفته هشتم:

هیئت ووشوی مایر  10 - هیئت سیستان و بلوچستان  0
دانشگاه آزاد اسامی  9 - شهرداری مارد  4

جدول رده بندی:
1-دانشگاه آزاد با  21 امتیاز

2-هیئت ووشوی مایر با  12 امتیاز
3-شهرداری مارد با  7 امتیاز

نتایج گروه دوم:
هفته هفتم:

هیئت اردبیل  0 - شهرداری بندرعباس  10
پــاس قوامیــن 12 - شــینگ یی چــوان )عمــران 

اریکــه(  0
هفته هشتم:

پاس قوامین 2 - پارس جنوبی  11
شینگ یی چوان )عمران اریکه(  1 - شهرداری بندرعباس  10

جدول رده بندی:
1-پارس جنوبی  18 امتیاز

ادامه پیروزی های دانشگاه آزاد و پارس جنوبی در لیگ برتر ووشو
در هفتــه بیســتم لیــگ برتــر دو تیــم ســایپا و ســپاهان 

دیــروز ســاعت 15 بــه مصــاف هــم رفتنــد. 
در ایــن بــازی میــرداوودی )59(  علــی زینالــی )77( 
ــپاهان  ــرای س ــرا )2+90( ب ــیانو پری ــایپا و لوس ــرای س ب
در  خلعتبــری  محمدرضــا  اینکــه  ضمــن  زدنــد؛  گل 

دقیقــه 53 یــک پنالتــی بــرای ســپاهان 
هــدر داد تــا ایــن تیــم همچنــان در رده 
و  باشــد  داشــته  حضــور  جــدول  دهــم 
گــوش خــود  خطــر پدیــده را هــم بیــخ 
کنــد. ســایپا هــم بــا ایــن بــرد بــه  حــس 

کــرد. رده ســوم جــدول صعــود 
هفتــه بیســتم لیــگ برتــر، ســاعت 15 

اصفهــان  فوالدشــهر  ورزشــگاه 
کمک هــا: حمیــد غمــزه،  داور: شــاهین حــاج بابایــی؛  

محمدرضــا مدیرروســتا و هــادی حاج عباســی 
گردانــی )1+45 (، وریــا غفوری)86(  کارت زرد: حبیــب 

از سپاهان؛
بازیکنان سپاهان:

 رحمــان احمــدی، لئونــاردو پادووانــی، فاضلــی )66 
امیــن منوچهــری(، محمدعلــی احمــدی، حبیــب   -
ــی  ــا غفــوری، عل گردانــی)46 - محمــد روشــندل(، وری
رســول   -  65( ایبریچیــچ  ســنیاد  کریمــی، 
محمدرضــا  موســایف،  فوزیــل  نویدکیــا( 

پریــرا. لوســیانو  و  خلعتبــری 
سرمربی: ایگور استیماچ

بازیکنان سایپا:
علیدوســت  شــاه  روزبــه  فــاح زاده،  حامــد 
ابراهیــم  زینالــی،  علــی  ایوبــی،  مجیــد 
محمــد   -  81( میــرداوودی  میــاد  صادقــی، 
رحمانــی ماهــان  شــکوری،  ابراهیــم   ســلطانی مهر(، 

مهدی ترابی، حامد شیری و آندرانیک تیموریان
سرمربی: مجید جالی

نتیجه دیدار دو تیم سپاهان و سایپا

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!شنبه  24 بهمن ماه 139۴
صعود مقتدرانه رعد پدافند به مرحله نیمه نهایی ـــمـــاره 91  ســـــال دوم      ݡسݒ

کــه در هفتــه جــاری دادگاه جــرم او  آدام جانســون  هافبک تیــم ســاندرلند 
کــرد  را بــرای داشــتن رابطــه نامشــروع بــا یــک فــرد زیــر ســن قانونــی تاییــد 
عــاوه بــر لکــه دار شــدن نــام و اعتبــارش، حــاال بایــد بــه همــکاری خــود بــا 
ــه صــورت یــک  ــان دهــد؛ چــون ایــن باشــگاه ب ــز پای »گربه هــای ســیاه« نی

ــرده اســت. ک ــرارداد فی مابیــن را فســخ  ــه ق طرف
جانســون 28 ســاله بــه خاطــر جرمــی  کــه در فاصلــه مــاه دســامبر ســال 2014 
کمــه شــد و در  تــا مــاه فوریــه ســال 2015 مرتکــب شــده، در هفتــه جــاری محا
کمــه بــه یــک فقــره از اتهاماتــی کــه بــه وی وارد شــد، اعتــراف کرد؛  ایــن محا

هرچنــد او منکــر ارتــکاب اتهــام اصلــی اش شــده اســت.
بــازی  هجومی ســاندرلند  که  هافبــک  بــود  شــده  اعــام  ایــن  از  پیــش 
امــروز تیمــش برابــر منچســتریونایتد در هفتــه بیست و ششــم لیــگ برتــر 
گذاشــته و ایــن بازیکــن  را از دســت خواهــد داد؛ امــا باشــگاه پــا را فراتــر 
محــروم  تیــم  ایــن  در  بعــدی اش  تمامی بازی هــای  از  را   انگلیســی 

کرده است.
عــاوه بــر باشــگاه ســاندرلند، شــرکت تولیــد لــوازم ورزشــی آدیــداس نیــز بــه 
همــکاری خــود بــا آدام جانســون بــه خاطــر رســوایی اخاقی وی پایــان داده 

اســت.

 ساندرلند 
کرد آدام جانسون را نقره داغ 

ســید جــال حســینی در خصــوص شکســت 2 بــر 0 نفــت تهــران مقابــل 
کــه بــا  گفتــم  گفــت: چنــد روز یــا چنــد هفتــه قبــل از بــازی  الجیــش 
نماینــده  کــه  تیم هایــی  نیســتیم.  قیــاس  قابــل  الجیــش  تیمی مثــل 
ایــران در آســیا هســتند، بایــد همیشــه در ابتــدای فصــل، فوق العــاده 
شکســت  پرقــدرت  تیم هــای  ایــن  مقابــل  تــا  شــوند  بســته  قدرتمنــد 
و در  بودنــد  گذشــته قوی تــر شــده  بــه ســال  نســبت  آن هــا  نخورنــد. 

نهایــت پیــروز شــدند.
کــم  وی ادامــه داد: مــا باختیــم؛ امــا چیــزی از شایســتگی های نفــت 
نمی شــود. تیــم جوانــی داریــم و همیــن باعــث شــد از لحــاظ تجربــه 
دچــار مشــکل شــویم؛ در طــرف مقابــل آن هــا بازیکنــان بــا تجربــه ای 
ع توانســتند بــه برتــری  داشــتند و در نهایــت بــا اســتفاده از همیــن موضــو
برســند. ایــن بــازی هــم تمــام شــد، ولــی مــا بایــد بــرای موفقیــت در 
کنیــم. در فوتبــال ایــران  آســیا خیلــی بهتــر برنامه ریــزی و بیشــتر هزینــه 

مشــکات زیــاد اســت و حــرف زدن دربــاره آن فایــده ای نــدارد.
بــا  یکشــنبه  روز  بــازی  بــرای  تهــران  نفــت  شــرایط  دربــاره  حســینی 
بازیکنــان  و  اســت  حرفــه ای  فوتبــال  کــرد:  عنــوان  تهــران  اســتقال 
کــه فوتبــال و مبــارزه همچنــان ادامــه دارد. همیشــه  مــا بایــد بداننــد 
لیــگ  در  اســت.  فوتبــال  ماهیــت  ایــن  و  دارد  وجــود  باخــت  و  بــرد 
در  بگیریــم.  خوبــی  نتایــج  تــا  دهیــم  ادامــه  را  راهمــان  بایــد  برتــر 
ج خــار شــرایط  ایــن  از  بایــد  امــا  اســت؛  ســخت  کارمــان  برتــر   لیــگ 
بــا  ســختی  بســیار  بــازی  گفــت:  تهــران  نفــت  مدافــع  شــویم.   
ایــران  تیم  هــای  قوی تریــن  جــزو  آن هــا  و  داریــم   اســتقال 

محسوب می شوند. 
کنیــم و امیــدوارم نمایــش  بایــد خودمــان را بــرای ایــن بــازی جمــع وجــور 
کــه در آســیا حــذف شــدیم و از  خوبــی داشــته باشــیم. درســت اســت 
کنــار رفتیــم، ولــی می توانیــم در لیــگ برتــر رقیــب  جــام حذفــی هــم 
بحــث  دربــاره  باشیم.حســینی  دیگــر  تیم هــای  بــرای  دردسرســازی 
جدایــی اش از نفــت و پیوســتن بــه یــک تیــم چینــی اظهــار داشــت: 
ســخت  دارد،  شــرایطی  چنیــن  تیــم  کــه  حالــی  در  نفــت  از  جدایــی 
اســت. مــن هنــوز تصمیمــی  نگرفتــه ام و لیــگ چیــن هــم شــروع نشــده 
کــه بخواهــم زود تصمیــم بگیــرم. بایــد ببینــم در روزهــای آینــده چــه 

اتفاقاتــی خواهــد افتــاد.

 سخت است در این شرایط 
از نفت جدا شوم

تصویر ورزشی امروز

نمایی زیبا از ورزشگاه 
85000نفری سانتیاگو برنابئو



 بویین میاندشت 
گردشگری ماجراجویانه در انتظار 

از  میاندشــت  بوییــن  شهرســتان   
سرویس گردشگری

معــدود شهرســتان های اســتان اصفهــان آذین عطریان
ــه  ــه آن  توج ــگری ب گردش ــدگاه  ــه از دی ک
وجــود  صــورت  در  شهرســتان  ایــن  نمی شــود. 
ــه یکــی از  ــد ب گردشــگری می توان زیرســاخت های مناســب 
جاذبه هــای  از  شــود.  تبدیــل  گردشــگری  بــزرگ  کــز  مرا
گردشــگری شهرســتان بوییــن میاندشــت، مــی توان به ســد 
نوغــان  تفرجــگاه  آغچــه،  وســراب  ســد  افــوس،  وســراب 
تفرجــگاه پلیســتون، تفرجــگاه دره حــوض، آبشــار فصلــی 
گردشــگر  کــه هــر  کــرد. یکــی از جاذبه هایــی  نوغــان اشــاره 
بــرای رفتــن بــه محلــی بــه آن توجــه می کنــد، صنایع دســتی 
 اســت؛ صنایــع دســتی ایــن شهرســتان عبارتنــد از: جاجیــم

قالیچــه، تابلــو فــرش، مینــا کاری، مشــبک چــوب، معــرق و 
نجــاری ســنتی. بوییــن میاندشــت علی رغــم ناشــناخته 
گردشــگری، داشــته های زیــادی بــرای  مانــدن در زمینــه 
گردشــگران داخلــی و خارجــی دارد؛ بــه  معرفــی خــود بــه 
عنــوان مثــال، قلعــه تاریخــی هژبرپــور، حســینیه قدیمــی 
نوغــان پــل  زرنــه،  روســتای  کلیســای  تاریخــی،   حمــام 

کــدام می تواننــد یــک  کــه هــر  کنــی هســتند  چ، اما کــر  حمــام 
کن  گردشــگر را بارهــا بــه ایــن منطقــه بکشــانند. عالوه بــر اما
گردشــگری باســتانی  کــه بــرای عالقه منــدان بــه  تاریخــی 
کــن زیارتــی  مناســب اســت، بوییــن میان دشــت بــا وجــود اما
گردشــگران  کــه در خــود جــای داده اســت، مــی توانــد بــرای 
امامــزاده  همچــون:  کنــی  اما باشــد؛  جالــب  نیــز  زیارتــی 
امامــزاده  میاندشــت،  بوییــن  شــهر  در  احمــد  و  ابراهیــم 
عبــداهلل و ابراهیــم در شــهر افــوس، بقعــه شــیخ مهزیــار واقــع 
بــر  عــالوه  امــا  جیهــون.  بابــا  زیارتــگاه   ششــجوان،  در 
برشــمردیم  میاندشــت  بوییــن  بــرای  کــه  مشــخصاتی 
بــرای  کــه  اســت  دیگــری  جاذبــه  طبیعت گــردی 
طبیعت گــردان و عالقه منــدان بــه گردشــگری ماجراجویانــه 
جالــب توجــه اســت. بوییــن میاندشــت بــه دلیــل وجــود 
دشــت های وســیع و تپه هــای بکــر طبیعــی، بهتریــن مــکان 
بــرای طبیعت گــردی در فصــل بهــار و دو مــاه اول تابســتان 
ــن  ــتانه، ای ــای زمس ــام ورزش ه ــرای انج ــه ب ــد؛ البت می باش
اســت.  ورزشــکاران  پذیــرای  پاییــز  اواســط  از  شهرســتان 
وهــوای  آب  دارای  میاندشــت  بوییــن  شهرســتان 
کوهســتانی بــا بــارش حــدود 400 میلیمتــر بــه صــورت بــرف و 
بــاران، از دو شــهر  و پنــج دهســتان از پنــج قــوم تــرک لــر 
ج تشــکیل شــده اســت.  بیشــتر مــردم و  فــارس ارمنــی وگــر
کشــاورزی و دامپــروری امــرار  کنان شهرســتان از طریــق  ســا
گنــدم جــو وســیب  کــه محصوالتــی چــون  معــاش می کننــد 
زمینــی را تولیــد می کننــد و بــه شهرســتان هــای هم جــوار 

می فرستند.

گردشگری

گردشگری    صنعت 
 می تواند بیش از صنعت نفت 

کشور درآمدزایی داشته باشد برای 
نقــش  تبییــن  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر  معــاون   
اســالم جهــان  وحــدت  در  گردشــگری   دیپلماســی 
ایــران  اصلــی  مزیت هــای  از  گردشــگری،  گفــت: 
از  بیــش  می توانــد  حتــی  صنعــت،  ایــن  اســت. 
کشــور درآمدزایــی داشــته باشــد.  صنعــت نفــت بــرای 
گردشــگران از سراســر جهــان  کنــار آن بــا جــذب  در 
می توانیــم بــه همدلــی، هم زبانــی و تفاهــم و رشــد 
ظلــم  و  ســلطه  رشــد  از  جلوگیــری  و  جهانــی  صلــح 

کنیــم. کمــک 
کیمیــای وطــن ســید عبــاس عراقچــی بــا  گــزارش  بــه 
حضــور در برنامــه »زنــده رود« شــبکه اســتان اصفهــان 
بــا ســتودن برگزیــدگان جشــنواره فیلــم فجــر و پــس 
از تمــاس تلفنــی ایــن برنامــه بــا پرویــز پرســتویی بــه 
غ بهتریــن بازیگــر نقــش اول مرد  عنــوان برنــده ســیمر
کســانی هســتیم  گفــت: مــا مدیــون  ایــن جشــنواره 
گرفتنــد. مــا هــر چــه داریــم از  غ بهشــتی  کــه ســیمر
کره کننــده هســته ای  آن هاســت.عضو ارشــد تیــم مذا
کرات ژنو را خواســته شهدا  گشــایش در مذا کشــورمان 
دانســت و افــزود: پــس از عبــور از مرحلــه غیرعبــور 
ــد  ــا اب ــاز شــدن ایــن راه را از شــهدا دانســتم و ت ــو، ب ژن
شــهدای  هســتیم.  شــهدا  خــون  مدیــون  معتقــدم 
هســته ای، شــهدای جنــگ تحمیلــی، انقــالب و حــرم 
 را مایــه عــزت، افتخــار، آبــرو و قــدرت ایــران اســالمی
از  دیگــری  بخــش  در  عراقچــی  می دانــم. 
نمایندگــی  دفاتــر  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانش 
در  را  اســتان ها  کــز  مرا در  خارجــه  امــور  وزارت 
اقتصــادی بخش هــای  اتصــاالت   برقــراری 
ج از  فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی داخلــی بــا خــار
ــه،  ــور خارج ــی وزارت ام ــر نمایندگ ــزود: دفات ــور اف کش
امــا  می دهنــد؛  انجــام  را  اتصــاالت  نقــش  تنهــا 
را  وظایفشــان  بایــد  بخش هــا  همــه  در  مســئوالن 
مســئوالن  اقتصــادی،  هیئت هــای  کننــد.  دنبــال 
تــالش  بایــد  اســتانی  دســت اندرکاران  و  فرهنگــی 
فرهنگــی  گردشــگری  حــوزه  در  به ویــژه  را  خــود 
کننــد. معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا تبییــن  مضاعــف 
جهــان  وحــدت  در  گردشــگری  دیپلماســی  نقــش 
اصلــی  مزیت هــای  از  گردشــگری،  گفــت:  اســالم  
ایــران اســت. ایــن صنعــت حتــی می توانــد بیــش از 
کشــور درآمدزایــی داشــته باشــد.  صنعــت نفــت بــرای 
گردشــگران از سراســر جهــان  کنــار آن بــا جــذب  در 
ــد  ــم و رش ــی و تفاه ــی، هم زبان ــه همدل ــم، ب می توانی
ظلــم  و  ســلطه  رشــد  از  جلوگیــری  و  جهانــی  صلــح 

کنیــم. کمــک 

گردشگری

میزبــان  راهنمایــان  روز جهانــی  بــا  اصفهــان همزمــان 
نهمیــن  تــا  بــود  خواهــد  ایــران  سراســر  از  راهنمــا   400
شــود. برگــزار  گردشــگری  راهنمایــان  ملــی  گردهمایــی 

ــا 2 اســفندماه توســط  گردهمایــی امســال از 29 بهمــن ت
گردشــگری اســتان اصفهــان  انجمــن صنفــی راهنمایــان 
کانــون انجمن هــای صنفــی راهنمایــان  بــه نمایندگــی از 
مســئولیت  می شــود.  برگــزار  کشــور  سراســر  گردشــگری 
گردهمایــی ملــی راهنمایــان طبــق رســم ایــن  برگــزاری 
کانــون، هــر ســال بــه یکــی از انجمن هــای صنفــی فعــال 

گــذار می شــود. در اســتان ها وا
ملــی  گردهمایــی  نهمیــن  دبیــر   - هداییــان  مریــم 
در  گفــت:  این بــاره  در   - گردشــگری  راهنمایــان 
گردهمایــی نهــم، ضمــن آنکــه بخــش زیــادی از برنامــه 
در  اســت،  یافتــه  اختصــاص  آموزشــی  کارگاه هــای  بــه 
کارگاه آموزشــی  روزهــای 30 بهمــن و اول اســفندماه، 17 
گردشــگری  و ســه نشســت تخصصــی بــا رویکــرد صنفــی، 
ایــن  می شــود.  برگــزار  پســابرجام  گردشــگری  و  خــالق 
کارگاه هــای تخصصــی بــا همــکاری دانشــگاه اصفهــان و 

متخصصــان هــر بخــش اجــرا خواهــد شــد.
نهمیــن  کارگاه هــای  دربــاره  بیشــتر  توضیــح   در  او 
کارگاه هــا بــه دو شــکل تئــوری و  کــرد:  گردهمایــی اظهــار 
عملــی اســت. در بخــش تئــوری، کالس هایی بــا عناوین 

آداب معاشــرت، چگونگــی اســتفاده از اپلیکیشــن های 
تلفــن همــراه در ســفر و ترفندهــای جهانگــردی برگــزار 
بــا  شــرکت کنندگان  نیــز  عملــی  بخــش  در  می شــود. 
و  فــرش  نگارگــری،  صنعتــی،  گردشــگری  موضوعــات 

می شــوند. آشــنا  اســالمی  معمــاری 
آشناســازی  به منظــور  تورهایــی  داد:  ادامــه  هداییــان 
طبیعت گــردی  قابلیت هــای  بــا  مهمــان  راهنمایــان 
برگــزار  ورزنــه  و  زواره  مســیرهای  در  اصفهــان  اســتان 
خواهــد شــد. همچنیــن تــور پیــاده روی شــهری بــرای 
راهنمایــان  تــا  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در  اصفهــان 

عــالوه بــر ســایت های تاریخــی شناخته شــده، بــا فضــای 
شــوند. آشــنا  بیشــتر  اصفهــان  شــهری 

گردشــگری  گردهمایــی ملــی راهنمایــان  دبیــر نهمیــن 
اســفندماه   2 روز  ســال،  هــر  ســنت  مطابــق  گفــت: 
تــاالر  در   9:57 ســاعت  گردهمایــی  ایــن  اختتامیــه 
بــر  دوبــاره ای  کیــد  تا تــا  می شــود  آغــاز  اصفهــان  کوثــر 
گردشــگری  راهنمــای  شــغل  در  نظام منــدی  و  نظــم 
از  نمایشــگاهی  اختتامیــه،  مراســم  حاشــیه  در  باشــد. 
گردشــگری اســتان ها نیــز برپــا خواهــد  توانمندی هــای 

شــد.

پیــش از آغــاز ایــن گردهمایــی، اصفهــان میزبــان ســه نفر 
گردشــگری  از مدرســان فدراســیون جهانــی راهنمایــان 
آموزشــی  دوره  دومیــن  برگــزاری  بــرای   )WFTGA(
کــه از  بین المللــی راهنمایــان اســت. ایــن دوره آموزشــی 
22 بهمن مــاه آغــاز شــده اســت تــا 28 بهمن مــاه بــا حضور 
ادامــه  متفــاوت  اســتان های  از  گیــر  فرا راهنمــای   36 

دارد.
تهــران  در  پیــش  ســال  دو  آموزشــی  دوره  نخســتین 
شــرکت  راهنمایــان  از  نفــر   40 آن  در  کــه  شــد  برگــزار 
انجمن هــای  سراســری  کانــون  بودنــد.  کــرده 
بــاور  ایــن  بــر  گردشــگری  راهنمایــان  صنفــی 
بــه  آموزشــی  دوره هــای  چنیــن  برگــزاری  کــه  اســت 
اســتانداردهای  تزریــق  و  راهنمایــان  توانمندســازی 
می کنــد  کمــک  راهنمایــان  کاری  حــوزه  بــه  جهانــی 
کشــور  راهنمایــان  شــغلی  ســطح  ارتقــای  باعــث   و 

می شود.
در  سراســری  گردهمایــی  ایــن  برگــزاری  بــا  همزمــان 
اصفهــان، تشــکل دیگــر راهنمایــان )جامعــه راهنمایــان 
برگــزاری  بــا  تهــران،  در  جهانگــردی(  و  ایرانگــردی 
تورهــای  در  راهنمایــان  مشــکالت  بررســی  پنل هــای 
گرامــی خواهــد  ورودی و خروجــی، ایــن روز جهانــی را 

ایســنا داشــت.منبع: 

گرامیداشت روز جهانی راهنمایان در »نصف جهان«

بــا راه انــدازی دارالقــرآن و  بــود و  قــاری و معلــم قــرآن 
جلســات خانگــی آیــات الهــی را بــه جوانــان می آموخــت 
تــا اینکــه بــرای عمــل بــه آموزه  هایــش از قــرآن راهــی 

ســوریه شــد و در همیــن راه جاوید االثــر شــد.
شــهید علــی ســلطان مرادی از شــهدای قرآنــی 
کــه 22 بهمــن مــاه 1392  مدافــع حــرم اســت 

کشــور ســوریه بــه شــهادت رســید. در 
بزرگــوار  ایــن  شــهادت  ســالگرد  بهانــه  بــه 
گــزارش دیــدار جامعــه قرآنــی بــا خانواده شــهید 

می شــود. تقدیــم  مــرادی  ســلطان  
مختلــف  جلســات  در  و  بــود  قــرآن  قــاری 

کــرم )ص( و  قــرآن شــرکت می کــرد. در مســجد رســول ا
ــت  ــه عضوی ــا ب ــود و بعده ــال ب ــل فع ــع مح ــجد جام مس
در دارالقــرآن آن منطقــه درآمــد. در محــل، در خانه هــا 
در  هــم  را  دارالقرآنــی  و  می کــرد  برگــزار  قــرآن  جلســات 

بــود. کــرده  راه انــدازی  محــل 

بعــد از اخــذ دیپلــم بــه ســربازی رفــت و بعــد از دوران 
کــرد. بعــد  ســربازی بــه عضویــت ســپاه درآمــد و ازدواج 
دو  خداونــد  و  شــد  کن  ســا خانــه  همیــن  در  ازدواج  از 
فرزنــد بــه نام هــای فاطمــه و محمدرضــا بــه وی عطــا 
کــرد. بســیار پرتــالش و پــرکار بــود؛ یــک 
بــار در حــال نصــب بنــر دارالقــرآن روی 
کــه بــرق فشــارقوی وی  تیــر بــرق بــود 
گرفــت و بــه پاییــن پرتــاب شــد؛ امــا  را 
گویــا بــا ایــن حادثــه بنــا نبــود عمــرش 
 بــه پایــان برســد و خــدا او را دوبــاره بــه مــا 

داد.
خــودش در دارالقــرآن تدریــس می کــرد و بــرای دارالقــرآن 
کشــید. ســرانجام در روز  امــام حســن)ع( بســیار زحمــت 
دســت  بــه  آل اهلل  حــرم  از  دفــاع  راه   1392 بهمــن   22
تکفیری هــای ســوریه بــه شــهادت رســید و پیکــرش هــم 

بازنگشــت. منبــع: فــارس

کمک فرزند شهیدش قرآن خوان شد که سواد نداشت، اما با  مادری 

 تاسیس دارالقرآن و راه اندازی جلسات خانگی
جلــد  گفــت:  قرآنــی  فرهنگ نامه هــای  گــروه  مدیــر 
نخســت »فرهنگنامــه تحلیلــی واژگان مشــابه در قــرآن«، 
عیســی  حجت االســالم  می رســد.  کتــاب  نمایشــگاه  بــه 
مرکــز  قرآنــی  فرهنگنامه هــای  گــروه  مدیــر  عیســی زاده، 
ــاره یکــی از پروژه هــای  کریــم، درب فرهنــگ و معــارف قــرآن 

گــروه  گفــت:  گــروه  ایــن  اقــدام  دســت  در 
مرکــز  قرآنــی  معاجــم  و  فرهنگ نامه هــا 
پــروژه  کریــم،  قــرآن  معــارف  و  فرهنــگ 
فرهنگنامــه تحلیلــی واژگان مشــابه در قــرآن 
کــه جلــد نخســت  اقــدام دارد  را در دســت 
ایــن پــروژه آمــاده چــاپ اســت و در ماه هــای 

می شــود. نشــر  بــازار  روانــه  آینــده 
اثــر در دســت  ایــن  نمایه ســازی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کارهــای پایانــی آن انجــام می شــود، افــزود:  انجــام اســت و 
ایــن اثــر می توانــد نقــش مهمــی در واژه شناســی قــرآن بــرای 
معــارف  در  می خواهنــد  کــه  کســانی  و  مربیــان  مفســران، 

کنــد. حجت االســالم عیســی زاده  کننــد، ایفــا  قــرآن تحقیــق 
گفــت: ایــن اثــر در مجمــوع بــه چهــار جلــد می رســد  در ادامــه 
و در حــال حاضــر ســه مجلــد از آن انجــام شــده و در حــال 
آمــاده  مرحلــه  ایــن  از  پــس  تــا  اســت  نظــارت  و  ارزیابــی 
ــا بیــان اینکــه ایــن مجموعــه توســط  ویرایــش شــود. وی ب
کــرد:  10 پژوهشــگر برتــر انجــام می شــود، بیــان 
گــروه از  کــه 30 تــا 35  جلــد نخســت ایــن اثــر 
واژگان را در برخواهــد گرفــت، تــا 29 نمایشــگاه 
بین المللــی کتــاب تهــران بــه چــاپ می رســد که 
امیــدوارم اثــر خوبــی در حــوزه قرآن باشــد. مدیر 
کــرد:  تصریــح  قــرآن  فرهنگنامه هــای  گــروه 
گروه هــای واژگان  ایــن مجموعــه شــامل تمــام 
گــروه یــا مدخــل را  کــه حــدود 300  مشــابه در قــرآن اســت 
گــروه مشــابه یــک مقالــه نوشــته  شــامل می شــود و بــرای هــر 
کــه ایــن مقــاالت در رابطــه بــا بحث هــای دقیــق  خواهــد شــد 

لغــوی و تفســیری بــه زبــان فارســی اســت. منبــع: ایکنــا

معارف و گردشگری شنبه  24 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 91بویین میاندشت در انتظار گردشگری ماجراجویانه ســـــال دوم       ݡسݒ

حجت االسالم عیسی زاده:

کتاب می رسد »فرهنگ نامه تحلیلی واژگان مشابه در قرآن« به نمایشگاه 

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه : 9410100350811289 شماره پرونده : 9409980350800766 شماره بایگانی 
: 1394/11/11 آقای محسن نساجی ... دادخواستی به  شعبه : 940865 تاریخ تنظیم 
خواسته تجدید نظر خواهی  از دادنامه... 1772 به این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا 
که تجدید نظر خوانده رضا محمدی... مجهول المکان می باشند به نامبرده ابالغ می شود 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 مراجعه نمایند و چنانچه 
پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید 
نظر می گردد شماره : 32538/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

)حقوقی( شهرستان اصفهان
 اجرائیه

9409980361700200شــماره  ونــده:  پر 9410420361700489شــماره  اجرائیــه:  شــماره 
بایگانــی شــعبه : 940225تاریــخ تنظیــم: 1394/11/13 مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
1- ورثــه  نــام : ســعید نــام خانوادگــی : رنجبــری  نــام پــدر : علــی نشــانی: اصفهــان – 
ســپاهان شــهر– بلــوار غدیــر- خســبالن مجتمــع مســکونی نگیــن 1- واحــدآ2 مشــخصات 
محکــوم علیــه ردیــف 1 نــام: علیرضــا  نــام خانوادگــی: خاشــعی  نــام پــدر:-  نشــانی: 
ــی رنجبــری  ــای عل ــم ) آق ــرای حک ــت اج ــب در خواس ــه بموج ــوم ب ــکان محک ــول الم مجه
زنــد علــی بــه عنــوان وراث خواهــان وفــق گواهــی  زنــد احمــد و خانــم شــهناز نجفــی فر فر
ــه شــماره 9410090361704073 و شــماره  حصــر وراثــت شــماره 5166 مــورخ ../94/10( ب
دادنامــه غیابــی مربوطــه 9409970361700708 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 
مبلــغ )200/000/000( ریــال بابــت اصــل خواســته )وجــه چــک شــماره 90/06/21-234702( 
و نیــز مبلــغ 6/750/000 ریــال بــه عنــوان خســارت دادرســی مرحلــه بــدوی و خســارت 
تاخیــر تادیــه از زمــان ســر رســید لغایــت هنــگام پرداخــت بــر اســاس شــاخص اعالمــی از 
ســوی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان و نیــز پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق 
وز مفــاد آنــرا  دولــت./ محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده ر
ــرای پرداخــت  بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی ب
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
وز کلیــه  د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی ر باشــد. چنانچــه خــو
د را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور  امــوال خــو
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و  مشــر
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه 
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد 
د) مــواد 8 و3 قانــون نحــوه اجــرای  ــاز داشــت مــی شــو ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل واال ب
دداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه  محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــو
منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 
د. ) مــاده 21  شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــو
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
دیع  د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو وز ارائــه شــو ســی ر
د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحوه  وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــو
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 32522/ م الــف  مدیــر دفتردادگاه حقوقی شــعبه 

28دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان  ســید رضــا عســگری

دادنامه
شــماره   1394/02/08 تنظیــم:  تاریــخ   9409970350700150  : دادنامــه  شــماره 
کالســه  ونــده  پر  931409 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9309980350701219 ونــده:  پر
9309980350701219 شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان دادنامــه 
زنــد احمــد 2.  شــماره 9409970350700150 خواهــان هــا : 1. آقــای محمــد کرباســی زاده فر
زنــد ناصــر بــا وکالــت  زنــد احمــد 3. آقــای رضــا بهارپســندی فر آقــای علــی کرباســی زاده فر
زنــد حســین بــه نشــانی اصفهــان خیابــان ســعادت آبــاد جنــب اتــو  آقــای میثــم حیــدری فر
زنــد عبدالحمیــد  مبیــل ســتایش ســاختمان 71طبقــه دوم خوانــده: آقــای مهــدی رســولی فر
بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته : تامیــن خواســته قــرار تامیــن خواســته در خصــوص 
زنــد  زنــد احمــد 2. آقــای علــی کرباســی زاده فر در خواســت 1. آقــای محمــد کرباســی زاده فر
ــد  زن ــت آقــای میثــم حیــدری فر ــا وکال ــد ناصــر ب زن ــار پســندی فر احمــد 3. آقــای رضــا به
زنــد عبدالحمیــد مبنــی بــر صــدور قــرار تامیــن  حســین بــه طرفیــت آقــای مهــدی رســولی فر
خواســته معــادل 000، 070، 136 ریــال وجــه پنــج فقــره چــک بــه شــماره هــای 592547 مــورخ 
92/04/27 ، 452989 مــورخ 92/06/30، 452988 مــورخ 92/07/27 ، 452991 مــورخ 
ونــده و مدارک اســتنادی  92/07/13، 452990 مــورخ 92/07/06 بــا توجــه بــه محتویــات پر
و رعایــت مــواد قانونــی مســتندا بــه مــواد 296-314 قانــون تجــارت در متــن مــاده 108 ق . 
آ.د.م قــرار تامیــن خواســته معــادل 000، 070، 136 ریــال از امــوال بالمعــارض  و مســتثیات 
و اعــالم میگــردد./ مفــاد آن قبــل از ابــالغ قابــل اجــراو طــرف ظــرف ده  دیــن خوانــده صــادر
وز قابــل اعتــراض در همیــن دادگاه مــی باشــد شــماره : 32530/ م الــف دادرس شــعبه 7  ر

دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان – ســید عبدالرضــا موســوی.
دادنامه

ونــده:  شــماره دادنامــه : 9409970350701736 تاریــخ تنظیــم: 1394/10/23 شــماره پر
9409980350700598 شــماره بایگانــی شــعبه: 940667 خواهــان: آقــای یاســر حســینی 
زنــد حســن بــه نشــانی  زنــد قاســمعلی بــا وکالــت آقــای محمــد باقــر مریخــی پــور فر پنارتــی فر
اصفهــان – خیابــان رحیــم اربــاب مــا بیــن فرعــی 11و 13 مجتمــع آریــان طبقــه دوم واحــد 
وح  202 ت.ت : 09133150979 خوانــدگان : 1. آقــای ســید ســعید حســینی 2. آقــای ر
وه همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته هــا: 1. مطالبــه وجــه چــک 2.  اهلل طــراح پــژ
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 3. مطالبــه خســارت دادرســی دادگاه بــا توجــه بــه محتویات 
ــادرت  ــل مب ــه شــرح ذی ــزد متعــال ختــم رســیدگی را اعــالم و ب ــا اســتعانت از ای ــده و ب ون پر
بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه در خصــوص دادخواســت یاســر حســینی پنارتــی 
وه 2- ســید ســعید حســینی  وح اهلل طــراح پــژ بــا وکالــت محمــد باقــر مریخــی پــور بطرفیــت ر
مبنــی بــر مطالبــه ی مبلــغ 378/000/000 ریــال وجــه یــک بــرگ چــک بــه شــماره 373487 
مورخــه 93/9/5 بــر عهــده بانــک ملــی بــه انضمــام خســارات دادرســی و خســارات تاخیــر 
تادیــه کــه در ایــن جلســه رســیدگی دعــوا نســبت بــه خوانــده ردیــف اول مســترد شــده و 
در خصــوص او بــه اســتناد بنــد ب مــاده 107 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوا 
وز از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی اســت بــا توجــه  د و ظــرف بیســت ر صــادر مــی شــو
ونــده ، تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت آن و اینکــه مانــدن  بــه محتویــات پر
چــک در دســت دارنــده نشــان اشــتغال ذمــه صــادر کننــده آن اســت و خوانــده ردیــف 
اول کــه ظهــر نویــس و مســتندا بــه مــاده 403 قانــون تجــارت و مــاده 3 قانــون صــدور چــک 
و مــواد 198و 519و 502و515 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 378/000/000 ریــال اصــل خواســته و مبلــغ 10/272/000 ریــال 
حــق الوکالــه و 11/690/000ریــال هزینــه دادرســی و همچنیــن خســارت تاخیــر تادیــه از ســر 
ــر قیمتهــای ســاالنه  ــا زمــان اجــرای حکــم کــه در زمــان اجــرا وفــق شــاخص تغیی رســید ت
اعالمــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران محاســبه خواهــد شــد، در حــق خواهــان 
وز از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن  صــادر میگــردد. رای صــادره شــده غیابــی و ظــرف 20ر
وز از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در  شــعبه و بــا انقضــای مهلــت مزبــور ظــرف 20 ر

دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان اســت. شــماره : 32532/ م الــف 
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان – هادی وطن خواه.

 آگهی ابالغ
شــماره   9209980361700904 ونــده:  پر شــماره   9410100361710469 ابالغیــه:  شــماره 

تنظیــم: شــعبه: 920913تاریــخ  بایگانــی 

1394/11/13خواهــان / شــاکی امیــر قلــی بهــزاد  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانده/متهــم 
حســین باقــری و زهــره علیــزاده بــه خواســته ابطــال قــرار داد ) مالــی غیــر منقــول(  تقدیــم 
ده که جهت رســیدگی به شــعبه 28 دادگاه  دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــو
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال خ شــهید نیکبخت 
ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان -طبقــه 2اتــاق شــماره 214ارجــاع و به کالســه 
920913 ح/ 28ثبــت گردیــده کــه در جریــان رســیدگی قــرار ارجــاع امــر بــه کارشناســی 
صــادر گردیــده و اکنــون نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری واصــل گردیــده اســت. 
دن خوانــدگان و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73  بــه علــت مجهــول المــکان بــو
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
د تــا خوانــدگان ظــرف   مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو
یــک هفتــه پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعالم نشــانی 
د را نســبت بــه  د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و نظــر خــو کامــل خــو
نظریــه کارشناســی نفیــا یــا اثباتــا بــه صــورت کتبــی بــه ایــن دادگاه اعــالم نمایــد. شــماره: 
32514/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: 
نــام: 1- مرتضــی شــمس 2- مجتبــی صادقــی نشــانی محــل اقامت:فعــال هــردو مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام و نــام خانوادگــی :  محمــد حســینی هرنــدی بــا 
 – وکالــت : آســیه شــاهمرادی نشــانی محــل اقامــت : اصفهــان- خ نیکبخــت شــرقی  
1582تاریــخ  شــماره  رای  موجــب  بــه   محکــوم   3 واحــد  اول  طبقــه  میــالد  ســاختمان 
94/9/7 حــوزه 13 شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت 
. محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت تضامنــی مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته و یکصــد و هفتــاد ریــال بابــت هزینــه دادرســی ، و حــق الوکالــه وکیــل 
طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر درتادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
94/5/16 وهزینــه نشــر آگهــی بــا احتســاب اجــرای احــکام در حــق محکــوم لــه ونیــم 
عشــر حــق االجــرا بــه حســاب صنــدوق دادگســتری. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : 
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی  ر
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت  کــه خــو
ــدارد ، صریحــا اعــالم  ــی ن ــد و اگــر مال ــه قســمت اجــرا تســلیم کن د را ب جامــع دارایــی خــو
شهرســتان یــک  شــماره  مجتمــع   13 شــعبه  دفتــر  الــف  م   /32470  : شــماره   نمایــد.  

 اصفهان
اخطار اجرائی

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ســید عبــاس نــام خانوادگــی : موســویان حجــازی نــام 
ــام  ــه: ن ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــواد نش ــید ج ــدر: س پ
: عبدالــه  نــام خانوادگی:احمــدی بــا وکالــت حمیــد جهانگیــری نشــانی محــل اقامــت : 
رگمهــر ابتــدای هشــت بهشــت غربــی مجتمــع فــردوس طبقــه اول بــه  موجــب  اصفهــان خ بز
شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  ششــم   حــوزه   94/5/31 959تاریــخ  شــماره  رای 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 
50/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 520/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک ) 94/3/25( لغایــت زمــان اجــرای حکــم طبــق شــاخص 
ــه . مــاده 34  ــه قانونــی در حــق محکــوم ل ــه وکیــل طبــق تعرف بانــک مرکــزی و حــق الوکال
قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت  مکلــف اســت ظــرف ده ر
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف  میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد  مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 6 مجتم ــر ش ــف دفت ــماره : 32473/ م ال ــد.  ش ــالم نمای ــا اع ، صریح

شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرائی
واره – عــرب   ــام خانوادگــی : عاصمــی ز ــر  ن ــام: امیــد – اکب مشــخصات محکــوم علیــه: ن
نشــانی محــل اقامــت: 1و 2 مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : محمــد  نــام 
خانوادگی:عبــد الونــد نشــانی محــل اقامــت : اصفهــان – خ برازنــده – ک امــام حســن 
مجتبــی کوچــه ســجاد پــالک 84 بــه  موجــب رای شــماره 1250تاریــخ 94/7/30 حــوزه 
12  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه 
ــه  واره(ب ــده ردیــف اول ) امیــد عاصمــی ز ــه محکومیــت خوان ــه : حکــم ب محکــوم اســت ب
ــه شــماره پــالک 946/13 ن 34 در حــق خواهــان صــادر و  و ب در انتقــال ســند قطعــی خــو
اعــالم مــی گــردد مقــوم بــه مبلــغ 50/000/000 ریــال هزینــه نیــم عشــر حــق االجــراء مــاده 34 
قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت  مکلــف اســت ظــرف ده ر
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف  میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد  مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
، صریحــا اعــالم نمایــد.  شــماره : 32476/ م الــف دفتــر شــعبه 12 مجتمــع شــماره دو 

ــان ــتان اصفه شهرس
دادنامه

شــماره   1394/11/15  : تنظیــم  تاریــخ   9409970350601958 دادنامــه:  شــماره 
کالســه  ونــده  پر  940893  : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9409980350600793  : ونــده  پر
9409980350600793 شــعبه 6 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم 
د بــه  زنــد داو نهایــی شــماره 9409970350601958 خواهــان : آقــای علیرضــا طاهــری فر
نشــانی اصفهــان – ملــک شــهر – خ آزادگان – افشــار غربــی – نبــش فرعــی 20- ســاختمان 
3 طبقــه – طبقــه 3- کدپســتی : 8196699967 – کــد ملــی : 6219375572 – همــراه : 
زنــد عبــاس بــه نشــانی مجهــول  09131171861 خوانــدگان : 1. آقــای ســعید باقــری فر
ــه نشــانی مجهــول  ــد ســید جعفــر ب زن ــی فر المــکان 2. آقــای ســید مهــدی صــالح اصفهان
زنــد احمــد بــه نشــانی اصفهــان – خ خــرم – خ  المــکان 3. آقــای رســول ابوطالبیــان فر
ل آخــر – ســمت چــپ – کــد  شــهیدان – دنبــال جــوی فــردوان – بــن بســت گل ســرخ – منــز
پســتی: 8189646886 خواســته ها : 1. مطالبه خســارت دادرســی 2. الزام به تنظیم ســند 
و دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.  در خــو
د بطرفیــت آقایــان 1-  زنــد داو رای دادگاه در خصــوص دعــوی آقــای علیرضــا طاهــری فر
زنــد احمــد 3- ســید مهــدی صــالح  زنــد عبــاس 2- رســول ابوطالبیــان فر ســعید باقــری فر
ــه انتقــال ســند مالکیــت اتومبیــل پیــکان  ــزام ب زنــد ســید جعفــر بخواســته ال اصفهانــی فر
ــات  ــه جامــع محتوی ــا عنایــت ب ــه شــماره 13- 192 ب 43 و مطالبــه خســارات دادرســی ب ب
ونوشــت مبایعــه نامــه عــادی مــورخ 1391/9/8 کــه بــه موجــب آن خواهــان  ونــده ور پر
ده و او نیــز مــع الواســطه از خوانــده ردیــف  اتومبیــل را از خوانــده ردیــف اول خریــداری نمــو
د اصــل مــدارک اتومبیــل در یــد خواهــان و مفــاد دادنامــه  ســوم خریــداری کــرده وجــو
شــماره 1301- 1394/8/11 صــادره از همیــن دادگاه و احــراز مالکیــت خواهــان و بــا توجــه 
بــه اینکــه اتومبیــل مذکــور بنــام خوانــده ردیــف ســوم مــی باشــد و خوانــده ردیــف اول و 
دوم قــادر بــه انتقــال ســند مالکیــت نمــی باشــند و دعــوی متوجــه آنهــا نیســت فلــذا مســتندا 
بــه بنــد 4 مــاده 84 و 89 قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان نســبت بــه 
خوانــده ردیــف اول و دوم صــادر و اعــالم مــی گــردد و در خصــوص خوانــده ردیــف ســوم 
ونوشــت مبایعــه نامــه هــای مذکــور و اینکــه اتومبیــل بنــام وی  بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و ر
ده و بــا  وختــه و تــا کنــون نســبت بــه انتقــال ســند مالکیــت اقــدام ننمــو مــی باشــد و آنــرا فر
وصــف ابــالغ اخطاریــه و نشــر آگهــی در جلســه دادگاه حاظــر نشــده و در قبــال دعــوی 
ده و مســتندا بــه  ده فلــذا دعــوی خواهــان وارد و ثابــت بــو خواهــان ایــراد و دفاعــی ننمــو
مــاده 220- 219 قانــون مدنــی و مــاده 198 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه الــزام 
آقــای ســید مهــدی صــالح اصفهانــی بــه انتقــال ســند مالکیــت اتومبیــل پیــکان بــه شــماره 
13- 192 ب 43 در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد و در خصــوص دیگــر خواســته 
د رابطــه قــرار دادی مســتقیم  خواهــان و مطالبــه خســارات دادرســی بــا توجــه بــه عــدم وجــو
ده مســتندا بــه مــاده 515- 520  د خســارت نبــو و بیــن طرفیــن و اینکــه خوانــده ســبب ور
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه بطــالن آن صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره 
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و پــس از  غیابــی و ظــرف مــدت بیســت ر
وز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اصفهــان  آن ظــرف مــدت بیســت ر

ــف  مــی باشــد. شــماره : 32571/ م ال
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید مجید نبوی



 نسخه قرآن و اهل بیت 
برای افراد عصبانی

کــه بــا آن می توانــد آدمــی  قوی تریــن حربــه شــیطان 
گمراهــی بکشــاند و نــور ایمــان را در   را بــه چــاه تاریــک 
کنــد، عصبانیــت نابه جــا اســت.  وجــودش خامــوش 

گرفتــار  کــه مــدام در زندگــی  کنــون بــرای افــرادی  تا
حل  هــای  راه  می شــوند،  عصبانیــت  و  خشــم 
اســت؛  شــده  بیــان  پزشــکان  ســوی   از  متعــددی 
بــرای  راهــی  نیــز  روایــات  و  الهــی  آیــات  در  آیــا  امــا 

اســت؟ شــده  بیــان  خشــم  آتــش  فرونشــاندن 
اســامی  پیرامــون  روایــات  و   الهــی  آیــات  در 
روش  هــای غلبــه بــر خشــم مــوارد متعــددی بیــان 
از  برخــی  بــه  اختصــار  بــه صــورت  کــه  اســت  شــده 

می شــود: اشــاره  آن هــا 
گرفتن اشتباهات دیگران 1(نادیده 

می فرمایــد:  مســئله  ایــن  پیرامــون  مجیــد  قــرآن 
گناهــان بــزرگ و زشــتکاری ها، خــود  کــه از  کســانی 
درمی آینــد  خشــم  بــه  چــون  و  می دارنــد  دور  بــه  را 

)37 درمی گذرند.)شــورى:
2(تقوا و پرهیزكاری

ــه  ــزکار را این گون ــی و پرهی ــراد متق ــال اف ــد متع خداون
کــه ایــن افــراد قــدرت غلبــه بــر خشــم  معرفــی می کنــد 
خــود را دارنــد و یکــی از مهم تریــن عوامــل دارا بــودن 
پرهیــزکاری  و  تقــوا  روحیــه  همیــن  قــدرت،  ایــن 

آن هاســت:
و  خــود  پــروردگار  از  آمرزشــی  بــه  نیــل  بــراى  و 
کــه پهنایــش ]بــه قــدر[ آســمان ها و زمیــن  بهشــتی 
اســت،  شــده  آمــاده  پرهیــزکاران  بــراى  ]و[  اســت 
انفــاق  تنگــی  و  فراخــی  در  کــه  همانــان  بشــتابید؛ 
مــردم  از  و  می برنــد  فــرو  را  خــود  خشــم  و  می کننــد 
در می گذرنــد؛ و خداونــد نکــوکاران را دوســت دارد.

)134 -133 )آل عمــران:
ناخوشــایند  حــوادث  بــا  زندگــی  در  انســان  وقتــی 
خــود  میــل  مطابــق  را  آن هــا  و  می شــود  روبــه رو 
نشــان  کنــش  وا آن هــا  برابــر  در  همــواره  نمی بینــد، 
کنــش در ایــن  ع وا می دهــد؛ شــاید شــایع تریــن نــو
کــه  لحظــات ناخوشــایند، خشــم و عصبانیتــی باشــد 

می دهــد. بــروز  خــود  آدمــی از 
3( درمان  های دیگری برای عصبانیت

كــر شــریف »اعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان   گفتــن ذ
الرجیــم« 

کــه آتــش خشــم را شــیطان در قلــب  شــکی نیســت 
کــه بــر افزایــش آن  آدمــی، روشــن می ســازد و اوســت 
پافشــاری دارد؛ لــذا بــرای ریشــه کن شــدن عصبانیــت 
کــه ایــن ذکــر  بایــد شــیطان را از خــود دور نماییــم 
ع بهتریــن نقــش را می توانــد  شــریف در ایــن موضــو

کنــد. ایفــا 
 فرســتادن صلــوات بــر پیامبــر )صلــی اهلل علیــه 

ک و مطهــرش لــه( و آل پــا و آ
یکــی دیگــر از راه  هــای درمــان عصبانیــت فرســتادن 
کــه امیــد اســت مومنــان بــا  ذکــر شــریف صلــوات اســت 
ایــن ذکــر زیبــا و دلنشــین، بتواننــد آتــش خشــم را فــرو 

کننــد. بنشــانند و آســمان دل خــود را بــا آن بهــاری 
 تغییر حالت دادن

 امــام صــادق )علیــه الســام( از پــدر بزرگــوارش امــام 
نــزد  در  کــه  می کنــد  روایــت  الســام(  )علیــه  باقــر 
ایشــان دربــاره خشــم ســخن بــه میــان آمــد و ایشــان 

فرمــود: 
کــه هرگــز  همانــا مــرد خشــمگین می شــود تــا جایــی 
نمی گــردد  خشــنود  و  نمی نشــیند  فــرو  او  خشــم 
هــر  پــس  می شــود؛  جهنــم  وارد  آن  اثــر  در  و 
آمــده،  خشــم  بــه  ایســتاده  حــال  در  کــه  مــردی 
پلیــدی  زودی  بــه  صــورت  ایــن  در  زیــرا  بنشــیند؛ 
بایــد  نشســته،  گــر  ا و  مــی رود  بیــرون   شــیطان 

بایستد.
   تماس بدنی از طریق لمس

ششــمین امــام همــام امــام صــادق )علیــه الســام( در 
ایــن بــاره بــه زیبایــی می فرمایــد: 

گرفــت،  کــه بــر خویشــاوند خــود خشــم  هــر مــردی 
بایــد بــه ســوی او رود و بــه او نزدیــک شــود و بــا او 
گیــرد؛ زیــرا خویشــاوند هنگامی کــه خویشــاوند  تمــاس 

کنــد، آرامــش می یابــد. خــود را لمــس 
کردن گرفتن و غسل    وضو 

گرامــی  اســام  در روایتــی زیبــا و دلنشــین از پیامبــر 
حضــرت  کــه  شــده  وارد  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی 

فرمــود: 
فــان  الیغتســل  و  فلیتوضــا  احدکــم  غضــب  »اذا 
شــما  از  یکــی  »هنگامی کــه  النــار.«؛  مــن  الغضــب 
زیــرا  کنــد؛  غســل  و  بگیــرد  وضــو  شــد،  خشــمگین 

اســت.« آتــش  از  غضــب 
گرفتاری   ذکر یونسیه درمان خشم و 

کنــت  ذکــر یونســیه »ال الــه اال انــت ســبحانک انــی 
دردهــای  بــرای  درمــان  بهتریــن  الظالمیــن«،  مــن 
گرفتــار  را  انســان  کــه  اســت  روحــی  درمان ناپذیــر 
او  و  می بریــم  پنــاه  خــدا  بــه  ذکــر  ایــن  در  می کنــد. 
و  اشــتباهات  بــه  و  می کنیــم  تقــدس  و  تســبیح  را 
و  رنــج  هــر  کــه  می کنیــم  اعتــراف  خــود  خطاهــای 
ــا می رســد، از خــود ماســت؛ پــس  ــه م ــه ب ک ــاری  گرفت

دســت مــا را بگیــر.

خشم 

معجزه دم نوش پوست پرتقال
پوســت  جوشــانده  درمانــی  خــواص  از  ســنتی  طــب  در 
بــدن و سیســتم  بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی  پرتقــال 
 اعصــاب اســتفاده می شــود؛ درمــان ســرفه، ســرماخوردگی
درمانــی  خــواص  از  بعضــی  تنهــا  و...  اســترس  تســکین 

هســتند. پرتقــال  پوســت  دم نــوش 
نیــوز ســامت  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
C و B1 و فولیــک  پوســت پرتقــال دارای ویتامین هــای 
اســت.  کاروتــن  بتا و  کاروتــن  آلفا فاوونوییــد،  اســید، 
دم ـنـــوش پوســـت پرتـــقال دارای خــواص ضــد مـیکـروبـــی 
ــتهابی اســت.  ــیز ضــد الـ ــتری و نـ کـ ــی، ضــد بـا ضــد ویروسـ
پوســت پرتقــال دارای بافـــتی چرمی شـــکل بــوده و حــاوی 
غــدد روغنــی فـــراوانی اســت و قرن هــای بســیاری اســت که 
ــود. ــتفاده می ش ــات اس ــر مرکب ــوه و دیگـ ــن می ــت ای از پوس
 پرتقــال و دم نــوش پوســت پرتقــال از بــروز انــواع ســرطان 
و تومــور پیشــگیری و نیــز بــا آن مقابلــه می کنــد؛ ســرفه، 
کــه بر اثر  آســم، ســرماخوردگی و هــر نــوع بیمــاری تنفســی را 
وجــود خلــط در ســینه ممکــن اســت بــه وجــود آیــد، درمــان 
می کنــد. محققــان می گـــویند پوســت پرتقــال مرکــز تجـــمع 
کســیدانی و  آنتی ا از جـــمله خــواص  از خــواص  بســیاری 
کمتــر وجــود  کــه در خــود پرتقــال  آنزیم هــای اساســی اســت 

دارد.
مواد الزم برای دم نوش پرتقال
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کــه قســمت  کنیــد  ابتــدا پوســت پرتقــال را طــوری جــدا 
کامــا از پوســت نارنجــی جــدا شــود؛  ســفیدی داخلــی آن 
کــه آن پوســت ســفید رنــگ دم نــوش را تلــخ می کنــد.  چــرا 
ــا تلخــی آن  ــد ت ســپس آن را بشــویید و در آب ســرد بگذاری
گرفتــه شــود. بعــد آن هــا را روی پارچــه تمیــزی پهــن کنید و 
بگذاریــد روی شــوفاژ تــا کامــا خشــک شــود و دم نــوش خود 
کنیــد. در ایــن  را بــا پوســت پرتقــال خشــک شــده، تهیــه 
صــورت دم نــوش شــما خوشــمزه تر خواهــد شــد. ســپس آب 
را جــوش آوریــد، پوســت پرتقال هــا را داخــل قــوری بریزیــد 
دم  نیم ســاعت  مــدت  بــه  دارچیــن  چــوب  همــراه  بــه  و 
بگذاریــد. می توانیــد هنــگام ســرو، داخــل فنجان هــا نبــات 

بیندازیــد تــا چای تــان خوشــمزه تر شــود.

سبزی الغری
بــه  و  هســتند  مختلفــی  خــواص  دارای  ســبزی ها  انــواع 
در  انــدام  تناســب  ایجــاد  در  آن هــا  از  بعضــی  خصــوص 
ــی  ــه غذای ــد در برنام ــد و بای ــیار مهمی دارن ــش بس ــراد نق اف

شــوند. گنجانــده 
گفــت:  فاطمــه حســینی متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی 
مــواد  موثر تریــن  و  بهتریــن  عنــوان  بــه  کــه  راه هایــی  از 
بــه حســاب  زمــان  کوتاه تریــن  بــرای الغــری در  غذایــی 
کــه بهتــر  می آیــد مصــرف میگــو، مارچوبــه و تــرب اســت 
مــواد  ایــن چنــد  کــه اضافــه وزن دارنــد،  افــرادی  اســت 

غذایــی را در برنامــه غذایــی خــود بگنجانــد.
کــره و نــان بســیار   وی افــزود: مصــرف میگــو بــا مایونــز، 
کمی آبلیمــو و  چاق کننــده اســت و بهتــر اســت میگــو را بــا 
کنیــد. وی خاطــر نشــان  ســاالد ســبزیجات خــام مصــرف 
کــه هضــم آن را  کــرد: در مارچوبــه فیبرهایــی وجــود دارد 
بســیار ســریع و راحــت می کنــد؛ ایــن نــوع ســبزی ســفید یــا 
ــرار دهیــد. وی  ــا دیگــر ســبزی ها در ســفره خــود ق ســبز را ب
اولیــن  بــرای جــذب  گفــت:  تــرب  در خصــوص مصــرف 
تــرب  زیــرا  بخوریــد؛  را  تــرب  فــورا  آفتــاب،  اشــعه های 
کــه بــه دلیــل  سرشــار از ریــز مغذی هــا و مــواد معدنــی اســت 
کــم، بســیار بــرای الغــری معــروف اســت. وی در  کالــری 
 Aو Cگفــت: تــرب سرشــار از ویتامین هــای ضــروری ادامــه 
و بهتریــن دوســت بــرای داشــتن تغذیــه ای ســبک اســت؛ 
کــه بــه هضــم  کنیــد  کــره مصــرف  بایــد آن را خــام و بــدون 

کمــک می کنــد. برنــا غــذا بســیار 

)Leech therapy(زالو درمانی
زالودرمانــی یکــی از روش  هــای خون گیــری طــب ســنتی 
بــه لحــاظ نحــوه خون گیــری و  کــه  محســوب می شــود 
کــه توســط زالــو بــه بــدن وارد می شــود  مــاده هیرودیــن 
اســت.  برخــوردار  ویــژه ای  جایــگاه  از  ســنتی  طــب  در 
مــاده  زالــو  بــزاق  در  نــدارد.  درمانــی  اثــر  زالویــی،  هــر 
کــه موجــب رقیــق شــدن خــون  ضدانعقــادی وجــود دارد 
افزایــش  موجــب  نتیجــه  در  و  تنــگ  عــروق  شــدن  بــاز 
کسیژن رســانی موضــع یــا عضــو می شــود. خون رســانی و ا
کنــون زالودرمانــی در بیماری  هایــی چــون تنگــی عــروق  ا
قلــب، پیونــد پوســت، پیونــد اعضــا، واریــس، ضایعــات 
هموروییــد  آرتــروز،  مفاصــل،  بیماری  هــای  پوســتی، 
کاربــرد  ایمنــی  سیســتم  تقویــت  و  پوســت   زیبایــی 

دارد.

)Fasd( )فصد )رگ زدن  
ســنتی  طــب  در  خون گیــری  روش  هــای  از  یکــی  فصــد 
اســت. ایــن عمــل باعــث دفــع بســیاری از ســموم بــدن بــه 
خصــوص در مواقــع غلبــه ســودا می شــود و مــواد زایــدی 
ــز دفــع ــد، نی ــدا می کن ــش پی ــه در خــون رســوب و افزای ک  را 
 می کنــد. فصــد در واقــع همــان رگ زدن اســت؛ ولــی بایــد 
کاربردهــای  توســط افــراد ماهــر و متخصــص انجــام شــود. 
ســیاتیکی کمــردرد  درمــان  از:  عبارتنــد  فصــد   مهــم 
بیماری  هــای  غالــب،  طبایــع  کســازی  پا هموروییــد،   

. و...  گوارشــی 

)Hydrotherapy( آب درمانی یا آب زن  ها  
آب درمانــی یكــی از روش  هــای طــب ســنتی اســت كــه همــراه 

بــا اســانس  های گیاهــی یــا بــدون آن هــا، كاربــرد زیــادی بــرای 

بهبــود رعیشــه، ضایعــات پوســتی، دردهــای مفاصــل، ســیاتیك، 

نشــاط و تقویــت بــدن، تقویــت عضــات و اصــاح منافــذ 

بــدن، گــرم كــردن و افزایــش رطوبــت بــدن دارد.

طب سنتی

گوجــه فرنگــی بــه بــدن    پروتئین هــای موجــود در 
کنــد و  کمــک می کنــد تــا از تهلیــل ماهیچه هــا جلوگیــری 
باعــث بازســازی و خــوش  فــرم شــدن برخــی عضات شــود.
بــا افزایــش ســن تغییــرات بســیاری در ظاهــر و انــدام افــراد 
کــه در بیشــتر مواقــع ناخوشــایند اســت.  ظاهــر می شــود 
تهلیــل و ضعــف عضــات و افتادگــی ماهیچه هــا، می توانــد 
ــت  ــراد را تح ــس اف ــه نف ــاد ب ــد و اعتم ــز باش ــیار غم انگی بس

تاثیــر قــرار دهــد. 
کــه چنیــن اتفاق هایــی   بســیاری از افــراد بــر ایــن باورنــد 
ــا افزایــش ســن غیرقابــل انــکار و امتنــاع اســت و  در بــدن ب
گاهــی  کــه بــا آ خــواه ناخــواه اتفــاق می افتــد. در صورتــی 
می تــوان  پروتئین هــا  و  ویتامین هــا  برخــی  خــواص  از 

کــرد. هوشــمندانه ایــن مشــکل را مهــار 
کیفیــت زندگــی   محافظــت از بــدن و زیبایــی آن می توانــد 
افزایــش دهــد. محققــان ســال های  را  و حــس رضایــت 
کردنــد تــا بتواننــد راهــی بــرای  ســال بــر ایــن مــورد تحقیــق 
پیشــگیری یــا مهــار تضعیــف و تهلیــل ماهیچه هــا پیــدا 
در  پروتئین هایــی  اخیــر،  مطالعــات  و  تحقیقــات  کننــد. 
کــه می توانــد دوای ایــن درد  گوجــه فرنگــی یافتــه اســت 

باشــد.
در  توماتیدیــن  و  اورســولیک  اســید  مــاده  دو  وجــود   
گوجــه فرنگــی می توانــد بــه اســتحکام، قــدرت و حفــظ 
نیــاز  مــاده  دو  ایــن  کنــد.  کمــک  بســیار  ماهیچه هــا 
کمبــود  ماهیچه هــا را تامیــن می کننــد و عواملــی همچــون 
کــه منجــر بــه تهلیــل و تضعیــف  مــواد و بی تحرکــی آن هــا را 
ــب  ــاده موج ــن دو م ــد. ای ــرف می کنن ــود، برط ــا می ش آن ه
تحریــک رشــد و قــدرت ســلول های ماهیچه هــا می شــود.
ــر ایــن، اســید اورســولیک و توماتیدیــن از تهلیــل    عــاوه ب
ــا افزایــش ســن  ــر اثــر بیمــاری، جراحــت ی رفتــن عضــات ب
جلوگیــری می کنــد. تهلیــل و تضعیــف عضــات، موجــب 
ایــن  بــا  افــرادی  می شــود؛  افــراد  بدنــی  قــدرت  کاهــش 
شــرایط بیشــتر خســته می شــوند، بیشــتر زمیــن می خورنــد 

و شکســتگی در بــدن آن هــا ایجــاد می شــود.

 به جای رفتن به باشگاه بدنسازی 
گوجه بخورید!

- ز آب خرد، ماهی خرد خیزد  
گریزد  که از دریا                                                    نهنگ آن به 

کورم زد. کاغ   - زاغم زد و زوغم زد، پس مانده 
کنجی نشسته صٌم بکم  - زبان بریده، به 

که نباشد زبانش اندر حکم  کسی                               به از 
- زبان خر را خلج می دونه.

- زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون می آورد.
خ سر سبز می دهد بر باد  - زبان سر

که سر در سر زبان نکنی                            به هوش باش 
کــه بچرخانــی  بــه هــر طــرف  گوشــت اســت؛  - زبــان 

بدتــره. شمشــیر  زخــم  از  زبــان  زخــم  می چرخــه، 
کن. - زدی ضربتی، ضربتی نوش 

- زرد آلو را می خورند برای هسته اش.
- زرنگی زیاد فقر می آره.

- زرنگی زیاد مایه جوان مرگیست.
- ز عشق  تا به صبوری هزار فرسنگ است  

که عاشق و صابر بود مگر سنگ است؟                    دلی 
که زیاد شد به خورد خر می دهند. - زعفران 
غ، یك دانه پنبه دونه است. - زکات تخم مر

گرفتار است  کس به خود  که هر  - زمانه ایست 
                               تو هم در آینه حیران حسن خویشی ... 

- زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز.
-زمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند.

گل داغستان. گل می خوره، اما  - زن آبستن 
خ رو شود و مرد از غزا. - زن از غازه سر

خودشــو  کار  بکننــد،  هــم  شیشــه  در  گــر  ا را  بــد  زن   -
. می کنــه

- زن باست؛ اما الهی هیچ خانه ای بی با نباشه.
که زایید مادره. - زن تا نزاییده دلبره، وقتی 

که پیری. - زن جوان را تیری به پهلو نشیند، به 
گور پدر قاضی . - زن راضی، مرد راضی، 

کاسه نیم کاسه ای است . - زیر 
 

ضرب المثل  های ایرانی 

وضعیت آب و هوا

8ݡگوناݡگون
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حتما بخوانید!
به جای رفتن به باشگاه...
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گفــت:  بهداشــت  وزارت  کار  و  محیــط  ســامت  مرکــز  رییــس   
کــه معمــوال ترکیبــات  کــو  ۸۰ درصــد مــواد افزودنــی بــه بــرگ تنبا
تریــن  ن زا  ســرطا  اســت،  ســنگین  فلــزات  و  بنــزن  آراماتیــک، 
کــه  اســت  خــون  ســرطان  ماننــد  می باشــند؛  صنعتــی  مــواد 

مصرف کننــدگان بعــد از ســه تــا چهــار ســال بــه ایــن نــوع ســرطان 
ــر صــادق  کیمیــای وطــن،  دکت ــزارش  گ ــه  مبتــا خواهنــد شــد. ب
ــران  ــن دخت ــات در بی ــرف دخانی ــد مص ــه رش ــان اینک ــا بی ــت ب نی
بیــش از پســران اســت، افــزود: متاســفانه درصــد شــایان توجهــی 
ــد و ســیگار و  ــل جــدی شــده ان ــر ایــن معض ــا درگی ــان م از نوجوان
قلیــان بــه صــورت جمعــی در دورن خانواده  هــا مصــرف می شــود 
کــه بــه ســامت آن  هــا  و نوجوانــان مــا چیــزی را اســتفاده می کننــد 
کــو  آســیب جــدی می رســاند. وی  بــا اشــاره بــه اینکــه دود تنبا
کــرد:   بســیاری  کیــد  معــادل مصــرف 10 تــا 20 نــخ ســیگار اســت، تا
کــه دود قلیــان چــون از روی  از مــردم عامــه بــر ایــن بــاور هســتند 
ــی  ــدارد؛ در صورت ــم ن ــامتی جس ــرای س ــری ب ــذرد، خط آب می گ
کــه ایــن آب دمــای دود را می گیــرد و تــا عمــق ریــه نفــوذ پیــدا 
کنون  کــو کــه هم ا می کنــد. دکتــر نیــت ادامــه داد: در ترکیبــات تنبا

در بســیاری از باغ ســراها و رســتوارن  ها در حــال عرضــه اســت، 
مــواردی از داروهــای راون گــردان نیــز مشــاهده شــده اســت و 
کــن  متاســفانه در بازرســی  های انجــام شــده از دو قهــوه خانــه و اما

کشــف شــد. گــراس و حشــیش  ســنتی  یــک وانــت 
وی  همچنیــن بــا بیــان اینکــه قلیــان دریچــه ورود بــه دخانیــات 
کــز بــدون اینکــه فرد متوجه شــود،  اســت، اظهــار داشــت : ایــن مرا
کــو اضافــه می کننــد و جوانــان را این گونــه وابســته  مــواد را بــه تنبا
کار وزارت  بــه قلیــان می کنند.رییــس مرکــز ســامت محیــط و 
بهداشــت نیــز بــا اشــاره بــه اقــدام بــزرگ مرکــز بهداشــت ســبزوار در 
ــتان  ــن شهرس ــرد : ای ک ــح  ــان  تصری ــع قلی ــز توزی ک ــع آوری مرا جم
کنــون  یکــی از پیشــگامان ایــن موضــوع ملــی بــوده اســت و هــم ا
کشــور در حــال اجراســت. وی  ایــن اقــدام مثبــت در 20 اســتان 
کــرد: اجــرای ایــن موضــوع در کان شــهرها بســیار ســخت  اضافــه 

اســت و سیســتم نظارتــی وزارت بهداشــت نیــز در ایــن نقــاط  
ــی و افــرادی  ــع دخان کــه صنای کنــد؛ چــرا  ــد عمــل  قــوی نمی توان
بــرای عــدم  ایــن زمینــه ســودهای هنگفتــی می برنــد،  کــه در 
کاهــش ســودهای خــود عــاوه بــر  هزینــه، از ابزارهــای متفاوتــی 

کــرد. ــرای خنثی ســازی ایــن اقــدام اســتفاده خواهنــد  ب
دســت اندرکاران  قطعــا   : شــد  یــادآور  کشــوری  مســئول  ایــن 
کــه تشــکیات آن از  ســامت بــا شــبکه بزرگــی روبــه رو هســتند 
کــه قیمــت  کشــور قوی تــر عمــل می کنــد؛ چــرا  توزیــع بنزیــن در 
ســیگار قاچــاق و غیــر قاچــاق مــرز افغانســتان و عــراق بــا قیمــت 
مرکــز تهــران و نیــاوران برابــری می کنــد و  ایــن سیســتم منافــع 
کــه تولیــد  ــرای مجموعــه خــود دارد و ســیگاری  ــادی ب بســیار زی
کشــور  آن صــد تومــان هزینــه در بــر دارد بــا قیمــت 15 برابــری در 

بــه فــروش می رســد.

کو   دود تنبا
معادل مصرف ۲۰ نخ سیگار 
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چهارمحال و بختیاری
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 ابری

 در بیــن مرکبــات، لیموشــیرین
وقتــی  گریپ فــروت  و  نارنــج 
تلــخ  می خورنــد،  بــرش 
اســت  خــوب  امــا  می شــوند؛ 
تلخــی،  ایــن  کــه  بدانیــد 
مــا  ســامت  بــرای  ضــرری 
نــدارد. علــت تلخــی این هــا، 
کســیدان  وجــود دو مــاده  آنتی ا

کرده ایــم. معرفــی  را  آن هــا  ادامــه  در  کــه  اســت 
نــام  بــه  مــوادی  وجــود  لیموشــیرین،  تلخــی  علــت 
نارینجیــن )نارینژیــن( و لیمونیــن اســت. هــر چــه مواد 
قلیایــی در یــک مــاده طبیعــی مثــل میوه هــا بیشــتر 
کــه این هــا بــرش می خورنــد و در معــرض  باشــد وقتــی 
هــوا قــرار می گیرنــد، طعــم آن هــا بــه ســمت تلخــی 
کســیژن هــوا  کــه نارنجیــن و لیمونیــن بــا ا مــی رود؛ چــرا 

ترکیــب و تلــخ می شــوند.
  لیموشیرین

گریپ فــروت  در بیــن مرکبــات، نارنــج، لیموشــیرین و 
شــیرینی  درجــه   هرچــه  و  دارنــد؛  را  خاصیــت  ایــن 
یــک میــوه بیشــتر باشــد، تلخــی خــود را بیشــتر نشــان 
گــر نگــران تلخــی ایــن مــواد غذایــی  می دهــد. البتــه ا
کــه تلــخ شــدن ایــن میوه  هــا  هســتید، بایــد بگوییــم 
مــا  گــوارش  دســتگاه  و  ســامت  بــر  منفــی ای  تاثیــر 
را میــل  بــا خیــال راحــت آن هــا  ندارنــد و می توانیــد 

کنیــد.
کــه فهمیدیــم عوامــل تلخــی لیموشــیرین  خــوب حــاال 
بعــد از بــرش خــوردن چیســت، بهتــر اســت بــه معرفــی 

آن هــا بپردازیــم.
  لیمونین چیست؟

گریپ فــروت کــه در   لیمونیــن یــک ترکیــب آلــی اســت 
نارنــج، لیمــو، ترنــج، نعنــا، زیــره ســیاه، آویشــن، هــل 

از  دیگــر  خیلــی  و  گشــنیز  تخــم 
گیاهــان یافــت می شــود. در واقــع 
لیمونیــن یــک ترکیــب ضــد تومــور 
)تومورهــا ممکــن اســت خــوش 
خیــم باشــند یــا بدخیــم( اســت 
کــه مخصوصــا بــرای پیشــگیری 
گــوارش  از ســرطان های دســتگاه 
قــرار  اســتفاده  مــورد  بســیار 

می گیــرد.
لیمونیــن دارای مزایــای دارویــی متعــددی از جملــه 
کمــک بــه هضــم غــذا و جلوگیــری از  کاهــش وزن، 

ناراحتــی معــده اســت.
چ و درمــان طبیعی  لیمونیــن همچنیــن عامــل ضد قــار

بــرای بیمــاری پــای ورزشــکاران بــه حســاب می آیــد.
از دیگــر فوایــد لیمونیــن می تــوان بــه درمــان اضطــراب 
بدانیــد  کــه  اســت  خــوب  کــرد؛  اشــاره  افســردگی  و 
بــدن  ایمنــی  سیســتم  تحریــک  بــه  هــم  لیمونــن 
 کمــک می کنــد و هــم یــک درمــان موثــر بــرای ســرطان

 است.
  نارینژین چیست؟

نــوع فاوونوییــد  یــک  نارینژیــن هــم  یــا  نارینجیــن 
آنتــی  یــک  واقــع  در  و  اســت  آب  در  محلــول 
کــه فعالیــت مهمــی  در ســامتی انســان ها کســیدان   ا
 دارد. فاوونوییدهــا می تواننــد اثربخشــی ویتامیــن 
کســیدان افزایــش دهنــد.  C را بــه عنــوان یــک آنتی ا
کنتــرل  عاوه برایــن، فاوونوییدهــا نقــش مهمــی  در 
سیســتم  از  خاصــی  ســلول های  تعدیــل  بــا  التهــاب 
ایمنــی بــدن ایفــا می کننــد؛ آن هــا همچنیــن می تواننــد 
فعالیــت انــواع خاصــی از ویروس هــا، از جملــه ویــروس 
هرپــس ســیمپلکس )عامــل ایجــاد بیمــاری تبخــال 

کننــد. تناســلی( را مهــار 

چرا لیموشیرین تلخ می شود؟

میدان امام خمینی )ره( - اصفهان - 22 بهمن 1394

-«  حدیث روز   »-

 رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله:
باِب َاحَسُن ؛

َّ
 َحَسٌن َو لِكن ِفى الش

ُ
وَبة

َ
َالّت

توبه زیباست، ولى در جوانى زیباتر .
نهج الفصاحه، ص578، ح 2006
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