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فرصتی  برای شناخت       
چنــد ماهــی اســت افــکار عمومــی متوجــه یــک نکتــه مهــم و 
کــه ثمــره  شــایان توجــه بــه نــام انتخابــات اســت؛ انتخاباتــی 
توانــد  مــی  بــرای ســال ها  کــه  نــه در طــول چهــار ســال  آن 
کشــور و جامعــه اســامی برکاتــی را بــه  تاثیرگــذار باشــد و بــرای 
گــر بــه درســتی و بــا معیارهــا و  کــرده ا همــراه بیــاورد یــا خــدای نا
نیازهــای امــروز فاصلــه داشــته باشــد، ســال ها زیــان غیرقابــل 
جبــران را بــه جامعــه اســامی وارد می کنــد. مســیر طــی شــده 
کســانی  ــا بــه امــروز مربــوط بــود بــه ثبــت نــام عاقمنــدان و  ت
کــه احتمــال توانایــی بــر ایــن خدمــت را در خــود مــی دیدنــد و 
ع نیــز بایــد در تاییــد ایــن توانایــی  نهادهــای مرتبــط بــا موضــو
کــه ایــن امــر نیــز بــا  و صحــت، مهــر تاییــد و صحــت بزننــد 
می شــود.  انجــام  نظــارت  و  اجرایــی  هیئت هــای  همــت 
حضــور  بــر  نگهبــان  محتــرم  شــورای  را  نهایــی  تاییــد  مهــر 
کاندیــدای  عنــوان  بــه  ثبت نام شــدگان  از  کثیــری  عــده 
ــم در  ــه مه ــون دو مرحل کن ــد و ا ــامی زدن ــورای اس ــس ش مجل
نامزدهاســت  تبلیغاتــی  فعالیــت  اول  مرحلــه  اســت:  پیــش 
کــه در راســتای معرفــی بــه مــردم و قطعــا بــا رعایــت قانــون 
انجــام  بــه  سیاســی  اخــاق  رعیــت  و  اخاقــی  اصــول  و 
بــا شــخصیت و  می رســد و از همیــن جــا مــردم مــی تواننــد 
کــه آیــا رعایــت قواعــد و تقــوا و ...  توانایــی افــراد آشــنا شــوند 

کنند؟ را می 
 از طرفــی فرصتــی بــرای مــردم اســت تــا بــا بررســی و انطبــاق 
البتــه  کــه  برگزیننــد  را  اصلــح  خوبــان،  بیــن  از  معیارهــا  بــا 
ــح  کاندیدایــی خــود را اصل ــرا هــر  کاری بــس دشــوار اســت؛ زی
کــه بــا تیــز بینــی و دقــت در شــعارها و  کنــد و بایــد  معرفــی مــی 
 رفتــار و رصــد دقیــق بــه تصمیــم درســت تر رســید؛ ان شــاءاهلل
از  توجــه  شــایان  رای  بــا  اصلــح  افــراد  اســفند   7 روز  در 
بــر  دیگــر  حماســه ای  و  آمــده  بیــرون  رای  صندوق هــای 
همیــن  بــه  گــردد.  ضبــط  و  ثبــت  اســامی  انقــاب  تاریــخ 
ــرازی از فرمایشــات  ــح ف مناســبت و در راســتای انتخــاب اصل
کــه کنیــم  مــی  مــرور  را  اســامی  انقــاب  معظــم   رهبــر 
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 رسانه  ها فضای انتخابات را  آرام 
و رقابتی نگه دارند

وایتی  از دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر معظم انقالب ر

فرماندار اصفهان:

ی:  قائم مقام بانک مرکز

یعه:  ناظم الشر

قسمت اول

ادامه دارد ...

     سامانه آسان پرداز 2000    
                                                   

                                                                                                                    
گرامی:  مشترک 

تلفنی  1818 به  ایران سامانه   مطابق دستور سازمان تنظیم مقررات شرکت مخابرات 

کلیه  سامانه آسانپرداز 2000 تغییر  یافت . الزم است همشهریان عزیز جهت پرداخت 

قبوض از طریق شناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده بر   روی قبوض وحتی 

، همچنین  پرداخت  تلفن بدون داشتن شناسه قبض وشناسه  پرداخت قبض 

گاز ، برق ، آب وفاضالب و ...  این سامانه  خدمات همراه اول   خدمات قبوض 

کنند. استفاده 

  مشترکین میتوانند جهت هرگونه سوال ، انتقاد ، راهنمای و ...  با شماره 5000 

تماس حاصل فرمایند . 

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای خرید و راه اندازی دو دستگاه چیلر جهت 
مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت 

آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس

 /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه یا با شماره تلفن۳۷۹۲۴۰۰۶-۰۳۱تماس حاصل فرمایند.
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ادامه در صفحه 

قابابایان گرامی ، سرکار خانم آ  همکار 
کران الهی را آرزو مندیم. گفته، برای شما صبر و برای آن مرحوم مغفور  رحمت بی  مصیبت وارده  را تسلیت 

کیمیای وطن  روزنامه 



فرصتی برای شناخت          
ایــن  در  و  فاصلــه  ایــن  در  كــه  :آنچــه  یــک  صفحــه  از  ادامــه 

عــاوه  مــردم  كــه  اســت  ایــن  اســت،  فرصــت مهــم 
ــم  ــوب ه ــاِب خ ــر انتخ ــت ب ــور، هم ــر حض ــت ب ــر هم ب
كردیــم،  عــرض  كــه  طــور  همــان  باشــند.  داشــته 
نــه  درســت،  انتخــاب  یــك  خــوب  انتخــاب  یــك 
ده هــا  طــول  در  گاهــی  ســال  چهــار  طــول  در  فقــط 
كشــور باقــی می مانــد. بــرای  ســال تاثیراتــش بــرای 
را  معیارهــا  بایــد  كــرد،  فكــر  بایــد  خــوب  انتخــاِب 
شــناخت؛ مــن ان شــاءاهّلل در آینــده مطالبــی عــرض 
كــه  كــرد؛ امــا اجمــاال معیــار اصلــی ایــن اســت  خواهــم 
كــه همتشــان بــر حفــظ عــزت و  كار بیاینــد  كســانی ســر 
كشــور در جهــت هدف هــای انقــاب باشــد.  حركــت 
و  خیــرات  از  طوالنــی  ســال های  ایــن  در  مــا  آنچــه 
بــركات بــه دســت آورده ایــم، بــه بركــت هدف هــای 
آوردیــم  كــم  كــه  جایــی  هــر  اســت؛  بــوده  انقــاب 
خاطــر  بــه  خوردیــم،  شكســت  و  ماندیــم  عقــب  و 
غفلــت از هدف هــای انقــاب اســامی  و هدف هــای 
كــه  بیاینــد  كار  ســر  كســانی  اســت.  اســامی  بــوده 
ثــّم اســتقاموا«  رّبنــا اهّلل  اّلذیــن قالــوا  مصــداق: »اّن 
باشــند؛  ایســتادگی  اهــل  اســتقامت،  اهــل  باشــند؛ 
زرهــی پوالدیــن از یــاد خــدا و از تــوكل بــه خــدا بــر تــن 
خودشــان بپوشــند و وارد میــدان شــوند. شــعارها را 
كــه تعییــن می كننــد،  كنیــد، ببینــد شــعارهایی  نــگاه 
كــه البتــه  گاهــی بعضی هــا  چــه شــعارهایی اســت؟ 
شــعارهایی  آرا،  جلــب  بــرای  می كننــد،  اشــتباه 
و  قــدرت  حــدود  از  شــعارها  ایــن  كــه  می دهنــد 
اختیاراتشــان بیــرون اســت؛ این هــا را مــردم هوشــمند 
دقــت  كننــد،  مراقبــت  بشناســند،  می تواننــد   مــا 

كنند.
كــه  آنچــه  اســت،  الزم  مــردم  بــرای  كــه  آنچــه   
واقعیــات  بــا  كــه  آنچــه  دارد،  بیشــتری  فوریــت 
بــه  كــه  آنچــه  اســت،  ســازگار  كشــور  امكانــات  و 
افزایــش قــدرت درونــی ملــت می انجامــد، آن هــا را 
معیارهــا  از  یكــی  ایــن  بگنجاننــد؛  شعارهایشــان  در 
اقشــار  دیــدار  در  بیانــات   ،۲۵/۰۲/۱۳۹۲( اســت. 

مــردم ( مختلــف 

سر مقاله 

 مجلس خبرگان رهبری 
و اهمیت آن         

انتخابــات  بــا  همزمــان  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات 
برگــزار  جــاری  ســال  اســفندماه  اســامی،  در  شــورای  مجلــس 
خواهــد شــد.با توجــه بــه جایــگاه ویــژه مجلــس خبــرگان رهبــری 
ایــن  كــه  خطیــری  مســئولیت  اســامی  و  جمهــوری  نظــام  در 
مجلــس در نظــام اســامی  دارد، انتخابــات آن هــم از اهمیــت 
واالیــی برخــوردار اســت و در نتیجــه مشــاركت عمــوم مــردم در ایــن 

انتخابــات حایــز اهمیــت اســت.
اســامی  و  انقــاب  كبیــر  رهبــر  دیدگاه هــای  نوشــتار  ایــن  در 
بنیانگــذار جمهــوری اســامی  حضــرت امــام خمینــی )ره( و مقــام 
معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای در خصــوص مجلــس 
خبــرگان رهبــری، الزامــات و ضرورت هــای انتخابــات مجلــس 

خبــرگان بــه رشــته تحریــر درآمــده  اســت.
حضــرت امــام خمینــی )ره( عنایــت ویــژه ای بــه مجلــس خبــرگان 
ایــن  و جایــگاه  اهمیــت  بــر  خــود  در ســخنان  بارهــا  و  داشــتند 

كردنــد. كید  مجلــس در نظــام جمهــوری اســامی تا
آیــت اهّلل  حضــرت  رهبــری،  معظــم  مقــام  ســوی  از  امــر  ایــن 
گرفتــه و ایشــان بارهــا حفــظ  كیــد قــرار  خامنــه ای نیــز بارهــا مــورد تا

كرده انــد. و صیانــت از ایــن مجلــس را خاطــر نشــان 
حضــرت امــام ) ره ( و نیــز مقــام معظــم رهبــری ، مجلــس خبــرگان 
و  می داننــد  فقیــه  والیــت  اثبات كننــده  و  الهــی  ریشــه  دارای  را 
حفــظ و صیانــت از دولــت اســامی  را منــوط بــه نظــارت فقیــه و 

كرده انــد. والیــت فقیــه قلمــداد 
در دیــدگاه حضــرت امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری مجلــس 
و  تعیین  كننده تریــن  اســامی ،  جمهــوری  نظــام  در  خبــرگان 
كــه بــرای حفاظــت  مهم تریــن ركــن از اركان نظــام اســت؛ مجلســی 
از دســتاوردهای انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی  و مشــروعیت 

بخشــیدن بــه آن نقــش اساســی دارد.
امــام ) ره ( و مقــام  نــزد حضــرت  وظیفــه مجلــس خبــرگان در 
كــه در نــگاه ایــن  معظــم رهبــری بسیارحســاس اســت؛ بــه طــوری 
كــه متشــكل از مجتهــدان و برجســتگان  دو بزرگــوار، ایــن مجلــس 
حســاس ترین  اســت،  انقابــی  اســامی  و  تعهــد  و  گاهــی  آ در 
وظایــف را در نظــام جمهــوری اســامی  برعهــده دارد و ضامــن بقــا 
و اســتمرار نظــام اســامی  در خطیرتریــن لحظــات و پشــتوانه ای 
بــزرگ بــرای نظــام اســت. در بیانــات متعــدد، امــام راحــل و نیــز 
ــی   ــاركت مردم ــت مش ــیم اهمی ــن ترس ــاب ، ضم ــه انق ــر فرزان رهب
بــرای  را  مــردم  انقابــی  و  شــرعی  تكلیــف  و »حماســه حضــور« 
انتخــاب خبــرگان بیــان كردنــد و از علمــای بــاد خواســته اند مــردم 

كننــد. را بــا وظایــف شــرعی خــود در برهه هــای حســاس آشــنا 
توجــه ویــژه حضــرت امــام ) ره ( و مقــام معظــم رهبــری بــه جایگاه 
كــه ایشــان  حســاس و مهــم مجلــس خبــرگان نشــان می دهــد 
جایگاهــی عالــی و رفیــع را بــرای ایــن مجلــس در نظــام جمهــوری 

ــد. گرفته ان اســامی  در نظــر 
انتخابــات  برگــزاری  آســتانه  ســخنان مقــام معظــم رهبــری در 
چهارمیــن دوره مجلــس خبــرگان، در خصــوص عــدم تضعیــف 
كســب اعتمــاد مــردم و همچنیــن پرهیــز از  مجلــس خبــرگان و 
تخریــب چهره هــا و شــخصیت های علمــی  و پرهیــز از هرگونــه 
بــا  لــه  معظــم  كــه  می دهــد  نشــان  جناحــی،  و  خطــی  تفكــر 
حساســیت خاصــی همچــون رهبــر كبیــر انقــاب اســامی،  حضرت 

امــام خمینــی ) ره ( بــه ایــن مجلــس می نگرنــد.
بیانــات معظــم لــه در یكــی از خطبه هــای نمــاز عیــد ســعید فطــر در 
مصــای تهــران، بیانگــر توجــه ویــژه  ایشــان به انتخابــات مجلس 
شــاید  كــه   - خبــرگان  انتخابــات  اســت.»...اهمیت  خبــرگان 
ــه ایــن درجــه از اهمیــت و  كشــور ب كــدام از انتخابات هــای  هیــچ 
كــه بــا ایــن انتخابــات، مــردم  حساســیت نباشــد - در ایــن اســت 
افــراد خبــره  مــورد اعتمــاد خودشــان را انتخــاب می كننــد تــا این هــا 
كار باشــند بــرای لحظــه حســاس فقــدان رهبــری در  آمــاده  بــه 
كشــور. ایــن مجموعــه مــورد اعتمــاد ملــت بایــد بنشــینند و بــا 
كــه قــادر بــر ادای تكالیــف رهبــری  كامــل، رهبــری را  بصیــرت 

ــد. كنن ــی  ــردم معرف ــه م ــد و ب كنن ــاب  ــد، انتخ می دانن
ــه  ــور ب كش ــه  ــی هنگامی ك ــگام - یعن ــی در آن هن ــن جمع ــر چنی گ ا
ــا بــه خاطــر اینكــه رهبــر  كــرده اســت ی تعییــن رهبــر احتیــاج پیــدا 
یــا خــدای نخواســته از صاحیت هــا  قبلــی از دنیــا رفتــه اســت 
ــور  ــد - حض كنن ــاب  ــری را انتخ ــر دیگ ــد رهب ــه بای ك ــت  ــاده اس افت
نداشــته باشــد و آمــاده  بــه كار نباشــد، آن چنــان گرهــی در دســتگاه 
مدیریــت كشــور بــه وجــود خواهــد آمدكــه بــا هیــچ سرانگشــتی ایــن 
گــره بــاز شــدنی نیســت.خصوصیت انتخابــات رهبــری این اســت. 
در  و  اســت  انتخــاب  اول، همیــن  درجــه  در  مهــم خبــرگان  كار 
كــه متوجــه  درجــه ی دوم، نظــارت بــر وضــع رهبــر موجــود و حاضــر 
كار مهــم  باشــند و ببیننــد آیــا صاحیت هــا در او باقــی اســت؟ ایــن 
كشــور وجــود  مجلــس خبــرگان اســت. هیــچ دســتگاه دیگــری در 
كار مهــم را انجــام بدهــد و قانــون بــه آن،  كــه بتوانــد ایــن  نــدارد 
كــرده باشــد.« چنیــن اجــازه ای را داده باشــد و چنیــن تكلیفــی را 

یادداشت سیاسی

كید كرد:  استاندار اصفهان تا

نمایشگاه بین المللی اصفهان باید 
با عالی ترین استانداردهای جهانی 

ساخته شود
دكتــر رســول زرگرپــور در دیــدار مدیــر نمایشــگاه  های دولتــی 
پاریــس بــا ایشــان اظهارداشــت: نمایشــگاه بــزرگ بین المللــی 
در حــال ســاخت اصفهــان، بایــد بــا عالی تریــن اســتانداردهای 
جهانــی ســاخته شــود؛ لــذا عاقه منــد هســتیم از تجربیــات 
زمینــه  ایــن  در  فرانســوی  شــركت های  ســرمایه گذاری  و 
كاتریــن  كنیــم. دكتــر رســول زرگرپــور در دیــدار بــا  اســتفاده 
فــش ریتــر، مدیــر نمایشــگاه  های دولتــی پاریــس بــا ایشــان 
كــه اصفهــان را  اظهارداشــت: مدیریــت اســتان در نظــر دارد 
كنــد و امیدواریــم  بــه شــهر نمایشــگاهی بین المللــی تبدیــل 
برگــزاری  در  شــما  تجربیــات  از  كــه  شــود  فراهــم  فرصتــی 

بهره منــد شــویم.  بــزرگ در اصفهــان  نمایشــگاه  های 
از  یكــی  اصفهــان  اســتان  اینكــه  بیــان  بــا  زرگرپــور  رســول 
بعــد  از  اصفهــان  افــزود:  اســت،  كشــور  برتــر  اســتان  های 
طــول  در  و  دارد  ای  ویــژه  جایــگاه  كشــاورزی  و  صنعــت 
یكســال گذشــته بیــش از ۹۰ هیئــت اقتصــادی خارجــی بــرای 

كرده انــد. ســفر  اصفهــان  بــه  ســرمایه گذاری 
ح  طــر  ۱۴۰ اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار   
و  خارجــی  گــذاران  ســرمایه  جــذب  بــرای  ســرمایه گذاری 
ایــن  بیشــتر  گفــت:  اســت،  آمــاده شــده  اســتان  داخلــی در 
گردشــگری و ســاخت هتــل اســت؛  ح  هــا مربــوط بخــش  طر
گردشــگری صنعتــی ســودآور و مهــم بــرای  كــه بخــش  چــرا 
اســتان اصفهــان اســت. وی یــادآور شــد: نمایشــگاه بــزرگ 
بــا  بایــد  و  اســت  ســاخت  حــال  در  اصفهــان  بین المللــی 
بــه  توجــه  بــا  و  باشــد  جهانــی  اســتانداردهای  عالی تریــن 
ــگاه  ــن نمایش ــان چندی ــگاه  های اصفه ــركت نمایش ــه ش اینك
كــه  بین المللــی را برگــزار نمــوده اســت، ایــن ظرفیــت را دارد 
محقــق جهانــی  اســتانداردهای  بــا  را  نمایشــگاه   ســاخت 

 كند.

نمایشگاه

رییس شورای هماهنگی اصالحات اصفهان:

 نامه اعتراضی حزب اعتدال 
و توسعه اصفهان را ندیده ام     

اصاحــات  جبهــه  هماهنگــی  شــورای  رییــس 
حــزب  توســط  نوشته شــده  نامــه  گفــت:  اصفهــان 
گانــه را  اعتــدال و توســعه اصفهــان و ارایــه لیســت جدا
ک  ع رســانه ها مــا تكذیــب می كنــم و در ایــن موضــو

نیســتند؛ مــن ایــن نامــه را ندیــده ام.
پاســخ  در  فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  نكویــی  علــی 
نامــه  بــه  رســیدگی  وضعیــت  بــر  مبنــی  ســوالی  بــه 
اعتراضــی حــزب اعتــدال و توســعه اصفهــان بــه زمــان 
اعــام اســامی ائتاف اصاح طلبــان ایــن شــهر اظهــار 
گانــه توســط حــزب  ع ارایــه لیســت جدا كــرد: موضــو
اعتــدال و توســعه حقیقــت نــدارد و اساســا نامــه ای 
طبیعــی  بــه  طــور  اســت؛  نشــده  نوشــته   اعتراضــی 
ــه  ك ــد  ــش می آی ــی پی ــود اختافات ــزاب موج ــان اح می

بــا رایزنــی حــل خواهــد شــد.
وی افــزود: نامــه نوشته شــده توســط حــزب اعتــدال و 
گانــه را تكذیــب  توســعه اصفهــان و ارایــه لیســت جدا
ک نیســتند؛  ع رســانه ها مــا می كنــم و در ایــن موضــو

مــن ایــن نامــه را ندیــده ام.

عضو مجمع اصول گرایان اصفهان:

 مجمع اصول گرایان نامزدها 
را مجبور به انصراف نمی كند

ــان  ــان اصفه ــع اصول گرای ــی مجم ــورای عال ــو ش عض
قصــد  داوطلبانــه  كــه  صورتــی   در  نامزدهــا  گفــت: 
انصــراف از انتخابــات را داشــته باشــند، می تواننــد 
امــا  برنــد،  بهــره  مجمــع  اعضــای  پیشــنهاد های  از 
نیــز  باقی مانــده  زمــان  و در  نــدارد  اجبــاری  مجمــع 

نمی دهــد. اقدامــی  انجــام 
گفت وگــو  در  بهشــتی نژاد  حســین  حجت االســام 
شــرایط  بــر  مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  فــارس،  بــا 
مجمــع  لیســت  از  ج  خــار نامزدهــای  انصــراف 
اصول گرایــان اصفهــان و اقدامــات مجمــع در ایــن 
انصــراف  بحــث  در  پــروژه ای  كــرد:  اظهــار  زمینــه 
توســط مجمــع وجــود  لیســت  از  ج  نامزدهــای خــار
ــه اعضــای مجمــع  ــدارد؛ بلكــه بعضــی از نامزدهــا ب ن
ع  كردنــد و بــرای نحــوه و نــو اصول گرایــان مراجعــه 
اعــام انصــراف خــود، پیشــنهاد هایی را از اعضــای 

كرده انــد. دریافــت  مجمــع 
منظــم  و  ســازمان یافته  جریــان  یــک  افــزود:  وی 
نامزدهــا  انصــراف  بــرای  اصول گرایــان  مجمــع  در 
مجمــع  وظیفــه  مهم تریــن  اســت؛  نگرفتــه  شــكل 
ارایــه  رونــد  كــردن  طــی  اصفهــان  اصول گرایــان 
كــه انجــام  شــده  لیســت مــورد حمایــت مجمــع بــوده 

اســت.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به 
گرفت: ریاست دكتر روحانی صورت 

  تدوین و ابالغ 
دستورالعمل  های فعالیت 

انتخاباتی در فضای مجازی  
 

در  دولــت،  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
وزارت  مجــازی،  فضــای  عالــی  شــورای  جلســه 
ابــاغ  و  تدویــن  بــه  نســبت  شــد  مكلــف  كشــور 
در  انتخاباتــی  فعالیت  هــای  دســتورالعمل  های 
كنی  فضــای مجــازی بــه منظــور مقابلــه بــا شــایعه پرا
ایجــاد  همچنیــن  و  كاندیداهــا  علیــه  تخریــب  و 
 شــور انتخاباتــی و افزایــش مشــاركت مردمــی  اقــدام

 نماید.

کوتاه از انتخابات 

والدت عقیلــه  بنی هاشــم حضــرت زینــب كبری ســام اهّلل علیها 
ــن  ــه ای ك ــهیدانی  ــردن از ش ك ــاد  ــرای ی ــت ب ــی اس ــت خوب فرص
روزهــا دوبــاره فضــای زندگــی ایرانیــان را بــه عطــر شــورانگیز 
حــق  »حقیقتــا  كــه  شــهیدانی  كرده انــد.  معطــر  شــهادت 
ــدار  ــات در دی ــد. )بیان ــران دارن ــت ای ــه مل ــردن هم گ ــر  ــی ب بزرگ
خانواده هــای شــهیدان مدافــع حــرم ۵/بهمــن/۹۴(« تمــام 
ایــن شــهیدان یــک صفــت مشــترک دارنــد: »شــهید مدافــع 
ــا  ــر اینه گ ــت: »ا ــرده اس ك ــز  ــان را متمای ــه آن ك ــازی  ــرم«، امتی ح
اهل بیــت  دشــمنان  امــروز  نمی كردنــد،  دفــاع  و  نمی رفتنــد 
ک  علیهم الســام حــرم حضــرت زینــب ســام اهّلل علیها را بــا خــا
كــرده بودنــد  ک یكســان  كــرده بودنــد، ســامرا را بــا خــا یكســان 
كربــا را هــم  كاظمیــن و نجــف و  گــر دستشــان می رســید،  و ا
ک یكســان می كردنــد. )بیانــات در دیــدار خانواده هــای  بــا خــا

شــهیدان مدافــع حــرم ۷/دی/۹۴(«
امــا فقــط دفــاع از حــرم نیســت كه بــه آن ها جلوه  دیگــری داده، 
ک ایــران  امتیــاز دیگرشــان كوتاه كــردن دســت متجــاوزان از خــا
كیلومترهــا  ــه  ك كشــور  ــه در مرزهــای  اســامی  اســت؛ آن هــم ن
كشــور، دیــن و انقــاب اســامی.  دورتــر از آن؛ یعنــی دفــاع از 
گــر  ا كــه  كردنــد  شــهیدان مدافــع حــرم »بــا دشــمنی مبــارزه 
كشــور.  این هــا مبــارزه نمی كردنــد، ایــن دشــمن می آمــد داخــل 

كرمانشــاه  گرفتــه نمی شــد، مــا بایــد اینجــا در  گــر جلویــش  ا
و  می جنگیدیــم  این هــا  بــا  اســتان ها  بقیــه  در  و  همــدان  و 
جلــوی اینهــا را می گرفتیــم. در واقــع ایــن شــهدای عزیــز مــا 
كشــور، ملــت، دیــن و انقــاب  جــان خودشــان را در راه دفــاع از 
كردنــد. )بیانــات در دیــدار خانواده هــای شــهیدان  اســامی فدا 

مدافــع حــرم ۵/بهمــن/۹۴(«
كــه حكایــت از مظلومیــت آن هــا  امتیــاز دیگــر ایــن شــهیدان 
دارد، »شــهادت در غربــت« اســت. »امتیــاز ســوم هــم این اســت 
كــه این هــا در غربــت بــه شــهادت رســیدند. ایــن هــم یــک 
امتیــاز بزرگــی اســت و نــزد خــدای متعــال فرامــوش نمی شــود. 

۵/بهمــن/۹۴«
كــه  علیهما الســام  امیرالمومنیــن  دختــر  بركــت  بــا  والدت 
از  دفــاع  بــرای  اســت  نمــادی  كــش،  پا حریــم  از  دفــاع  حــاال 
حاشــیه  های  انتشــار  بــرای  شــد  بهانــه ای  اســام«،  »حریــم 
بــا  از دیدارهــای خانواده هــای شــهیدان مدافــع حــرم  یكــی 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بیــت رهبــری )در تاریــخ ۵/

خــرداد/۱۳۹۴(.
کاش من هم یک فرزند شهید بودم! ای 

زد  حــدس  می شــود  خردســال،  بچه هــای  صــدای  و  ســر  از 
ــتند، از  ــا هس ــان آق ــروز مهم ــه ام ك ــهیدی  ــای ش ــه خانواده ه ك

كــه نامشــان ایــن روزها  طایفــه  شــهدای جدیدنــد؛ همان هایــی 
بیشــتر شــنیده می شــود: »شــهدای مدافــع حــرم«.

مگــر ایــن بچه هــا می گذارنــد تــا در محضــر آقــا خیلــی جــدی و 
رسمی باشــی! راســتش را بخواهــی اصــا نمی توانــی در مقابــل 
كــودكان معصــوم، بی تفــاوت بــود  گاه و بــی گاه ایــن  نــاز و ادای 
كــه دلــت بــا صاحــب مجلــس اســت، فكــرت بــا  و همان قــدر 

كــودكان!  ایــن 
تویــی و نازهــای فرزنــدان خردســال شــهیدان مدافــع حــرم؛ 
گــردن توســت  كــه نــه، اصــا انــگار ِدینــی بــه  دوســت داشــتن 
كــه شــده آن هــا را در آغــوش بگیــری  ــرای لحظــه ای هــم  ــا ب ت
كــه  و دســت نــوازش بــه سرشــان بكشــی و بــرای لحظاتــی هــم 
شــده بــا محبــت خــود، جــای خالــی بابــای شهیدشــان را پــر 
كنــی؛ امــا ایــن دغدغــه و نگرانــی خیلــی زود از بیــن مــی رود. 
كــه رفتــار سرشــار از عاطفــه  آقــا را بــا فرزنــدان شــهید  زمانــی 
گونه هــای فرزنــدان شــهید را پــر بیــراه  می بینــی و بوســه باران 
كــه »ای كاش مــن هــم  نمی گویــد یكــی از حاضــران در مجلــس 

ــد شــهید بــودم!« یــک فرزن
دلــم بــرای دختــر خردســال بــا آن موهــای دم خرگوشــی  اش 
ســوخت. تقــای ایــن طفلــک معصــوم بــرای دیــدن آقــا دیدنــی 

بــود. 

پیــش از آغــاز مراســم خــود را بــه صندلــی آقــا رســاند و مدتــی 
روی آن نشســت. وقــت آمــدن آقــا نیــز، مــادر محكــم دســتش 
را گرفــت و اجــازه نــداد تــا بــه ســمت ایشــان بــرود. هرچقــدر هــم 
گذشــتن از صف هــا خــود را  كــرد تــا در هنــگام نمــاز بــا  تــاش 
كــه شــروع  بــه امــام جماعــت برســاند، موفــق نشــد؛ امــا برنامــه 
كنــد و  شــد، باالخــره توانســت دســتش را از دســت مــادر جــدا 
كنــد. چــادرش  كنــار صندلــی ایشــان جاخــوش  بــه آقــا برســد و 
كنــار آقــا  هــم همراهــش بــود؛ امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود؛ آنقــدر 
ــواده   ــه خان ــت ب ــا خســته شــد؛ وقتــی نوب ــرد ت ك ورجــه وورجــه 
لــذت  از  و  بــود  خــواب  دیگــر  كــه  حیــف  رســید،  شــهیدش 
چشــیدن طعــم لبخنــد و بوســه های آقــا در بیــداری محــروم 

شــد.
آغازگــر ایــن ضیافــت، بیانــات آقــا در وصــف شــهدای مدافــع 
اســت؛  شــهیدان  دیگــر  بــه  نســبت  آن هــا  امتیــازات  و  حــرم 
گذاشــتن  »اقــدام داوطلبانــه«، »اعتقــاد خالصانــه بــا پشــت ســر 
ــه تعلقــات زندگــی و زن  ــردن ب ك ــی«، »پشــت  ــات جوان هیجان
و فرزنــد« و »دفــاع از حریــم اهل بیــت  علیهم الســام«، چهــار 
كیــد  شــاخصی اســت كــه آقــا بــرای ایــن شــهیدان بر شــمردند و تا

كردنــد »چهارمیــن ویژگــی باالتریــن آن هاســت.«

شهادت در غربت

حاشیه ای از دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر انقالب

گفــت: بنرهــای تبلیغاتــی    ســخنگوی دســتگاه قضایــی 
كــه در 22 بهمــن جمــع آوری شــد،  كاندیداهــا  یكــی از 
دارای محتــوای خــاف قانــون بــود؛ البتــه ایــن موضــوع 

در حــال بررســی اســت.
كیمیــای وطــن، حجت االســام و المســلمین  گــزارش  بــه 

و  نــود  در  اژه ای  محســنی  غامحســین 
دومیــن نشســت خبــری خــود بــا اهالــی 
از  یكــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  رســانه 
اولیــن  در  اینكــه  بــر  مبنــی  خبرنــگاران 
روز تبلیغــات مجلــس خبــرگان، افــرادی 
آقای  هاشــمی  را  بنرهــای  خودســر، 
ســتاد  از  افــرادی  و  كردنــد  جمــع آوری 

وی بازداشــت و چنــد ســاعت بعــد آزاد شــدند، آیــا قــوه 
قضاییــه بــرای برخــورد بــا چنیــن موضوعاتــی برنامــه ای 
چندیــن  شــما  صحبت هــای  در  گفــت:  خیــر،  یــا  دارد 
خ دهــد،  گــر جرمــی مشــهودی ر قضــاوت وجــود داشــت. ا
بــا  رابطــه  در  را  اقداماتــی  انتظامی می توانــد  نیــروی 

دهــد. انجــام  مشــهود  جرایــم 
بنــر در  ابعــاد  بنــر،  بنــر، نصــب  تعــداد  ادامــه داد:  وی 

گــر كســی قبــل از شــروع  قانــون پیش بینــی شــده اســت و ا
رســمی  زمــان تبلیغــات اقداماتــی را انجــام دهــد، خــاف 
گــر در زمــان تبلیغــات بــاز هــم  قانــون اســت؛ همچنیــن ا
ج از چارچــوب اقداماتــی را انجــام دهنــد، خــاف  خــار
كــه بــه  اســت و قطعــا برخــورد می شــود و نیــازی نیســت 
را  اقداماتــی  خودســر  نیروهــای  شــما  گفتــه 

ــد. ــام دهن انج
اول دســتگاه قضایــی خاطرنشــان  معــاون 
خ دهــد،  گــر خــاف قانــون اتفاقــی ر كــرد: ا
نیــروی انتظامی موظــف اســت در مــواردی 
كــه جــرم مشــهود اســت، اقداماتــی را انجــام 

دهــد.
آن  كــرد:  اظهــار  قضایــی  دســتگاه  ســخنگوی 
حاضــر  حــال  در  و  دادنــد  اطــاع  مــن  بــه  كــه  طــور 
در كــه  اســت  ایــن  دارد،  قــرار  بررســی  دســت   در 
كردنــد  ــا ابعــاد مشــخص   22 بهمــن وانتــی را پــر از بنــر ب
كــه دارای محتــوای خــاف قانــون بــود و می خواســتند 
كــه نیــروی انتظامی جلــوی آن را  كننــد  آن هــا را توزیــع 
گرفتــه اســت؛ البتــه ایــن موضــوع در حــال بررســی اســت.

محسنی اژه ای خبر داد:
موضوع جمع آوری بنرهای تبلیغاتی در حال بررسی است

 رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، برنامــه ششــم 
توســعه را مســئله محور و متمركــز بــر ســه موضــوع »آب 
محیــط زیســت و صندوق  های بازنشســتگی« دانســت و 
گفت: صندوق بازنشســتگی كشــوری ورشكســته اســت؛ 
بنابرایــن در برنامــه ششــم بــرای آن تصمیم گیــری شــده 

اســت.
كیمیــای وطــن، محمدباقــر  گــزارش  بــه 
هیئــت  جلســه  در  دیــروز  نوبخــت 
نماینــدگان اتــاق ایــران افــزود: ایــن ســه 
مســئله مهــم بــه ســمت بحــران مــی رود؛ 
نشــود  اساســی  فكــری  آن  بــرای  گــر  ا

می آیــد. پیــش  زیــادی  مشــكات 
حقــوق  دولــت،  كنــون  هم ا داشــت:  اظهــار  وی 
كشــوری را پرداخــت  بازنشســتگی لشــكری و بخشــی از 
می كنــد. معــاون رییــس جمهــوری افــزود: در حال حاضر 
از یــک نفــر كارمنــد كســری های بازنشســتگی را كــم و بــه 
هفــت نفــر پرداخــت می كنیــم. وی ادامــه داد: در برنامــه 
كشــورها براســاس شــاخص  هایی  ششــم توســعه، همــه 
تولیــد،  عوامــل  بــر  مبتنــی  آن هــا  رقابت پذیــری  كــه 

شــده اند.  دســته بندی  اســت،  نــوآوری  و  بهــره وری 
كشــورها شــركت  هایی بــه طــور  نوبخــت افــزود: در ایــن 
كرده ایــم  مشــخص تقســیم بندی شــده اند؛ پیش بینــی 
ــی ورود  ــه زمینه  های ــد در چ ــز بای ــور نی كش ــل  ــه در داخ ك
شــرایط  در  داد:  ادامــه  وی  كنیــم.  ســرمایه گذاری  و 
كشــورهایی ماننــد چیــن  پســابرجام، فقــط 
گرچه  بــرای همــكاری در كنــار مــا نیســتند؛ ا
كــه بــا  كشــورها هســتیم  مــا قــدردان ایــن 
كیدمــان  تا امــا  داشــته اند  همــكاری  مــا 
ــا  ــی ب ــای رقابت ــد در فض ــه بای ك ــت  ــن اس ای
كنیــم. ســخنگوی دولــت بــا  كار  كشــورها 
كیــد بــر بازارهــای مشــترک و دســتیابی  تا
در  گفــت:  دوجانبــه  همكاری  هــای  در  بازارهــا  ایــن 
ــا شــركت  هایی ماننــد پــژو تــاش شــده  ســرمایه گذاری ب
كنیــم. كــه بتوانیــم از بازارهــای آن هــا اســتفاده  اســت 
زمینه  هایــی  توســعه  ششــم  برنامــه  در  گفــت:  وی 
گردشــگری، فنــاوری  ماننــد معــدن، میادیــن مشــترک، 
ــی  ــای پیش ران ــی بخش  ه ــل ریل ــل ونق ــات و حم اطاع

كــه بــه آن توجــه شــده اســت. هســتند 

بــه  حملــه  آمــاده  ترکیــه  و  عربســتان  جنگنده هــای 
ســوریه

سخنان بی سابقه مدودف علیه غرب
كیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
از شكســت تروریســت ها  كــه  ربیــع، تركیــه و عربســتان 
در ســوریه بــه شــدت نگــران شــده اند، بــار دیگــر از عــزم 
خــود بــرای نبــرد زمینــی در ســوریه خبــر داده انــد. روســیه 
ع جنــگ جهانــی هشــدار داده  هــم بــه غــرب دربــاره وقــو

اســت.
کشید    ترکیه، عربستان را به سمت خود 

كشــورش بــه همــراه  كــه  گفتــه اســت  وزیــر خارجــه تركیــه 
بــه  ســوریه دســت  در  دارنــد  قصــد  ســعودی  عربســتان 
عربســتان  اســت  گفتــه  اوغلــو  نظامی بزننــد.  عملیــات 
تركیــه  ک  خــا در  زمینــی  نیــروی  و  جنگنــده  جت هــای 
كــرد:  گزارشــی اعــام  كــرد. بی بی ســی در  مســتقر خواهــد 

كــی از تضعیــف نیروهــای  گزارش  هــا حا چنــد مــاه پیــش، 
دولــت ســوریه بــود؛ امــا بــا مداخلــه روســیه در ایــن جنــگ 
پیشــرفت  های  بــه  اخیــر  هفته  هــای  در  ســوریه  ارتــش 

اســت. یافتــه  مهمی دســت 
نیروهــای  زمینــی  عملیــات  هرگونــه  دربــاره  روســیه   
اســت چنیــن  گفتــه  و  خارجــی در ســوریه هشــدار داده 
ــه جنــگ جهانــی منجــر شــود. ــد ب اقدامــی  حتــی می توان
عربســتان، برنامه ریــزی بــرای تجــاوز بــه ســوریه را تاییــد 
گــزارش رویتــرز، احمــد عســیری، از مشــاوران  كــرد. بــه 
كشــور  گفتــه اســت آن  ارشــد ارتــش عربســتان بــه العربیــه 

متعهــد بــه افزایــش حمــات خــود علیــه داعــش اســت.
 آمریــكا، بحریــن و امــارات از تصمیــم آل ســعود حمایــت 
ســال های  در  كــه  بحریــن  پادشــاهی  ســفیر  كرده انــد. 

گفتــه  كشــید،  ک و خــون  كشــور را بــه خــا اخیــر مــردم ایــن 
ــا »رژیــم بی رحــم اســد«  ــه ب اســت هــدف عربســتان مقابل

اســت.
برخــی تحلیلگــران می گوینــد بــا توجــه بــه زمین گیــری در 
یمــن، عربســتان قدرتــی بــرای حملــه زمینــی بــه ســوریه 

نــدارد.
قــرار  هــم  مقابــل  غــرب  و  روســیه  مــدودف:   

نــد فته ا گر
رســانه های غربــی نوشــته اند رابطــه روســیه بــا جهــان 
گراییــده اســت. نخســت وزیر روســیه  ــه وخامــت  غــرب ب
ــكار  گناه ــوریه  ــی س ــگ داخل ــه جن ــو را در ادام ــان نات پیم
روســیه  از  آمریــكا  خارجــه  وزیــر  برابــر،  در  می دانــد. 
ســوریه  رژیــم  مخالفــان  بمبــاران  بــه  كــه  می خواهــد 

پایــان دهــد. دویچــه ولــه نوشــت: ســخنرانی مــدودف در 
كنفرانــس امنیتــی مونیــخ، جــّوی از تشــویش و نگرانــی 
بــه همــراه آورد. نخســت وزیر روســیه بــا لحنــی بی ســابقه 
كــه جهــان  كــرد  كــرد. او تصریــح  بــه جهــان غــرب حملــه 
كــه روســیه و غــرب  گرفتــه  »در جنــگ ســرد تــازه ای« قــرار 
را در برابــر هــم قــرار داده اســت. او پیمــان ناتــو را مســبب 
كــه روســیه هــدف  گفــت  كنونــی دانســت و  وضــع بحرانــی 
كــه  كــرد  كیــد  گرفتــه اســت؛ امــا تا خصومــت غــرب قــرار 

وضعیــت »بــه وخامــت ۵۰ ســال پیــش« نیســت.
امــروزه تروریســم دشــمن مشــترک  كــه  گفــت  مــدودف 
دنیــای متمــدن اســت و همــه بایــد در برابــر آن متحــد 

شــوند.
كــه »داعــش و دیگــر  كــرد   نخســت وزیر روســیه تصریــح 
تنهــا  و  ندارنــد  اســام  بــه  ربطــی  افراطــی  گروه هــای 

اســت.« حیوانــی«  »كشــتار  هدفشــان 

نگرانی ترکیه، عربستان و غرب از شکست تروریست ها؛

جنگ جهانی در راه است؟

كشــور از رســانه  ها خواســت بــرای قانونــی برگــزار شــدن  وزیــر 
گفــت: رســانه  ها  كننــد و  كمــک  كشــور  انتخابــات بــه وزارت 

فضــای انتخابــات را آرام و رقابتــی نگــه دارنــد.
عبدالرضــا  ازایرنــا،  نقــل  بــه  وطــن،  كیمیــای  گــزارش  بــه 
رحمانــی فضلــی دیــروز در نشســت مشــترک مســئوالن ســتاد 
ــا مدیــران رســانه  ها افــزود: پــس از تشــكیل  كشــور ب انتخابــات 
كــه  مجلــس دهــم نیازمنــد تغییــر قانــون انتخابــات هســتیم 
ــه  ــد ب ــانه  ها بای ــه رس ــن زمین ــود و در ای ــام ش ــد انج كار بای ــن  ای
ع تبلیغــات انتخابــات  كشــور بــه موضــو كننــد. وزیــر  كمــک  مــا 
گفــت: تبلیغــات نامزدهــای انتخابــات  كــرد و  نامزدهــا اشــاره 
برگــزاری  حــال  در  رهبــری  پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان 
اســت و تبلیغــات نامزدهــای انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس 
شــورای اســامی  نیــز از پایــان هفتــه آغــاز می شــود.داوطلبان 
تاییــد شــده را بــه دیــو و دلبــر تقســیم نكنیــم. وی بــا بیــان 

مناســب  كنــون  تا كشــور  وزارت  بــا  رســانه  ها  تعامــل  اینكــه 
بــوده اســت، افــزود: برخــی رســانه  ها جبهــه دیــو و دلبــر درســت 
كســی در شــورای  كار انجــام می شــود؟ هــر  می كننــد؛ چــرا ایــن 
گرفتــه اســت؛ مــا حــق  نگهبــان بــا ایــن همــه دقــت تاییدیــه 
این  هــا  كنیــم؛  خــوب  و  بــد  طبقه بنــدی  را  این  هــا  نداریــم 
كــه در نظــام جمهــوری اســامی  تابــع مقــررات  كســانی هســتند 

گرفته انــد. فعالیــت  مجــوز 
را  این  هــا  اینكــه  داد:  ادامــه  كشــور  امنیــت  شــورای  رییــس   
كــه بــه دنبــال نفــوذ و تســخیر هســتند؛  آدم  هایــی می دانیــم 
كــه آثــار اجتماعــی آن نیــز بــد اســت. تضــاد،  عایــم بــدی اســت 
تنــش و تقویــت تردیــد و ابهــام در جامعــه ایجــاد می كنــد و ایــن 
كــه رهبــر معظــم انقــاب دربــاره انســجام  آفــت اولیــه ای اســت 

و وحــدت  می فرماینــد. 
كــه  رحمانــی فضلــی افــزود: انتظــار مــا از رســانه  ها ایــن اســت 

كارشناســی، عادالنــه و منصفانــه، آرا، افــكار  در یــک فضــای 
گروه  هــای مختلــف را در اختیــار مــردم قــرار دهنــد  و نظــرات 
كشــور  كننــد. وزیــر  تــا مــردم در ایــن تصمیــم بــزرگ انتخــاب 
مباحثــی  تهمــت  و  تهدیــد  تخریــب،  تردیدافكنــی،  افــزود: 
كــه اصــا بــا اخــاق رســانه ای اسامی ســازگار نیســت؛  اســت 
كــه چــرا ایــن حرف  هــای  آدم بعضــی وقت  هــا دلــش می گیــرد 
تنــد زده می شــود. مــن نمی گویــم رســانه  ها ایــن حرف  هــا را 
و  گفتارهــا  نظــرات،  برخــی  بلكــه  می زننــد؛  قلــم  خودشــان 

می كننــد.  منعكــس  را  داوری  هــا 
كــه جلوی  رحمانــی فضلــی ادامــه داد: خواهــش مــن ایــن اســت 
كــه ممكــن اســت چهــره خــوب رســانه ای در  مختصــر خراشــی را 
ــا احســاس  ــم ت كنــد، بگیری روزهــای تبلیغــات را دچــار اشــكال 
امنیــت وجــود داشــته باشــد.وی ادامــه داد: رســانه ها بایــد بــه 

كننــد، تذكــر دهنــد. كــه قانــون را رعایــت  دســتگاه  هایی 

کشور:  وزیر 

رسانه  ها فضای انتخابات را آرام و رقابتی نگه دارند

كل  كیمیــای وطــن، ســردار سیدمســعود جزایــری، معــاون رییــس ســتاد  گــزارش  بــه 
ــم پخــش شــد در  كــه از شــبكه خبــری العال نیروهــای مســلح در برنامــه »مــن طهــران« 
كنــد، برخــورد  گــر عربســتان بــه ســوریه نیــروی زمینــی اعــزام  كــه »ا پاســخ بــه ایــن ســوال 
كــه ارتجــاع منطقه در  تهــران بــا ایــن تحــول چگونــه خواهــد بــود؟«، گفت: سال هاســت 
كــه می توانســت و حتــی بیــش از گنجایــش ســوریه، بــرای نابــودی زیرســاخت ها  حــدی 
كــرده  كشــور، بــه ســوریه نیــرو اعــزام  كشــتار مــردم ایــن  و تضعیــف دولــت و همچنیــن 

اســت.
کشورهای شرور نمی دهیم   اجازه تحرک را به 

كار  به گفتــه جزایــری، »عربســتان هرآنچــه در تــوان داشــته اســت، در میــدان ســوریه بــه 
كامی مواجــه  كنــون نه تنهــا در ســوریه، بلكــه در یمــن نیــز بــا شكســت و نا گرفتــه و هم ا
گــر می توانســتند تــا بــه حــال نیروهــای خــود را بــه ســوریه وارد  شــده اســت و ســعودی ها ا

گــر بیــش از ایــن بخواهــد در  كــرده بودنــد؛ عربســتان فاقــد چنیــن توانــی اســت و البتــه ا
كامی خواهــد شــد.« كنــد، بیــش از امــروز دچــار شكســت و نا مســئله ســوریه ورود پیــدا 

از  نیــرو  اعــزام  صــورت  »در  درخصــوص  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
بــه  نظامــی  بیشــتری  مشــاوران  نیــز  ایــران  آیــا  ســوریه،  بــه  عربســتان  ســوی 
میــان  نظامی مســتقیم  برخــورد  احتمــال  آیــا  و  كــرد  خواهــد  اعــزام  كشــور  ایــن 
نخواهیــم  اجــازه  مــا  قطعــا  گفــت:  دارد«،  وجــود  ســوریه  در  ایــران  و  عربســتان 
پیاده ســازی  به دنبــال  شــرور  كشــورهای  آنچــه  مطابــق  ســوریه  وضعیــت  داد 
را  مقتضــی  تصمیمــات  الزم  وقــت  در  و  بــرود  پیــش  هســتند،  خــود   سیاســت های 

خواهیم گرفت.
کامل است    هماهنگِی ایران و روسیه 

گزارش هــای  گزارش هــای ادعایــی به ویــژه  ســردار جزایــری همچنیــن دربــاره برخــی 

غربــی مبنــی بــر »اختــاف مواضــع سیاســی ایــران و روســیه در خصــوص ســوریه«، بیــان 
كشــور بــزرگ ایــران و روســیه هــم  كاملــی میــان دو  داشــت: خوشــبختانه هماهنگــی 
ــور  ــا از حض ــود دارد و م ــوریه وج ــاره س ــایل نظامی درب ــم در مس ــی و ه ــایل سیاس در مس
روس هــا در ســوریه حمایــت می كنیــم و ایــن را نقطــه قوتــی بــرای پیروزی هــای آینــده 

ــم. ــوریه می دانی ــت س ــت و مل دول
ع آمریکا و اسراییل   تروریسم، ابزار نامشرو

گــر در گذشــته تروریســم عمدتــا بــه مســایل فیزیكــی محــدود می شــد، امــروز  وی افــزود: ا
دامنــه آن گســترده شــده اســت و در عیــن حــال اســناد، مــدارک و شــواهد نشــان می دهــد 
كــه بعضــی قدرت هــا به ویــژه آمریــكا و رژیــم صهیونیســتی، بــاب مســایل تروریســتی را 
گســترده بــرای مقاصــد و منویــات  گشــودند و از ایــن ابــزار نامشــروع و ضدبشــری به طــور 

خــود اســتفاده می كننــد.

سردار جزایری:

عربستان فاقد توان حضور در میدان سوریه است

2 حتما بخوانید!دوشنبه  26 بهمن ماه 139۴
نامه اعتراضی حزب اعتدال و توسعه اصفهان را ندیده ام      ـــمـــاره 93 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

نوبخت:
صندوق بازنشستگی ورشکسته است



کاهشمییابد سودسپردهبانکی
کمیجانــی قائم مقــام بانــک مرکــزی بــا اعــام اینکــه دیــر یــا 
خ  زود بایــد منتظــر اقدامــی  اصاحــی، در راســتای کاهــش نــر
ســود ســپرده از ســوی بانک هــا بــود، گفــت که احتمــال دارد 
خ ســود ســپرده تــا قبــل از اتمــام ســال اتفــاق افتد؛  کاهــش نــر

کــه مســیر و جهت گیــری در همیــن راستاســت. چــرا 

ساختچاپگربریلملیبصیر
دراصفهان

گفــت: ایــن  ــر  ــی بصی ــروه طراحــی چاپگــر بریــل مل گ عضــو 
برنــد  دســتگاه های  از  فراتــر  قابلیت هایــی  دارای  چاپگــر 
اروپایــی اســت. از ایــن نمونــه چندیــن دســتگاه ســاخته 
کل ایــران هســتیم تــا بعــد  شــده و در حــال بازاریابــی بــرای 
از آن، وارد خــط صــادرات شــویم. محمــد مســتأجران بــا 
بیــان اینکــه چاپگــر بریــل ملــی بصیــر بــا همــکاری تیمــی  از 
کــرد: بنیــاد قرآنــی  شــرکت صنعــت نمــا ســاخته شــد، اظهــار 
کار  روشــن دالن ســال ها بــا دســتگاه های مختلــف بریــل 
لحــاظ  بــه  عدیــده ای  مشــکات  بــا  همــواره  و  کرده انــد 
نبــود قطعــات مناســب و زیــاد بــودن قیمــت بعضــی از ایــن 
لحــاظ خارجــی  بــه  مناســب  پشــتیبانی  نبــود  و  قطعــات 
ســاخت  رو  ایــن  از  بوده انــد؛  روبــه رو  دســتگاه ها،  بــودن 
ج اســت.  ایــن دســتگاه در جهــت قطــع وابســتگی بــه خــار
وی دربــاره فرآینــد ســاخت ایــن دســتگاه و قابلیت هــای آن 
ادامــه داد: ایــن پــروژه بــا شــرکت ســیدمحمد جــواد نیکــزاد 
محمــد مســتاجران و ســیدمحمد نیکــزاد از ســال 1392 آغــاز 
کار، بعــد از ســه ســال  و پــس از حــدود هشــت هــزار ســاعت 

ــد. ــی ش رونمای

توسعه،تنهامختصبه
زیرساختهایعمرانینیست

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان گفت: زمانی 
کــه توســعه  کــرد  یــک اســتان را می تــوان توســعه مدار تلقــی 
رفاه اجتماعی و بهداشــتی و درمانی  آن نیز همســو با توســعه 
زیرســاخت های عمرانــی باشــد. اســماعیل عامری گلســتان، 
25 بهمن مــاه در بازدیــد از پــروژه درمانــی بیمــاران خــاص 
کلینیــک در  ایــن  گفــت:  دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
ــی  ــاص و هموفیل ــاران خ ــان بیم ــدف درم ــا ه ــه ب ــش طبق ش
پیش بینــی شــده اســت کــه شــامل 200 تــا 250 تخــت خواهــد 
ــه زیرســاخت  های  ــود. وی افــزود: توســعه تنهــا مختــص ب ب
عمرانــی نیســت و زمانــی یــک اســتان را می تــوان توســعه مدار 
کــه توســعه رفــاه اجتماعــی و بهداشــتی و درمانــی  کــرد  تلقــی 
آن نیــز همســو بــا توســعه زیرســاخت های عمرانــی باشــد. 
جنــب  کلینیــک  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  عامری گلســتان 

بیمارســتان  هاجر شــهرکرد در دســت ســاخت اســت.

اخبار کوتاه

گرچــه فراهم ســازی امکانــات بهداشــتی و   –ا
سرویس فرهنگی

 زهرا نصیری 
درمانــی ، آموزشــی و برخــی فضاســازی  ها 
کمــک و همیــاری همــه دســتگاه های اجرایــی اســت  نیازمنــد 
کــه  کشــور داریــم  امــا بالــغ بــر400 هــزار واحــد مســکونی مهــر در 
عضــو  برســد.  پایــان  بــه   95 ســال  اول  نیمــه  تــا  بایــد 
شــهرهای  عمــران  تخصصــی  مــادر  شــرکت  هیئت مدیــره 
جدیــد، در مراســم افتتــاح پروژه  هــای فوالدشــهر و بهره برداری 
بــا  کــه  مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   3 از  بیــش   از 
گردیــده  2 هــزار و 460 میلیــارد ریــال تســهیات دولتــی احــداث 
اســت، گفــت: ســرعت پیشــرفت پــروژه مســکن مهــر فوالدشــهر 
بســیار چشــمگیر بــوده و امیدواریــم در آینــده نزدیــک همــه 
شــود.   تامیــن  فوالدشــهر  مهــر  مســکن  خدماتــی  نیازهــای 
مهــر  مســکن  از  بازدیــد  در  شــنبه  عصــر  میریــان  محمــود 
فوالدشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه فوالدشــهر اولیــن شــهر جدیــد در 
ایــران بــوده اســت، افــزود: مبحــث شــهرهای جدیــد، بــه دلیــل 
جهــت  برنامه ریــزی  الزمــه  شهرنشــینی،  جمعیــت  رشــد 
کنــش و توزیــع منطقــی جمعیــت و تدویــن الگوهای خاص  پرا
ــو  ــت.  عض ــاختی اس ــات زیرس ــن خدم ــرای تامی ــردی ب و راهب
هیئت مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهرهای جدید 
کــرد:در زمینــه پیشــرفت شــهرهای جدیــد بــا  ایــران اضافــه 
توجــه بــه نیازهــای شــهروندی بــه ســاخت مســکن مهــر و 

زیرســاخت های رفاهــی بــرای شــهروندان اقدامــات موثــری 
صــورت گرفتــه اســت؛ گــر چــه ایــن امکانــات کافــی نیســت، اما 
گاز، بــرق، آب آســفالت   در تــاش هســتیم تــا امکاناتــی چــون 
بهداشــت عمومی  و محیط، فضای ســبز و... را  در شــهر  های 
گرچــه فراهم ســازی  کــرد: ا جدیــد توســعه دهیــم. وی تصریــح 
بعضــی  و  آموزشــی  درمانــی،  و  بهداشــتی  امکانــات 
کمــک و همیــاری همــه دســتگاه های  فضاســازی  ها نیازمنــد 
ــغ بــر 400 هــزار واحــد مســکونی مهــر در  اجرایــی اســت، امــا بال
ســال  اول  نیمــه  تــا  بایــد  کــه  داریــم   کشــور 
95 ایــن پروژه  هــا بــه پایــان برســد. وی در ادامــه از تامیــن 
آینــده  نیازهــای خدماتــی مســکن مهــر فوالدشــهر در  همــه 
پــروژه  پیشــرفت  ســرعت  کــرد:  کیــد  تا و  داد  خبــر  نزدیــک 
بــا  امیدواریــم  و  بــوده  چشــمگیر  فوالدشــهر،  مهــر  مســکن 
تکمیــل زیرســاخت های رفاهــی و اجتماعــی، دغدغه هــای 
شــهروندان برطــرف شــود. میریــان، بــا اشــاره بــه افتتــاح مرکــز 
کــرد: امیدواریــم در  بهداشــتی شــهری مســکن مهــر عنــوان 
آینــده نزدیــک شــاهد ســاخت بیمارســتان در مســکن مهــر 
فوالدشــهر باشــیم تــا رضایتمنــدی مــردم حاصــل شــود؛ چــرا که 
تــاش مســئوالن بــرای تامیــن امنیــت و رفــاه کامل شــهروندان 
بــه  اســت. مدیــر عامــل شــرکت عمــران فوالدشــهر بااشــاره 
اینکــه پــس از هــر بازدیــد از شــهر  های جدیــد شــکایت  های 

کلیــه اقدامــات انجام شــده  گفــت:  مردمــی  بررســی می شــود، 
در مســکن مهــر فوالدشــهر از محــل اعتبــارات شــرکت عمــران 
کــه بــا تامیــن اعتبــارات در  اســت؛ امــا قــول مســاعد می دهــم 
کنیــم.وی  کوتاهــی مشــکات موجــود را برطــرف  مدت زمــان 
کنیــم ایرادهــای مدیریتــی را رفــع  کــرد: بایــد تــاش  اضافــه 
کنان  ســا مشــکات  حــل  بــرای  جهــت  یــک  در  و  کنیــم 
شــهرهای جدیــد قــدم برداریــم. مجیــد نامــداری عصــر امــروز 
در آییــن افتتــاح پروژه هــای مســکن مهــر فوالدشــهر اظهارکــرد: 
حــال  در  فوالدشــهر  مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   15 از  بیــش 
بهره بــرداری اســت و مــردم در آن هــا ســکونت دارنــد و از 31 

کنــون بیــش از 18 هــزار  هــزار واحــد مســکن مهــر فوالدشــهر تا
گذارشــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه  افتتــاح و بــه مــردم وا
و  کمــک  بــا  فوالدشــهر  مهــر  مســکن  زیرســاختی  مشــکات 
مرتفــع  خدمت رســان  و  ذی ربــط  دســتگاه های  حمایــت 
انجام شــده در  اقدامــات  کلیــه  کــرد:  می شــود، خاطرنشــان 
مســکن مهــر فوالدشــهر از محــل اعتبــارات شــرکت عمــران 
اســت و امیدواریــم بــا مشــارکت فعــال ســایر نهادهــا، شــاهد 
تســریع در رونــد بهبــود مشــکات مــردم باشــیم. مدیــر عامــل 
کنــون بیــش از 3 هــزار  شــرکت عمــران فوالدشــهر  ادامــه داد: تا
میلیــارد تومــان در مســکن مهــر فوالدشــهر هزینــه شــده که تنها 
گــذاری واحدهــا بــه مــردم  700 میلیــارد تومــان آن از محــل وا
تامین شــده و مابقــی آن بــر دوش شــرکت عمــران و دولــت 
فرمانــدار  همایــش  ایــن  ادامــه  در  همچنیــن  اســت؛  بــوده 
ــه بررســی مشــکات مــردم مســکن مهــر  شهرســتان لنجــان ب
وجــود  علی رغــم  متاســفانه  گفــت:  و  پرداخــت  فوالدشــهر 
دوگانگــی  از  مــردم  فوالدشــهر  در  خــوب  بســیار  ظرفیــت 
مدیریتــی رنــج می برنــد. ســجاد بــا اشــاره بــه افزایــش جمعیــت 
کنــون فعالیت هــای خوبی  در مســکن مهــر فوالدشــهر افــزود: تا
در جهــت رفــاه مــردم مســکن مهــر فوالدشــهر انجام شــده، امــا 
یقیــن  به طــور  منطقــه  ایــن  شــناور  جمعیــت  بــه  توجــه  بــا 

پاسخگوی نیازهای مردم نخواهد بود.

 عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید:
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بــه  کــرد:  کیــد  تا یــزد  اســتان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
غ  مــر در  رشــد  هورمــون  مصــرف  امــکان  عنــوان  هیــچ 
گوشــتی از نظــر اقتصــادی و اجرایــی وجــود نــدارد. دکتــر 
توجــه  بــا  گفــت:  رابطــه  ایــن  در  حــدادزاده«  کبــر  »علی ا

علــوم  زمینــه  در  علمــی   پیشــرفت های  بــه 
امــکان  دامپزشــکی  مراقبت هــای  دامــی و 
ــه منظــور  ــازده ب ــواع نژادهــای پرب پــرورش ان
فراورده هــای  ســایر  و  گوشــت  اســتحصال 
ــزود:  خــام دامــی  فراهــم آمــده اســت. وی اف
و  اصاح شــده  نژادهــای  انتخــاب  واقــع  در 
اعمــال مراقبت هــای بهداشــتی و تغذیــه ای 

گونــه دام هــا  مناســب تنهــا عامــل اصلــی رشــد ســریع ایــن 
اســت و بــه هیــچ عنــوان امــکان مصــرف هرمــون رشــد 
ــدارد.  گوشــتی از نظــر اقتصــادی و علمــی  وجــود ن غ  در مــر
ــا دارا بــودن  کــرد: اســتان یــزد ب حــدادزاده در ادامــه اظهــار 
بــه ظرفیــت  مرغــداری  واحــد  و 100  هــزار  یــک  از  بیــش 

از  یکــی  دوره،  هــر  در  جوجه ریــزی  قطعــه  میلیــون   11
کشــور  گوشــتی در  غ  مــر پــرورش  در  پیشــرو  اســتان های 
اســت و بر این اســاس دامپزشــکی وظایف بســیار مهمی  در 
زمینــه نظــارت و تضمیــن کیفیــت بهداشــتی محموله های 
کــز بســته بندی  تولیــدی در کشــتارگاه ها و مرا
هیچ گونــه  بــدون  ســالم  گوشــت  تــا  دارد 
آلودگــی و بــه صــورت بهداشــتی بــه دســت 
ضمــن  مســئول  مقــام  ایــن  برســد.  مــردم 
شــائبه   بــودن  نادرســت  بــر  دوبــاره  کیــد  تا
غ  اســتفاده از هورمــون در صنعــت پــرورش مر
از نظــر  از هورمــون  اســتفاده  کــرد:  تصریــح 
اقتصــادی بــه هیــچ عنــوان مقــرون بــه صرفــه نیســت و از 
ــرف  ــتلزم ص ــز مس ــی نی ــی  و اجرای ــر علم ــر از نظ ــی دیگ طرف
وقــت، تزریق هــای متعــدد در زمان هــای خــاص و هزینــه 
کــه در عمــل، در ســالن های مرغــداری بــا وجــود  زیــاد اســت 

غ در یــک ســالن امکان پذیــر نیســت. چندیــن هــزار مــر

کلدامپزشکییزد: مدیر
مرغهورمونیتوجیهاقتصادیندارد

   معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامه ریــزی و اقتصــادی 
مجــوز  بــا  بایــد  بــرق  صــادرات  قانــون،  براســاس  گفــت: 
نفــت به طــور مســتقل  نیــرو صــورت بگیــرد و وزارت  وزارت 
ــا  کنــد. علیرضــا دایمــی  ب ــرق  ــه صــادرات ب ــد اقــدام ب نمی توان

بیــان اینکــه وزارت نیــرو بــرای صــادرات بــرق 
کــرد:  اظهــار  دارد،  معینــی  دســتورالعمل های 
بــا توجــه بــه اینکــه وزارت نفــت بــه تنهایــی 
کنــد و در  نمی توانــد اقــدام بــه صــادرات بــرق 
ــا بخــش خصوصــی ایــن  قالــب قراردادهایــی ب
کــه الزمــه   گفــت  امــر تحقــق پیــدا می کنــد، بایــد 
نیروســت.  وزارت  مجــوز  اخــذ  کار  ایــن  اول 

کــه مدیــر عامــل شــرکت ملــی صــادرات  ایــن درحالــی اســت 
کــه ایــن شــرکت آمــاده مشــارکت  کــرده اســت  گاز نیــز اعــام 
خصوصــی  بخــش  بــه  متعلــق  نیروگاه هــای  گاز  تامیــن  در 
کــه مایــل بــه صــادرات بــرق باشــند؛ امــا ایــن شــرکت ها  اســت 
ــرده  ک ــرو دریافــت  ــر و وزارت نی ــد مجوزهــای الزم را از توانی بای

کــه توســط  باشــند. معــاون وزیــر نیــرو ادامــه داد: قراردادهایــی 
بخــش خصوصــی و وزارت نفــت بــرای صــادرات بــرق صــورت 
بایــد حتمــا در چارچــوب مقــررات موجــود وزارت  می گیــرد، 
گفتــه معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامه ریــزی  نیــرو باشــد. بــه 
و اقتصــادی، صــادرات بــرق مشــابه صــادرات 
موازیــن  بــا  بایــد  دیگــری  جنــس  و  کاال  هــر 
بــازار  کــه  به طــوری  بگیــرد؛  صــورت  خاصــی 
بیرونــی دچــار آســیب و مشــکل نشــود. دایمــی 
 ادامــه داد: در هــر صــورت ایــران می توانــد بــا 
داشــته  بــرق  صــادرات  همســایه  کشــورهای 
مدیریــت  داخــل  رقابت هــای  گــر  ا امــا  باشــد؛ 
نشــود، قطعــا بــه کشــور صدمــات زیــادی وارد می شــود و ضربــه 
ملــی خواهیــم خــورد. وی بــا بیــان اینکــه فرمــول صــادرات 
کــرد:  بــرق بــا توجــه بــه منافــع ملــی صــورت می گیــرد، اضافــه 
کــه صــادرات بــرق باعــث ایجــاد منفعــت  هــدف مــا ایــن اســت 

کشــور شــود. بــرای 

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
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برقگرفتگیوراهکارهای
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2-شوک الکتریکی: 
الکتریکــی  شــوک  پیرامــون  می تــوان  کــه  توضیحــی 
کــه بــر اثــر عبــور جریــان بــرق  کــرد، ایــن اســت  بیــان 
انقبــاض  ســبب  و  تحریــک  بــدن  عصبــی  سیســتم 

می شــود. قلبــی  ایســت  و  ماهیچه  هــا 
3-سوختگی:

الکتریکــی  جریــان  عبــور  از  ناشــی  1.ســوختگی های 
ــاژ، مدت زمــان عبــور  ــی چــون ســطح ولت ــه عوامل کــه ب

جریــان و مقاومــت بــدن بســتگی دارد.
الکتریکــی  قــوس  اثــر  بــر  کــه  2.ســوختگی هایی 
می باشــد، بــه عواملــی چــون شــدت جریــان الکتریکــی 

اســت. وابســته  ایجادشــده  اتصــال  ع  نــو و 
4-آتش سوزی  

2-مخاطــرات ثانویــه: خطــرات ثانویــه برق گرفتگــی 
شــوک  اثــر  بــر  کــه  می شــود  اطــاق  خطراتــی  بــه 
الکتریکــی وارد شــده بــه شــخص، باعــث آســیب زدن 

می شــود. اطرافیــان  و  فــرد  بــه 
برق گرفتگی اصوال به دو روش اتفاق می افتد:

ایــن  کــه  از طریــق تمــاس مســتقیم  1-برق گرفتگــی 
کــه سیســتم الکتریکــی  مــورد زمانــی اتفــاق می افتــد 
یــا  اثــر ســهل انگاری  بــر  ولــی شــخص  اســت،  ســالم 
نقطــه  دو  یــا  یــک  در  بــرق دار  با  هــادی  بی توجهــی 
ع  تمــاس پیــدا می کنــد؛ بــه منظــور پیشــگیری از این نو
قســمت  های  عایق بنــدی  بــا  می تــوان  برق گرفتگــی 
و  بــرق دار  تجهیــزات  نمــودن  محصــور  بــرق دار، 
تجهیــزات  اســتقرار  هشــداردهنده،  اعــام  نصــب 
ج از محــدوده دسترســی افــراد و اســتفاده  بــرق دار خــار
محافــظ  )کلید  هــای  نشــتی  جریــان  کلید  هــای  از 
حــوادث  ع  نــو ایــن  کاهــش  در  گامی موثــر  جــان(   از 

برداشت.
کــه بــه      2- برق گرفتگــی بــر اثــر تمــاس غیــر مســتقیم 
دلیــل خــراب شــدن عایق بنــدی تجهیــزات یــا برخــورد   
دســتگاه  های  فلــزی  بدنــه  بــا  بــرق دار  هادی هــای 

برقــی اتفــاق می افتــد.
ادامه دارد ...
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هستیساداتحسینی
ممتاز

ساراحقوقی
ممتاز

ساغرشیدایی
ممتاز

آتوساشفیعی
ممتاز

مهدیسشبانی
ممتاز

نازنینسلطانی
ممتاز

فاطمهسخاوتجو
ممتاز

گین شیدهآزرم
ممتاز

النارضایی
ممتاز

مهسارستمی
ممتاز

هستیرزمخواه
ممتاز

هلیادادخواهم
متاز

تانیاصراف
ممتاز

کاویانی نهال
ممتاز

کریمزاده نازنین
ممتاز

کژالمظاهری
ممتاز

مریممیرزا
ممتاز

مبینامهرابی
ممتاز

کری بهارهذا
ممتاز

محدثهمحمدی
ممتاز

محدثهبازترابیرتبه
کالسدوم2 سوم

معاونوزیرنیرو:
وزارتنفتاجازهصادراتبرقراندارد



رهاسازیآبدرزایندهرود
دراولاسفندماه

فرمانــدار اصفهــان از رهاســازی آب زاینــده رود بــه منظــور 
کشــاورزان شــرق ایــن خطــه از اول  کشــت پاییــزه  تــداوم 
کیمیــای وطــن  بــه  گــزارش  اســفند امســال خبــر داد. بــه 
از روابــط عمومــی  فرمانــداری اصفهان،فضــل اهلل  نقــل 
کفیــل افزود:ایــن تصمیــم شــب گذشــته در جلســه کمیتــه 
کشــاورزی شهرســتان و بــا حضــور مهــرزاد  پنج نفــره آب و 
شــد.  گرفتــه  زاینــده رود  آبریــز  حوضــه  مدیــر  احســانی، 
مــدت  بــه  زاینــده  آب  رهاســازی  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
20 روز انجــام می شــود، افــزود: 28 هــزار هکتــار از اراضــی 
غلــه حــوزه زاینــده رود بــا رهاســازی آب، از طریــق شــبکه 
آبیــاری ســیراب می شــود. فرمانــدار اصفهــان افــزود: بــه 
منظــور توزیــع عادالنــه آب در حــوزه آبریــز زاینــده رود مقــرر 
کار آب گیــری  کانال  هــای رودشــت،  شــد بعــد از آب گیــری 
انجــام شــود. نیــز  آبشــار  کانال  هــای آب رســانی شــبکه 
رهاســازی  از  ایــن دوره  یافتــن  پایــان  بــا  گفــت:  کفیــل 
ارزیابــی  بــا  آینــده  دوبــاره در دهــه اول فروردیــن ســال 
شــرایط و وضعیــت بارندگی  هــای انجــام شــده، دربــاره 
می شــود. تصمیم گیــری  آب  رهاســازی  پایانــی  مرحلــه 
مشــکالت  جملــه  از  را  آب  نوســان  اصفهــان  فرمانــدار 
آب  مســئوالن  از  و  کــرد  بیــان  پایین دســت  کشــاورزان 
منطقــه ای خواســت بــه منظــور جلوگیــری از بــروز مشــکل 
بــرای کشــاورزان پیــش  بینــی دقیقــی از حجــم آب در ســد 
رودشــتین، داشــته باشــند. در ســال جــاری دریچه  هــای 
کشــت پاییــزه بــاز شــد. ســال قبــل  ســد در 15 آبــان بــرای 
نیــز دریچــه ســد زاینــده رود از 15 آبــان تــا نیمــه آذر بــاز شــد 
کشــت  و آب در بخــش شــرقی رودخانــه زاینــده رود بــرای 
پاییــزه جریــان یافــت و از نیمــه آذر تــا 3 اســفند دوبــاره 
بــرای  یافــت. 3 اســفند پارســال  کاهــش  خروجــی ســد 
زاینــده رود  ســد  دریچه  هــای   ،93 ســال  در  دومین بــار 
ثانیــه جهــت  در  آب  متــر مکعــب  رهاســازی 65  بــرای 
کشــاورزی بــاز شــد و ایــن رونــد تــا 20 اســفند  مصــارف 
کاهــش  ادامــه داشــت و در نــوروز امســال نیــز بــا وجــود 
در  رودخانــه  در  آب  جریــان  رود،  زاینــده  ســد  خروجــی 
محــدوده شــهر اصفهــان ادامــه یافــت. بــرای بــار ســوم 
ــز دریچه  هــای ســد زاینــده رود از 17 فروردیــن امســال  نی
کشــاورزی  بــا هــدف تامیــن آب مــورد نیــاز زمین  هــای 
از  پیــش  اصفهــان  اســتاندار  شــد.  بــاز  اصفهــان  شــرق 
گفتــه بــود زاینــده رود از نیمــه آبــان امســال باردیگــر  ایــن 
بــه  منــوط  آن  دایمــی   جریــان  ولــی  می شــود؛  جــاری 
بارش  هــای بیشــتر و صرفه جویــی در مصــرف آب اســت.
بــا وجــود خشکســالی، بــا تدابیــر دولــت و مدیریــت اســتان 
اصفهــان، در فصــل زراعــی گذشــته، 60 درصد زمین  های 
کشــاورزی شهرســتان اصفهــان زیــر کشــت رفــت و بیــش از 

گنــدم در ایــن شهرســتان تولیــد شــد. 128 هزارتــن 

زاینده رود 

شهردار اصفهان:

اصفهان، آماده تعامل با شهرهای 
مهم جهان درحوزه اشتغال وبازرگانی

در  جمالی نــژاد  مهــدی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
نمایشــگاه های  مدیــر  فش ریتــر،  کاتریــن  بــا  دیــدار 
شــهرداری  مهمانســرای  در  کــه  فرانســه  دولتــی 
اســتان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــد  برگــزار  اصفهــان 
اســت ایــران  کشــور  اســتان    صنعتی تریــن   اصفهــان، 

اظهــار داشــت: ایــن اســتان از ظرفیت هــای زیــادی بــرای 
مختلــف  نمایشــگاه های  برگــزاری  و  ســرمایه گذاری 
برخــوردار اســت. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــان ظرفیت ه ــهر اصفه ــر در ش ــال حاض ح
تعامــل بــا دیگــر شــهرهای جهــان وجــود دارد، افــزود:  در 
عیــن حــال اصفهــان در عرصــه دیپلماســی دوجانبــه نیــز 
بــا شــهرهای بســیار زیــادی خواهرخوانــده و همچنیــن در 
عرصــه دیپلماســی های چندجانبــه نیــز عضــو ســازمان های 
ــت:  ــراز داش ــژاد اب ــت. جمالی ن ــی اس ــیار مهم ــی بس بین الملل
در حــال حاضــر آمادگــی تعامــل بــا شــهرهای مهــم جهــان 
به ویــژه در بخش هــای اشــتغال و بازرگانــی را داریــم. وی در 
ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه جایــگاه جهانــی بــودن 
شــهرهای  بــه  ورود  بــرای  الزم  بســترهای  اصفهــان  شــهر 
کــرد:  گرفتــه اســت، اضافــه  کار قــرار  دانش محــور در دســتور 
بــرای مثــال ســال آینــده، اولیــن نمایشــگاه فن آوری هــای 
نویــن شــهری را در کشــور و خاورمیانــه بــا بیــش از 50 شــرکت 
از  جهــان  ح  مطــر کشــور  هشــت  حضــور  و  بنیــان  دانــش 
کــه در آن  جملــه شــهرهای خواهرخوانــده برگــزار می کنیــم 
از شــهردار پاریــس نیــز دعــوت بــه عمــل آمــده اســت. شــهردار 
کشــور  اصفهــان ابــراز داشــت: قصــد داریــم از تجــارب مفیــد 
اســتفاده  مختلــف  نمایشــگاه های  برگــزاری  در  فرانســه 
کــه فلســفه شــهرهای خــالق اســتفاده از تجــارب  کنیــم؛ چــرا 
شــهرهای دیگــر اســت.جمالی نژاد بیــان داشــت: امیدواریــم 
ــا ایــران داشــته اید  کــه شــما ســال های ســال ب ایــن تعاملــی 
بــا فضــای جدیــد بیشــتر شــود و حضــور فعال تــر شــرکت های 
کشــورمان را داشــته باشــیم. وی بــا بیــان  نمایشــگاهی در 
گردشــگران فرانســوی  اینکــه مــا تجربــه بســیار خوبــی از 
چندیــن  میزبــان  اصفهــان  در  همه ســاله  گفــت:  داریــم، 
هیئــت شرق شــناس از فرانســه هســتیم و خوشــبختانه در 
کــه امیــدوارم ایــن  ایــن بخــش تعامــل بســیار خوبــی داریــم 
کنــد. پیــدا  ادامــه  نیــز  اقتصــادی  تعامــل در بخش هــای 

شــهردار اصفهــان ابــراز داشــت: اصفهــان از ســال های دور 
کــه ایــن مســئله ظرفیــت   در راه جــاده ابریشــم قــرار داشــته 
بســیار بــزرگ اقتصــادی ایــن شــهر را می رســاند؛ مــا عطــش 
بســیار زیــادی بــرای فن آوری هــای نویــن و هایتــك داریــم و 
ــه  ــورهای منطق کش ــه  ــب و ب کس ــارب را  ــن تج ــم ای ــا داری بن

کنیــم. نیــز پمپــاژ 

شهرداری 

کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  مهنــدس ظهرابــی مدیــر 
ح  هــای  ــد از ســرمایه گذاری  ها و طر ــان بازدی اصفهــان در جری
جدیــد زیســت محیطی فــوالد مبارکــه ضمــن دیــدار بــا دکتــر 
کــرد: فــوالد  ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه تصریــح 
کــه در راســتای مســئولیت  مبارکــه جــزو شــرکت  هایی اســت 
محیــط  حفــظ  در  بزرگــی  ســرمایه گذاری  خــود،  اجتماعــی 
گذشــته  زیســت انجام داده اســت. وی افزود: فوالد مبارکه از 
کــه خــود را متعهــد بــه رعایــت الزامــات  جــزو واحدهایــی بــوده 
پروژه  هــای  اجــرای  بــا  و  اســت  دانســته  زیســت محیطی 
تصفیــه  هــوا،  آالینده  هــای  کنتــرل  در  زیســت محیطی 
تصفیــه  و  شــهری  پســاب  های  انتقــال  حتــی  و  پســاب  ها 

تکمیلــی آن هــا اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت.
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان توجــه  مدیــر 
و تعهــد ایــن مجموعــه بــه محیــط زیســت را قابــل تقدیــر 
ایــن  کارخانه هــای فوالدســازی  افــزود: ماهیــت  و  دانســت 
کــه آن هــا چنانچــه الزامــات مربوطــه را رعایــت نکننــد  اســت 
مــی تواننــد آالینــده باشــند؛ امــا بــه خوبــی مشــاهده می کنیــم 
کــه اساســا شــرکت فــوالد مبارکــه رعایــت ایــن اســتانداردها 
بــا  و  دیــده  خــود  اجتماعــی  مســؤلیت  های  از  جزیــی  را 

اســت. پای بنــد  آن هــا  بــه  مناســب  ســرمایه گذاری 
مهنــدس ظهرابــی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقشــه راهبــردی 

ســازمان محیــط زیســت بــرای صنایــع و درجهــت اهــداف 
گفــت: در ایجــاد صنایــع، مــا ظرفیت هــای  زیســت محیطی 
زیســتی محیطی اســتان را مخصوصــا در حــوزه زاینــده رود 
تــالش  خصــوص  ایــن  در  منظــور  بدیــن  داریــم؛  مدنظــر 
کــه فعالیت هــای مخــرب متوقــف شــود؛ ضمــن  می کنیــم 
اینکــه تمرکــز زدایــی از صنعــت در بخــش مرکــزی و شــعاع 50 
کاهــش مصــرف  کیلومتــری اصفهــان، ارتقــای تکنولــوژی و 
و  دانش بنیــان  صنعــت  توســعه  تولیــدات،  بــرای  انــرژی 
تبدیــل اصفهــان از یــک شــهر صنعتــی بــه شــهر فراصنعتــی و 
ارایه دهنــده تکنولــوژی، جــزو برنامه  هــای درحــال پیگیــری 

ــت. اس
وی در پایــان ضمــن تشــکر از مجموعــه فــوالد مبارکه و توجه 

ایــن شــرکت نســبت بــه محیــط زیســت و اجــرای برنامه  هــای 
داشــته اند،  زیســت  محیــط  بخــش  در  کــه  گســترده ای 
کــرد: نتایــج مطلــوب اجــرای پروژه  هــای  اظهــار امیــدواری 
کان شــاهد باشــیم. کمــا زیســت محیطی را در فــوالد مبارکــه 
کار و تولیــد ، مراقــب محیــط  کنــار    در فــوالد مبارکــه در 

زیســت بــه عنــوان یــک امانــت هســتیم
در جریــان ایــن دیــدار دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد 
شــرکت  زیســت محیطی  فعالیت هــای  تبییــن  بــه  مبارکــه 
تولیــد  و  کار  کنــار  در  مبارکــه  فــوالد  در  گفــت:  و   پرداخــت 

مراقــب محیــط زیســت بــه عنــوان یــک امانــت هســتیم و ایــن 
تفکــر نهادینه شــده اســت.

گــر بــه چشــم انداز و  کــرد: ا مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه  تصریــح 
کنیــم، یکــی از آیتم  هــای مهــم، توجــه  اهــداف شــرکت نــگاه 
گواهینامه  هــا و  بــه بهبــود مســتمر محیــط زیســت اســت و 
کنــون دریافــت نموده ایــم، به ویــژه  کــه تا جوایــزی جهانــی 
کــه در ایــن  کــی از ایــن موضــوع اســت  در جایــزه  EFQM  حا
گام  هــای خوبــی در شــرکت برداشــته شــده اســت؛ زیــرا  مســیر، 
در ایــن مــوارد شــرکت می بایــد طبــق مســتندات، جوابگــوی 

اســتانداردهای زیســت محیطی باشــد. 
دکتــر ســبحانی افــزود: بــا اجــرای پروژه  هــای زیســت محیطی 
راســتا  ایــن  در  شــرکت،  در  زیــاد  هزینه  هــای  صــرف  و 
اقــدام  ایــن خصــوص  کــه در  بیــن صنایعــی  اســت  انتظــار 
جملــه  از  زمینــه  ایــن  در  فعــال  شــرکت های  بــا  نکرده انــد 
فــوالد مبارکــه تفــاوت باشــد. وی بــا اشــاره بــه نقــص قوانیــن 
گــر واحــدی از یــک مجموعــه بــزرگ  گفــت : ا زیســت محیطی 
زیســت محیطی  جریمــه   می بایــد  شــود،  شــناخته  آالینــده 
آن بــه صــورت درصــدی و نســبت بــه آن واحــد وضــع شــود؛ 
ولــی متاســفانه قانــون فعلــی از چنیــن شــرایطی برخــوردار 
کــه بــا حضــور رییــس ســازمان محیــط  نیســت و در جلســه ای 
کشــور داشــتیم، ایشــان نیــز ایــن نقــص را عنــوان و  زیســت 
کردنــد؛ ضمــن اینکــه در صــورت  دســتور پیگیــری نیــز صــادر 
ــد  ــودن یــک واحــد، جریمــه زیســت محیطی آن بای آالینــده ب
بــرای برطــرف نمــودن آن مغایــرت زیســت محیطی صــرف 
شــود. وی در پایــان بــا اعــالم آمادگــی شــرکت بــرای حضــور 
شــرکت  در  زمــان  درهــر  زیســت  محیــط  اداره  کارشناســان 
کــرد: بــا فعالیت هــای بهبــود مســتمر  کیــد  فــوالد مبارکــه  تا
زیســت محیطی و تکمیــل پروژه  هــای مدنظــر در ایــن رابطــه، 
همــواره در جهــت حفــظ محیــط زیســت ماننــد گذشــته تــالش 

کرده ایــم.

کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان: مدیر 

سرمایه گذاری بزرگ فوالد مبارکه درحفظ محیط زیست

و  چهارمحــال  اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گازرســانی بــه 10  روســتای شهرســتان اردل  بــا  بختیــاری پــروژه   
 حضــور معــاون توســعه منابــع انســانی، اســتاندار، فرمانــدار، بخشــدار

از  دیگــر  و جمعــی  اســتان  گاز  مدیــر عامــل شــرکت 
مســئوالن اســتانی و شهرســتانی،  همزمــان بــا ایــام 
شــد.  بهره بــرداری  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  اهلل 
منابــع  توســعه  )معــاون  ســلیمانی  ســیامك  آقــای 
دهــه  اهلل  ایــام  تبریــك  (ضمــن  اســتاندار  انســانی 
گازرســانی بــه  گاز اســتان در  فجــر از زحمــات شــرکت 
کــرد. ســیامك   مناطــق محــروم و صعــب العبــور تقدیــر 

گاز اســتان چهارمحــال و بختیــاری  ــر عامــل شــرکت  حیــدری، مدی
از بهره منــدی 10563  خانــوار شهرســتان اردل بــا پوشــش  72.5 
ــتان اردل  ــت: شهرس گف ــر داد و  ــی خب گاز طبیع ــت  ــدی از نعم در ص
دارای  5890 مشــترك شــهری و 4489 مشــترك  روســتایی اســت  
گاز دار شــده در ایــن  کــه  بــا افتتــاح ایــن پــروژه هــا تعــداد روســتاهای 

شهرســتان از  36 روســتا  بــه 46 روســتا رســیده اســت . وی اذعــان 
گازرســانی بــه ایــن روســتاها در مجمــوع 37000 میلیــون  کــرد:  بــرای 
گازرســانی و همچنیــن بنــد ق تبصــره 2  ریــال از محــل عــوارض 
اســت.  شــده  هزینــه    93 ســال  بودجــه  قانــون 
ایــن پروژه هــا  بــرای  ادامــه داد:   آقــای حیــدری 
گازرســانی بــه آن هــا در ســال  93 آغــاز  کــه عملیــات 
ــه 29804  ــط تغذی ــر خ ــده، در مجموع6792مت ش
متــر شــبکه و همچنیــن 850  انشــعاب اجــرا شــده 
کــه ایــن تعــداد انشــعاب اجــرا شــده  تعــداد 1200 
تحــت  را  شهرســتان  ایــن  در  روســتایی  خانــوار 
پوشــش قــرار خواهــد داد وی افــزود: عــالوه بــر ایــن پــروژه ها کــه امروز 
مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت، عملیــات  گازرســانی بــه  19 روســتا ی 
دیگــر نیــز در دســتور کار قــرار دارد و  در حــال اجراســت کــه پیش بینــی 
می شــود کل ایــن طرح هــای در دســت اجــرا تــا پایــان ســال 1395 بــه 

کامــل  بهره بــرداری شــوند. صــورت 

  شــرکت  های بــزرگ صنعــت خــودرو، امســال در دوازدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی صنعــت خــودروی اصفهــان حضــور دارنــد. 
گزارش واحد رســانه شــرکت نمایشــگاه  های بین المللی اســتان  به 
گریــت وال، ام وی ام، ســوبارو، مــزدا، هیونــدای  اصفهــان، ام جــی 

ســانگ یانگ  لیفــان،  جــک،  بــی وای دی، 
از جملــه  رنــو و بی ام دابلیــو  میتسوبیشــی، هونــدا، 
کــه  هســتند  نمایشــگاه  ایــن  در  حاضــر  برندهــای 
امســال در 10 هــزار متــر مربــع فضــای نمایشــگاهی 
خــود  جدیــد  خدمــات  و  محصــوالت  ارایــه  بــه 
می پردازنــد. ایــن نخســتین حضــور شــرکت معتبــر 
نمایشــگاه  در  مســتقیم  بــه  طــور  »بی ام دابلیــو« 

ــوی  اســت. همچنیــن حضــور برندهــای میتسوبیشــی ژاپــن و رن
فرانســه از دیگــر ویژگی  هــای ایــن نمایشــگاه بــه شــمار می آیــد. 
ــد  ــداد خواه ــن روی ــذاب ای ــای ج ــی از برنامه  ه ــودرو، یک ــت خ تس
بــود؛ در ایــن بخــش عالقه منــدان می تواننــد پــس از ثبت نــام، 
خــودروی مــورد عالقــه خــود را انتخــاب و پــس از ســوار شــدن، 

گزینه هــای مختلــف و ویژگی  هــای خــودرو را از نزدیــک ارزیابــی 
کارگاه آموزشــی بــا عنــوان » اســتفاده و آشــنایی  کننــد. همچنیــن 
بــا انــواع روان کارهــای خودرویــی و صنعتــی« در تمامی روزهــای 
و  دقیقــه   30 و   18 تــا   18 ســاعت  از  نوبــت  دو  در  نمایشــگاه 
ســالن  محــل  در   21 تــا  دقیقــه   30 و   20
تشــکیل  اصفهــان  نمایشــگاه  همایش  هــای 
موتــور آریــن  شــرکت  های  شــد.   خواهــد 
موتــور کرمــان  شــرکت  رایــن،   خودروســازان 
صنایــع  شــرکت  خــودرو،  رامــک 
توســعه  شــرکت  کیــش،  موتــورز  مدیــا 
ایرســا خــودرو  نگیــن  بازرگانــی   خدماتــی 
خــودرو مدیــران  موتــور،  آســان  خــودرو،  پرشــیا  موتــور،   بهمــن 
کارمانیــا  گلرنــگ موتــور فامیلــی، شــرکت خودروســازی  شــرکت 
عصــر  ماهنامــه  همچنیــن  و  خــودرو  عظیــم  پارســیان  شــرکت 
خــودرو مشــارکت کنندگان حاضــر در ایــن نمایشــگاه را تشــکیل 

می دهنــد. 

گازطبیعیتستخودرو،بخشجذابنمایشگاهخودرویامسال اتصال10روستایشهرستاناردلبهشبكه
دراستانچهارمحالوبختیاری

4در شـهـــر حتما بخوانید!دوشنبه  26 بهمن ماه 139۴
تست خودرو، بخش جذاب نمایشگاه خودروی امسال ـــمـــاره 93 ســـــال دوم        ݡسݒ
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فرعی از شماره 510 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت حدود 184 متر مربع و 
دارای اعیانی بسیار قدیمی و فاقد ارزش گذاری می باشد با عنایت به مطالب فوق و مساحت 
عرصه و اعیان و موقعیت و امکانات و انشعابات پالک و قدمت ساخت و جمیع جهات موثر 
و بالمعارض بودن نقل و انتقال ارزش ششدانگ پالک فوق طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری 8/740/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی 
مانده است. لذا طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس فوق 
ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
باالترین پیشنهاددهنده برنده مزایده خواهد بود. شماره :  33231/ م الف دادورزشعبه 32 

اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
کالسه  پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
2951/94 ش ج ردوم له خانم زیبا رضایی آدریانی علیه حمید رضا پوررنگ به آدرس 
اصفهان خوراسگان – محله ارغوانیه – کوی عرفان – پالک 50 کد پستی 1551-38176 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 979/980/000 ریال اموال توقیفی به شرح ملک 
به آدرس اصفهان پایانه شرق – روستای جالدران – نبش کوچه امام زاده شاه مراد درب 
سبز رنگ عبارت است از یک واحد مسکونی دو طبقه به مساحت تقریبی عرصه 100 متر مربع 
در بافت مسکونی روستا و فاقد پروانه ساختمانی و سند ششدانگ و بصورت قولنامه ای می 
باشد طبقه همکف بصورت ساخته شده با نمای خارجی سیمان سفید و پنجره های فلزی 
با قدمت باالی 15 سال و طبقه اول در حدسفت کاری و فاقد نمابا دیوارهای آجری و سقف 
تیر آهن و آجر )طاق ضربی( و دارای انتشعابات آب ،برق، گاز-تلفن می باشدملک مزبور 
طبق عکس ماهواره ای پیوست از شمال به زمین مجاور از حد شرق به گذر 8 متری حد 
جنوبی به معبر اصلی روستا و از حد غربی به ملک مجاور محدود شده است . ارزش ملک 

با مشخصات موصوف با عنایت به میزان عرصه و اعیان موقعیت دسترسی و کاربردی 
،قدمت و نوع ساخت و کلیه عوامل موثر در قضیه مبلغ بر 210/000/000 ریال معادل 21/000/000 
تومان و بیست ویک میلیون تومان ارزیابی و اعالم بر می گردد و که مورد اعتراض هیچ یک از 
طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/12/18 درساعت 11-12 
صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال برگزار می 
گردد . طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 
)2171350205001( بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد شد/ که مبلغ -210/000/000 ریال معادل 21/727 

قطعه سکه بهار آزادی می باشد/
شماره : 33139/م الف

 مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک )نوبت صبح( شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352413718شماره پرونده: 9409980352401132شماره بایگانی 
شعبه: 941239 تاریخ تنظیم: 1394/11/13 خواهان علی نعیمی ورتونی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان محمد رضا دادخواه و محمد علی ایمانی سیچانی به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  9409980352401132ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/31 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده محمد رضا دادخواه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32548/م الف منشی 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی بروجردی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1869/94خواهان مرجان کمال  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت پویا جها نبخش تقدیم نموده است . وقت رسید گی برای روز سه شنبه مورخه 
95/1/17 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 32453/م 

الف مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 988/94خواهان فرخنده شیروانی  دادخواستی مبنی بر:الزام 
به انتقال سند مالکیت یک دستگاه خودرو گل به طرفیت 1- شهرام قنبری 2- سید محمد 
نوربخش تقدیم نموده است . وقت رسید گی برای روز ........ مورخ95/1/31ساعت 4 
عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه 

نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه     مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره: 32449/م الف 

مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1905/94 خواهان محمد رضا سجاد دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه به طرفیت احمد عطیان – جلیل عطیان تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 95/1/17ساعت 11صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 32460/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1903/94 خواهان محمد رضا سجاد دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه به طرفیت اکبر ملکی زهرانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 95/1/17ساعت 10:30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.
شماره: 32461/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 941348 خواهان 1- امید فقیهی 2- اکبر فقیهی دادخواستی 
مبنی بر: الزام به انتقال سند خودرو سواری لیفان به طرفیت 1- حسین بابایی 2- مجتبی 
بابایی 3- غالمرضا حجتی نجف آبادی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/1/21ساعت 8:30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
غالمرضا حجتی نجف آبادی خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود
.شماره: 32463/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 941353 خواهان حمید عبدالحسینی دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه به طرفیت مسعود دهقانی- فاطمه مختاری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز ...... مورخ 95/1/23ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.

شماره: 32464/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 992/94 خواهان صادق حیدری دادخواستی مبنی بر: الزام 
به طرفیت فاطمه قاسم روسی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 
95/1/21ساعت 16/30تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 32465/م الف 

مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 991/94خواهان عباسعلی حیدری دادخواستی مبنی بر: الزام 
به طرفیت فاطمه قاسم روسی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 
95/1/21ساعت 16تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

32466/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1900/94خواهان محمدرضا سجاد دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه چک به طرفیت اسماعیل نوروزی آبگرمی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/1/22ساعت 8/30تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 32474/م الف

 مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1901/94خواهان محمدرضا سجاد دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت علی دلپسند محمدی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/1/22ساعت 9تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 32475/م الف

 مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



سرویس فرهنگی   بــا اتمــام تصویربــرداری فیلــم »یــه اتفــاق 
صبا صبوحانیان 

کارگردانــی محمــد حاجیــان  کوچولــو« بــه تهیه کنندگــی و 
این فیلم روی میز تدوین رفت.

نویســنده  صادقــی  وحیــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــه بــه تازگــی تصویربــرداری  فیلمنامــه »یــه اتفــاق کوچولــو« 
آن بــه پایــان رســیده اســت، اظهــار داشــت: پیش تولیــد و 
شــروع  پیــش  مــاه  چهــار  حــدود  از  را  بازیگــران  انتخــاب 
کوچولــو«  بعــد از  کردیــم و ضبــط تصاویــر فیلــم »یــه اتفــاق 
اتمــام پیش تولیــد آغــاز شــد و در حــال حاضــر تصویربــرداری 
کنــون روی میــز تدویــن قــرار  آن بــه اتمــام رســیده و فیلــم ا

ــه اســت. گرفت
گفــت: داســتان فیلــم دربــاره پســر بچــه  10 ســاله ای  وی 
و  مشــکالت  پیش آمــد  بــا  کــه  مســعود  نــام  بــه  اســت 
ســرپوش  آرزوهایــش  و  خواســته ها  بــر  دســت اندازهایی، 
بچه  هــای  از  را  او  کــه  مســئله ای  بزرگ تریــن  می گــذارد. 
خیلــی  کــه  اســت  ایــن  ســاخته،  متمایــز  هم سن وســالش 
کســی اعتمــاد می کنــد و تنهــا مانــدن در اتاقــش را  دیــر  بــه 
بــه شــلوغی و هیجانــات اقتضــای ســنش ترجیــح می دهــد؛ 
کــه خواسته  هایشــان  همچنیــن بــر خــالف دیگــر بچه  هــا 
رســیدن  بــرای  حتــی  و  می آورنــد  زبــان  بــر  راحتــی  بــه  را 
ترفند  هایــی  از  خواسته  هایشــان  بــه  ســریعتر  هرچــه 
کــردن و ... اســتفاده می کننــد   مثــل غــذا نخــوردن، قهــر 
ــر  گ ــد و ا ــی می کن ــواده را بررس ــادی خان ــرایط اقتص ــدا ش  ابت
کــردن نیــازش نیســت، از گفتنش  کــه تــوان برطــرف  بفهمــد 

کاغــذ نقاشــی  اجتنــاب می کنــد و تمــام رویاهایــش را روی 
می کنــد یــا آن هــا را بــه صــورت نامــه می نویســد؛ در حقیقــت 
و  کنــد  فرامــوش  را  ع  موضــو می کنــد،  ســعی  کار  ایــن  بــا 
گــر  کــه ا بی اختیــار از خــودش نشــانه  هایی بــر جــای بگــذارد 
گذاشــته شــوند، می تــوان بــه خواســته  کنــار هــم  ماننــد پــازل 

او پــی بــرد . 
آشــپزی  یــک  در  کــه  خانــواده  پــدر  خیــری،  مرتضــی  آقــا 
کار او بســیار بســیار  کار می کنــد و بــه قــول خــودش از  بــزرگ 

کلــی فکــر و تحقیــق بــه ایــن نتیجــه  راضــی هســتند، پــس از 
پاییــن  محله  هــای  در  آن هــا  کــردن  زندگــی  کــه  می رســد 
شــهر، مناســب حــال و شــرایط آن هــا نیســت؛ از مهــم تریــن 
دالیــل او تاثیــر محیــط بــر روی روابــط فرهنگــی و اجتماعــی 
فرزندانــش یعنــی مســعود و دختــر 4 ســاله اش میناســت و 
بــاالی  در  محیــط  یــک  در  فرزندانــش  گــر  ا او،  تعبیــر  بــه 
 شــهر بــزرگ شــوند ، تاثیــرات بهتــری بــر  فرهنــگ آن هــا 

می گذارد . 

و  می کننــد  جمــع  را  وســایل  و  اســباب  ســبب  همیــن  بــه 
خانــه ای در یــک محلــه جدیــد و نســبتا بــاالی شــهر اجــاره 
کــه حاصــل ایــن جابه جایــی ، ســه برابــر اجــاره  می کننــد 
کــه نســبت بــه قبــل می پرداختنــد و همیــن  خانــه ای اســت 
می دهــد؛  قــرار  فشــار  تحــت  را  آن هــا  شــدت  بــه  مســئله 
می کنــد  ســعی  بــار  چنــد  خانــواده  مــادر  ملیحــه،   حتــی 
شــرایط رفاهــی قبــل را بهــا نــه ای ســازد تــا بتوانــد مرتضــی را 
کم کــم آن هــا  کنــد؛ امــا تاثیــری بــر مرتضــی نــدارد؛  تحریــک 
ک خریــدن و ... خــود  کمتــر پوشــا کــردن،  کمتــر تفریــح  ــا  ب
را بــا شــرایط ســازش می دهنــد تــا اینکــه یــک روز اتفــاق 
کوچولــو روی می دهــد؛ ایــن اتفــاق بعــدا اتفاقــی بــزرگ را بــه 
کل خانــواده را دربرمی گیــرد  وجــود مــی آورد و تاثیــرات آن 

. و... 
کارگــردان:  ــی ایــن پــروژه عبارتنــد از:  فهرســت عوامــل اصل
مدیــر  صادقــی؛   وحیــد  فیلمنامــه:  حاجیــان؛  محمــد 
حدیــث  لبــاس:  طــراح  ســلطانی؛  رضــا  تصویربــرداری: 
بهنــام  تولیــد:  مدیــر  حاجیــان؛  علــی  تدویــن:  اعرابــی؛ 
چهره پــردازی:  مهری؛طــراح  احمــد  صدابــردار:    هاشــمی؛ 
صادقــی؛  حامــد  تــدارکات:  مدیــر  احدی نــژاد؛  افســانه 
طــراح صحنــه: عرفــان عیدی ونــدی، امیرحســین نصیــری 
تهیه کننــده:  تحقیــق؛  فراینــد  موسســه  ح:  طــر مجــری 
ســپیده  محســنی،  بهــزاد  بازیگــران:  حاجیــان؛  محمــد 
 مظاهــری، ســتایش ساســانی، ایلیــا زنگنــه، هدیــه فــالح 

و ... .

آغاز تدوین »یه اتفاق کوچولو«

کتــاب داســتانی دیگــر در مجموعــه  کیمیــای وطــن: دو 
کتــاب داســتانی »راز  کتاب هــای هــزار تومانــی تالیــف شــد. 
خانــم معلــم« بــه قلم تهمینه حــدادی نوشــته و تصویرگری 
کتــاب بناســت در مجموعــه کتاب هــای  شــده اســت. ایــن 
بــا  همزمــان  امیرکبیــر،  شــکوفه  انتشــارات  هزارتومانــی 

نمایشــگاه کتاب منتشــر شــود. »راز خانم معلم« 
کــه روایتــی از زندگــی  دربــاره خانــم معلمی اســت 
خــود را در چهــار فصــل ســال ارایــه می دهــد. او در 
آپارتمانــی زندگــی می کنــد و روحیــات کودکانــه و 
شــیطنت هایی دارد؛ امــا نگرانی هایــش همــواره 
ویژگی هایــش را زیــر ســوال می بــرد؛ همچنیــن 
کــی هســتی«  کتــاب دیگــری بــه نــام »تــو دیگــه 

از همیــن مجموعــه بــه نویســندگی ریحانــه جعفــری و بــا 
تصویرگــری تهمینــه حــدادی راهــی بــازار خواهــد شــد. ایــن 
کتــاب در آشــپزخانه شــکل می گیــرد و قهرمــان آن بادمجانی 
کتــاب، بــه چالــش  کــه چیســتی و هســتی او در ایــن  اســت 

کشــیده شده اســت. موسسه انتشاراتی امیرکبیر -شکوفه - 
بنــا دارد صــد کتــاب شــعر و قصــه را بــا همــکاری نویســندگان 
و شــاعران کــودکان منتشــر کنــد. هــر جلــد از ایــن کتاب هــای 
کــودکان  ویــژه  چهاررنــگ  صفحــه  در 12  قصــه  یــا  شــعر 
گروه هــای ســنی »ب« و »ج« )کــودکان پایه هــای اول تــا 
شــد.  خواهــد  منتشــر  دبســتان(  پنجــم 
محمــود برآبــادی، طاهــره ایبــد، ســعیده 
خاتــون  موســوی،  زهــرا  موســوی زاده، 
افســون  توزنده جانــی،  جعفــر  حســنی، 
بابایــی کبــری  باباجانــی،  علــی   امینــی، 
محســن قدیرمحســنی و رودابــه حمــزه ای 
ایــن  فعــال در  نویســندگان و شــاعران  از 
پــروژه فرهنگی هســتند. مصطفــی رحماندوســت، مدیریت 
ایــن پــروژه را بــر عهــده دارد و جمعــی از تصویرگــران بــا آن 
همــکاری دارنــد. قــرار اســت تــا نمایشــگاه کتــاب ســال آینــده 

کتــاب در پــروژه مذکــور راهــی بــازار شــود. صــد 

کتاب های هزارتومانی تالیف شد کتاب از مجموعه  دو 

ــورد مشــهور روس در نوزدهمیــن  کیمیــای وطــن:  فضان
ســالروز فعالیتــش در عرصــه فضانــوردی بــه ایــران آمــد، 
کــرد و بــا دادن  کــدل دیــدار  کیانیــان و حســین پا بــا رضــا 
فضانــوردی  ایســتگاه  فضانــوردان  ســوی  از  هدایایــی 
بــه حرکــت اجتماعی فرهنگــی »ســین هشــتم؛  روســیه 

یک ســاله  آســتانه  در  پیوســت.  ســرپناه« 
شــدن حرکــت فرهنگــی اجتماعــی »ســین 
کــه از ســوی هنرمنــدان  هشــتم؛ ســرپناه« 
بی خانمــان  مــردم  از  حمایــت  بــرای 
الکســاندر  اســت،  شــده  راه انــدازی 
کــه  روس  مشــهور  فضانــورد  الزوتکیــن، 
یــک ســفر دو  بــرای  بــا همســرش  همــراه 

هفتــه ای در ایــران حضــور دارد، در دیــداری دوســتانه بــا 
اهــدای نشــان یادبــود مأموریــت اخیــر ایســتگاه فضایــی، 
فرهنگی اجتماعــی  جریــان  ایــن  بــا  را  خــود  همراهــی 
بــرزو،  ســیروس  واســطه  بــه  دیــدار  ایــن  کــرد.  اعــالم 

روزنامه نــگار مشــهور ایرانــی مقیــم روســیه انجــام و طــی 
ایســتگاه  فضانــوردان  ســوی  از  ارزشــمندی  مــدال  آن 
شــد.  هدیــه  ایرانــی  هنرمنــدان  بــه  روســیه  فضایــی 
کــه در  میزبانــان ایرانــی نیــز در ایــن ضیافــت دوســتانه 
هتــل اویــن، محــل اقامــت ایــن فضانــورد و همســرش 
ــه  ــه ب ک ــی  کیک ــا  ــن را ب ــد، الزوتکی ــزار ش برگ
وی  ســفر  ســالگرد  نوزدهمیــن  مناســبت 
شــده  آمــاده  میــر  فضایــی  ایســتگاه  بــه 
کــه  الزوتکیــن  کردنــد.  غافلگیــر  بــود، 
کــرده اســت  بــرای اولین بــار بــه ایــران ســفر 
گفــت: در ایــن ســفر متوجه شــدم تشــابهات 
بســیار مثبتــی میــان مــا و شــما وجــود دارد. 
را  مــا  جامعــه  در  جوانــان  کــه  هســتیم  گروهــی  دو  مــا 
ــه  ــد؛ ب کنن ــار  ــا رفت ــد م ــد مانن ــت دارن ــند و دوس می شناس
کــه انجــام می دهیــم، می توانــد  کاری  همیــن دلیــل هــر 

برعملکــرد آنــان هــم تاثیــر بگــذارد.

کدل کیانیان و پا دیدار فضانورد روس با رضا 

کتاب تئاتر معرفی 

فرهنگ و هنر دوشنبه     26 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 93فرزاد فرزین در اصفهان می خواند ســـــال دوم                ݡسݒ

  

ایــن روزهــا تناقــض بیــن نوشــته روی لبــاس یــک جوانــی ایرانی کــه در راهپیمایی 
کــه در دســت دارد خــوراک  کــرده بــود بــا شــعاری  22 بهمــن امســال شــرکت 
کــه بــه گفتــه یــک کارشــناس فرهنگــی،  رســانه های خارجــی شــده اســت؛ اتفاقــی 
گاهی جوانی اســت که عکس آن منتشــر شــده اســت؛ نه یک موضوع  ناشــی از ناآ
کــه در راهپیمایــی بــا شــکوه 22 بهمــن شــرکت  عمومــی. دو نوجــوان ایرانــی 
کــه یکــی از  کرده انــد، تصویــر شــعار )مــرگ بــر آمریــکا( را در دســت دارنــد، در حالــی 
آن هــا لباســی را کــه روی آن بــه انگلیســی نوشــته شــده )مــن عاشــق نیویــورک - بــا 
حــروف مخفــف N Y - هســتم( بــر تــن دارد. عضو ارشــد کارگروه فرهنــگ و هنر در 
ایــن بــاره بــه خبرنــگار ایســنا می گویــد: وقتــی عکــس شــهدا را روی لباس هــا چــاپ 
می کننــد، بــرای مثــال عکــس شــهید همــت روی لبــاس می توانــد یک الگو باشــد. 
مــا می توانیــم در تولیــد لباس هایــی کــه الگــو هســتند بــه گونــه ای تبلیــغ کنیــم کــه 

جوانــان بــرای پوشــیدن آن اشــتیاق داشــته باشــند؛ نــه اینکــه بــه آن هــا بقبوالنیــم 
کــه بایــد فــالن لبــاس را بپوشــید. محســن کالنتــری ســپهر ادامــه می دهــد: در زمان 
قدیــم عکــس هنرمنــدان روی لبــاس یــا کالســورها چــاپ می شــد و همــه هــم برای 
ــه  ــتیم چرخ ــا نتوانس ــون م ــی چ ــد. از طرف ــان می دادن ــتیاق نش ــتفاده از آن اش اس
تولیــد پارچــه )نســاجی(، طراحــی، دوخــت و دوز و توزیــع را در جامعــه جا بیندازیم، 
گاهــی لباســی را انتخــاب می کننــد و  برخــی نوجوانــان و جوانــان هــم بــدون آ
کــه رســانه های غربــی از عکــس  می پوشــند. مــن بــه شــما قــول می دهــم جوانــی 
کــرده، نمی دانــد  کــه تنــش  آن سوء اســتفاده می کننــد، مفهــوم انگلیســی لباســی را 
گرفتــه، مغایــرت داشــته  اســت. او می افزایــد: مــا  کــه در دســت  و ایــن بــا شــعاری 
ــا طراحــان مقصــر هســتند،  نمی توانیــم بگوییــم در ایــن زمینــه تولیدکننــدگان ی
چرخــه  تولیــد مــا بایــد درســت شــود و بــرای اصــالح آن نقــش تبلیغاتــی صــدا و 
گــر تولیــد نباشــد، صــدا و ســیما هــر چــه تبلــغ کنــد، چــه  ســیما موثــر اســت. از طرفــی ا
فایــده ای دارد؟! بایــد هنگامی کــه تبلیــغ می شــود، جایگزیــن آن هــم نشــان داده 
کتــاب دیگــری را  کتــاب را نخــوان، قطعــا  شــود. وقتــی بــه شــما می گوینــد فــالن 
گــر مــا بــه مــردم می گوییــم  جایگزیــن می کننــد. لبــاس هــم بــه ایــن شــکل اســت؛ ا
باشــیم.  داشــته  آن  بــرای  هــم  جایگزینــی  بایــد  نپــوش،  را  لبــاس  فــالن 
گــر پوشــش دیگــری را  کارگــروه فرهنــگ و هنــر اضافــه می کنــد: ا عضــو ارشــد 
کــه تــن ایــن برادرمــان اســت می کردیــم، قطعــا او ایــن لبــاس را  جایگزیــن لباســی 
نمی پوشــید؛ چــون اعتقــادش شــعاری اســت کــه در دســتش گرفته، نه آن لباســی 
گاهــی آدم هــا سوءاســتفاده می کنــد و ایــن  کــه پوشــیده اســت. دشــمن هــم از ناآ
طــور برداشــت می کنــد کــه قطعــا کســی ایــن برگــه را دســت جــوان داده و گفتــه حاال 
بــرو عکــس بگیــر. کالنتــری ســپهر می گویــد: در ایــن زمینــه نمی توانیــم بگوییــم 
چــه کســی مقصــر اســت. بــه عقیــده مــن هنرمنــدان تئاتــر و خبرنــگاران بهتریــن 
تصحیح کننــده نظــام رفتــاری، سیاســی، اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی جامعه 

کننــد. هســتند و می تواننــد در ایــن زمینــه نقــش مهمــی  را ایفــا 

منو کجا می بری؟
ــا  فیلــم ســینمایی »منــو کجــا می بــری؟«، ب
نام قبلی »پایان خدمت« نخســتین ساخته 
بلنــد »حمیــد زرگرنژاد« به نویســندگی »بهروز 
»علیرضــا  تهیه کنندگــی  بــه  افخمــی«، 
جاللــی« و »حمیــد آخونــدی« و همچنیــن بــا 
بــازی »ســعید راد«، »امیر جدیــدی«، »هدی 
ســلیمانی« »حســین   زین العابدینــی«، 

راســتاد«  »رامیــن  احمدی نیــا«،  »پیــام 
»محمــد فیلــی«، »علــی اوســیوند«، »ســعید 
داخ«، »فرهــاد بشــارتی« و »حســین توشــه« 
از روز چهارشــنبه 28 بهمــن مــاه جــاری در 
کــران می شــود. فیلــم ســینمایی »منــو کجــا می بــری؟«  ســینماهای سراســر کشــور ا
در ابتــدا بــا نــام »پایــان خدمــت«، در نخســتین نمایــش خــود در بخــش رقابتــی 
»نــگاه نــو« )مســابقه فیلم هــای اول( در ســی و دومیــن دوره جشــنواره بین المللــی 
فیلــم فجــر  روی پــرده رفــت و در بخش هــای بهتریــن فیلمنامه، بهتریــن بازیگری 
کــه در نهایــت  کاندیــد دریافــت جایــزه بــود  مــرد و همچنیــن بهتریــن فیلمبــرداری 
توانســت بــا بــازی »امیــر جدیــدی« جایــزه بهتریــن بازیگــری مــرد بخــش »نــگاه نــو« 
کنــد. پوســتر فیلــم ســینمایی »منــو کجــا می بــری؟« بــا  ایــن جشــنواره را از آن خــود 
طراحــی »حمیدرضــا اســحاقی« اســت؛ آنونــس »منــو کجا می بــری؟« هم بــا صدای 
»بهــروز رضــوی« و »ســعید راد«، از بازیگــران ایــن فیلــم بــا هــدف آشــنایی مخاطبان 

بــا ایــن اثــر ســینمایی منتشــر شــده اســت.

کرد: ح  کارگروه فرهنگ و هنر مطر عضو ارشد 

که خوراک رسانه های خارجی شد گاهی  معرفی فیلمیک ناآ

 شاهین سرکیسیان 
)بنیان گذار تئاتر نوین ایران(

این صحنه خانه من است

کارگردانی نمایشنامه به 
زبان ساده

به سوی تئاتر بی چیز

فن نمایشنامه نویسی

نوشته: غالمحسین 
دولت آبادی و مینا رحمتی

مصاحبه کننده و 
گردآورنده:

 افسانه ماهیان

مترجم: قاسم غریفی

 ترجمه: کیاسا ناظران

یخیمترجم: دکتر مهدی فروغ یب آثار تار اعتراض نمادین هنرمند میانه ای به تخر
یــب آثــار باســتانی، بــا آغشــتن خــود بــه گل و الی اقــدام بــه اعتــراض نمادیــن  ســاالر پویــان، عــکاس و نویســنده میانــه ای بــه تخر

کــرد. عکــس: مهــر

در قاب تصویر

حرف و نقل
و  »شــمعدونی«  تهیه کننــده  چگینــی،  محســن   -
و  »دزد  »مســافران«،  همچــون  دیگــری  مجموعه هــای 
پلیــس«، »چهارخونــه«، »ســاختمان پزشــکان«، »پژمــان« 
و »شــب های بــرره«، از ســاخت یــک ســریال طنــز جدیــد 
کنــون  بــرای تلویزیــون خبــر داد و گفــت: ایــن ســریال هــم ا

بــه دســت علیرضــا بذرافشــان در حــال نــگارش اســت.
کارگــردان »ایســتاده در غبــار«  - محمدحســین مهدویــان، 
کــه بــه عنــوان فیلــم برتــر ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم 
فجــر انتخــاب شــد، معتقــد اســت یــک اثــر هنــری می توانــد 

مرزبنــدی جناح هــا و تفکــرات سیاســی را بــر هــم زنــد.
کــران نوروزی فیلم »چهارشــنبه«  - ســروش محمــدزاده از ا
ــه  ک گفــت  ــر داد و  ــه« خب ــر و تجرب ــروه ســینمایی »هن گ در 

کــران اســت. منتظــر بســتن قــرارداد ا
- کنسرت کاوه یغمایی، خواننده که قرار بود روز دوشنبه 
۲۶ بهمن ماه در ســالن میالد نمایشــگاه بین المللی تهران 

برگزار شــود، به دلیل مشــکالت فنی لغو شــد.
کارگــردان ســریال شــهید بروجــردی  - جمــال شــورجه، 
کنــون در مرحلــه پیش تولیــد قــرار  کــرد: ایــن ســریال ا اعــالم 
دارد و قــرار اســت بــه مقاطــع مختلــف زندگــی ایــن شــهید 

ــردازد. بپ
-  میر فرخ   هاشــمیان، بازیگر فیلم »بچه های آســمان« از 
کــرد و گفــت: در طــول ایــن ســال ها  گلــه  بی مهــری ســینما 
کســی ســراغ او نیامــد؛ ولــی او همیشــه عاشــق ســینما بــوده 

اســت.
- قســمت های جدیــد مجموعــه انیمیشــن »تاریــخ از ایــن 
ور« قــرار اســت در ایــام نــوروز ۹۵ از شــبکه کــودک و نوجــوان 

پخــش شــود.
- نســخه نمایشــنامه »هــری پاتــر و فرزنــد ملعــون«، پیــش 
از انتشــار در تابســتان ســال جــاری میــالدی در قالــب رمــان 
هشــتم ایــن مجموعــه، در صــدر فهرســت فــروش آمــازون 

گرفــت. قــرار 
ــا  ــه ب ک ــوس«  ــه »فان ــده برنام ــی،  تهیه کنن ــد رحیم - محم
ــار  ــبکه چه ــن ش ــی از آنت کتابخوان ــگ  ــج فرهن ــدف تروی ه
کتــاب امــری  پخــش می شــود، بــا تاکیــد بــر اینکــه معرفــی 
گــر در کشــورمان فرهنــگ  کــرد: ا پرمســئولیت اســت، بیــان 
کتابخوانــی ترویــج شــود، شــاید ایــن وضعیــت تاســف بار 

کتــاب نیــز بهتــر شــود. تیــراژ 
- نصــراهلل افجــه ای، اســتاد خوشنویســی گفــت: امیــدوارم 
کشــور  کــه خوشنویســی واقعــا تــاج ســر مــا و  روزی برســد 
کنــون ایــن هنــر فقــط در حد اســم، تاج ســر ماســت. باشــد؛ ا

- محمدعلــی طالبــی می گویــد: تقریبــا بیشــتر فیلم هــای 
امســال فســتیوال فجــر را دیــدم و از نظــر مــن مهم تریــن و 

بهتریــن فیلــم امســال، النتــوری اســت.

سخن روز

جشنواره مد و لباس یا جشنواره تغییرات
ــا 20 اســفندماه  کیمیــای وطــن: در تازه تریــن تغییــر،  10 ت
زمــان برگــزاری پنجمیــن جشــنواره بین المللی مــد و لباس 
فجــر اعــالم شــد. طبــق آخرین اعــالن، پنجمین جشــنواره 
بیــن المللــی مــد و لبــاس فجــر، 10 اســفندماه بــه همــت 
کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور و با همــکاری بنیاد 
فرهنگــی اصنــاف ایــران و همراهــی هنرمنــدان، فعــاالن و 
دســت انــدرکاران عرصــه طراحــی و تولیــد پوشــاک افتتــاح 
تــا  از هجدهــم  بــود  قــرار  کــه  ایــن جشــنواره   می شــود. 
دلیــل  بــه  شــود،  برگــزار  جــاری  ســال  اســفندماه   22
 نزدیکــی بــه ایــام فاطمیــه، زمــان برگــزاری خــود را بــه 10 تــا 
برگــزاری  مــکان  همچنیــن  داد.  تغییــر  اســفندماه   20
جشــنواره نیــز از نمایشــگاه بیــن المللــی بــه محــل تــاالر 
وحــدت انتقــال یافتــه و آخریــن مهلــت ارســال آثــار و ثبــت 
نــام نیــز،  5 اســفندماه اعــالم شــده اســت. ایــن بــرای 
دومیــن بــار اســت کــه پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی مــد 
و لبــاس دســتخوش تغییــر می شــود. پیــش از ایــن نیــز 

کــرده بــود. فراخــوان جشــنواره تغییــر 

 بوی فروردین دیگر در اصفهان 
به مشام نمی رسد

گفــت:  کارگــردان و پژوهشــگر مســتند »بــوی فروردیــن« 
از  نــام چیــزی  از  بــه غیــر  کــه  آثــار معمــاری اصفهــان 
آن هــا باقــی نمانــده، در زمــان قاجــار مــورد بی مهــری 
کلــی معــدوم شــدند؛ متاســفانه دیگــر  قرارگرفتــه و بــه 
در  اســت،  بهــار  و  نــوروز  یــادآور  کــه  فروردیــن  بــوی 
بــا  اعالعدیلــی  امیــر  نمی رســد.  مشــام  بــه  اصفهــان 
اشــاره بــه ایــده ســاخت مســتند »بــوی فروردیــن« اظهــار 
ــه چقــدر مســتندهای  ک ــرد: همیشــه در ذهــن داشــتم  ک
تاریخــی مــا، بــا اینکــه پشــتوانه غنــی داریــم، محــدود 
کــه در  هســتند؛ ازایــن رو همیشــه در مســیر تحقیقاتــم 
حــوزه تاریــخ و معمــاری اســت، حــال و هــوا و اتفاقــات 
را بــا توجــه بــه اســناد و مــدارک تصویــری و مکتــوب 
گــوش دادن بــه  گاهــی  تجســم می کــردم. وی افــزود: 
موســیقی اصیــل آن موقعیــت جغرافیایی مــورد تحقیق، 
کنــم  برقــرار  تاریــخ  بــا  بهتــری  ارتبــاط  باعــث می شــد 
کــه در آن قــرار داشــتم، چنــد  گویــی زمــان و مکانــی  و 
ــه  ــه عقــب برمی گشــت؛ ازایــن رو تصمیــم ب صــد ســال ب
ســاخت اثــری تصویــری از روی مقالــه کاخ هــای صفــوی 
گرفتــم. عدیلــی افــزود: در بخش هایــی  تخریــب شــده، 
تصویــری  مســتندات  نبــود  دلیــل  بــه  فیلمنامــه  از 
کتابخانــه ای  سندســازی از روی تحقیقــات میدانــی، 
کمــک  و تحلیلــی اســتنتاجی بــه صــورت دیجیتــال و بــا 
کــه بیشــتر مربــوط  نرم افزارهــای ســه بعــدی آغــاز شــد 
کاخ تخریب شــده آیینه خانــه اســت. ایــن  بــه تحلیــل 
ــار در ایــن  ــرای اولیــن ب ــه صــورت انیمیشــن ب ــر ب تصاوی

مســتند بــه تصویــر در آمــده اســت.

اخبار کوتاه

 بنیادشهید اصفهان برگزار می کند:
 مسابقه پیامکی ایثار 
به مناسبت روز شهید

اســتان  ایثارگــران  امــور  و  بنیادشــهید  وطــن:  کیمیــای 
اصفهــان بــه مناســبت روزشــهید و 22 اســفندماه، همزمان 
بــا ســالروز تاســیس ایــن نهــاد ،مســابقه پیامکــی ایثــار را 
معــاون  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  می کنــد.  برگــزار 
فرهنگــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان بــا 
اعــالم فراخــوان جشــنواره پیامکــی ایثــار گفــت: همزمــان 
و  شــهدا  بزرگداشــت  روز  اســفند،  روز  22  فرارســیدن  بــا 
 صــدور فرمــان امــام  )ره( دربــاره تاســیس نهــاد بنیادشــهید
نخســتین جشــنواره پیامکــی ایثــار، در راســتای ترویــج 
ســیدعلی  می شــود.  برگــزار  شــهادت  و  ایثــار  فرهنــگ 
قریشــی اهــداف ایــن جشــنواره را فرهنــگ ســازی در میــان 
ــا روز شــهید، یعنــی  نســل جــوان و آشــنایی عمــوم مــردم ب
ــرای شــرکت در ایــن  کــرد و افــزود: ب 22 اســفندماه عنــوان 
جشــنواره، عالقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را در قالــب 
کلمــه تــا پایــان 22 اســفند  کثــر 22  قطعــه ادبــی بــا حدا
94 بــه ســامانه پیامکــی شــماره 3000697273 ارســال 
کننــد. وی بــا اشــاره بــه جوایــز ایــن جشــنواره خاطرنشــان 
کــرد: در مجمــوع بــرای ایــن جشــنواره بــه ده نفــر از نفــرات 
برگزیــده، لــوح تقدیــر بــه همــراه جوایــز نقــدی اهــدا خواهــد 
شــد. جایــزه نفــر اول کمک هزینــه ســفرزیارتی بــه مبلــغ 5 
میلیــون ریــال، نفــردوم کمــک هزینــه ســفر زیارتــی بــه مبلغ 
3 میلیــون ریــال، نفــر ســوم کمک هزینــه ســفر زیارتــی بــه 
مبلــغ 2 میلیــون ریــال و نفرات چهــارم تا دهم کمک هزینه 
ســفر زیارتــی بــه مبلــغ  1 میلیــون ریــال خواهــد بــود. وی 
تصریــح کــرد: داوری و اعــالم نفــرات برتر در اردیبهشــت ماه 
95 انجــام خواهــد شــد و همچنیــن آثــار برگزیــده در ایــن 

ــه چــاپ خواهــد رســید. کتــاب جشــنواره ب جشــنواره در 

فرزاد فرزین در اصفهان می خواند
 کنســرت موســیقی فــرزاد فرزیــن در اصفهــان برگــزار 
می شــود. اجــرای زنــده موســیقی ایــن خواننــده پــاپ در 
تاریــخ 27 بهمن مــاه در ســینما قــدس اصفهــان اســت. 
کار موســیقی را به صــورت رســمی  از ســال  فــرزاد فرزیــن 
کــرد و چهــار آلبــوم رســمی  دارد؛ همچنیــن  ۱۳۷۷ آغــاز 
ســابقه بــازی در فیلم هــای ســینمایی، ازجملــه پســران 
و  کنســرت روی آب  قــاری زاده،  آجــری ســاخته مجیــد 
او  آلبــوم  آخریــن  اســت.  داشــته   را  پوشــالی  ســگ های 
کــه در  ۲۱ بهمــن ۱۳۹۲ روانــه بــازار  »شــخصی« نــام دارد 
شــد. شــراره، شــوک، شــانس، شــکلیک و شخصی از جمله 
کــه تاکنــون توســط ایــن خواننــده  آلبوم هایــی هســتند 
منتشــر شــده اند. عالقه منــدان می تواننــد جهــت رزرو بلیت 
بــه ســایت اینترنتــی parsiconcert.com مراجعــه کنند یا با 

شــماره تلفــن 09391727336 تمــاس بگیرنــد.

آمیختن هنر با فرهنگ ایرانی-
اسالمی  الزمه گسترش فرهنگی

اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
چهارمحــال و بختیــاری، ایجــاد تغییــرات اساســی در افــراد 
گفــت: آمیختــن هنــر بــا  را از ویژگی هــای هنــر دانســت و 
فرهنگــی  گســترش  اســالمی،  الزمــه  ایرانــی-  فرهنــگ 
اســماعیل عامری گلســتان اســالمی  اســت.  کشــور   یــک 
در آییــن افتتاحیــه عکــس بــارگاه حضــرت علــی )ع( در 
کــرد:  اظهــار  اسالمی اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره 
برپایــی ایــن نمایشــگاه در ســطح اســتان باعــث ارتقــای 
دوســتداران  دل هــای  نزدیکــی  و  معنــوی  ارزش هــای 
اهــل بیــت بــا مــوالی متقیــان علــی )ع( اســت. وی افــزود: 
ــه صــورت هنــری تلفیقــی  نمایشــگاه عکــس منتخــب، ب
شــد.  و خواهــد  شــده  اجــرا  کشــور  در سراســر  کــه  اســت 
از  را  افــراد  در  اساســی  تغییــرات  ایجــاد  عامری گلســتان 
کــرد: آمیختــن  ویژگی هــای هنــر دانســت و خاطــر نشــان 
گســترش  اســالمی،  الزمــه  ایرانــی-  فرهنــگ  بــا  هنــر 
فرهنگــی یــک کشــور اســالمی  اســت. وی ضمــن تجلیــل 
 از زحمــات هنرمنــد خــوش ذوق کشــور )محمــد خوشــرو(
کــه احســاس  گفــت: تابلوهــا به گونــه ای عکاســی شــده اند 
منتقــل  بیننــده  بــه  را  )ع(  علــی  امــام  حــرم  در  حضــور 

می کننــد.

تجلیل از پژوهش های
برتر فرهنگی یزد

کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان یــزد از ارســال  مدیــر 
35 اثــر پژوهشــی بــه دبیرخانــه هفدهمیــن دوره معرفــی 
پژوهش هــای برتــر فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی اســتان 
خبــر داد. »علــی غیاثی ندوشــن« افــزود: ایــن آثــار اعــم از 
کارشناســی ارشــد هســتند  پژوهــش، پایان نامــه دکتــرا و 
ــا اشــاره  کــه از ســال 93 تاکنــون انجــام شــده اســت. وی ب
بــه اســتقبال پژوهشــگران اســتان یــزد بــرای شــرکت در 
فرهنگــی  برتــر  پژوهش هــای  معرفــی  دوره  هفدهمیــن 
پژوهشــی  شــورای  گفــت:  اســتان  اجتماعــی  و  هنــری 
ــه منظــور  ــزد ب اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان ی
کــه در زمینه هــای  قدردانــی و حمایــت از پژوهشــگرانی 
مختلــف فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی اســتان یــزد بــه 
برپــا  را  ایــن جشــنواره  و پژوهــش می پردازنــد،  مطالعــه 
می کنــد. ایــن مســئول اظهــار کــرد: مراســم تقدیــر و تجلیــل 
از پژوهشــگران برتــر، همزمــان با برگزاری نمایشــگاه کتاب 

یــزد در اســفندماه ســال جــاری برگــزار می شــود. 
آثــار  بــه  کــه  کــرد  نیــز تصریــح  پایــان  در  غیاثی ندوشــن 
برگزیــده در ایــن دوره نیــز، هدایــا و لــوح تقدیــر اعطــا خواهــد 

شــد.

اخبار کوتاه



ناظم الشریعه: 

هدفی جز قهرمانی نداریم
کتفا نمی کنیم به قله آسیا ا

کشــورمان پــس از پیــروزی  ســرمربی تیــم  ملــی فوتســال 
کــه  داشــت  اظهــار  عــراق  برابــر  در  گردانش  شــا قاطــع 

هدفــی جــز قهرمانــی در آســیا ندارنــد.
الشــریعه ناظــم  محمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
گردانش بــا نتیجــه 13 بــر   پــس از پیــروزی درخشــان شــا
2 در برابــر تیــم ملــی عــراق اظهــار داشــت که بــه قهرمانی 

کتفــا نمی کننــد. در آســیا ا
گفــت:   ناظــم الشــریعه در نشســت خبــری بعــد از بــازی 
طبیعتــا بایــد بــه برنامــه خودمــان ادامــه می دادیــم و این 
کار را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دادیــم. همیشــه 
ــه  ــازی بعدی مــان برنامه ریــزی داریــم؛ امــا ب ــرای دو ب ب
هــر حــال بایــد بــه حریــف خودمــان یعنــی عــراق احتــرام 

می گذاشــتیم.
وی افــزود: بــه فکــر رقابت هــای دور بعــد هســتیم؛ در 
یــک چهــارم نهایــی تیم هــا بــرای دقیقــه بــه دقیقــه خــود 
برنامــه دارنــد. در تیــم ملــی عــراق بازیکنــان بــا اســتعداد 
ــر  ــازی بهت ــه ب ــازی ب ــا ب ــد و آن ه ــور دارن ــی حض و باهوش
می شــوند. بازیکنانــم از لحــاظ فیزیکــی بســیار خســته 
بودنــد و مــا بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم کــه چگونه 

بــه ایــن نقطــه رســیده ایم.
کــرد: هدفــی   ســرمربی تیم ملــی فوتســال در پایــان اشــاره 
آســیا  قلــه  بــه  نمی خواهیــم  و  نداریــم  قهرمانــی  جــز 
باالتــر بســیار  ایــران  فوتســال  باشــیم. جایــگاه   راضــی 

 است.

مسابقات جودو 
جام سردار شهید محمد علی باغبانی

به میزبانی لنجان
بــا حضــور تیم  هــای منتخــب اســتانی مســابقات جــودو 
ــه  ــی ب ــی باغبان ــد عل ــهید محم ــردار ش ــام س ــی ج قهرمان

میزبانــی لنجــان برگــزار شــد.
گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از لنجانــا، بــا حضور  بــه 
ــی  تیم  هــای منتخــب اســتانی مســابقات جــودو قهرمان
جــام ســردار شــهید محمــد علــی باغبانــی بــه میزبانــی 

لنجــان برگــزار شــد.
از  منتخــب  تیــم   ۱۰ مســابقات  از  دوره  ایــن  در   
باشــگاه  های جــودو اســتان اصفهــان در ۸ وزن مختلــف  
و در مجموعــه ورزشــی ۱۷ شــهریور زریــن شــهر بــه رقابــت 

پرداختنــد.
شــهید  ســردار  تیم  هــای  رقابت  هــا،  از  دوره  ایــن  در   
کســب ۵ مــدال طــا و ۳ نقــره  ــا  ــی ب ــی باغبان محمــد عل
کســب ۳ مــدال طــا و  تیــم نقــش جهــان اصفهــان بــا 
تیــم جــودو حســین آبــاد اصفهــان بــا کســب ۳ مــدال نقره 
بــه ترتیــب مقام  هــای اول تــا ســوم ایــن مســابقات را بــه 

خــود اختصــاص دادنــد.
جــودو  هیئــت  مســئول  برنامــه  ایــن  ادامــه  در   
گفت وگــو بــا لنجانــا خاطرنشــان  شهرســتان لنجــان در 
از  مســابقات  از  دوره  ایــن  خوشــبختانه  کــرد: 
امیدورایــم  کــه  بــود  برخــوردار  باالیــی  بســیار  ســطح 
جــودوکاران بیــن  در  رونــدی  چنیــن  ادامــه   شــاهد 

 باشیم.
کنــار جــام ســردار شــهید محمــد  کریمیــان ادامــه داد: در   
علــی باغبانــی، شهرســتان لنجــان میزبــان ایــن دوره از 
کــه  ــود  ــان اســتان هــم ب مســابقات جــودو لیــگ نوجوان
بــود و  برخــوردار  از ســطح خوبــی  رقابت  هــا هــم  ایــن 
 ایــن نشــان از آمادگــی بــاالی نوجوانــان جــودوکار اســتان

 دارد.
پایــان  در  لنجــان  جــودو شهرســتان   مســئول هیئــت 
بســیار  ظرفیت  هــای  وجــود  علی رغــم  شــد:  متذکــر 
خــوب در عرصــه جــودو شهرســتان، جــودوکاران لنجــان 
تاتامــی  و  انــد  محــروم  مخصــوص  ســالن  داشــتن  از 
 مخصــوص جــودو هــم از دغدغه  هــای ورزشــکاران ایــن 

رشــته اســت.
بــا پیگیــری  امیدواریــم  پایــان خواســتار شــد:   وی در 
شــدن  مرتفــع  شــاهد  ذی ربــط  و  دلســوز  مســئوالن 
انــدازی خانــه جــودو  راه  و  دغدغه  هــای جــودوکاران  
بســیار  فرصت  هــای  کــه  چــرا  باشــیم؛  شهرســتان  در 
وجــود  منطقــه  در  ورزش  ایــن  توســعه  بــرای   خوبــی 

دارد.
 

اظهارات افشارزاده درباره
کره با فرهاد مجیدی شایعه مذا

 

انــد  شــده  مدعــی  رســانه  ها  برخــی  کــه  درحالــی 
افشــارزاده،  بهــرام  بــا  را  کراتــی  مذا مجیــدی  فرهــاد 
اســت؛  داشــته  اســتقال  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
در  افشــارزاده  بهــرام  شــد.  تکذیــب  خبــر  ایــن  امــا 
روزهــای  طــی  کــره ای  مذا گفــت:  خصــوص  ایــن 
طرفــی  از  نداشــته ام؛  مجیــدی  فرهــاد  بــا  گذشــته 
نیســت  ایــران  در  مجیــدی  اصــا  بگویــم  بایــد  نیــز 
ح  مطــر رســانه  ها  برخــی  را  مســایلی  چنیــن   کــه 

می کنند.
کــه بــه مــن اطــاع داده شــده قــرار اســت   ایــن طــور 
مجیــدی بازیکــن بــزرگ اســتقال طــی روزهــای آتــی 
بــازی  و در  آبی پوشــان  تمریــن  و در  بیایــد  ایــران  بــه 
گســترش فــوالد در ورزشــگاه حضــور  اســتقال مقابــل 
کــه مــا نیــز از ایــن مســئله اســتقبال خواهیــم  کنــد   پیــدا 

کرد.

سیری در ورزش

کی روش استعفا داده باشد
هیئت رییسه فدراسیون 

تصمیم گیری می کند

ــال در  کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتب رییــس 
خصــوص اعــام مســئوالن باشــگاه ســایپا مبنــی بــر 
هفتــه  پنجشــنبه  دیــدار  برگــزاری  خواهــان  اینکــه 
جــاری ایــن تیــم بــا پرســپولیس در هفتــه بیســت و 
هســتند  دســتگردی  ورزشــگاه  در  برتــر  لیــگ  یکــم 
گفــت: ایــن خواســته مســئوالن ســایپا بــه هیــچ وجــه 
تامیــن  شــورای  مســئوالن  چــون  نیســت؛  شــدنی 
و  ســایپا  تیم هــای  بــازی  برگــزاری  مجــوز  اســتان 
پرســپولیس را در ورزشــگاه دســتگردی نمی دهنــد.
کــی روش اظهــار داشــت:  وی در خصــوص اســتعفای 
ــیون  ــت فدراس ــه هیئ ــی روش ب ک ــتعفایی از  ــوز اس هن
گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، قطعــا  فوتبــال نرســیده؛ امــا ا
فعــا  می شــود.  تصمیم گیــری  آن  دربــاره  و  بررســی 
کــه قــرار نیســت در ایــن خصــوص نشســتی داشــته 

باشــیم.

ایران در یک نیمه عراق را
دو رقمی کرد

دیــروز   15 ســاعت  از  ایــران  فوتســال  ملــی  تیــم 
دیــدار  ســومین  در  تهــران(  وقــت  بــه   - )یکشــنبه 
فوتســال  رقابت هــای  دوره  چهاردهمیــن  در  خــود 
قهرمانــی آســیا در ازبکســتان بــه مصــاف عــراق رفــت 
و در نیمــه نخســت موفــق شــد ایــن حریــف را 10 بــر 1 

دهــد. شکســت 
حســین طیبــی )ســه بــار(، محمــد طاهــری و مهــدی 
حســن زاده  علی اصغــر  بــار(،  دو  کــدام  )هــر  جاویــد 
حمیــد احمــدی و فرهــاد توکلــی در ایــن دیــدار بــرای 

گلزنــی شــدند. ــه  تیــم ایــران موفــق ب
بــا  را  دیــدار  ایــن  کــه  صورتــی  در  کشــورمان  تیــم 
پیــروزی پشــت ســر بگــذارد، 9 امتیــازی خواهــد شــد 
گام بــه مرحلــه یــک   B گــروه و بــه عنــوان صدرنشــین 
آســیا  قهرمانــی  فوتســال  نهایــی مســابقات  چهــارم 

می گــذارد.

۲۴ تیم جدول مقدماتی تور 
جهانی والیبال ساحلی

معرفی شدند

ایــران بــرای نخســتین بــار از 26 تــا 30 بهمــن مــاه 
94 میزبــان تــور جهانــی والیبــال ســاحلی در جزیــره 
مقدماتــی  جــدول  در  تیــم   24 بــود.  خواهــد  کیــش 
کســب  بــرای  کــه  دارنــد  شــرکت  رقابت هــا  ایــن 
)دوشــنبه(  امــروز  اصلــی  جــدول  ســهمیه  هشــت 
بــه مصــاف یکدیگــر می رونــد. چهــار تیــم از ایــران 
تیــم  چهــار  دارنــد.  حضــور  فهرســت  ایــن  در  نیــز 
دو  ترکیــه،  از  تیــم  دو  چیــن،  از  تیــم  ســه  نــروژ،  از 
کشــورهای لهســتان  تیــم از اتریــش و تیم هایــی از 
کانــادا ژاپــن،  ایتالیــا،  روســیه،  ترکیــه،   انگلیــس، 
 جمهــوری چــک و قطــر در جــدول مقدماتــی حضــور 
دارند.اســامی بازیکنان چهــار تیــم ایــران در جــدول 
ح زیــر اســت: بهنــام توکلــی - آرش  مقدماتــی بــه شــر
رضــا  فرخــی؛  پرویــز   - ســاق  آق محمــد  وکیلــی؛ 
نایینــی - بهمــن قلی پــوری؛ شــهرام قاســم خواه - 

امیــر شوشــتری زاده.

اعتصاب در تمرین سپاهان
کــه ســپاهانی ها سال هاســت از بهتریــن و  در حالــی 
منظم تریــن تیم  هــای ایــران در زمینــه پرداخت هــا 
بــه حســاب می آینــد، امــروز اتفــاق عجیبــی افتــاد و 
بازیکنــان زردپــوش در اعتــراض بــه پرداخــت نشــدن 
بــه  حاضــر  و  زدنــد  اعتصــاب  بــه  دســت  مطالبــات 
تمریــن نشــدند. ایــن خبــر از ســوی بازیکنــان ایــن 
تیــم تاییــد شــده اســت. ممکــن اســت اتفاقــات اخیــر 
نباشــد.  امــروز  اعتصــاب  بــه  بی ارتبــاط  ســپاهان 
اخراجــی  مدافــع  عقیلــی  اینکــه   هــادی  جالــب 
اردوی  پــول  بــود  دیــروز مدعــی شــده  ســپاهانی  ها 
اســت.  شــده  تامیــن  وی  قــرارداد  محــل  از  ترکیــه 
فوالدمبارکــه  شــرکت  پوشــش  زیــر  کــه  ســپاهان 
فعالیــت می کنــد، از ابتــدای فصــل مشــکات زیــادی 
را متحمــل شــده و بــه ســختی خــود را آمــاده ادامــه 

می کنــد. لیــگ  رقابت  هــای 

همگام با ورزش

سرویس ورزشی
اصغر قلندری

کــه آســان  اتفــاق غیــر قابــل پیش بینــی و ناباورانــه ای 
گرفــت! دو امتیــاز را از ذوب آهــن  

روز  ظهــر  بعــداز   3 ســاعت  آهــن،  ذوب  فوتبــال  تیــم 
ورزشــگاه تختــی  بیســت وچهــارم بهمن مــاه در  شــنبه 
اهــواز، یکــی از زیباتریــن بــازی فصــل را درمقابــل تیــم 
کاوه  گل  ــا تــک  گذاشــت و ب ــه نمایــش  اســتقال اهــواز ب
رضایــی تــا پایــان وقــت قانونــی پیــروز میــدان بــود؛ امــا در 
خ داد  دقیقــه 2 + 90 اتفــاق غیرقابــل پیــش بینــی ای ر
ــاده  ــت از ب ــه سرمس ک ــن  ــان ذوب آه ــفید وسبزپوش ــا س ت
کســب ســه امتیــاز درخانــه حریــف، خــود را  پیــروزی و 
ایــن  پایــان  منتظرســوت  و  میــدان می دانســتند  پیــروز 
در  بودنــد،  جــذاب  و  زیبــا  وبســیار  نفس گیــر  مســابقه 
کــه محمدباقــر صادقــی،  کمــال نابــاوری و در شــرایطی 
دروازه بــان شــجاع ذوب آهــن درغیــاب مظاهــری خــوب 
عالــی شــوت  کنشــی  وا بــا  بــود،  و درخشــیده  کــرده  کار 
کــه تــوپ زیــر  کــرد  بیگدلــی از محوطــه جریمــه را دفــع 
پــای دانیــال اســماعیلی فر قرارگرفــت؛ امــا ایــن بازیکــن 
گونــه  کمی تعلــل دردفــع تــوپ ضربــه را بــه  کــم تجربــه بــا 
مهاجــم  ریکانــی  پــای  بــه  اصابــت  از  پــس  کــه  زد  ای 
گرفــت و  اســتقال، تــوپ درون دروازه ذوب آهــن جــای 
کادر فنــی ایــن  آه از نهــاد نیمکت نشــینان ذوب آهــن و 
تیــم شایســته اصفهانــی برآمــد! اتفــاق عجیــب و غریبــی 
بــزرگ  تیم  هــای  بارهــا  و  نــدارد  تازگــی  فوتبــال  در  کــه 

دنیــا هــم دچــارش شــدند و در ثانیه  هــای پایانــی اتفــاق 
کشــانده اســت!  ناخواســته ای بــازی بــرده را بــه تســاوی 
کــه  تیــم ذوب آهــن هــم از ایــن قائــده  طبیعــی اســت 
مســتثنی نبــوده و نیســت! امــا وقتــی خروجــی دو بازیکــن 
کارســازی بــه نــام مهــدی رجــب زاده و قاســم  بــا تجربــه و 
کــه در قلــب خــط میانــی غنیمتــی بــزرگ بــه  حــدادی فــر را 
کنتــرل بــازی و  حســاب می آینــد و نقــش بســیار مهمــی  در 
بسترســازی توپ  هــای ارســالی بــرای مهاجمــان داشــتند، 
چنیــن  انتظــار  می شــویم،  متصــور  آهــن  ذوب  بــرای 

شکســتی نبــود .
کــه در طــول بازی  هــای  بــرای تیمی چــون ذوب آهــن 
قهرمانــی  داعیــه  و  داشــته  خوبــی  عملکــرد  دوره  ایــن 
بازی  هــای  هــم  بیســتم  هفتــه  تــا  و  درســرمی پرواند 
خوبــی را بــه نمایــش گذاشــته بــود، دســت زدن بــه چنین 
ریســکی  قــدری دور از تصــور بــود؛ گل محمــدی  در طــول 
همیــن یکــی دو ســال اخیــر بــا واقــع بینــی واندیشــه  های 
کمتــر اســیر هیجانــات  کــه  منطقــی نشــان داده اســت 
کاری  رایــج در فوتبــال می شــود و نســنجیده دســت بــه 

کنــد ! کــه بــرای تیمــش خطــری ایجــاد  نمی زنــد 
بــه هــر حــال، بــه رغــم اتفــاق غیــر منتظــره دقیقــه 90+2 
کــه  باعــث شــد تــا تیــم ذوب آهــن  بــرد شــیرین و ســه 

ــاز  کســب یــک امتی ــا  ــه تســاوی بکشــاند و ب امتیــازی را ب
کنــد و جایــگاه ســوم خــود را در جــدول  میــدان را تــرک 
کنــد،  ایــن حقیقــت را  گــذار  ــه تیــم ســایپا وا مســابقات ب
کــه تیــم جــوان شــده ذوب آهــن، یکــی  بایــد بپذیریــم 
گرچــه درایــن فصــل بازی هــای  کــه  از تیم  هایــی اســت 
محســن  ایمانــی،  کبــر  ا ماننــد  بازیکنانــی  برتــر،  لیــگ 
کارلــوس  مســلمان، قاســم دهنــوی، پویــا ســیف پناهــی و 
عــوض  در  لیکــن  اســت،  داده  دســت  از  را  دوســانتوز 
کبــر صادقــی دو  بازیکنانــی نظیرمحمــد نــژاد مهــدی، ا
پدیــده جــوان و رضاشــکاری ، محمــد رضــا حســینی و 
هاشــم بیــگ زاده  را بــه خدمــت گرفتــه و تبدیــل  بــه یــک 
تیــم مدعــی قهرمانــی لیــگ و جــام حذفــی شــده اســت .
برتــر  لیــگ  مســابقات  اخیــر  دوفصــل  در  آهــن  ذوب 
فوتبــال کشــورمان، از جملــه تیم  هایــی بــوده کــه بــا فــراز و 
گشــته، امــا باحمایــت هیئــت مدیــره   نشــیب  های روبــه رو 
و ســعید آذری، مدیــر عامــل جــوان  و تحصیلکــرده خــود 
گیــر شــدن بحــران تیمــی  و دوری از جایــگاه  مانــع از فرا
کــه  کــه در رابطــه بــا مشــکاتی  درخــور نــام خــود بــوده 
وارد  موقــع  بــه  فنــی داشــت،  کادر  و  رهبــری  در حــوزه 
ــود آورد  ــه وج ــی ب کادرفن ــی در  ــدا تغییرات ــد و ابت ــل ش عم
ــم  ــدی )علیرغ گل محم ــی  ــن یحی گرفت ــت  ــه خدم ــا ب و ب

کامی  هایــی هــم روبــه رو  کــه بــا نا چهــار هفتــه  آغازیــن 
بــود ( توانســت بــه مــرور جایــگاه واقعــی خــود را بازیــا بــد 
ــا  ــا اخــاق و ب و بــه لطــف تفکــرات فکورانــه ایــن مربــی ب
دانــش نظــم و ریتــم تیمــی  بهتــری پیــدا کنــد و بــا تکیــه بر 
توانمندی  هــای مــردان بــا تکنیــک تیــم  تــا مــکان ســوم 

ــه فینــال برســد. کنــد و در جــام حذفــی هــم ب صعــود 
موفــق  جوانــی،  و  تجربــه  از  تلفیقــی  بــا  آهــن  ذوب 
ــه  ک ــود  ــوب می ش ــر محس ــگ برت ــر در لی ــم حاض ــن تی تری
صرفــا بــرای نیــل بــه اهــداف بــاال و دورنمایــی روشــن 
ودورنمانــدن از ســطح اول فوتبــال کشــور، شــرایطی را بــه 
وجــود آورد ه اســت تــا بــا بازیکنــان پرانگیــزه خــود شــرایط 
کارایــی درخشــانی را بــه دســت آورد. کارنامــه و  ایــده ال و 
ــرای  ــاره ب ــی دوب ــن شانس ــم ذ وب آه ــاف تی ــن اوص ــا ای ب
صعــود بــه رده باالتــری در جــدول بازی هــا دارد؛ شانســی 
گل  گرفتــه یحیــی  کــه در ســایه همــان  تفکــرات شــکل 
محمــدی  و اعتمــاد بــه نفــس یــک بــه یــک بازیکنــان 

حاصــل می شــود. 
کــه  اتفاقــی  از  بعــد  آهــن  ذوب  کــه  بــاور  ایــن  درک 
کســب پیــروزی برابــر تیــم اســتقال اهــواز  باعــث عــدم 
غیــر  قــدری  بدهــد،  دســت  از  را  خــود  روحیــه  شــد، 
معتقدنــد،  تیــم  ایــن  هــواداران  و  اســت  قبــول  قابــل 
تنهــا در  نــه  فنــی  کادر  نفــرات و  بــا همیــن  آهــن  ذوب 
رقابت  هــای  در  کــه  ایــران  حذفــی  جــام  و  برتــر  لیــگ 
رفیعــی جایــگاه  از  نیــز،  آســیا  برتــر   باشــگاه  های 

 برخوردار خواهد شد.

کامی فوتبال اصفهان  هفته بیستم لیگ برتر، هفته نا

که آسان از دست رفت! دوامتیازی 

کمندانــی دربــاره پیــروزی مقابــل فــوالد بــه خبرنــگار »ورزش ســه« 
کســب  می گویــد: خــدا را شــکر فــوالد را بردیــم و توانســتیم 3 امتیــاز را 
کنیــم. ایــن پیــروزی بــرای مــا خیلــی مهــم بــود و اینکــه رتبه مــان در 
جــدول ارتقــا یافــت. خوشــبختانه رونــد نتیجه گیــری و نمایــش تیــم 

خیلــی بهتــر شــده، از ایــن بهتــر هــم می شــویم.
کــه در دقایــق پایانــی دیــدار بــا فــوالد  بــه  ایــن بازیکــن 
بیشــتر  بــازی  بــرای  زیــادی  انگیزه  هــای  آمــد،  میــدان 
ــم را  ــام تاش ــن تم ــد: م ــه می ده ــاره ادام ــن ب دارد و در ای
می کنــم و وجــودم را می گــذارم تــا فرصــت بیشــتری بــه 
بیشــتر  پیشــرفتم  بــرای  دارم  دوســت  شــود.  داده  مــن 
کــه بایــد  خــودم را نشــان دهــم و ایــن آقــای برانکوســت 
بــه  همیشــه  و  بگــذارد  مــن  اختیــار  در  را  فرصــت  ایــن 

ــم  ــته باش ــتری داش ــت بیش ــر فرص گ ــذارم. ا ــرام می گ ــان احت ــر ایش نظ
اثبــات  را  خــودم  و  باشــم  داشــته  قطعــا می توانــم عملکــرد خوبــی 
ــه  ــده و هم ــوب ش ــی خ ــم خیل ــا ه ــم م ــت. تی ــه خداس ــدم ب ــم؛ امی کن
خ پوشــان  کســب قهرمانــی می جنگنــد. هافبــک سر بچه  هــا بــرای 

ــا فــوالد  ــدار ب کــه از آن هــا در دی ــاد هــواداران  ــاره تعــداد زی تهرانــی درب
کردنــد، می گویــد: از تک تــک آن هــا تشــکر می کنــم و بــه  حمایــت 
ــه بعــد  ــد. امیــدوارم از ایــن ب ــادی دادن ــی زی مــا روحیــه و انگیــزه خیل
 همیــن تعــداد هــوادار بیایــد و مــا هــم ســعی می کنیــم دلشــان را شــاد

کنیم.  
بیســت  هفتــه  در  ســایپا  بــا  دیــدار  دربــاره  وی 
کــرد: ســایپا  و یکــم نظــرش را این گونــه بیــان 
تیــم خیلــی خوبــی اســت و مــا یــک بــازی ســخت 
بــازی  کیفیــت  بــا  قبــل  هماننــد  بایــد  داریــم. 
ارتقــا  جــدول  در  هــم  بــاز  را  رتبه مــان  و  کنیــم 

دهیــم.
چــه  اینکــه  دربــاره  پایــان  در  کمندانــی 
در  افــزود:  می رســد،  پرســپولیس  صدرنشــینی  بــه  نوبــت  زمانــی 
قهرمانــی  و  صــدر  بــه  شــویم،  پیــروز  هــم  آینــده  بــازی  ســه  دو، 
خواهــد طــور  همیــن  کــه  نکنیــد  شــک  و  می شــویم   نزدیک تــر 

 شد.

هدف اصلی پرسپولیس قهرمانی است
برانکــو ایوانکوویــچ در حاشــیه تمریــن دیــروز  یکشــنبه تیمــش 
تیــم  در  حضــورش  شــایعه  دربــاره  مطلــب  ایــن  بیــان  ضمــن 
ملــی اظهــار داشــت: اصــا نمی دانــم دربــاره چــه چیــزی حــرف 
بــه چیــز  و  اســت  پرســپولیس  بــر  مــن  تمرکــز  تمــام  می زنیــد! 
دیگــری فکــر نمی کنــم. وی ادامــه داد: ایــن هــم ماننــد همــان 

پرســپولیس  بازیکــن  ســه  دوپینــگ  شــایعه 
ایــن  بــا  کــه  می کننــد  کاری  برخــی  و  اســت 
تیــم  ســرمربی  بریزنــد.  به هــم  را  مــا  خبرهــا 
فوتبــال پرســپولیس دربــاره وضعیــت تیمــش 
بــه  طارمــی  را  مهــدی  کــرد:  خاطرنشــان 
دلیــل  بــه  را  خالقی فــر   و  محرومیــت  دلیــل 
مصدومیــت در اختیــار نداریم. میاد کمندانی 

هــم دردی داشــت کــه بهتــر شــده و می توانــد مــا را همراهــی کنــد.
گویــا قــرار  برانکــو دربــاره نیمکت نشــینی احمــد نوراللهــی و اینکــه 
اســت به ترکیب بازگردد، گفت: بله، او بازیکن ماســت و زحمت 
کــه  می کشــد. مــا هــم بــه ایــن بازیکــن نیــاز داریــم. هــر بازیکنــی 

کنــد تــا بــه ترکیــب اضافــه شــود. در تیــم اســت، می توانــد تــاش 
کــه  وی دربــاره برنامه هــای تیمــش بــرای تعطیلــی لیــگ برتــر 
بیــن هفته هــای بیســت ویکم و بیســت ودوم خواهــد بــود، اظهــار 
داشــت: امــروز چنــد برنامه داشــتیم و روی آن ها فکــر کردیم. قرار 
گــر بــه نتیجــه رســیدیم کنیــم و ا  اســت ایــن برنامه هــا را بررســی 

اعــام می کنیــم. ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس 
دربــاره اینکــه گفتــه می شــود، وی شــرط کــرده اســت 
ــا باشــگاه  ــد قــراردادش را ب گــر مهــدی طارمــی  بمان ا
کــرد: دربــاره شــرایطم  تمدیــد می کنــد، خاطرنشــان 
بــا باشــگاه اصــا صحبــت نکــرده ام؛ امــا طبیعتــا مــن 
و مســئوالن باشــگاه دوســت داریــم طارمــی  را ســال 
آینــده هــم داشــته باشــیم. او بایــد حداقــل یک ســال 
دیگــر اینجــا بمانــد. باشــگاه هــم تــاش می کنــد تــا او را حفــظ 
کنــد. بــه نظــرم بــرای خــود طارمی هــم خــوب اســت که یک ســال 
دیگــر در پرســپولیس بمانــد تــا بــا کســب تجربــه بــه باشــگاه های 

بهتــر اروپایــی بــرود.

کنش برانکو به شایعه حضورش در تیم ملی وا
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علی اصغــر عاشــوری دربــاره شــرایط اســتقال خوزســتان بعــد از تســاوی مقابــل 
گفــت: تمــام تــاش مــا  کتورســازی بــه خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری تســنیم  ترا
ــدول  ــای ج ــی اینج ــا اتفاق ــم. م ــی بگیری ــج خوب ــگ نتای ــه در لی ک ــت  ــن اس ای

کســب ســهمیه آســیا و حتــی قهرمانــی را داریــم. نیســتیم و پتانســیل 
»بــه نظــر مــن پرســپولیس و ذوب آهــن اصلی تریــن رقیبــان مــا بــرای قهرمانــی 
ــاال بردیــم و حــاال  ــا بیــان ایــن جملــه افــزود: مــا انتظــارات را ب هســتند«؛ وی ب
کنیــم.  کســب  کارمــان ســخت شــده اســت؛ ولــی می توانیــم رتبــه خوبــی را 
البتــه معلــوم نیســت در آخــر لیــگ چــه اتفاقاتــی خواهــد افتــاد؛ امــا مــا نهایــت 
کار می گیریــم. هافبــک تیــم  کســب بهتریــن جایــگاه بــه  تــاش خــود را بــرای 
کــه در دو بــازی اخیــر تیمــش  گلــی  فوتبــال اســتقال خوزســتان بــا اشــاره بــه دو 
گل هــا نتیجــه زحمــات دیگــر  کــرد: ایــن  بــه ثمــر رســانده اســت، خاطرنشــان 
گل هــم بزنــم، ولــی بــرای مــن  کــه می توانــم  بازیکنــان بــود. مــن نشــان دادم 
کــه بازیکــن تاثیرگــذاری باشــم. امســال فقــط دو گل  ایــن موضــوع مهــم اســت 
زده ام، ولــی می توانســتم آمــار بهتــری در ایــن زمینــه داشــته باشــم.وی دربــاره 
کار کــردن بــا عبــداهلل ویســی خاطرنشــان کــرد: ویســی واقعــا مربــی خوبی اســت 
و خیلــی چیزهــا از او یــاد گرفته ام. من ســبک مربیگری ویســی را دوســت دارم؛ 

کــرد. چــون بــه راحتــی می تــوان بــا او ارتبــاط برقــرار 

ذوب آهن و پرسپولیس
رقبای ما هستند

کارگــران اســتان  گــزارش روابــط عمومــی  اداره امــور     کیمیــای وطــن: بــه 
کارگــران  اصفهــان، در جشــن بــزرگ آییــن افتتاحیــه پروژه  هــای عمرانــی باشــگاه 
انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  هفتمیــن  و  ســی  مبارکــی  و  میمنــت  بــه  اصفهــان، 
شــکوهمند  ایــران اســامی، از ورزشــکاران مــدال آور در اولیــن المپیــاد ورزشــی 
کارگــران کشــور تجلیــل شــد. در ایــن مراســم باشــکوه دکتــر فیروزآبــادی قائم مقــام 
کار و رفــاه اجتماعــی، در جمــع مدیــران ارشــد اســتان پیشکســوتان  وزیــر تعــاون، 
کارخانه هــا،  و  شــرکت  ها  مدیــران  مــدال آور،  ورزشــکاران  کارگــری،  ورزش 
رشــته  های  ورزشــکاران  عظیــم  خیــل  و  داوران  و  مربیــان  ورزشــی،  رابطیــن 
مختلــف ورزشــی و ورزش دوســتان، طــی  ســخنا نــی بــا اشــاره بــه حماســه  بــزرگ 
و تاریخــی انقــاب شــکوهمند اســامی، در ســایه وحــدت و یکپارچگــی مــردم 
کارگــری  ورزش  روزافــزون  توســعه  و  گســترش  از  ایــران،  مســلمان  و  انقابــی 

درســطوح مختلــف خبــر داد و اظهــار داشــت: عظمــت و شــکوه برگــزاری اولیــن 
ــان  ــدن جه ــگ وتم ــت فرهن ــان، پایتخ ــور در اصفه کش ــران  کارگ ــاد ورزش  المپی
کــه بــا تلفیقــی از ایمــان، همــت واراده خلــل ناپذیــر  اســام مؤیــد ایــن ادعاســت 

کارگــر در میادیــن بــزرگ بین المللــی حاصــل می گــردد. مــردان و زنــان 
رییــس  شــیرانی،  جــواد  واالی  همــت  بــه  کــه  به یادماندنــی  جشــن  ایــن  در   
ناظمــی  مهــدی  و  مالــی  و  اداری  امــور  مســئول  ســروری،  معــاون،  شــاطری، 
کارگــران اســتان اصفهــان، بــه طــرز باشــکوهی   مدیــر روابــط عمومــی  باشــگاه 
کام اهلل مجیــد و نواختــه شــدن  ترتیــب یافتــه بــود، پــس از تــاوت آیاتــی از 
ســرود مقــدس جمهــوری اســامی، برنامه  هــای ویــژه فرهنگــی، شــامل اجــرای 
موســیقی یادمــان پیــروزی انقــاب و هنرنمایــی  ورزشــکاران ورزش باســتانی 
مقــام  قائــم  ســخنان  ازایــراد  پــس  و  درآمــد  نمایــش  بــه  کاراتــه  و  پهلوانــی  و 
ــادی، آقــای  ــا حضــور آقــای دکتــر فیــروز آب کار و رفــاه اجتماعــی، ب ــر تعــاون،  وزی
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان و تنــی چنــد از  کل تعــاون،  قــادری، مدیــر 
کشــور  کارگــران  مدیــران اســتانی از ورزشــکاران مــدال آور دراولیــن المپیــاد ورزش 
کاروان اعزامــی  بــه المپیــاد  و همچنیــن از آقــای احمــد ســروری زاده، سرپرســت 
بــا اهــدای جوایــز ارزنــده و نفیــس تجلیــل بــه عمــل آمــد و درپایــان از پروژه  هــای 
کــز تجــاری  عمرانــی باشــگاه شــامل  مجموعــه اداری، پارکینــگ عمومــی، مرا
کشــتی، بدنســازی و زورخانــه و همچنیــن زمیــن چمــن مصنوعــی  ســالن  های 

ــه عمــل آمــد. ــد ب بازدی

کارگران: درآیین افتتاح پروژه  های عمرانی باشگاه 

     تجلیل ازمدال آوران 
کارگران درجشن باشکوه باشگاه 

 دیدار تیم  های فوتبال 
استقالل اهواز و ذوب آهن اصفهان



رشد صادرات صنایع دستی
 در دوران پسابرجام

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  دســتی  صنایــع  معــاون 
گفــت:  گردشــگری اســتان اصفهــان  صنایــع دســتی و 
ارزآوری  افزایــش  و  دســتی  صنایــع  صــادرات  رشــد 
در  شــده  کیــد  تا زمینه هــای  از  یکــی  آن،  از  حاصــل 
برنامــه ششــم توســعه و از بســترهای مدنظــر در دوران 

اســت. پســابرجام 
نقــش  نمایشــگاه  افتتــاح  مراســم  در  صالحــی  جعفــر 
کــرد: از جملــه  زنــان در توســعه پایــدار در شــهرضا اظهــار 
بســترهای ایجــاد شــده بــرای رشــد و توســعه صنایــع 
کشــور، دوران پســابرجام  گردشــگری داخلــی  دســتی و 
و رشــد و توســعه مناســبات بیــن المللــی ناشــی از آن 

اســت.
وی تصریــح کــرد: رهبــر معظم انقالب در سیاســت های 
ــه  ابالغــی بــه دولــت یازدهــم، توجــه ویــژه ای بــه مقول
فرهنــگ داشــته اند و ایــن باعــث می شــود مســئوالن 
امــر برنامه هــای ویــژه ای را در ایــن حــوزه پیش بینــی 

کننــد.
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  دســتی  صنایــع  معــاون 
ــگاه  ــعه جای ــد و توس ــرد: رش ک ــه  ــان اضاف ــتان اصفه اس
برنامــه  اولویت هــای  مهم تریــن  از  دســتی  صنایــع 
ــش  ــا دو هــدف عمــده افزای ــه ب ک ششــم توســعه اســت 
دنبــال می شــود. آن،  در  اشــتغال  ایجــاد  و  صــادرات 
ــتی  ــع دس ــهم صنای ــر س ــال حاض ــت: در ح گف ــی  صالح
کــه ایــن  کشــور، 160 میلیــون دالر اســت  در صــادرات 
میــزان بایــد بــه یــک میلیــارد دالر در پایان برنامه ششــم 

توســعه افزایــش یابــد.
کــرد: در شــرایط فعلــی 360 هــزار نفــر در  وی تصریــح 
حــوزه صنایــع دســتی، مشــغول بــه فعالیــت هســتند 
کــه بایــد ایــن میــزان در پایــان برنامــه ششــم توســعه بــه 

ــد. ــش یاب ــور افزای کش کل  ــر در  ــون نف ــک میلی ی
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
کــه در شــهرضا  کــرد: درخــت فرهنگــی  اصفهــان اظهــار 
کــرده، بیــش از 1200 ســال قدمــت دارد؛ شــهرضا  رشــد 
جــزو چهــار شهرســتان برتــر اســتان در زمینــه صنایــع 
ــود در آن  ــترهای موج ــت بس ــه الزم اس ک ــت  ــتی اس دس
را جهــت حضــور فعــال در اتــاق بازرگانــی و همچنیــن 
بــا  صالحــی  دهیــم.  افزایــش  حــوزه  ایــن  صــادرات 
بیــان اینکــه شــناخت از بازارهــای هــدف بســیار مهــم 
بــازار  ســلیقه های  بــه  بایــد  هنرمنــد،  افــزود:  اســت، 
کنــد؛ بیــش از نیمــی از هنرمنــدان شــاغل  هــدف توجــه 
کــه می تواننــد بــه  در صنایــع دســتی بانــوان هســتند 
افزایــش مهارت هــای بازرگانــی خــود، بــه تجــار خوبــی 

در عرصه هــای مختلــف تبدیــل شــوند.

گردشگری

کوروش  شهر چشمه ساران، یادگار 
و داریوش

و  بخش»خــان«  دو  از  خوانســار      
سرویس گردشگری

 آذین عطریان
کــه خــان بــه  »ســار« تشــکیل شــده 
کثــرت و فراوانــی اســت.  معنــی چشــمه و ســار پســوند 
یــا  چشمه ســار  معنــی  بــه  خوانســار  ترتیــب  بدیــن 
وجــود  نیــز  آن  دلیــل  اســت.  فــراوان  چشــمه های 

چهارصد و پنجاه چشمه در خوانسار است.
تاریخچــه ایــن شهرســتان بــه قبــل از اســالم می رســد 
وجــود آثــاری از آتشــکده تیــر و معبــدی بنــام هیــکل 
کــوه تیــر در حوالــی روســتای تیدجــان و ســنگ  در 
دلیلــی  قودجــان  قریــه  در  پهلــوی  خــط  بــه  قبــری 
کــه از ســابقه تاریخــی  بــر ایــن مدعاســت. مدارکــی 
خوانســار در دســت اســت تاریــخ مهاجــرت دســته ای 
از اقــوام یهــود بــه خوانســار و سرگذشــت آنهاســت.

از  شــهر  ایــن  زیــاد  ارتفــاع  علــت  بــه  خوانســار  شــهر 
زمســتان  و  معتــدل  تابســتان  در  هــوا  دریــا  ســطح 
دارای  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت  ســرد  نســبتًا 
چشــمه های  وجــود  اســت  ییالقــی  شــرایط 
بســیار  شــرایط  سرســبز  باغــات  و  فــراوان  آب 
نمــوده فراهــم  توریســم  جــذب  بــرای   مســاعدی 

 است.
بــه علــت بافــت فرهنگــی مذهبــی و وجــود عالئــق 
ابنیــه تاریخــی  آثــار و  مذهبــی د رخوانســار بالطبــع 
ایــن  کــه  دارد  جــود  شــهر  ایــن  در  فــراوان  مذهبــی 
مذهبــی  گردشــگران  جــذب  لحــاظ  از  را  شــرایط 

اســت.  آورده  فراهــم 
خوانســار  گردشــگری  و  تفرجگاهــی  کــز  مرا از  یکــی 
پــارک  ایــن  می باشــد  شــهر  ایــن  سرچشــمه  پــارک 
شــهر  جنــوب  در  هکتــار   15 حــدود  وســعتی  بــا 
کــوه خوانســار قــرار دارد. یکــی  خوانســار و در دامنــه 
ــه در طــول ســال و در  ک ــا  ــارک زیب ــازات ایــن پ از امتی
گردشــگران  فصــول مختلــف پذیرایــی میهمانــان و 
کشــور  نقــاط  دیگــر  و  اســتان  شــهرهای  از  زیــادی 
از  متعــدد  آب  چشــمه های  وجــود  می باشــد، 
شــترخون،  چشــمه  مرزنگــوش،  چشــمه  جملــه 
اباعدنــان  شــیخ  آرامــگاه  جنــب  در  پیرکــه  چشــمه 
برخــوردار  خــاص  زیبائــی  و  ازطــراوت  دارد  قــرار 
درختــان  از  انبــوه  جنــگل  وجــود  همچنیــن  شــده 
اســتراحت  محل هــای  و  کــوه  دامنــه  در  مختلــف 
میهمانــان  و  مســافران  مخصــوص  ســکوهای  و 
بــر جاذبــه طبیعــی ایــن پــارک زیبــا افــزوده اســت. 
چشــمه اصلــی ایــن پــارک ضمــن افزایــش بــر زیبائــی 
خوانســار  کشــاورزی  آب  کننــده  تأمیــن  پــارک 
بهره منــد  آن  از  خوانســار  گانــه   11 انهــار  و   بــوده 

می شوند.

معرفی مکان گردشگری

سال هاســت موریانــه  بــه جــان و تــن آرامــگاه امامــزاده 
کــه جــزو آثــار تاریخــی دوران صفــوی بــه شــمار  احمــد 
کنــون صــدای هیئت امنــای  کــرده؛ امــا تا مــی رود، رخنــه 

گــوش مســئوالن نرســیده اســت. ــه  ایــن امامــزاده ب
)ع(  محمدباقــر  امــام  نــوادگان  از  کــه  احمــد  امامــزاده 
اســت، یکــی ازشــاخص ترین امامــزادگان شــهر اصفهــان 
و از آثــار باســتانی فاخــر عهــد صفــوی بــه شــمار مــی رود.

دیوارهــا  جــان  بــه  حالــی  در  موریانه هــا  بااین وجــود، 
عضــو  کــه  افتاده انــد  امامــزاده  ایــن  تاریخــی  بنــای  و 
بــا  بارهــا  کــرد:  بیــان  احمــد  امامــزاده  هیئت امنــای 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در خصــوص تخریــب 
موریانه هــا  به وســیله  امامــزاده  تاریخــی  دیوار هــای 
گــزارش داده ایــم؛ امــا هیــچ اقدامــی در ایــن راســتا انجــام  

اســت. نشــده 
ــرد: امامــزاده احمــد در بافــت قدیمــی  ک ــی، اعــالم  بطالن
 شــهر اصفهــان واقــع  شــده، به طوری کــه خیابان هــای 
تــردد  خاطــر  بــه  بنابرایــن  اســت؛  باریــک  و  تنــگ  آن 
کــه امامــزاده واقــع اســت، بــا مشــکل  ماشــین از گذرگاهــی 

ترافیــک مواجــه هســتیم. 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه امامــزاده در محلــه 
و  اصفهــان  تاریخــی  محــالت  از  یکــی  کــه  حســن آباد 
گرفتــه  کارگاه هــای صنایــع  دســتی اســت، قــرار  محــل 
دلیــل  بــه  محــل  ایــن  در  انفجــار  از  تــرس  همــواره 
کــه بیــرون از مغازه هــا قــرار داده  شــده  بشــکه های قیــر 

دارد. وجــود 

ایــن  در  سبزی فروشــی ها  انبارهــای  از  گالیــه  بــا  وی 
کــه بــه محــل تجمــع زبالــه  محــل و محیــط و زمینــی 
بــدل شــده اســت، خواســتار رســیدگی شــهرداری منطقــه 
گفــت: تمــام ایــن عوامــل  ۳ بــه ایــن مشــکالت شــد و 
ــرده  ک ــا را دل نگــران  ــای تاریخــی م ــرای حفــظ ایــن بن ب

اســت.
تــا  ســه  هــر  تقریبــی  به طــور  اینکــه  اظهــار  بــا  بطالنــی 
چهــار مــاه، بیــن 4 تــا 5 میلیــون تومــان از محــل نــذورات 
ادامــه  می شــود،  جمــع آوری  امامــزاده  ایــن  در  مــردم 
داد: ماه به مــاه نمایندگانــی از اوقــاف بــه ایــن امامــزاده 
هیــچ  امــا  می برنــد؛  را  جمع آوری شــده  پــول  و  اعــزام 
امامــزاده عمرانــی  امــور  صــرف  پــول  ایــن  از   اعتبــاری 

 نمی شود.
اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر 
نــذورات  از  هزینــه ای  چــرا  کــه  خصــوص  ایــن  در  نیــز 
مــکان  ایــن  بــه  احمــد  امامــزاده  در  جمع آوری شــده 
امامــزاده  ایــن  گفــت:  مهــر  بــه  نمی یابــد،  تخصیــص 
معــادل  اعتبــاری  و  شــده  غبارروبــی   چهاربــار  امســال 
ــده  ــع آوری  ش ــرای آن جم ــون ب کن ــان تا ــون توم ۲۲ میلی
اســت؛ وظیفــه حفــظ و پاســبانی از میــراث تاریخــی بــر 

اســت. فرهنگــی  میــراث  عهــده 
ــه  ــه اینکــه نزدیــک ب ــا اشــاره ب حجت االســالم صادقــی ب
۱۱ میلیــون تومــان از ایــن پــول، صــرف حقــوق خــادم 
ــد  ــری و عی ــه هزینــه حقــوق دو براب ک امامــزاده می شــود 
گفــت: ۱۱ میلیــون تومــان  پایــان ســال هــم مانــده اســت، 

باقی مانــده هــم صــرف هزینه هــای جــاری، از جملــه آب 
گاز امامــزاده شــده اســت. و بــرق و 

وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا هزینه هــای جــاری یــک 
گفــت: بابــت قطــع  امامــزاده بــه ۱۱ میلیــون می رســد، 
ــرار دارد و  ــار امامــزاده احمــد ق کن کــه در  گاز حســینیه ای 
جــزو آن محســوب می شــود، 3 میلیــون تومــان هزینــه 

کرده ایــم.
اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر 
نــذورات  هزینــه  از  درصــد   ۸۵ اینکــه  بــه  اذعــان  بــا 
ــزود:  جمع آوری شــده صــرف خــود امامــزاده می شــود، اف
۴۰ درصــد از هزینه هــای جمع آوری شــده را بــه عمــران 
پرداخــت  از  پــس  کــه  می دهیــم  تخصیــص  امامــزاده 
باقــی  نیــز  پولــی  جــاری،  هزینه هــای  و  خــادم  حقــوق 

بمانــد.
درخصــوص  کــرد:  اعــالم  صادقــی  حجت االســالم 
آثــار  از  یکــی  کــه  احمــد  امامــزاده  دیوارهــای  مرمــت 
باســتانی و فاخــر اصفهــان اســت، چنــد مــاه پیــش در 
دادیــم؛  انجــام  اقداماتــی  امامــزاده  عمــران  راســتای 
کــه وظیفــه حفــظ و پاســبانی از  امــا در ایــن خصــوص 
میــراث تاریخــی بــر عهــده میــراث فرهنگــی اســت، بــا 
نصــف  کــه  شــدیم  کــره  مذا وارد  ارگان  ایــن  مســئوالن 
میــراث  ســازمان  را  دیگــر  نصــف  و  مــا  را  هزینه هــا 
کنــد امــا هنــوز شــاهد همراهــی آن هــا  فرهنگــی تامیــن 

 نبوده ایم.
به صــورت  همچنیــن  راســتا  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  وی 

آســیب  خصــوص  در  فرهنگــی  میــراث  بــا  کتبــی 
گزارشــی را  موریانه هــا بــه دیوارهــای تاریخــی امامــزاده 
کــه حتــی اوقــاف حاضــر بــه تامیــن بخشــی  کردیــم  اعــالم 

اســت.  مالــی  هزینه هــای  از 
کل میــراث فرهنگــی  وقتــی از فریــدون اللهیــاری، مدیــر 
ــرای  اســتان اصفهــان در خصــوص اینکــه چــرا فکــری ب
حفــظ دیوارهــای تاریخــی امامــزاده احمــد نشــده، ســوال 
امامــزاده  بهره بــردار  کــه  نهــادی  هــر  گفــت:  کردیــم، 
تــالش  نیــز  آنجــا  مرمــت  و  حفــظ  بــرای  بایــد   اســت، 

کند.
آثــار  از  مرمــت  و  حفــظ  مگــر  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
گــر  تاریخــی بــر عهــده میــراث فرهنگــی نیســت، افــزود: ا
بهره بــردار میــراث فرهنگــی باشــد، در مرمــت و حفــظ بنــا 

هــم نقــش دارد.

موریانه  به جان دیوارهای تاریخی امامزاده احمد افتاد

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش    بــه 
حجــت  اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل   اداره 
االســالم و المســلمین محمدرضا اســماعیل پور اظهار داشــت: 

خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  برنامــه  طبــق 
واقفــان  نیــات  امینانــه  اجــرای  راســتای  در 
نیک اندیــش و همچنیــن همزمــان بــا اجــرای 
در  نیازمنــد  بیمــاران  تندرســتی،  مهــر  ح  طــر
بــه  اصفهــان  امیرالمومنیــن)ع(  درمانــگاه 
در  وی  می شــوند.  ویزیــت  رایــگان  صــورت 
ح، بــه صــورت  کــرد: ایــن طــر ادامــه تصریــح 

کشــور و بــه مناســبت فــرا رســیدن ســالروز  همزمــان بــا سراســر 
روز پرســتار در  و  زینــب )س(  بــا ســعادت حضــرت  والدت 
اصفهــان نیــز اجــرا می شــود. رییس اداره اوقــاف و امور خیریه 

ناحیــه یــک اصفهــان در ادامــه افــزود: همچنیــن در ایــن روز 
کاروان  ح مهــر تندرســتی یــک  ــا اجــرای طــر ــز، همزمــان ب نی
بــا همــکاری ســازمان هــالل احمــر اصفهــان نیــز   ســالمت 
امامــزاده  جــوار  در  رایــگان  ویزیــت  جهــت   
دارک اصفهــان جنــب مســجد المهــدی واقــع 
در خیابــان زینبیــه، خیابــان آیــت اهلل غفــاری 
مســتقر می شــود. حجــت االســالم و المســلمین 
افــزود:  ادامــه  در  اســماعیل پور  محمدرضــا 
ح، اجــرای امینانــه  هــدف از اجــرای ایــن طــر
ــانی و  ــالع رس ــش، اط ــان نیک اندی ــات واقف نی
جــذب واقفــان نیک اندیــش در راســتای ایجــاد وقف  هــای 
کمــک بــه هزینه  هــای  جدیــد در ایــن زمینــه و همچنیــن 

درمانــی افــراد مســتمند می باشــد.

ویزیت رایگان بیماران نیازمند در درمانگاه امیرالمومنین)ع( اصفهان

اقــدام  جامــع  برنامــه  رســاندن  امضــا  بــه  از  پــس  دولــت 
کــه امــکان پیشرفتشــان فراهــم شــده  مشــترک بــرای صنایعــی 

اســت. کــرده  ارایــه  فراوانــی  نقشــه  های 
از جملــه ایــن صنایــع، می تــوان بــه صنعــت 
کــه در  کــرد. ایــن صنعــت  گردشــگری اشــاره 
تاثیــر  تحــت  شــدت  بــه  گذشــته  ســال  های 
راهــش  امــروز  بــود،  گرفتــه  قــرار  تحریم  هــا 
بــرای رســیدن بــه نقــاط عالــی بــاز شــده اســت.
کشــورهای  کــه در تمــام  گردشــگری  صنعــت 
بخش  هــای  بــر  جهــان  توریســت پذیر 

ســمت  بــه  دارد  نیــز قصــد  ایــران  در  دارد؛  تکیــه  خصوصــی 
کشــانده شــود؛ امــا دولــت نیــز بــرای  بخش  هــای خصوصــی 

بــردارد. گام  هایــی  بایــد  صنعــت  ایــن  گســترش 

در همیــن زمینــه وزارت امــور خارجــه، خبــر از یــک تســهیل 
کــه روز  گردشــگران جهــان داده اســت. در خبــری  ویــژه بــه 
گذشــته در خبرگــزاری ایرنــا منتشــر شــده، ســیدعباس عراقچــی 
معــاون حقوقــی و بین الملــل وزیــر امــور خارجــه 
ــه  ــه ب ــه ایــن وزارت خان ک در خصــوص تســهیلی 
گردشــگران ارایــه می دهــد، توضیــح داده اســت.
گفــت: مرکــز نمایندگــی  معــاون وزیــر امــور خارجــه 
در  به ویــژه  اســتان  ها،  در  خارجــه  امــور  وزارت 
کشــور   180 بــرای  30روزه  ویــزای  فرودگاه  هــا، 
جهــان صــادر می کنــد. ســیدعباس عراقچــی بــا 
گردشــگری در رونــق اقتصــادی  اشــاره بــه نقــش مهــم صنعــت 
ســاختن  برطــرف  بــرای  فرصتــی  برجــام،  گفــت:  کشــور 

کشــور اســت. ضعف  هــای اقتصــادی و پیشــرفت و توســعه 

معارف و گردشگری دوشنبه  26 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 93ویزیت رایگان بیماران نیازمند در درمانگاه امیر المومنین)ع( اصفهان ســـــال دوم       ݡسݒ

گردشگران  آغوش باز ایران برای 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : محمود نام خانوادگی : کاویان پور نام پدر: خدا کرم نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : عبدالعلی نام خانوادگی : مالکی نام پدر: محمد علی 
با وکالت خانم لیال مختاری فرد فرزند عبدالمحمد  نشانی محل اقامت : اصفهان شهرک 
صنعتی محمود آباد خ 18 سنگبری فیروز به  موجب رای شماره 533/94تاریخ 94/7/26 
حوزه 41  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال معادل چهار میلیون و هشتصد 
هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
)93/11/30(تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 32478/ م الف دفتر شعبه 41مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : ابراهیم  نام خانوادگی : شاه سونی نام پدر: ارسالن نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : عبدالعلی نام خانوادگی : مالکی ورنو سفادرانی با وکالت خانم 
لیال مختاری فرد فرزند عبد المحمد به نشانی اصفهان خ محتشم  کاشانی نبش چهارراه 
رودکی نشانی محل اقامت : اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خ 18 سنگبری فیروز 
به  موجب رای شماره 519/94تاریخ 94/7/26 حوزه 41  شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 170/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف )94/2/29( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 32480/ م الف دفتر شعبه 

41مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی: مهین جافری فرزند علی نام ونام خانوادگی : جمشید شاه منصوری 
فرزند نبی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : اصغر نام 
خانوادگی : کریمی دولت آبادی  نام پدر: نوروز علی نشانی محل اقامت : اصفهان – خیابان 
زینبیه دارک کوی طالب پ 22 به  موجب رای شماره 974تاریخ 89/8/11 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : 
پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )89/1/30( تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی به نحو تضامن  در حق محکوم 
له ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 

مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 32482/ م 

الف دفتر شعبه 26مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : ابراهیم  نام خانوادگی : شاه سونی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : عبدالعلی نام خانوادگی : مالکی ورنو سفادرانی با وکالت لیال مختاری بنشانی 
اصفهان خ محتشم  کاشانی نبش چهارراه رودکی سا ختمان جام جم طبقه 4 نشانی محل 
اقامت : اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خ 18 سنگبری فیروز به  موجب رای شماره 
554/94تاریخ 94/8/9 حوزه 41  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال معادل سه میلیون 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 94/3/29 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، 
صریحا اعالم نماید.  شماره : 32479/ م الف دفتر شعبه 41مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : هدی نام خانوادگی : شریعتی نام پدر: محمد حسین نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : ابراهیم  نام خانوادگی : قرهی قهی نام پدر: داراب  نشانی 
محل اقامت : اصفهان – بازار باغ قلندرها – جنب سرای ستوده -  پخش آسیا به  موجب رای 
شماره 1368تاریخ 94/8/30 حوزه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ  185/000 ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 94/4/15 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشر اجرایی ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره 
: 32472/ م الف دفتر شعبه 33مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  پرونده: 9409980350600942شماره  ابالغیه: 9410100350612799شماره  شماره 
شعبه: 941057 تاریخ تنظیم: 1394/11/15 خواهان افشین کیا با وکالت خانم نگین مالئیان        
دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین احمدی حیدری و هادی احمدی حیدری و 
علیرضا معینی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع 
و به کالسه  9409980350600942ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/01 و ساعت 
11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده هادی احمدی حیدری و 
درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32565/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی  ابالغیه: 9410100350612803شماره پرونده: 9409980350600786شماره  شماره 
شعبه: 940882 تاریخ تنظیم: 1394/11/15 خواهان بانک مهر اقتصاد )سهامی عام ( به نما 
یندگی علیرضا زمانی با وکالت آقای حامد منتظرین دادخواستی به طرفیت خواندگان سعید 
امید رحمت و محمد علی صانعی بنگ آبادی به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  9409980350600786ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/03/04 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سعید 
امید رحمت و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32564/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی  پرونده: 9409980350600898شماره  ابالغیه: 9410100350612806شماره  شماره 
شعبه: 941009 تاریخ تنظیم: 1394/11/15 خواهان مجتبی صفری  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان ولی اله سعیدی و مجتبی سعیدی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین 
خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  9409980350600898ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/03/04 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 32563/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی  پرونده: 9409980352201324شماره  ابالغیه: 9410100352206064شماره  شماره 
شعبه: 941449 تاریخ تنظیم: 1394/11/15 خواهان حسین هدایت  دادخواستی به طرفیت 

خوانده محمد رضا شریفی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه  9409980352201324ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/02/03 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.
شماره: 32560/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – کمال نوری

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100352206087شماره پرونده: 9409980352201358شماره بایگانی 
شعبه: 941484 تاریخ تنظیم: 1394/11/17 خواهان روح اله حیدری خوزانی  دادخواستی 
به طرفیت خوانده محمد رضا منتج ملکی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه  9409980352201358ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/19 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: 32559/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – کمال نوری
 

آگهی ابالغ
بایگانی  پرونده: 9409980352400750شماره  ابالغیه: 9410100352413539شماره  شماره 
شعبه: 940829 تاریخ تنظیم: 1394/11/10 خواهان حبیب اهلل یزدانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده ابوالفضل مختاری اسفید واجانی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  9409980352400750ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/01/14 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: 32552/م الف

 منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی بروجردی



که نباید با ماست  موادی 
کرد!  قاطی 

برخــی افــراد ماســت هــای طعــم دار و ترکیــب ماســت 
امــا  کننــد.  مــی  مصــرف  و  پســندند  مــی  را  میــوه  و 
کــردن برخــی مــواد بــه ماســت  گاهــی اوقــات اضافــه 
ــر اینکــه طعــم مطلــوب ماســت را تغییــر مــی  عــاوه ب
کالــری آن را  کاهــش مــی دهــد و  دهــد، فوایــد آن را 

کنــد. ــاد مــی  زی
کاایران همچنین بخوانید:  گزارش آ به 

فواید ماست یونانی
ــرای خــوش  کــه بســیاری از افــراد ب برخــی از مــوادی 
کننــد حــاوی  کــردن ماســت بــه آن اضافــه مــی  طعــم 
کمــی دارد امــا پرکالــری و  قنــد اســت و بــا آنکــه حجــم 
انــرژی زا اســت. در اینجــا بــه مــواد غذایــی اشــاره مــی 
کــرد: کــه نبایــد هرگــز آن هــا را بــا ماســت ترکیــب  کنیــم 

عسل
بــه  آن  کــردن  اضافــه  و  اســت  شــیرین  عســل 
مــی  شــیرین  را  ماســت  آنکــه  بــر  عــاوه  ماســت 
مــی  باعــث  بــرد،  مــی  بــاال  را  آن  کالــری  و  کنــد 
کــه شــما بیشــتر ماســت بخوریــد و پرخــوری  شــود 

کنید.  
میوه های خشک شده

بــا آنکــه حجــم و ظاهــر میــوه هــای خشــک شــده 
کوچــک اســت امــا آن هــا حــاوی قنــد  گــول زننــده و 
کمــی از آن هــا  کالــری باالیــی هســتند و بــا خــوردن  و 
کــردن  فــرد انــرژی زیــادی بدســت مــی آورد و اضافــه 
ــری و انــرژی  کال آن هــا بــه ماســت منجــر بــه تجمــع 
کــه در نهایــت منجــر بــه چاقــی و  در بــدن مــی شــود 
برخــی بیمــاری هــای دیگــر مــی شــود. در ایــن مــورد، 
میــوه هــای تــازه نســبت بــه میــوه هــای خشــک شــده 

بیشــتر توصیــه مــی شــوند.
مغزها و آجیل ها

کامــل بــه شــمار  مغــر هــا خــود بــه تنهایــی غذایــی 
کالــری زیــادی را وارد بــدن  کــه انــرژی و  مــی آینــد 
کــه آن هــا را بــه ماســت اضافــه  کنــد امــا هنگامــی  مــی 
کنیــد، بــدون آنکــه متوجــه شــوید حجــم بســیار  مــی 
کنیــد  کالــری وارد بــدن خــود مــی  باالیــی انــرژی و 
کــه ســوخت و ســاز بــدن شــما را بــا مشــکل روبــه رو 

کنــد. مــی 
نارگیل رنده شده

کــردن  اضافــه  و  اســت  قنــد  حــاوی  خــود  نارگیــل 
بدســت  خوبــی  طعــم  شــاید  ماســت  بــه  آن 
شــما  وزن  اضافــه  و  پرخــوری  موجــب  امــا   دهــد 

می شود.
کتان تخم 

کتــان حــاوی فیبــر و پروتئیــن اســت و مصــرف  تخــم 
زیــاد آن باعــث مــی شــود بــدن نتوانــد آن را بــه خوبــی 
کنــد و بیشــتر مــواد مفیــد موجــود در آن بــدون  هضــم 
اینکــه بــه بــدن جــذب شــود دفــع شــود. برخــی افــراد 
کتــان ریــز اســت،  کــه دانــه هــای تخــم  بــه ایــن علــت 
کننــد  مقادیــر زیــادی از آن را بــه ماســت اضافــه مــی 

کــه نادرســت اســت.

طب سنتی

کارشناسان تغذیه توصیه می کنند؛

گردو مصرف 
کمک می کند کاهش وزن  به 

گفتــه محققــان، عــاوه بــر مصــرف ســاالد و چــای  بــه 
کاهــش  گــردو هــم بــه  ســبز، رژیــم غذایــی حــاوی 

کمــک می کنــد. وزن 
محققــان  مطالعــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
غذایــی  رژیــم  می دهــد  نشــان  کالیفرنیــا  دانشــگاه 
حــاوی چربی  هــای اشــباع نشــده، نظیــر چربی  هــای 
تاثیــرات  دارای  زیتــون،  روغــن  و  گــردو  در  موجــود 
چربــی  حــاوی  غذایــی  رژیــم  هماننــد  مشــابهی 
وزن کاهــش  در  باالتــر  کربوهیــدرات  و   پاییــن 

 است.
در  تحقیــق،  تیــم  سرپرســت  ک«،  را »چــرل 
حــاوی  غذایــی  »رژیــم  می گویــد:  بــاره  ایــن 
چربی  هــای  از  متشــکل  عمدتــا  کــه  گــردو 
بــر  مثبتــی  تاثیــر  اســت،  چندگانــه  اشباع نشــده 
کلســترول همچــون  قلــب  ســامت   نشــانگرهای 

 دارد.«
نتایــج  درنظرگرفتــن  »بــا  می افزایــد:  ادامــه  در  ک  را
ایــن مطالعــه و همچنیــن تحقیــق قبلــی مربــوط بــه 
ــر مصــرف  ــد ب ــر ســامت قلــب و وزن بای گــردو ب تاثیــر 

ــود.« ــد ش کی ــردو تا گ ــت  ــک مش ــه ی روزان
یافته  هــا ایــن  بــر  عــاوه  کــه  می کنــد  اذعــان   وی 

بیشــتر  بررســی  های  بــا  امیدوارنــد  محققــان 
کــه  ســیری  حــس  ایجــاد  بــر  گــردو  تاثیــر  بــه 
دســت اســت،  وزن  کاهــش  مهمــی در  کتــور   فا

 یابند.

تغذیه

سه انگشتر!
رعایــای  از  یکــی  فریــب  فکــر  بــه  الدیــن  صــاح  ســلطان 
کــه پیشــه اش صرافــی بــود. یهــودی ثروتمنــدش افتــاد 
ــر میتوانســت او را بفریبــد پــول خوبــی نصیبــش میشــد. گ ا
ــدام دیــن  ک ــد و پرســید  ــه حضــور فراخوان ــس یهــودی را ب پ
گر بگویــد  بهتــر اســت؟ صــاح الدیــن بــا خــود اندیشــید:»ا
کــه طبــق دیــن مــن او  گفــت  دیــن یهود،بــه او خواهــم 
خواهــم  او  اســام،به  بگویــد  گــر  ا و  اســت  گناهــکار  یــک 
کــه مــرد  گفــت پــس تــو چــرا یهــودی هســتی؟«اما یهــودی 
چنیــن  ایــن  شــنید  را  ســلطان  ســؤال  بود،وقتــی  زیرکــی 
ــواده ای  ــدر خان ــی جنــاب ،روزی روزگاری پ پاســخ داد:»عال
کــه  ســه فرزنــد عزیــز داشــت و یــک انگشــتری بســیار زیبــا 
کــه در  بــا ســنگی قیمتــی تزئیــن شــده بود،بهتریــن ســنگی 
کــدام از فرزنــدان از پــدر میخواســتند  دنیــا وجــود داشــت.هر 
کــه  کــه در پایــان عمــر آن انگشــتری را بــرای او بگــذارد. پــدر 
کــدام از آنــان را برنجانــد مخفیانــه بــه  نمیخواســت هیــچ 
گفت:اســتاد بایــد برایــم  دنبــال زرگــری ماهــر فرســتاد.به او 
کــه  دو انگشــتری ،درســت مثــل ایــن یکــی برایــم بســازی 
کدام از آنها ســنگی مشــابه ســنگ اصلی باشــد؛زرگر  روی هر 
خواســته او را انجــام داد و دو انگشــتری دیگــر ســاخت،آنقدر 
کــه هیچکــس نمیتوانســت انگشــتر  شــبیه بــه اولــی بودنــد 

کــس جــز پــدر. اصلــی را تشــخیص بدهد؛هیــچ 
پــس پــدر فرزنــدان را یــک بــه یــک فــرا خوانــد و در خفــا بــه هر 
کــه آنهــا فکــر میکردنــد  کــدام یــک انگشــتری داد،بــه طــوری 
ــر  ــدام غی ک ــی شــده اند.هیــچ  خــود صاحــب انگشــتری اصل
گونــه انــد  از پــدر از واقعیــت خبــر نداشــت.ادیان نیــز ایــن 
عالیجنــاب! تــو میدانــی کــه مــا ســه دیــن داریم،پــدر کــه آنهــا 
کــدام  را بــه فرزندانــش بخشــیده،خود بــه خوبــی میدانــد 
کــه فرزنــدان او هســتیم  یــک بهتریــن دیــن اســت. ولــی مــا 
کــدام فکــر میکنیــم بهتریــن دیــن مال ماســت؛و پــدر به  ،هــر 
همــه مــا لبخنــد میزنــد و میخواهــد هــر یــک انگشــتری ای را 
کــه برایمــان مقــدور شــده اســت بــر انگشــت داشــته باشــیم.«

حکایت

آلودگی هوا با اعصاب و روان ما
چه می کند؟

گســترده نشــده اســت و  ــر ســر تهــران  چتــر دود دیگــر فقــط ب
ک و حتــی تبریــز  شــهرهای بــزرگ دیگــری مثــل اصفهــان، ارا
ــرده اســت.  ک و ارومیــه را هــم در ســایه تاریــک خــود پنهــان 
در کنــار تمــام معضــات جســمی  کــه نتیجه آلودگی هواســت، 

روان مــا نیــز قربانــی ایــن چتــر ســیاه شــده اســت.
کــه  اســت  فیلم  هــای تخیلــی  روزهــا، شــبیه  ایــن  شــرایط 
افــراد بــا تــرس و لــرز بــه مکان  هــای دیگــر ســرک می کشــند 
زندگــی  بــرای  امن تــر  موقعیتــی  یــا  بهتــر  جایــی  شــاید  تــا 
حاصــل  دودهــای  دســت  از  کــه  صورتــی  در  کننــد؛  پیــدا 
را  هــوا  کســیژن  ا کــه  دیگــر  آلودگی  هــای  و  ســوخت  از 
کســیدکربن و ســرب بــه مــا هدیــه می دهنــد  می بلعنــد و دی ا

نمی توان فرار کرد.
کنــار تمــام معضــات جســمی که نتیجــه آلودگــی هواســت،  در 
ــه  ــت. در ادام ــده اس ــیاه ش ــر س ــن چت ــی ای ــز قربان ــا نی روان م
حســن عســکری فر، روانشــناس دربــاره ایــن معضــل بــزرگ و 
مــرگ و میرهــای ناشــی از ایــن مشــکل از جنبــه روانشناســی 

ــد. ــت می کن صحب
چرا مشکل برای همیشه حل نمی شود؟

و  ســمینارها  پژوهش  هــا،  تحقیقــات،  مقاله  هــا، 
گفت وگوهــای زیــادی هــر ســال دربــاره حــل فقــط همیــن 
کاغــذ  روی  و  می شــوند  برگــزار  و  نوشــته  معضــل،  یــک 
خروجی  هــای بســیاری هــم دارنــد؛ امــا معضــل همچنــان ســر 
جــای خــودش باقــی اســت؛ البتــه بــی تردیــد ایــن بــه معنــای 
ــه فکــر نبــودن مســئوالن  ــت نکــردن و ب کار نکــردن و مدیری
نیســت، بلکــه حاشــیه  های بســیاری ایــن امــر را غیرممکــن 

. می کننــد
و  خودروهــا  کثــرت  شهرنشــینی،  گســترش  و  وســعت   
ســوخت  های  پرمصــرف،  و  اســتاندارد  فاقــد  موتورهــای 
بــودن  ســالم  بــه  مــردم  بی توجــه  و  غیراســتاندارد 
هم چاشــنی  های  امکانــات،  محدودیــت  و  خودروی شــان 
همچنیــن  هســتند.  مخــرب  وضعیــت  ایــن  باقی مانــدن 
ایــن عوامــل، مدیریــت شــرایط موجــود را در  هالــه ای از ابهــام 
فروبــرده اســت و همیــن ابهامــات و مجهــوالت تاثیــر کانی بر 

می گــذارد. آدم  هــا  روانــی  بهداشــت 
بهداشت روانی به چه معنی است؟

کــه »مــن می توانــم  بهداشــت روانــی، یعنــی قبــول ایــن امــر 
امــا  کنــم«؛  مدیریــت  را  آن  و  کنتــرل  را  پیرامونــم  شــرایط 
کنتــرل شــرایط ناتوانــم  خــاف ایــن امــر، یعنــی بــاور اینکــه در 
ــه  کــه ب و ایــن ناتوانــی باعــث ایجــاد تــرس درونــی می شــود 
دنبــال آن، ایــن افــکار هــم در ذهــن فــرد نقــش می بنــدد. 
»بایــد بنشــینم تــا ببینــم چــه پیــش می آیــد و چــه بایــی بــر 
ســرمان نــازل می شــود«؛ ایــن بــه معنــی زندگــی در شــرایط 
کــه  یــا موقعیتــی پــر اســترس و اســتمرار ایــن احســاس اســت 

ــت. ــن« اس ــذاری »م ــدم تاثیرگ ــی از ع ناش
چطور بر خلق ما تاثیر می گذارد؟

در  قابــل مشــاهده  و مشــهودترین عایــم  بارزتریــن  شــاید 
کانشــهرهای آلــوده، بــروز عایــم خلقــی و رفتــاری اســت. 
کســیژن ایجادکننــده رخــوت، سســتی و بی حالــی  کمبــود ا
کســید کربن  کــه دی ا کســیژنی  کمبــود ا در افــراد اســت؛ امــا 
می کنــد. مســمومیت  ایجــاد  باشــد،  شــده  آن  جایگزیــن 
ایــن مســمومیت خــود مولــد تحریــک پذیــری، عصبانیــت، 
خشــم، نوســان خلــق، عــدم مدیریــت و کنترل شــرایط روحی 

می شــود. پرخاشــگری  افزایــش  و 
کالنشهرها بیداد می کند پرخاشگری در 

بــه  کــه  مشــهودی  و  مــدون  پژوهش  هــای  اســاس  بــر 
گرفتــه صــورت  مرتبــط  ســازمان  های  طــرف  از   کــرات 
کنترل  کانشــهرهای ما پرخاشــگری و عدم   به خصوص در 
خشــم و عصبانیــت بســیار زیــاد اســت؛ البتــه ایــن امــر جــدای 
از عامل  هــای دیگــری اســت مثــل فشــارهای اقتصــادی، 
 بیــکاری و تــرس از آینــده  کــه جــزو ســایر عوامل موثر بر خشــم 

به شمار می آیند.

آلودگی هوا

هشــدار  آمریــکا،  اســتنفورد  دانشــگاه  از  »توکــوآچ«  دکتــر 
ــی  ــود و حت ــاری ش ــه بیم ــر ب ــد منج ک زدن می توان داده ال

ســرطان یــا نازایــی را بــه دنبــال داشــته باشــد.
ک حــاوی مــواد ســمی  زیــادی اســت؛  گــزارش ویرلــن، ال بــه 
پتــاالت  دیبوتیــل  و  فرمالدییــد  تولوئــن،  نمونــه  بــرای 
ک یافت می شــوند  معــروف بــه ســمی »مثلــث ســمی«، در ال
کار  کــه در ســالن های زیبایــی  کســانی  و به خصــوص بــرای 

ک هســتند. ــا می کننــد، خطرن
تولوئــن قــادر اســت بــر سیســتم عصبــی بــدن اثــر بگــذارد و 
بــه سیســتم تناســلی آســیب برســاند. دیبوتیــل پتــاالت هــم 

بــرای سیســتم تناســلی ضــرر دارد.
کوچــک بــا تهویــه  کــه در ســالن های  کارکنــان آرایشــگاه ها 
کار می کننــد، از یک طــرف در تمــاس  نه چنــدان مناســب 
مســتقیم بــا مــواد شــیمیایی هســتند و از ســوی دیگــر آن هــا 
کــردن در  کار  را تنفــس می کننــد. تحقیقــات نشــان داده 
ســالن های زیبایــی می توانــد بــا وضــع حمــل زودهنــگام 
کــم نــوزاد و مشــکات بــارداری ارتبــاط داشــته باشــد. وزن 

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
به کارگیــری  بــا  اصفهــان،  اســتان  قانونــی   پزشــکی 
ظرفیــت  از  بهینــه  اســتفاده  و  پیشــرفته  تجهیــزات 
نیــروی انســانی متخصــص موجــود در پزشــکی قانونــی 
اســتان اصفهــان، مــدت زمــان پاســخ دهی در آزمایشــات 

یافــت. کاهــش  روز   15 بــه  روز   40 از  سم شناســی 
ــع  ــت رف ــمند در جه ــی  ارزش گام ــم،  ــر مه ــن ام ــق ای ــا تحق ب
اطاله دادرســی برداشــته شــده و پاســخ اســتعامات قضایی 

ــود. ــال می ش ــن ارس ــان ممک ــن زم کوتاه تری در 
آزمایشــگاه سم شناســی، روزانــه پاســخگوی اســتعامات 
زنــده  افــراد  بــه  مربــوط  ارســالی  نمونه  هــای  بــه  مربــوط 
کشف شــده در صحنــه جــرم، مــواد  اجســاد، نمونه  هــای 

مخــدر تنفســی و صنعتــی و ... اســت.

خطرات الک زدن 

بــد  اســت،  هــوا ســرد  روزهــا  ایــن  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
گرم کننــده و نیروبخــش را بــه  نیســت چنــد نوشــیدنی 
کنیــم. نوشــیدن ایــن دم نوش  هــا بی تردیــد  شــما معرفــی 

رقــم می زننــد. بــرای شــما  را  روزهــای لذت بخشــی 
   دم نوش سیب

زمســتانی  دم نوش  هــای  بــرای  خــوب  ذخایــر  از  یکــی 
و  دارچیــن  و  ســیب  پوســت  میوه  هاســت.  پوســت 
گــر آن را مثــل  کــه ا زنجبیــل، دم نــوش مناســبی اســت 
کنیــد و بــه مــدت نیــم ســاعت بگذاریــد دم  چــای دم 
بکشــد، دم نوشــی مناســب و انرژی بخــش و سرشــار از 

داشــت. خواهیــد  زمســتان  بــرای  ویتامیــن 
 دم نوش مرکبات

نســبت مســاوی از پوســت لیمــو، پرتقــال، چــای ســبز و 
آویشــن خشــک را در یــک قــوری آب جــوش، 10 دقیقــه 

ــد. ــو در آن بچکانی ــی آب لیم کم ــر  ــد و در آخ کنی دم 
   چای دارچین

ایــن نوشــیدنی را می توانیــد بــا ســه قطعــه دارچیــن چوبی 
کنیــد. می توانیــد  در یــک قــوری بــه مــدت طوالنــی دم 
نیــم ســاعت یــا 45 دقیقــه منتظــر باشــید و ســپس بــه ایــن 
گــرم و نیروبخــش و ضــد ســرماخوردگی  نوشــیدنی بســیار 
کمی هــم طعــم تنــدی دارد، مقــداری لیمــوی تــازه  کــه 

کنیــد و بــا اندکــی عســل آن را بنوشــید. اضافــه 
  دم نوش برگ و میوه به

گفــت دم نــوش بــرگ و میــوه بــه خوش رنگ تــر  می تــوان 
بــه ســایر دم نوش  هــا  از چــای و نســبت  و دلچســب تر 
معطرتــر و بهتریــن نــوع آن اســت. ایــن دم نــوش، ســرفه 
خشــک را درمــان می کنــد، آرام بخــش، باعــث تقویــت 
کاهش دهنــده  و  قلــب  مقــوی  نیــز  و  مغــزی  قــوای 
ــت  ــر آن تقوی ــواص دیگ ــت. از خ ــاط آور اس ــترس و نش اس
قلــب، کبــد، معــده، اعصــاب، رفع کننــده بــوی بــد دهان، 
مزمــن  ســردردهای  التیام دهنــده  و  ضدســرماخوردگی 

کمــک می کنــد.   اســت و بــه هضــم غــذا 

دم نوش بنوشید، انرژی بگیرید

وضعیت آب و هوا
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کاری باقــی    پــس از صــرف ناهــار، هنــوز چنــد ســاعتی از روز 
کامپیوتــر احســاس  کــردن بــه صفحــه  مانــده، ولــی شــما بــا نــگاه 
رویــدادی  بعدازظهــر،   ۳ در  رخــوت  می کنیــد.  خواب آلودگــی 
خ می دهــد. ایــن احســاس  کاری ر کــه در تمــام مکان هــای  اســت 
کــه الگــوی خــواب را  مربــوط بــه ریتــم شــبانه روزی بــدن اســت 

تنظیــم می کنــد.
کــه مــا  بــدن مــا در بعدازظهــر ســیگنال هایی را ارســال می کنــد 
کــه  را مشــتاق بــه خــواب می کنــد. آنچــه می خوریــم و آن مقــدار 
اثرگــذار  ایــن ســاعات  انــرژی مــا در  بــر میــزان  می نوشــیم نیــز، 
اســت. ممکــن اســت بخواهیــد از مــواد قنــدی بــرای افزایــش 
کــه ایــن مــواد شــما را  کنیــد؛ در صورتــی  انــرژی خــود اســتفاده 

می کننــد. کم انرژی تــر 
در عوض از این تکنیک ها استفاده کنید:

کنید    حرکت 
خواب آلودگــی  زمــان  در  کــه  اســت  کاری  آخریــن  ایــن  گرچــه  ا
کــردن  کــه حرکــت  دوســت داریــد انجــام دهیــد، ولــی بایــد بدانیــد 
بهتریــن راه بــرای بهبــود هوشــیاری و حــال شماســت. پیــاده روی 
کنیــد یــا از چنــد پلــه بــاال رویــد تــا خــون در بدنتــان بــه جریــان 

ُکــرن: »چنــد حرکــت ورزشــی باعــث بهبــود  گفتــه دانــا  بیفتــد. بــه 
ــاه  کوت ــاده روی  ــک پی ــود.« ی ــترس می ش ــش اس کاه ــو و  خلق وخ
کار خــود  کمــک می کنــد بــا انــرژی و تمرکــز بیشــتر بــه  بــه شــما 

بازگردیــد.
کارهای ساده انجام دهید   

کــه بایــد انجــام دهیــد، در دشــوارترین  کارهایــی را  ســاده ترین 
گــر  »ا می گویــد:  گرگــوری  اتــان  دکتــر  دهیــد.  انجــام  ســاعات 
بــه  را  خــود  کار  نمی توانیــد  باشــید،  داشــته  کســالت  احســاس 

دهیــد.« انجــام  شــکل  بهتریــن 
کــه در بهتریــن شــرایط بــرای   انجــام وظایــف آســان در زمانــی 
کــه بهــره وری  کارهــا نیســتید، بــه شــما اطمینــان می دهــد  انجــام 
بــا  کارهــا  انجــام  زمــان  کنیــد و در  را در طــول روز حفــظ  خــود 

خســتگی دســت و پنجــه نــرم نکنیــد.

گوش دهید   به موسیقی 
موســیقی، دارای اثــرات مثبتــی بــر ســامتی ذهــن اســت و بــه 
کمــک می کنــد. موســیقی باعــث افزایــش میــزان  کــردن  تمرکــز 
شــرایط  در  را  مــا  کــه  شــیمیایی ای  مــاده   می شــود؛  دوپامیــن 

می دهــد.  قــرار  خوبــی  احساســی 
دوپامیــن همچنیــن محرکــی بــرای انگیــزه و تمرکــز اســت و شــما را 

بــرای ادامــه روز پیــش می رانــد.
   آب بنوشید

ُکــرن می گویــد: »کســالت بعدازظهــر و ســردرد و عــدم تمرکــز، اغلــب 
کم آبــی بــدن اســت. یــک لیــوان آب بیشــتر از یــک ظــرف  ناشــی از 

شــکات بــه شــما نیــرو می دهــد.«
کنــار خــود بگذاریــد تــا نوشــیدن مــداوم آب را   یــک بطــری آب در 

فرامــوش نکنیــد.
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کــودکان  ویژگی  هــای عاطفــی 
کــودکان  نگــرش   - دیرآمــوز 
ــل  ــه و تحصی ــه مدرس ــوز ب دیرآم
تعــداد  اســت.  منفــی  معمــوال 
غیبت  هــای آنــان بیشــتر اســت 
و در بســیاری از مواقــع از ســوی 
معلــم و هم کاســان خــود طــرد 
منفــی  نگــرش  ایــن  می شــوند. 

تــا پنجــم بیشــتر  کاس ســوم  کــودکان دیرآمــوز در  بــه 
اســت؛ شــاید بــه ایــن دلیــل که آن ها مشــکات ناســازگاری 
گاهــی ایــن دانــش آمــوزان تعارض  هــای  بیشــتری دارنــد. 
اجتماعــی خــود را بــه شــکل پرخاشــگری نشــان می دهند؛ 
ــا بحران  هــای بیــن فــردی  کــه در هنــگام مواجهــه ب چــرا 
ــرای مقابلــه در  ــدی ب کارآم کار  هــای نا ــخصی، ســاز و  و ش

می گیرنــد. پیــش 
ــر موجــب  ــد و همیــن ام ــادی ندارن ــزه زی ــر آمــوزان انگی دی
درماندگــی، ناامیــدی و پاییــن آمــدن عــزت نفــس آن هــا 
کاس  در  مکــرر  شکســت  تجربــه  می شــود.  مدرســه  در 
فقــدان هــدف بــرای آینــده، نگــرش منفــی هم کاســان 
و روش  هــای نادرســت آمــوزش، رشــد انگیــزه تحصیلــی 
کــودکان  کــودکان را بــه شــدت کاهــش می دهــد. ایــن  ایــن 
نمی تواننــد  و  نیســتند  گاه  خــودآ رفتــاری  مشــکات  از 

ــد.  کنن ــراز  ــب اب ــور مناس ــه ط ــود را ب ــف خ عواط
کســانی  چــه  یادگیــری  ناتوانــی  بــا  دانش آمــوزان   *  

؟ هســتند
از  گروهــی  یادگیــری،  ناتوانی  هــای  بــه  مبتــا  کــودکان 
کــه ظاهــر طبیعــی دارنــد و رشــد جســمی  کــودکان هســتند 
ــت؛  ــان اس ــودن آن ــار ب ــه هنج ــی از ب ک ــان حا ــد و وزنش  و ق
هوششــان در حــد متوســط می باشــد، بــه خوبــی صحبــت 
ــا دیگــران ارتبــاط برقــرار  ــازی و ب کــودکان ب و ماننــد ســایر 
آن هــا  بــه  والدیــن  کــه  را  کارهایــی  خانــه  در  می کننــد؛ 

خوبــی  بــه  می کننــد،  گــذار  وا
انجــام می دهنــد؛ در مهارت  هــای 
بســیار  مشــکل  نیــز  خودیــاری 
ندارنــد؛  چشــمگیری  و  مشــخص 
تحصیلــی  مهارت  هــای  در  امــا 
پیشــرفت  مفاهیــم  و  درســی  و 
روبــه رو  مشــکل  بــا  تحصیلــی 

. هســتند
 ایــن کــودکان در ابتــدا بــا همســاالن خود چنــدان تفاوتی از 
نظــر درســی ندارنــد، امــا بــه تدریــج و بــا افزایــش پیچیدگــی 

دروس ایــن فاصلــه بیشــتر خواهد شــد.
 توانمنــدی آن هــا در یادگیــری مطالــب بــه طــور شــایان 
ماحظــه ای بــا دیگــر همســاالن آن هــا متفــاوت اســت و 
و  خوانــدن  ماننــد  آموزشــگاهی  مهارت  هــای  یادگیــری 
کــردن بــه شــیوه معمــول در مــدارس بــر  نوشــتن و حســاب 
ایشــان دشــوار می باشــد. ایــن مشــکل معمــوال بعــد از آنکــه 
کــودک مدتــی در مدرســه مشــغول تحصیــل می شــود ظاهر 

می گــردد. 
پیشــرفت  بــه  کافــی  اطمینــان  ابتــدا  در  کــودکان  ایــن 
تحصیلــی خــود دارنــد، بــه تدریــج در می یابنــد کــه کودکان 
بهتــری  از وضعیــت تحصیلــی  بــه آن هــا  دیگــر نســبت 

برخوردارنــد.
 عــدم شــناخت ایــن دانــش آمــوزان از ســوی معلــم و اولیــا 
تاثیــرات بــدی را بــه لحــاظ فردی و اقتصــادی و اجتماعی 
می گــذارد.  جامعــه  و  اولیــا  و  آمــوزان  دانــش  روی  بــر 
و  دانش آمــوزان  این گونــه  در  توانایــی  عــدم  احســاس 
گذشــته از ســوی مدرســه  به کاربــردن روش هــای منســوخ 
مقایســه ای  ســرزنش  های  تحقیرهــا،  )فشــار  ها،  اولیــا  و 
نــاروا(، موجــب عــدم اعتمــاد بــه نفــس، احســاس تحقیــر 
و افســردگی و نهایتــا مــردودی و تــرک تحصیــل را آن هــا 

خواهــد شــد.

کودکان  اختالالت یادگیری در 

گندمان چهارمحال و بختیاری  تاالب 

-« حدیث روز   »-

 امام صادق علیه السالم:
 گمان نیک به خداوند آن است که جز به او امیدوار نباشی 

و جز از گناه خودت نهراسی.
اصول کافی )ط-االسالمیه(، ج2، ص72
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ایگوآنا جنسی از مارمولک است که زیستگاه آن 
نواحــی اســتوایی مرکــزی و جنوبــی قــاره آمریــکا و 

حــوزه دریــای کاراییب اســت.
گرفتــه  ایوانــا  اســپانیایی  واژه  از  ایگوآنــا  نــام 
شده اســت. گونه هــای کم یابــی از ایــن جانــور در 

زندگــی می کننــد. گاالپاگــوس  جزایــر 
همه ســاله نــام تعــدادی از گونه هــای ایگوآنــا در 
ــه بین المللــی حفاظــت از  فهرســت قرمــز اتحادی

محیــط زیســت منتشــر می شــود.
دارای  ایگوآناهــا  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
یــک چشــم ســوم نیــز هســتند. چشــم ســوم، 
یکــی از اندام هــای حســی بعضــی جانــوران از 
جملــه مارمولک هاســت. چشــم ســوم، از نظــر 
کالبدشــناختی بســیار ابتدایی تــر از چشــم انســان 
یا چشــم مرکب حشــرات اســت. چشــم سوم تنها 
چنــد الیــه فلســی اســت کــه یاخته های حساســی 
در خــود دارنــد؛ بــه ایــن دلیــل چشــم ســوم فقــط 
قــادر اســت تغییــرات عمــده در شــدت نور محیط 
را حــس کنــد. کارکــرد چشــم ســوم احتمــاال ایــن 
کــه نزدیــک شــدن پرنــدگان شــکاری یــا  اســت 
مارهایــی را کــه از بــاالی ســر می آینــد، تشــخیص 
دهد.بــه چشــم ســوم، چشــم آهیانــه و چشــم 
صنوبــری نیــز گفته انــد. چشــم ســوم بخشــی از 
روَنَهنــج اســت و بــا غــده صنوبری مرتبط اســت و 
در تنظیم ســاعت زیســتی و تولید هورمون برای 

تنظیــم دمایــی نقــش دارد.

کوبایی چشم ایگوآنای 

 کاهش مدت زمان پاسخگویی 
به استعالمات آزمایشگاه سم شناسی 


