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زخم دشمن                
انتخاباتــی  نامزدهــای  تبلیغــات  آغــاز  بــه  زیــادی  روز هــای 
حــال  در  تاییدشــده  نامزدهــای  گرچــه  اســت؛  نمانــده  باقــی 
 ســازماندهی نیروهــای تبلیغاتــی و ســتادهای انتخاباتــی خــود
بــه شــدت و شــبانه روزی مشــغول فعالیــت هســتند، امــا ایــن 
کــه مقدمــه ای بــر اصــل ماجــرای تبلیغــات  فعالیــت غیــر رســمی  
در دوره مجــاز و قانونــی اســت نیــز، توســط مــردم رصــد می شــود 
کاندیداهــا بــه قانــون و  و از همیــن جــا مــردم بــه پای بنــدی 
نمی توانــد  کــه  کســی  اســت  پرواضــح  پــی می برنــد.  اصــول، 
کنــد، نمی توانــد در آینــده نماینــده خوبــی بــرای  رعایــت قانــون 
نمــی آورد؛  دســت  بــه  هــم  موفقیتــی  و  باشــد  کشــور  و  مــردم 
گاه و هوشــیارند و بــا تیزبینــی، هــر حرکــت و  کــه مــردم آ زیــرا 
 اقدامــی  را بــه حافظــه خــود می ســپرند و در زمــان مناســب از آن 
جامعــه  در  انتخاباتــی  شــعف  و  شــور  اینکــه  می گیرنــد.  بهــره 
کــه بــا اینکــه هنــوز زمــان  ایجــاد شــود، یــک ضــرورت اســت 
نامزدهــا  بــه دنبــال شناســایی  مــردم  فــرا نرســیده،  تبلیغــات 
کــه خــدای متعــال بــه ایــن مــردم  هســتند و ایــن نعمتــی اســت 
عطــا فرمــوده اســت؛  بــه هــر حــال در روزهــای آتــی و اواخــر 
کاندیداهــا آغــاز می شــود  کــه در آن هســتیم، تبلیغــات  هفتــه ای 
و زمــان تبلیغــات یــک هفتــه ای فرصــت مغتنمــی  بــرای مــردم 
ــا رصــد عملکردهــا بــه انتخــاب اصلــح برســند. یکــی  ــا ب اســت ت
کــه  ع تبلیغــات نامزدهاســت  نــو از راه هــای شــناخت اصلــح، 
از اســراف بــه دور اســت یــا بی محابــا ریخــت و پــاش صــورت 
می گیــرد و آیــا در ارایــه تبلیغــات رعایــت قانــون می شــود یــا خیــر 

و باالخــره شــخص چگونــه خــود را معرفــی می کنــد؟ 
در ایــن راســتا نکتــه مهمــی از ســخنان رهبــری معظــم را بیــان 

کــه در خــرداد مــاه 76 فرموده انــد: می کنیــم 
کشــور در زمینــه  کــه آنچــه امــروز در ســطح  نکتــه اول ایــن اســت 
ــت  ــرای مل ــه ب ک ــت  ــزی اس ــان چی ــان دارد، هم ــات جری انتخاب
کشــور، امــری الزم و ضــروری و  ایــران و بــرای سرنوشــت ایــن 
گرفتــه  مطلــوب اســت. شــور و شــوق انتخابــات، همه جــا را فــرا 
کــه در ایــن امــر بــزرگ، ســهیم  اســت و همــه احســاس می کننــد 
کــه بــه امیــد  و شــریکند. ...مــن از همــه ملــت ایــران می خواهــم 
ــا  ــر پــروردگار، همیــن احســاس مســئولیت را ت ــوکل ب ــا ت خــدا و ب

ــه پــای صندوق هــای رأی... هنــگام رفتــن ب
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زخم دشمن                
نامزدهــای  تبلیغــات  آغــاز  بــه  زیــادی  روز هــای 
نامزدهــای  گرچــه  اســت؛  نمانــده  باقــی  انتخاباتــی 
تاییــد شــده در حــال ســازماندهی نیروهــای تبلیغاتــی و 
ســتادهای انتخاباتــی خــود، بــه شــدت و شــبانه روزی 
کــه  مشــغول هســتند، امــا ایــن فعالیــت غیــر رســمی  
ــر اصــل ماجــرای تبلیغــات در دوره مجــاز  مقدمــه ای ب
می شــود  رصــد  مــردم  توســط  نیــز،  اســت  قانونــی  و 
کاندیداهــا  پای بنــدی  بــه  مــردم  جــا  همیــن  از  و 
اســت  پرواضــح  می برنــد.  پــی  اصــول،  و  قانــون  بــه 
کنــد، نمی توانــد  کــه نمی توانــد رعایــت قانــون  کســی 
کشــور باشــد  در آینــده نماینــده خوبــی بــرای مــردم و 
کــه مــردم  و موفقیتــی هــم بــه دســت نمــی آورد؛ زیــرا 
ــا تیزبینــی، هــر حرکــت و اقدامــی  گاه و هوشــیارند و ب آ
 را بــه حافظــه خــود می ســپرند و در زمــان مناســب از 
آن بهــره می گیرنــد. اینکــه شــور و شــعف انتخاباتــی 
کــه بــا  در جامعــه ایجــاد شــود، یــک ضــرورت اســت 
اینکــه هنــوز زمــان تبلیغــات فــرا نرســیده، مــردم بــه 
نعمتــی  ایــن  و  هســتند  نامزدهــا  شناســایی  دنبــال 
کــه خــدای متعــال بــه ایــن مــردم عطــا فرمــوده  اســت 
اســت؛  بــه هــر حــال در روزهــای آتــی و اواخــر هفتــه ای 
کاندیداهــا آغــاز می شــود  کــه در آن هســتیم، تبلیغــات 
مغتنمــی  فرصــت  هفتــه ای  یــک  تبلیغــات  زمــان  و 
 بــرای مــردم اســت تــا بــا رصــد عملکردهــا بــه انتخــاب 
ع  اصلــح برســند. یکــی از راه هــای شــناخت اصلــح، نــو
اســت  دور  بــه  اســراف  از  کــه  نامزدهاســت  تبلیغــات 
آیــا  و  پــاش صــورت می گیــرد  و  ریخــت  یــا بی محابــا 
در ارایــه تبلیغــات رعایــت قانــون می شــود یــا خیــر و 

را معرفــی می کنــد؟  باالخــره شــخص چگونــه خــود 
در ایــن راســتا نکتــه مهمــی از ســخنان رهبــری معظــم 

ــد: ــاه 76 فرموده ان ــه در خــرداد م ک ــان می کنیــم  را بی
کشــور  کــه آنچــه امــروز در ســطح  نکتــه اّول ایــن اســت 
چیــزی  همــان  دارد،  جریــان  انتخابــات  زمینــه  در 
کــه بــرای ملــت ایــران و بــرای سرنوشــت ایــن  اســت 
کشــور، امــری الزم و ضــروری و مطلــوب اســت. شــور و 
گرفتــه اســت و همــه  شــوق انتخابــات، همه جــا را فــرا 
بــزرگ، ســهیم و  کــه در ایــن امــر  احســاس می کننــد 
می خواهــم  ایــران  ملــت  همــه  از  ...مــن  شــریکند. 
پــروردگار، همیــن  بــه  تــوّکل  بــا  و  امیــد خــدا  بــه  کــه 
پــای  بــه  رفتــن  هنــگام  تــا  را  مســئولیت  احســاس 
داخــل  در  رأی شــان  انداختــن  و  رأی  صندوق هــای 
کننــد. ان شــاءاهَّلل عــدد باالیــی از مــردم  صنــدوق حفــظ 
کننــد و ِدْیــن خودشــان  در ایــن امتحــان الهــی شــرکت 
کننــد و ســهم خویــش را در  کشــور و انقــاب ادا  را بــه 
کــه  کشــور ایفــا نماینــد. ایــن، آن چیــزی اســت  آینــده 
کــرد. درواقــع،  دشــمن را به شــّدت زخم خــورده خواهــد 
رفتــن مــردم بــا تعــداد زیــاد آرا پــای صندوق هــای رأی 
نامزدهــا  مجموعــه  بــرای  زیــاد  آراِی  شــدن  جمــع  و 
آرای  شــدن  جمــع  کــرد.  خواهــد  مأیــوس  را  دشــمن 
ــاد در اصــل انتخابــات، مهــم اســت. ایــن، در واقــع  زی
کشــور و رأی بــه تبعّیــت از نظــام و  رأی بــه اســتقال 
کار، دشــمن  همراهــی بــا رهبــری اســت. مــردم بــا ایــن 
کننــد و در واقــع بــه دهــان او مشــت بکوبند.  را مأیــوس 
کنیــد ایــن حرکــت زیبــا  کــه ســعی  نکتــه دوم ایــن اســت 
کــه حقیقتــا یــک  و ایــن حرکــت عظیــم مردمــی  را - 
آزمایــش بــزرگ مردمــی  و ملــی و اســامی  اســت - بــا 
کــه مطلــوب  کیزگــی ای  همــان نزاهــت و طهــارت و پا
اســام اســت، پیــش ببریــد؛ البتــه متــن و عمــوم مــردم 
کــدورت  کنیــد  مــا همین طورنــد. ســعی  کشــور  عزیــز 
اینکــه  ضمــن  انتخاباتــی،  مســابقه  نشــود.  ایجــاد 
کارهــای یــک ملــت اســت و بــه  یکــی از جدی تریــن 
و  نیســت  آن  در  بــازی  و  شــوخی  جنبــه  هیچ وجــه 
بســیار جــّدی اســت، امــا شــبیه بــه مســابقات ورزشــی 
اســت. در مســابقات ورزشــی همــه تــاش می کننــد، 
هســتند فهــم  اهــل  و  اخــاق  اهــل  کــه  کســانی   امــا 
کارهــای زشــت و نامناســب همــراه   ایــن تــاش را بــا 
اهمیــت  حایــز  بســیار  مطلــب  دو  آری  نمی کننــد.  
دشــمن  زخمــی  بــر  کــه  حماســی  حضــور  اول  اســت: 
کــه ایــن حضــور نشــان از پای بنــدی  غــدار اســت؛ زیــرا 
ک و  و عاقــه بــه نظــام اســامی  اســت و دوم رای پــا
کامــل می کنــد و از  کار را  کــه  انتخــاب برترین هاســت 
مردمــی  کــه بــرای دادن رای بــا وضــو بــه شــعبه احــذ 

انتظــار نیســت. ایــن  رای وارد می شــوند، جــز 

سر مقاله 

فعال سیاسی اصالح طلب:

 حفظ حقوق مردم 
با رویکردهای صحیح نمایندگان

   رییــس شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحــات 
کشــورها  گفــت: مــردم در همــه  در اســتان اصفهــان 
از حقــوق سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی برخوردارنــد 
رویکردهــای  بــا  بایــد  نیــز  ایــران  در  حقــوق  ایــن  و 
صحیــح نماینــدگان در مجلــس بــه بهتریــن شــکل 

ــود. ــظ ش حف
بــا  گفت وگــو  در  نکویی زهرایــی دوشــنبه  ســیدعلی 
شــورای  مجلــس  جایــگاه  و  نقــش  زمینــه  در  ایرنــا 
اســامی  در ســاختار سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
کشــور اظهارکــرد: ارزش و شــأن شــهروندان همــواره 
ولی نعمتــان جامعــه  مــردم  زیــرا  بایــد حفــظ شــود؛ 
کــرد: بی شــک  هســتند. ایــن فعــال سیاســی بیــان 
ــا توجــه اساســی بــه  ــا آرامــش ب ایجــاد فضــای تــوام ب
ــاه اقتصــادی، از اصلی تریــن خواســته های مــردم  رف
زمینــه  ایــن  در  بایــد  نماینــدگان  مــی رود؛  به شــمار 

کننــد.  فعالیــت 
کــرد و  لــزوم ارتبــاط مفیــد بــا مــردم اشــاره  وی بــه 
کــه نماینــدگان  ع ارتبــاط مرســوم  ادامــه داد: ایــن نــو
نــدارد؛  بــا مــردم برقــرار می کننــد، ســاز وکاردرســتی 
قشــر  بــا  را  ارتبــاط  بیشــترین  بایــد  نماینــدگان 
کننــد. برقــرار  جامعــه  فرهیختــگان  و  دانشــگاهی 

شورای هماهنگی 

تشکیل ائتالف »همدالن هم درد 
با مردم« در اصفهان         

گفــت:  رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان 
کاندیدهــای بــا قــدرت رای آوری  بــه منظــور معرفــی 
مناســب در شهرســتان های اســتان اصفهــان ائتــاف 
معرفــی  را  نمایندگانــی  مــردم  بــا  همــدرد  هــم دالن 

ــرده اســت. ک
ــم درد  ــدالن ه ــاف هم ــکیل ائت ــه تش ــاره ب ــا اش وی ب
کاندیداهــای  معرفــی  بــرای  اصولگرایــان  ســوی  از 
ــات  شهرســتان های اصفهــان اظهــار داشــت: انتخاب
موجــب عزت منــدی نظــام، انقــاب و میهــن اســامی 
 ماســت و هرچــه مــردم در انتخابــات حضــور فعال تــر 
و چشــم گیری تری داشــته باشــند، امیــد دشــمنان از 
چشــم طمــع داشــتن بــه ایــن نظــام ناامیــد خواهــد 

شــد.
ــور  ــر حض ــواره ب ــاب هم ــم انق ــر معظ ــزود: رهب وی اف
ویــژه  کیــد  تا انتخابــات،  در  ایــران  ملــت  فعــال 
خــود  ســخنرانی های  از  یکــی  در  اخیــرا  و  کرده انــد 
حتــی افــراد مخالــف نظــام را نیــز بــرای شــرکت در 

کردنــد. دعــوت  انتخابــات  ایــن 
انســجام میــان افــراد دارای قــدرت رای آوری برای 

هم افزایــی و هم فکــری بیشــتر ضــروری اســت
رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه انســجام میــان افــراد دارای قــدرت رای آوری 
ضــروری  بیشــتر  هم فکــری  و  هم افزایــی  بــرای 
از  تعــدادی  اســاس  ایــن  بــر  داشــت:  ابــراز  اســت، 
نخبــگان، معتمــدان اســتان و جمعــی از نماینــدگان 
ادوار و دوره فعلــی مجلــس شــورای اســامی  جلســاتی 
برگــزار و ائتــاف هــم دالن همــدرد بــا مــردم را تشــکیل 

داده انــد.
بــرای  کــه  اســت  ایــن  مــا  برنامــه  داد:  ادامــه  وی 
قــدرت  کــه  کاندیداهایــی  اســتان  شهرســتان های 
کــه  رای آوری بهتــری دارنــد، بــه مــردم معرفــی شــوند 
بــه نتیجــه نهایــی  بــرای تعــدادی از شهرســتان ها 

رســید  ایم.
هــم  ائتــاف  ایــن  از  دیگــری  عضــو  گفتــه  بــه 
شهرســتان های  از  درصــد   70 از  بیــش  در  کنــون  ا
گردیده انــد و بــرای بقیــه  کاندیداهــا تعییــن  اســتان 
شهرســتان ها نیــز رایزنی هــا انجــام شــده و بــه زودی 
اعــام خواهــد  ائتــاف  کاندیداهــای  کامــل   لیســت 

شد.

انتخابات

آیت اهلل نمازی: 
  نامزدهای انتخاباتی همگی

 در جبهه واحد نظام هستند 
 

گفــت:  کاشــان  نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
عملیــات  یــک  انتخابــات  در  مشــارکت  و  شــرکت 
نامزدهــای  اســت؛  دشــمن  مقابــل  در  سیاســی 
نظــام واحــد  جبهــه  در  همگــی   انتخاباتــی 

هستند.
عبدالنبــی  آیــت اهَّلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
روحانیــون  و  طــاب  از  گروهــی  جمــع  در  نمــازی 
میــزان  کــرد:  اظهــار  خمینی شــهر  شهرســتان 
انتخابــات،  در  مــردم  اقشــار  همگانــی  مشــارکت 
نظــام  و  انقــاب  از  پاســداری  مصادیــق  از   یکــی 

است.
کمــر  کــه دشــمنان  کنونــی  گفــت: در شــرایط   وی 
ــظ  ــته اند، حف ــام بس ــدازی نظ ــیب زدن و بران ــه آس ب

نظــام از اوجــب واجبــات اســت.
کیــد بــر اینکــه  کاشــان بــا تا نماینــده ولــی فقیــه در 
قانــون  و  انتخابــات  اخــاق  انتخابــات،  فقــه 
ــات 94  ــات ســه رکــن اصلــی برگــزاری انتخاب انتخاب
کــه  کســانی  اســت ،گفــت: رای دادن بــرای همــه 
واجــد شــرایط رای دادن هســتند یــک واجــب عینــی 

و شــرعی اســت .
مشــارکت  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  نمــازی  آیــت اهَّلل 
نکــردن مــردم باعــث سوء اســتفاده و تهیــه خــوارک 
گفــت:  نظــام می شــود،  تبلیغاتــی دشــمنان علیــه 
انتخابــات  در  نیــت  بــا  و  عمــد  بــه  کــه  کســانی 
 شــرکت نکننــد، جایــگاه پیاده نظــام دشــمن را پیــدا 

می کنند. 
نبایــد  انتخاباتــی  نامزدهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گفــت:  احســاس رقابــت بــه یکدیگــر داشــته باشــند، 
عملیــات  یــک  انتخابــات،  در  مشــارکت  و  شــرکت 
نامزدهــای  اســت؛  دشــمن  مقابــل  در  سیاســی 
نظــام  واحــد  جبهــه  در  همگــی   انتخاباتــی 

هستند.

کاشان

کشــور  گفــت: ایــن اســتان، رتبــه دوم  اســتاندار اصفهــان 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــای انتخاب ــداد نامزده ــر تع را از نظ

ــامی  دارد. اس
و  اطاع رســانی  کمیتــه  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
رســول  اصفهــان،  اســتان  انتخابــات  ســتاد  تبلیغــات 
گفــت: ایــن اســتان  ــا شــبکه خبــر  زرگرپــور در مصاحبــه ب
تعــداد  ایــن  از  و  دارد  جمعیــت  نفــر  میلیــون   5 حــدود 
حــدود 3 میلیــون و 800 هــزار نفــر حایــز شــرایط رای دادن 

هســتند.
گفتــه وی ، از ایــن تعــداد 202 هــزار نفــر رای اولــی  بــه 
کــه امیدواریــم بــا مشــارکت زیــاد در انتخابــات  هســتند 

حضــور یابنــد.
انتخابــات  بــرای  نفــر   25 و  هــزار  یــک  گفــت:  وی 
کردنــد  مجلــس شــورای اســامی  در اســتان ثبــت نــام 
اســتان  ایــن  بــه  دیگــر  حوزه هــای  از  هــم  تعــدادی  و 
ــد؛  ــر انصــراف دادن ــان 83 نف ــه از جمــع داوطلب ک ــد  آمدن
صاحیــت 483 نفــر رد و صاحیــت 459 نفــر تاییــد شــد؛ 
نمایندگــی  کرســی  هــر  احــراز  بــرای  اســاس  همیــن  بــر 
مجلــس شــورای اســامی  در ایــن اســتان، 23 نفــر رقابــت 

. می کننــد
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در اســتان، 15 حــوزه انتخاباتــی 
گفــت:  اصلــی و 35 حــوزه انتخاباتــی فرعــی وجــود دارد، 
اســتان اصفهــان دارای 5 نماینــده در مجلــس خبــرگان 
رهبــری و 20 نماینــده در مجلــس شــورای اســامی  اســت 

مذهبــی  اقلیت هــای  نماینــده  آن هــا  از  نفــر  یــک  کــه 
ارامنــه اســت.

انتخابــات  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
کــرده  کار، 61 نفــر ثبــت نــام  مجلــس خبــرگان در شــروع 
گفــت: از ایــن تعــداد، صاحیــت 40 نفــر از آن هــا  بودنــد، 
تاییــد نشــد، 7 نفــر انصــراف دادنــد و صاحیــت 13 نفــر 
بــرای شــرکت در انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری 
کرســی مجلــس  تاییــد شــد. وی یــادآور شــد: بــرای هــر 

خبــرگان در اســتان حــدود 3 نفــر حضــور دارنــد و اصفهان 
کــه تعــداد شــایان توجهــی نامــزد  جــزو اســتان هایی اســت 
در انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری دارد. اســتاندار 
کامــل ایــن اســتان بــرای  اصفهــان، همچیــن از آمادگــی 
و  داد  خبــر  نشــاط  بــا  و  باشــکوه  انتخاباتــی  برگــزاری 
گفــت: مــا بــه عنــوان مجریــان آماده ایــم تــا انتخاباتــی 

کنیــم. کامــل برگــزار  باســامت و در امنیــت 
وی یــادآور شــد: اصفهــان، اســتانی فرهنگــی، انقابــی و 

دارای مردمــی  متدیــن و پیــرو رهبــری و انقــاب اســت 
گســترده  کــه همــواره نیــز در میدان هــای مختلــف حضــور 

و فعــال داشــته اســت.
مــردم  بــاالی  سیاســی  فرهنــگ  بــه  اشــاره  بــا  زرگرپــور 
تــا  اســت  شــده  ســبب  ع  موضــو ایــن  گفــت:  اصفهــان 
دوره  پنجمیــن  انتخابــات  جایــگاه  خطــه  ایــن  مــردم 
مجلــس  دوره  دهمیــن  و  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 

کننــد. درک  خوبــی  بــه  اســامی  را  شــورای 
انتخاباتــی  تبلیغــات  شــد:  یــادآور  اصفهــان  اســتاندار 
ــا 5  نامزدهــای مجلــس از 29 بهمــن شــروع می شــود و ت

اســفند ادامــه خواهــد داشــت. 
جریان هــای  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
سیاســی  جریان هــای  گفــت:  اصفهــان  در  سیاســی 
اســتانی وفــاق  منشــور  تدویــن  بــه  توجــه  بــا   اســتان 

کــردن لیســت   آمــاده برگــزاری انتخابــات و بــرای نهایــی 
انتخاباتــی خــود در حــال تصمیم گیــری هســتند و آن هــا 
کامــل در انتخابــات شــرکت خواهنــد  نیــز بــا شــور و نشــاط 
کــرد. اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در 20 شهرســتان 
بیــن  خوبــی  سیاســی  ع  تنــو اســتان،  شهرســتان   24 از 
افــزود:  دارد،  وجــود  انتخابــات  در  شــرکت  نامزدهــای 
سیاســی  گرایش هــای  همــه  شهرســتان ها  ایــن  در 
کننــد؛ ولــی چنــد شهرســتان از  می تواننــد بــا هــم رقابــت 
ع قابــل قبــول برخــوردار نیســتند؛ بــا ایــن وجــود نیــز  تنــو

نســبت بــه دیگــر اســتان ها وضعیــت بهتــری داریــم.

کشور را از نظر تعداد نامزدهای  انتخابات   اصفهان رتبه دوم 
مجلس شورای اسالمی دارد

ســپاه  اینکــه  بیــان  بــا  ســپاه  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
نخواهــد  و  نداشــته  انتخابــات  در  دخالتــی  هیــچ 
کل، ســخنگو و  گفــت: تنهــا اظهــارات فرمانــده  داشــت، 
 نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه، مواضــع رســمی  ایــن نهــاد 

است.
فــارس  از   نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نماینــده  ســعیدی  علــی  المســلمین  و  حجت االســام 
 ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران در نشســت خبــری دیــروز
مختلــف،  موضوعــات  در  ســپاه  مواضــع  درخصــوص 
 2 در  مــردم  حضــور  آســتانه  در  اینکــه  بیــان  بــا 
گفــت:  شــورا هســتیم،  و مجلــس  انتخابــات خبــرگان 
مردم ســاالر  نظــام  یــک  نظــام،  ایــن  کــه  آنجــا  از 
تفــاوت  دموکراســی  لیبــرال  نظــام  بــا  و  اســت  دینــی 
اثبــات  بــرای  مــردم  حضــور  قطعــا  دارد،  ماهــوی 

عرصه هــای  در  انقــاب،  از  دفــاع  در  چندمین بــار 
می توانــد  و  اســت  مهــم  بســیار  جهانــی  و  منطقــه ای 
جهــان و  منطقــه  مــردم  نگــرش  تغییــر   زمینه ســاز 

 باشد.
وی درخصــوص برخــی شــایعه ها و جوســازی ها علیــه 
ســپاه، خصوصــا در آســتانه انتخابــات اظهــار داشــت: 
نماینــده  و  ســخنگو  کل،  فرمانــده  اظهــارات  تنهــا 
ولــی فقیــه در ســپاه، مواضــع رســمی  ایــن نهــاد اســت 
گــر ســایت یــا خبرگــزاری یــا فرمانــده ای اظهــار نظــر  و ا
موضــع  نــه  اســت  شــخصی  مواضــع  اینهــا   می کنــد، 

سپاه.
اشــتباه  رســانه ها  بعضــی  کــرد:  تصریــح  ســعیدی 
رســمی  ســپاه  مواضــع  بــا  افــراد  مواضــع  و  می کننــد 
نظــرات  افــراد،  نظــرات  کــه  درحالــی  می شــود؛  خلــط 

آن پاســخگوی  بایــد  و خودشــان  آن هاســت   شــخصی 
 باشند.

در  دخالتــی  هیــچ  ســپاه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
ــح  ــت، تصری ــد داش ــدارد و نخواه ــته، ن ــات نداش انتخاب
روشــنگری  اول  وهلــه  در  ســپاه  ذاتــی  وظیفــه  کــرد: 
کــه ایــن بــا دخالــت  صحنه هــا و جریان شناســی اســت 
نخواهــد مصادیــق  وارد  ســپاه  هیــچ گاه  و  دارد   فــرق 

 شد.
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه افــزود: دربــاره انتخابــات 
کــه همــه بداننــد مجلــس  هــم مــا معیار هــا را می گوییــم 
و نماینــده در تــراز انقــاب چــه مجلــس و نماینــده ای 
اســت و ایــن ویژگی هــا را هــم از بیانــات امــام و رهبــری 
کاندیــدای اصلــح را بــا ایــن معیارهــا  کردیــم و  اســتخراج 

معرفــی می کنیــم.

بــا  کشــورمان  در نشســت هفتگــی خــود  امــور خارجــه    ســخنگوی وزارت 
رســانه های داخلــی و خارجــی، ضمــن پاســخگویی بــه ســواالت خبرنــگاران 
بــه تشــریح آخریــن مواضــع جمهــوری اســامی  ایــران دربــاره مســایل منطقــه 
نشســت  ایــن  در  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  پرداخــت.  بین المللــی  و 
منتشرشــده  اخبــار  دربــاره  خارجــه،  امــور  وزارت  ســخنگوی  از  خبرنــگاری 
کشــورمان بــه ترکیــه پرســید؛  مبنــی بــر ســفر حســن روحانــی، رییــس جمهــور 
گفتــم  کــه پیــش از ایــن  گفــت: همــان طــور  ایــن دیپلمــات ارشــد در پاســخ 
ــور  کش ــن دو  ــای بی ــادل هیئت ه ــال 2016 تب ــاه اول س ــش م ــت در ش ــرار اس ق
در ســطوح مختلــف انجــام شــود. وی در همیــن راســتا افــزود: بــا توجــه بــه 
کشــورهای همــکاری اســامی  در اواخــر فروردین مــاه  برگــزاری اجــاس ســران 
کشــور از آقــای روحانــی بــرای شــرکت در ایــن اجــاس  در ترکیــه، مقامــات ایــن 

در  دعــوت  اینکــه  بیــان  بــا  انصــاری  جابــری  آورده انــد.  عمــل  بــه  دعــوت 
کشــور و در  کــرد: بــر اســاس توافقــات دو  حــال بررســی اســت، خاطرنشــان 
ع شــرکت و  کشــور وجــود دارد، ضــرورت نــو کــه بیــن دو  چارچــوب روابطــی 
ســطح شــرکت ایــران در ایــن اجــاس بررســی و دربــاره آن تصمیم گیــری و بــه 
کنــون بــرای ایــن  اطــاع افــکار عمومــی  رســانده می شــود. وی ادامــه داد: تا
ــور  کش ــن دو  ــت بی ــرار اس ــف ق ــطوح مختل ــه در س ک ــری  ــفرهای دیگ ــفر و س س
 صــورت بگیــرد، تاریــخ دقیقــی مشــخص نشــده اســت. در ادامــه ایــن نشســت

کــه بــه تازگــی عراقچــی در  گفــت  خبرنــگاری خطــاب بــه جابــری انصــاری 
کــرده قــرار اســت ایــران ویــزای  کــه بــه اصفهــان داشــته، اعــام  جریــان ســفری 
کشــور جهــان در هنــگام ورود بــه ایــران  30 روزه فرودگاهــی بــرای اتبــاع 180 
ع چگونــه خواهــد بــود؟ جابــری  کنــد؛ مکانیســم ایــن موضــو در فــرودگاه صــادر 

گفــت: جمهــوری اســامی ایران، بــر اســاس منافــع خــود  انصــاری در پاســخ 
بــه  توجــه  بــا  کشــور  در  گردشــگران  و  توریســت ها  تســهیل حضــور  بــرای  و 
کــه در ایــران وجــود دارد، اقــدام  گردشــگری و توریســتی فراوانــی  جاذبه هــای 
ــه  ــاع هم ــم اتب ــن تصمی ــاس ای ــر اس ــت؛ ب ــرده اس ک ــی  ــی مل ــاذ تصمیم ــه اتخ ب
کشــور در هنــگام ورود بــه ایــران ویــزای  کشــورهای جهــان بــه اســتثنای 9 
گرفتــه  فرودگاهــی دریافــت می کننــد. ایــن تصمیــم بــر اســاس منافــع ملــی 

ــود.  ــتقبال ش ــه از آن اس ک ــم  ــده و امیدواری ش
ع مســتثنی هســتند  ایــن موضــو از  کشــورها  از  بعضــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  عــادی  روال هــای  اســاس  بــر  آن هــا  دربــاره  روادیــد  صــدور  درخواســت  و 
کشــورها می تــوان  کــرد: از جملــه ایــن  عمومی انجــام می شــود، خاطرنشــان 

کــرد. ایســنا بــه ایــاالت متحــده و انگلیــس اشــاره 

سخنگوی وزارت خارجه:

کشور روادید اعطا می کند  کشورها به جز 9   ایران به اتباع همه 

جامعــه  گفــت:  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
جهانــی بایــد ضمــن تــاش مشــترک بــرای رفــع ایــن 
بــه  را  تروریســم  شــکل گیری  بســترهای  ریشــه ها، 
عنــوان اصلی تریــن تهدیدکننــده امنیــت و ثبــات در 

جهــان از میــان بــردارد.
شــمخانی  علــی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی 
امنیــت ملــی عصــر دیــروز در دیــدار بــا یــاو دونکــور 
گســترش  بــر  غنــا،  امنیتــی  ارشــد  هماهنگ کننــده 
ــژه  ــی، به وی ــورهای آفریقای کش ــران و  ــن ای ــط بی رواب
کــرد. کیــد  اســتفاده از ظرفیــت جنبــش عــدم تعهــد تا
اقتصــادی  محرومیــت  تبعیــض،  احســاس  از  وی 
کــه  زمینه هایــی  عنــوان  بــه  فرهنگــی،  فقــر  و 
بــه جریان هــای  می توانــد موجــب جــذب جوانــان 
ــه  ــت: جامع ــار داش ــرد و اظه ــام ب ــود، ن ــتی ش تروریس
جهانــی، بایــد ضمــن تــاش مشــترک بــرای رفــع ایــن 

بــه  را  تروریســم  شــکل گیری  بســترهای  ریشــه ها، 
عنــوان اصلی تریــن تهدیدکننــده امنیــت و ثبــات در 

جهــان از میــان بــردارد.
اینکــه  بیــان  بــا  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
ریشــه تروریســم در منطقــه و جهــان از جملــه آفریقــا 
کــرد: مبنــای ایدئولوژیــک و  کیــد  یکســان اســت، تا
گروه هــای  از  منابــع پشــتیبانی مالــی و تســلیحاتی 
کامــا شــناخته شــده و یکســان اســت و  تروریســتی، 
تنهــا بــا اراده ای جهانــی، امــکان مسدودســازی ایــن 

مســیرها فراهــم خواهــد شــد.
بــا اشــاره بــه رفتارهــای دوگانــه بعضــی  شــمخانی 
و  مبــدا  متمــادی  ســال های  طــی  کــه  کشــورهایی 
کنــون ادعــای تشــکیل  منشــأ تروریســم بوده انــد و ا
ائتــاف را بــرای مبــارزه بــا تروریســم دارنــد، افــزود: 
شکســت خورده  تجربیــات  بــر  اصــرار  شــک  بــدون 
بــه  نیــرو  اعــزام  چــون  موضوعاتــی  ح  طــر و  قبلــی 

کشــور، موجــب  کشــور ســوریه بــدون درخواســت ایــن 
ــر شــدن شــرایط موجــود  تصاعــد بحــران و پیچیده ت

خواهــد شــد.
ظرفیت هــای  و  فرصت هــا  ســرزمین  را  غنــا  وی 
بیــن  همکاری هــا  افزایــش  بــرای   بی شــمار 
سیاســی  اقتصــادی،  روابــط  گســترش  و  کشــور   2
اولویــت  کــرد:  تصریــح  و  دانســت  تجــاری  و 
جمهــوری اســامی ایران، توســعه روابــط راهبــردی 
تحریم هــای  دوران  در  کــه  اســت  کشــورهایی  بــا 
قــرار  ســلطه  نظــام  فشــار  تحت تاثیــر  ظالمانــه 
نگرفتنــد و روابــط خــود را بــا کشــورمان حفــظ کردنــد.
غنــا  امنیتــی  ارشــد  هماهنگ کننــده  دونکــور  یــاو 
گســترش  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  دیــدار  ایــن  در  نیــز 
کــرد: مایــل  کشــور خاطرنشــان  همکاری هــا بیــن 2 
ایــران  امنیتــی  تجربه هــای  از  بهره منــدی  بــه 
هســتیم. تروریســم  بــا  مقابلــه  زمینــه  در  به ویــژه 

شمخانی:

بسترهای شکل گیری تروریسم، اصلی ترین تهدیدکننده امنیت در جهان است

تاییــد  اســامی نامزدهای  اعــام  و  رســیدگی  مهلــت  پایــان  بــه  توجــه  بــا 
ــامی  ــون، اس ــق قان ــور، طب کش ــان، وزارت  ــورای نگهب ــط ش ــده توس صاحیت ش
مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  صاحیت شــده  تییــد  نامزدهــای   قطعــی 
فرمانداری هــای  بــه  بهمن مــاه   27 )سه شــنبه(  امــروز  اســامی  را  شــورای 
فرمانداری هــای  کــرد.  خواهــد  اعــام  کشــور  سراســر  انتخابیــه  حوزه هــای 
حوزه هــای انتخابیــه نیــز روز چهارشــنبه )28 بهمن مــاه( نســبت بــه انتشــار 
اســامی  اقــدام  شــورای  مجلــس  انتخابــات  از  دور  ایــن  اســامی نامزدهای 
ــامی  از روز  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــای انتخاب ــات نامزده ــرد. تبلیغ ک ــد  خواهن
پنج شــنبه )29 بهمن مــاه( آغــاز می شــود و بــه مــدت یــک هفتــه تــا 5 اســفند 

داشــت. خواهــد  ادامــه 

تبلیغــات داوطلبــان پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری هــم 
کــه از 22 بهمن مــاه آغــاز شــده، پــس از 2 هفتــه )14 روز(  5 اســفندماه بــه پایــان 

می رســد.
نیــز  اســامی  و  شــورای  مجلــس  انتخابــات  کاندیداهــای  اســفندماه،   6 روز 

دارنــد. تبلیغــات  ممنوعیــت  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 
7 اســفندماه نیــز انتخابــات دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی  و دوره پنجــم 
کشــور برگــزار خواهــد شــد.  مجلــس خبــرگان رهبــری بــه طــور همزمــان در سراســر 
کشــور  کشــور، جمعیــت واجــد شــرایط در  ــات  طبــق اعــام رییــس ســتاد انتخاب
ــد ــد ش ــزار خواه ــفندماه برگ ــه 7 اس ک ــات  ــن دور از انتخاب ــرای رأی دادن در ای  ب

 54 میلیون و 915 هزار و 24 نفر است.

 فردا اسامی داوطلبان تایید صالحیت شده قطعی انتخابات مجلس
 اعالم می شود 

2 حتما بخوانید!سه شنبه 27 بهمن ماه 139۴
حفظ حقوق مردم با رویکردهای صحیح نمایندگان ـــمـــاره 94 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

حجت االسالم و المسلمین سعیدی در نشست خبری:
سپاه، هیچ دخالتی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت



 به همت تالشگران شرکت مخابرات 

استان اصفهان؛

 شبکه 3G چهارده شهر
 استان اصفهان  افتتاح شد

ســالگرد  هفتمیــن  و  ســی  ایــام  بــا  همزمــان    
پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی  ایران، بــا همــت 
و تــاش فعــاالن عرصــه مخابــرات اســتان در 14 شــهر 

اصفهــان شــبکه 3G بــه بهــره بــرداری رســید.
مخابــرات  عمومی شــرکت  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
بی وقفــه  تاش هــای  بــا  اصفهــان،  اســتان 
شــبکه  معاونــت  جملــه  از  مختلــف،  حوزه هــای 
و  انتقــال  سیســتم های  مدیریــت  دسترســی، 
مدیریــت ارتباطــات ســیار، شــبکه 3G چهــارده شــهر 
کیــد اســتاندار اصفهــان و دیگــر  کــه مــورد تا اســتان 
اســت  گفتنــی  برقــرار شــد.  بــود،  اســتانی  مســئوالن 
ح، شــهرهای قهنویــه، ویاشــهر  بــا اجــرای ایــن طــر
کوهپایــه، خــورو بیابانــک  گلدشــت، درچــه، بــادرود، 
داران ســمیرم،  فریدونشــهر،  دهاقــان،   کلیشــاد، 
و  امکانــات  از  پیربکــران،  و  بویین میاندشــت 
ه منــد  بهــر   3G شــبکه  اطاعــات  انتقــال  ســرعت 
شــبکه  ســوم  نســل  اســت  ذکــر  گردیدند.شــایان 
تلفــن همــراه یــا 3G روشــی بــرای انتقــال اطاعــات 
ســیم بــدون  سیســتم های  و  همــراه  تلفن هــای   در 

 است.
نســل جدیــد شــبکه موبایــل بــا رویکــرد مولتی مدیــا 
انتقــال  بــرای  نســلی  کــه   GSM برخــاف  و  اســت 
ســرعت  جدیــد  نســل  ایــن  بــود،  اطاعــات  و  صــدا 
فراهــم چندرســانه ای  انتقــال  بــرای  را   زیــاد 
انتقــال  موبایــل،  شــبکه  ســوم  نســل  در  می کنــد. 
اطاعــات بــا ســرعت نســبتا زیــادی صــورت می پذیــرد 
از  اســتفاده  جدیــد،  نســل  تلفن هــای  وجــود  بــا  و 
بــا  بی ســیم،  تصویــری  ارتبــاط  قبیــل  از  امکاناتــی 

اســت. مقــدور  مناســب  کیفیــت 

مخابرات

نیــاز  بــه  اصفهــان  مســکن  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر 
گفــت:  کــرد و  انباشته شــده بخــش مســکن در ســال 95 اشــاره 
هزینــه  از  عمــده ای  بخــش  عنــوان  بــه  اداری  قیمت هــای 
ــه  ــن روی ــت؛ ای ــد یاف ــش خواه ــده افزای ــال آین ــکن، س ــازار مس ب
بــه  گــران می کنــد.  آینــده اندکــی  قیمــت مســکن را در ســال 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، احمــد تــوال در خصــوص تــداوم رکــود 
کــرد: تــدوام رکــود در بــازار مســکن، بــه  بــازار مســکن اظهــار 
کــه تمــام  خ نــداده؛ چــرا   کــه اتفــاق خاصــی ر ایــن علــت اســت 
اتفاقــات بعــد از برجــام و فرجــام بیشــتر جنبــه سیاســی داشــته و 
کشــور و بــه خصــوص بــازار مســکن  تاثیــر آن چنانــی بــر اقتصــاد 

نداشــته اســت. 
همچنــان  کــرده  ایجــاد  را  رکــود  کــه  دالیلــی  وی،  گفتــه  بــه 
بــازار  رکــود  شــد،  برطــرف  علت هــا  ایــن  گــر  ا و  اســت  باقــی 
انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر  می شــود.  برطــرف  نیــز  مســکن 
ــا توجــه بــه وضعیــت روانــی جامعــه  مســکن اصفهــان افــزود: ب

مســکن  قیمــت  شــدن  ارزان تــر  انتظــار  در  همچنــان  مــردم 
کــه ایــن خــود بــر رکــود ایــن بــازار دامــن زده اســت. وی  هســتند 
گفــت: در ســال 95 پیــش بینــی می شــود نیــاز انباشــته ای در 
کــه ایــن نیــاز در ســال های  بخــش مســکن ایجــاد شــود؛ چــرا 

گذشــته پاســخ داده نشــده اســت.

  انتظار برای ارزانی مسکن
کــه هنــوز وضعیــت روانــی جامعــه  تــوال ادامــه داد: از آن جایــی 
انتظــار ارزان تــر شــدن قســمت مســکن  را دارد، تــا ایــن شــرایط 
کــه نیــاز  باقــی اســت و مــردم خریــد نمی کننــد، مگــر بــه گونــه ای 
مســکن بــه حالــت انفجــار برســد. وی بــا بیــان اینکــه در نقطــه 
خ اجاره بهــا هــر روز رو  مقابــل انتظــار کاهــش قیمــت مســکن، نــر
بــه افزایــش اســت و ایــن نشــان از نیــاز موجــود بــوده، در حالــی 
کــه خریــدی انجــام نمی شــود، افــزود: از ســوی دیگــر قــدرت 
خریــد مــردم بســیار پاییــن اســت و تعادلــی بیــن دســتمزد آن هــا 
بــه  نــدارد؛ همچنیــن  قیمــت واحدهــای مســکونی وجــود  و 
دلیــل مشــکات موجــود ســرمایه گذاران بــه بخــش مســکن وارد 
نمی شــوند؛ امــا چــرا هنــوز مســکن یکــی از مشــکات الینحــل 
گذشــته اســت؟ تــوال معتقــد  ایــن دولــت همچــون دولت هــای 
مشــکل  حــل  بــا  ارتبــاط  در  کافــی  اراده  هنــوز  دولــت  اســت: 
کــه ایــن بخــش  مســکن نــدارد و بــا وجــود اشــتغال زایی فراوانــی 
رونــق آن چــاره ای  بــرای  کشــور  دارد، هنــوز سیاســت گذاران 

نیندیشــیده اند.
 آمارهای غلط در ذهن دولتمردان

بــه اعتقــاد توال، متاســفانه آمارهــای غلطی در ذهــن دولتمردان 
کشــور داریــم و  مبنــی بــر اینکــه خانه هــای خالــی زیــادی در 

کــه  دیگــر نیــاز بــه مســکن جدیــد نیســت، وجــود دارد؛ در حالــی 
ایــن تصــور اشــتباهی اســت و همچنــان نیــاز بــه ســاخت و ســاز 
ــل  ــه دلی ــا، ب ــر خانواده ه ــوی دیگ ــرد: از س ک ــد  کی ــم. وی تا داری
افزایــش جمعیــت خــود، نیازمنــد تغییــر و توســعه بحــث مســکن 
هســتند و ایــن فضــا را بــرای ســاخت و ســاز جدیــد مهیــا می کنــد؛ 
لکه هــای  مــا  کان شــهرهای  قدیمــی  و  شــهرهای  همچنیــن 
کــه ایــن مناطــق نیــاز بــه  زشــتی بــه نــام بافــت فرســوده دارنــد 
اســتان  مســکن  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر  دارنــد.  بازســازی 
اصفهــان بــا ارزیابــی تمــام ایــن شــرایط، بــرای پیش بینــی بــازار 
گفتــه  گفــت: از اواســط ســال 93، بارهــا  مســکن در ســال 95 
بــودم ســال 94 هیــچ انتظــاری بــرای رونــق بــازار مســکن نبایــد 
ــازار، آمــار و ارقام هــای  ــا توجــه بــه نیازمندهــای ب داشــت؛ امــا ب

کــه در ســال 95 شــاهد تحــول بــازار  موجــود نشــان می دهــد 
 مســکن باشــیم؛ مگــر اینکــه اراده دولــت بــه ایــن ســمت و ســو 
نباشــد. وی بــا ابــراز تاســف نســبت بــه اینکــه بــا تصمیمــات 
بــه  مسکن ســازی  شــرایط  مجلــس،  قوانیــن  و  دولــت 
کــرد:  بیــان  اســت،  پیگیــری  حــال  در  طورســخت گیرانه 
خ  ــر ــه شــدت شــاهد افزایــش ن متاســفانه از ابتــدای ســال 95 ب
بــا  کــره  ایــن خصــوص در حــال مذا کــه در  مالیــات هســتیم 
مســئوالن وزارت دارایی هســتیم؛ از ســوی دیگر هزینه بیمه در 
پروانــه ســاخت افزایــش یافتــه اســت. بــه گفته تــوال قیمت های 
اداری مــا کــه بخــش عمــده ای از هزینــه بازار مســکن را تشــکیل 
داده، در ســال 95 افزایــش خواهــد یافــت. ایــن رویــه قیمــت 

گــران می کنــد. مســکن را در ســال آینــده اندکــی 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

گران می شود مسکن در سال 95 

دهــه  در  گفــت:  اصفهــان  منطقــه ای  بــرق  عامــل  مدیــر 
ــا هزینــه ای  فجــر امســال، 12 پــروژه فــوق توزیــع و انتقــال ب
ــال در ســطح اســتان های اصفهــان  ــارد ری ــر 480 میلی ــغ ب بال

بــه بهره بــرداری  و چهارمحــال و بختیــاری 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، رســول  رســید. بــه 
را  بــرق  صنعــت  خدمــات  موســی رضایی، 
و  کــرد  عنــوان  درخشــان  کارنامــه ای  دارای 
گفــت: در بخــش توزیــع در اســتان اصفهــان 
در  نداریــم؛  برقــی  بــدون  روســتای  هیــچ 
بخــش انتقــال نیــز از پایــداری شــبکه خوبــی 

بــا  وی  هســتیم.  ســرآمد  کشــور  ســطح  در  و  برخورداریــم 
گفــت: امســال نیــز توانســتیم بــا  اشــاره بــه بخــش تولیــد 
مدیریــت بــر تولیــد مصــرف، تابســتان را بــدون خاموشــی 
گذاریــم و بــا پیــک شــبکه 4046 مــگاوات ایــام  پشــت ســر 
گذاریــم و چنانچــه مدیریــت  پیــک را بــه ســامت پشــت ســر 

و جابه جایــی مصــرف بــه خوبــی انجــام نمی شــد، ایــن رقــم 
کــه بــا همــکاری صنایــع و  بــه 5 هــزار مــگاوات می رســید 
کاری و برنامــه تعطیــات و تعمیــرات صنایــع  تغییــر ســاعات 
مدیــر  کنیــم.  عبــور  پیــک  از  توانســتیم  مــا 
ــرد:  ک ــرق منطقــه ای اصفهــان بیــان  عامــل ب
گرفتــن  شــبکه بــرق اصفهــان، بــه دلیــل قــرار 
همچنیــن  و  کشــور  بــرق  شــبکه  مســیر  در 
اهمیــت  از  کشــور  شــمال جنوب  کریــدور 
زیــادی برخــوردار اســت. وی ادامــه داد: در 
دارای  اصفهــان  بــرق  حــال حاضــر صنعــت 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــترک در س ــزار مش ــون و 700 ه 2 میلی
شهرســتان اصفهــان، توزیــع بــرق اســتان اصفهــان و توزیــع 
مشــترک   40 همچنیــن  و  بختیــاری  و  چهارمحــال  بــرق 
صنعتــی بــزرگ در حــوزه تحــت مدیریــت بــرق منطقــه ای 

بــه آن هــا برق رســانی می شــود. کــه  اســت  اصفهــان 

جایــگاه داران  انجمــن  رییــس  حاج محمدرضــا،  بیــژن 
کنــش بــه کاهــش قیمــت جهانــی نفت  ســوخت، اخیــرا در وا
گــران بــودن قیمــت عرضه شــده در  خــام و بنزیــن دربــاره 

گفتــه  کشــور  داخــل  ســوخت  جایگاه هــای 
اســت: باتوجــه بــه ســقوط قیمــت نفــت بــه 
کنون قیمت  بشــکه ای کمتــر از ۳۰ دالر، هــم ا
کــه در جایگاه هــای ســوخت عرضــه  بنزینــی 
می شــود، معــادل فــوب خلیــج فــارس )بــدون 
احتســاب هزینــه انتقــال( اســت. در ایــن بیــن 
کاهــش قیمــت جهانــی نفــت و  کــه  در حالــی 

کثــر کشــورهای  کاهــش قیمــت بنزیــن در ا بنزیــن منجــر بــه 
همســایه، از جملــه امــارات متحــده عربــی و ترکیــه شــده 
اســت، وزارت نفــت حــدود یــک مــاه پیــش طرحــی را بــه 
صــورت  در  کــه  دارد  کــردن  نهایــی  و  مطالعــه  دســت  در 
ــن  ــه بنزی ــت عرض ــت، قیم ــط دول ــاغ آن توس ــب و اب تصوی
از ســال آینــده بــا افزایــش روبــه رو خواهــد شــد. ماجــرا از آن 

ح »عرضــه  کنــون آخریــن مطالعــات طــر کــه هــم ا قــرار اســت 
کاس بندی شــده بنزیــن« در ســطح وزارت نفــت در حــال 
کــه پیش بینــی می شــود در صــورت تصویــب  انجــام اســت 
کان شــهرها  کثــر  و ابــاغ بهــای بنزیــن در ا
ــا افزایشــی چندیــن درصــدی همــراه شــود.  ب
کاظمــی،  معــاون وزیــر نفــت، اخیــرا  عبــاس 
در گفت وگــو بــا مهــر بــا اعــام اینکــه بــا اجــرای 
گونــه تغییــری در  ح »کاس بنــدی« هیــچ  طــر
کیفیــت و مشــخصات بنزیــن داده نخواهــد 
گفتــه اســت: امــا بنزیــن در جایگاه هــا  شــد، 
کیفیــت تقسیم بندی شــده عرضــه می شــود  کاس  در ســه 
از  را  خدمــات  کیفیــت  هســتند  مجــاز  جایــگاه داران  و 
مصرف کننــده بگیرنــد. مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و 
کــرده اســت: در صــورت  پخــش فرآورده هــای نفتــی اظهــار 
فــرآورده  ایــن  قیمــت  بنزیــن،  کاس بندی شــده  عرضــه 
نفتــی بــه صــورت تکلیفــی توســط دولــت انجــام می شــود.

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
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گران صادرات نفت ارزان و فروش بنزین 

گرانی بنزین دوباره روی میز می رود؟ سناریوی 
مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 12 پروژه مهم برق در اصفهان و چهارمحال و بختیاری

کرد: کید   شهردار بهارستان تا
بهارستان، نقش ویژه ای درحل مسایل حاشیه ای شهراصفهان دارد

سه شنبه  27 بهمن ماه 139۴

مسایل ایمنی 

برق گرفتگی و راهکارهای 
پیشگیری از آن )2(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

بهتریــن روش هــای پیشــنهادی جهــت پیش گیــری از ایــن 
نــوع برق گرفتگــی ایجــاد سیســتم ارتینــگ و عایق بنــدی 

وســایل وتجهیــزات برقــی اســت. 
در ادامــه بــه بیــان راهکارهــای الزم جهــت نجــات شــخص 

برق گرفتــه می پردازیــم.
1-حفظ خونسردی

بــه  و  حــوادث  بــا  مراجعــه  زمــان  در  آیتــم  مهم تریــن 
حفــظ  برق گرفتگــی  از  ناشــی  حــوادث  خصــوص 
در  شــرکت  بــا  موضــوع  ایــن  کــه  اســت  خونســردی 
 کارگاه هــای آموزشــی امــداد و نجــات در شــخص تقویــت 

می شود.
2-قطع مدار الکتریکی

کــه باعــث  کــه حداقــل ولتــاژی   بــه اســتحضار می رســاند 
مــرگ اشــخاص می گــردد، بیــن 40 تــا50 ولــت و جریــان 
کــه در برق گرفتگــی تجهیــزات  آمپــر می باشــد  25 میلــی 
کــرد  حفاظتــی، می بایــد آن را تشــخیص و مــدار را قطــع 
نجــات  بــرای  می بایــد  برق گرفتــه  شــخص  اطرافیــان  و 
شــوند.  مطمئــن  بــرق  کامــل  قطــع  از  مصــدوم  شــخص 
از مــورد  گاهــی بیشــتر مــردم  آ بــه علــت عــدم  متاســفانه 
کــه افــراد بــه عنــوان  ذکرشــده، بارهــا شــاهد ایــن بودیــم 
گرفتــن قطــع مــدار  شــخص نجات دهنــده بــدون در نظــر 
کــه  کردنــد  الکتریکــی اقــدام بــه نجــات فــرد حادثه دیــده 
ایــن موضــوع باعــث برق گرفتگــی فــرد یــا افــراد ناجــی شــده 

اســت.
3-جدا کردن شخص حادثه دیده

از  جلوگیــری  جهــت  مصــدوم،  کــردن  رهــا  مواقــع  در 
برق گرفتگــی شــخص ناجــی، نیــاز اســت تــا  عایقــی جهــت 
اطمینــان ماننــد چــوب خشــک، زیــر پایــی پاســتیکی و 
ــاس  ــدون تم ــرد و ب گی ــرار  ــن ق ــل، مابی ــن قبی ــواردی از ای م
و  خشــک  چــوب  ماننــد  ابــزاری  از  اســتفاده  بــا  مســتقیم 
کــرد. دســتکش پاســتیکی شــخص را از نقطــه حادثــه جــدا 

   4-تنفس مصنوعی و ماسا ژقلبی
حــوادث  بیشــتر  شــد  اشــاره  قبــا  کــه  همان گونــه 
ریــوی  می شــود و  قلبــی  ایســت  بــه  برق گرفتگــی منجــر 
زمــان طایــی بــرای نجــات ایــن مصدومــان بیــن 4 تــا 6 
زمــان  اینکــه حداقــل  بــه  نظــر  بــا  اول می باشــد؛  دقیقــه 
حضــور مأمــوران در اغلــب مــوارد بیــش از 5 دقیقــه می باشــد 
کاس رایــگان آمــوزش  لــذا توصیــه می شــود بــا شــرکت در 
ــات  ــت نج ــر در جه گامی موث ــر  ــال احم ــت ه cpr در جمعی

باشــیم. داشــته  عزیزانمــان 
کز فوریت های پزشکی 115 5-تماس با مرا

گفــت: بهارســتان، ماننــد ســایر شــهرهای حومــه    شــهردار بهارســتان 
سرویس  اقتصاد

زهرا نصیری

هزارنفــر   500 بــرای  شــهر  ایــن  دارد؛  پیشــرفت  پتانســیل  اصفهــان 
طراحی شده است و یکی ازسه شهرجدید شهرستان اصفهان به شمار می آید.

مهــدی فاتحــی در جمــع خبرنــگاران بااشــاره بــه اینکــه پتانســیل های بســیاری در 
کمــک شــهر اصفهــان بیایــد، افــزود: شــهر  کــه می توانــد بــه  بهارســتان وجــود دارد 
بهارســتان، نقــش ویــژه ای در حــل مســایل حاشــیه ای شــهراصفهان دارد و بــرای 
کمــک بــه شــهروندان و رفــع معضــات شــهری وحــل مشــکات ســرریزجمعیتی بســیار 

ــود. ــع ش ــر واق ــد موث می توان
از  بعــد  افــزود:  بهارســتان  بــه  مســئوالن  برخــی  نامناســب  دیــد  از  انتقــاد  بــا  وی 
برروی کارآمــدن شــهردار جدیــد اصفهــان، تعامــل بهتــری را بــا ایــن مجموعــه و بــرای 

حــل و فصــل بهتــر امــور شــاهد هســتیم.
  بهارستان، باعث جلوگیری از تشکیل حلبی آباد ها دراصفهان می شود

ــه 300هــزار نفــر   ــا 8 ســال آینــده، نزدیــک ب ــا اســتقرار جمعیــت  ت ــرد: ب ک ــح   وی تصری
در بهارســتان، از ایجــاد حلبی آباد هــا در شــهر اصفهــان جلوگیــری می شــود؛ بنابرایــن 
ــه ایــن شــهر  کــه توجــه ویــژه ای ب وظیفــه شــهرداری و شــورای شــهر اصفهــان اســت 
کننــد. کــه نقــش حمایت کننــده بــرای اصفهــان دارد، دفــاع  داشــته باشــند و از شــهری 

بهارســتان  توســعه  و  بالندگــی  محصــول  کــرد:  خاطرنشــان  بهارســتان  شــهردار    
کانشــهر  جلوگیری از رشــد مســایل حاشــیه ای در 
جدیــد  شــهر  ایــن  کــه  چــرا  اســت؛  اصفهــان 

دارد. زیــادی  پذیــری  مهاجــر  ظرفیــت 
ــه اینکــه آمــار دقیقــی از جمعیــت  ــا اشــاره ب وی ب
شــهر بهارســتان در دســت نیســت، ادامــه داد: از 
مجموعــه یــازده هــزار واحــدی مســکن مهــر در 
بهارســتان، تنهــا دو هــزار و 500 واحــد نیمه تمــام 
کــه پیش بینــی می شــود تــا خــرداد ســال  اســت 
مهــر  مســکن  ســاخت  برســد.  اتمــام  بــه  آینــده 
موجــب شــده تــا جمعیتــی در حــدود 30 هــزار نفــر 

ــه جمعیــت ایــن شــهر اضافــه شــود. ب
از  بخشــی  اینکــه  بیــان  بــا  بهارســتان  شــهردار 
می توانــد  اصفهــان  شــهر  بــزرگ  پروژه هــای 
گفــت:  شــود،  اجــرا  بهارســتان  جدیــد  شــهر  در 

درحــال حاضــر شــهر اصفهــان بــرای پذیــرش جمعیــت ظرفیــت نــدارد و شــهرهای 
حومــه ایــن شــهر ماننــد بهارســتان، شــاهین شــهر و ... بــه عنــوان شــهرهای میانــی و 

کننــد. رفــع  را  اصفهــان  مشــکات  از  بخشــی  می تواننــد  خدمات رســان 
گفــت: میــزان  فاتحــی همچنیــن بــا اشــاره بــه رشــد 1.3 درصــدی شــهر بهارســتان 
کشــور 1.3 درصــد بــوده اســت و رشــد شــهر بهارســتان نیــز از ایــن الگــو  رشــد شــهرهای 
تبعیــت می کنــد. بودجــه 95 شــهرداری بهارســتان نیــز بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت 
ایــن شــهر رشــد شــایان توجهــی داشــته اســت و از  9 میلیــارد تومــان در ســال 1392 بــه 

90 میلیــارد تومــان رســیده اســت.
  افزایش سرانه فضای سبز بهارستان به 14متر مربع

ــع در ســال  گفــت: ســرانه فضــای ســبز ایــن شــهر از 12.5 متــر مرب شــهردار بهارســتان 
ع فضــای ســبز ایــن  92 بــه 14 متــر مربــع در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت و مجمــو

شــهر درحــدود 130 هکتــار اســت.
گفــت: بزرگ تریــن پــروژه  وی بــا اشــاره بــه پروژه هــای عمرانــی و خدمــات شــهری 
گذشــته، پــروژه 20 میلیــارد تومانــی پســاب و تامیــن  شــهرداری در طــول دو ســال 
آب فضــای ســبز اســت و پســاب شــهر توســط شــرکت آب منطقــه ای خریــداری شــده 

اســت.
گفــت:  کــرد و  وی در ادامــه بــه بســته شــدن بودجــه ســال آینــده ایــن شــهرداری اشــاره 
کــه بــا توجــه بــه بودجــه 500  بودجــه ســال آینــده، 900 میلیــارد ریــال بســته شــده 
ــی داشــته اســت.در بخــش توافق هــای ملکــی  ــی، امســال افزایــش خوب ــارد ریال میلی
کــه ایــن هــم در مســیر تصویــب نهایــی اســت. هــم 3 هــزار میلیــارد ریــال توافــق داریــم 

هــم  کــرد:  تصریــح  بهارســتان  شــهردار 
مســیر  در  اتوبــوس  دســتگاه   52 کنــون  ا
کــه بیشــتر آن هــا نــو  اصفهــان فعــال هســتند 
که  یــا نوســازی شــده انــد؛ امــا در تنهــا خطی 
در اختیــار شــهرداری اصفهــان اســت )خــط 
بی کیفیت تریــن  به کارگیــری  شــاهد   )53
در  ایــن  و  هســتیم  موجــود  اتوبوس هــای 

شــأن مــردم منطقــه نیســت.
شــهر  ســبز  فضــای  ســرانه  مجموعــه  وی 
و  کــرد  هکتارعنــوان   120 را  بهارســتان 
شــهر  بــرای  ســبز  فضــای  ســرانه  افــزود: 

اســت. مربــع  متــر   14.5 حاضــر  زمــان  در  شــهروند 
گفــت: بــه زودی ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری بهارســتان را نیــز  وی 

کــرد. راه انــدازی خواهیــم 
ــه  ــه پروژه هــای انجــام شــده در ایــن شــهرگفت: راه انــدازی چهــار خان وی بااشــاره ب
کــودک و نوجــوان، بهره بــرداری  فرهنــگ، فرهنگســراهای ایثــار و شــهادت، بانــوان و 
کیهــان، بتن ریــزی و پــی ریــزی فرهنگســرای بــزرگ شــهر بهارســتان  از ورزشــگاه 
ــرای تامیــن آبیــاری فضــای ســبز، ســاخت  ــی پســاب ب ــد پــروژه 200 میلیــارد ریال  خری
ایســتگاه آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی بهارســتان بــا اعتبــار 40 میلیــارد ریالــی و 
پیاده روســازی در برخــی خیابان هــا از جملــه محــور بهشــت، از دیگــر فعالیت هــای 

ــت. ــوده اس ــته ب گذش ــال  ــک س ــتان در ی ــهرداری بهارس ش
کارشناسی شده نیست   محل احداث سیتی سنتر اصفهان 

شــهردار بهارســتان در ادامــه نیــز محــل احــداث مرکــز خریــد )ســیتی ســنتر( اصفهــان 
گفــت: ایــن مــکان تجــاری، مســبب بــروز معضــات  کــرد و  کارشناسی نشــده عنــوان  را 

گلــوگاه ترافیکــی جنــوب اصفهــان اســت. ترافیکــی در 
کار ایــن مجموعــه  کنــون بــا وجــود 30درصــد پیشــرفت   فاتحــی بااشــاره بــه اینکــه تا
بیــان  هســتیم،  شــاهد  هفتــه  پایانــی  روزهــای  در  به ویــژه  را  زیــادی  ترافیــک 
ســنتر(  بزرگ)ســیتی  ح  طــر ایــن  اجــرای  کار  می دهــد  نشــان  مســئله  داشــت:این 

اســت. نشــده  کارشناســی  اصفهــان  گلوگاهــی  درمحــور 
 وی همچنیــن بااشــاره بــه توجــه خــاص شــهرداری بهارســتان بــه مقولــه ورزش 
گرفتــه، اولیــن پیســت دوچرخــه ســواری  افــزود: خوشــبختانه بــا تاش هــای صــورت 
اطلــس  باشــگاه  همــکاری  بــا  کوهســتان 

دربهارســتان افتتــاح شــد.
جــاری  هفتــه  در  اظهاراینکــه  بــا  وی 
توافــق  بــا  نیــز  مســیل  پــروژه  کلنگ زنــی 
عمــران  شــرکت  و  شــهرداری  همــکاری  و 
ــروژه  گفــت: ایــن پ بهارســتان انجــام شــد، 
در راســتای عمــل بــه تعهــدات باقی مانــده 
ــه در فازهــای 2  ک از ســوی شــرکت عمــران 
و 3 و بخشــی از فــاز 1 بایــد بــه مرحلــه اجــرا 

اســت. شــده  طراحــی  می رســید، 
بــر  کیــد  تا بــا  بهارســتان  شــهردار 

پــروژه  ایــن  ارجــای  بــرای  پیمانــکار  انتخــاب  مرحلــه  در  کنــون  ا هــم  اینکــه 
دو  از  بایــد  کــه  اســت  پــروژه  ایــن  هزینــه  میلیــارد   100 داشــت:  اظهــار  هســتیم 
را  اجرایــی  دســتگاه های  دیگــر  کمــک  البتــه  و  شــود  بودجــه  تامیــن   محــل 

نیاز دارد.
  احداث درمانگاه تامین اجتماعی در بهارستان

کل بودجــه  کــرد: تــاش می کنیــم در ســال 95 بــا یــک حرکــت جهــادی  وی تصریــح 
شــهرداری بهارســتان را بــه ســمت محله هــا و ایجــاد زیــر ســاخت ها در محله هــای 
بیشــتر  چــه  هــر  شــهری  ازخدمــات  را   3 و   2 فاز هــای  و  ســرازیر   بهارســتان  شــهر 

کنیــم. بهره منــد 
میــدان  یــک  محله هــا،  کــز  تمامی مرا در  آینــده  ســال  داشــت:  بیــان  مســئول  ایــن 
کــه در زمینــه آســفالت،جدول  کارگاهــی بــزرگ را شــاهد خواهیــم بــود و معضاتیــرا  

کرد.  بلوک فرش و مناطق محله ای وجود دارد، به صورت جدی مرتفع خواهیم 
فاتحــی همچنیــن خبــر از احــداث درمانــگاه تامیــن اجتماعــی در بهارســتان داد و 
کل تامیــن اجتماعــی  گرفتــه مابیــن شــهرداری و اداره  گفــت: بــا توافقــات صــورت 
کلنگ زنــی ایــن پــروژه انجــام خواهــد شــد تــا مــردم  اســتان اصفهــان،  ســال آینــده 

مشــکل تــردد بــه شــهر اصفهــان بــرای امــور بیمــه ای خــود نداشــته باشــند.
شــهر  فرهنگــی  مســایل  بــه  توجــه  افــزود:  وی 
کــه  قرارداده ایــم  اولویــت  در  نیــز  را  بهارســتان 
کانون هــای  راه انــدازی  طریــق  از  کار  ایــن 
زیســت  محیــط  و  هنــری  و  ادبــی  شــهری، 
اســت؛ همچنیــن 4 خانــه فرهنــگ در ایــن شــهر 
در  آن  بــزرگ  فرهنگســرای  و  شــده  راه انــدازی 

. اســت  ســاخت  حــال 
کلیــه  از  بهارســتان  کــرد:  کیــد  تا پایــان  در  وی 
قابلیت هــا برخــوردار اســت و می توانــد یــک شــهر 
گر مســئوالن  کشــوری باشــد؛ ا در مقیــاس پایلوت 
ــه  ــند، ب ــته باش ــه داش ــه آن توج ــتان ب ــهر و اس ش
کــه درحــال پایه گــذاری در ایــن  ســبب امکاناتــی 
مشــکات  از  بســیاری  می توانــد  اســت،  شــهر 

ــد. کن ــل  ــل و فص ــان را ح ــی اصفه جمعیت



جلسه ساماندهی متکدیان 
استان اصفهان  تشکیل شد

  جلســه فوریت هــای اجتماعــی و ســاماندهی متکدیان 
کل دفتــر امــور  اســتان اصفهــان، بــا حضــور ابراهیمــی ، مدیــر 
اجتماعــی اســتانداری اصفهــان، دکتــر فرشــاد، معــاون امــور 
اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان  و دیگــر اعضــای عضو 
کمیتــه، در محــل مرکــز اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی  ایــن 

اســتان اصفهــان تشــکیل شــد. 
ارتقــای خدمــات  بــه منظــور  کــه  ایــن جلســه  ابتــدای  در 
و  اجتماعــی  فوریت هــای  وضعیــت  بررســی  کیفــی، 
ارایــه  و  هم افزایــی  هــدف  بــا  متکدیــان  ســاماندهی 
و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  حوزه هــای  در  مناســب  خدمــات 
سالم ســازی محیــط شــهروندی برگــزار شــد، دکتــر فرشــاد، 
معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان ضمــن 
خیــر مقدم گویــی بــه حضــار بــه بیــان عملکــرد بهزیســتی 
گذشــته  ســال   10 در  متکدیــان  ســاماندهی  خصــوص  در 
هم اندیشــی  و  هم افزایــی  لــزوم  بــر  وی  پرداخــت. 
گرفتــن   کمــک  کــرد و  کیــد  کمیتــه تا دســتگاه های عضــو 
خدمــات  ارایــه  راســتای  در  را  مردم نهــاد  انجمن هــای  از 
امــور  معــاون  برشــمرد.  ضــروری  ثمــر  مثمــر  و  مطلــوب 
افــزود:  ادامــه  در  اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  اجتماعــی 
کمبود هــا و مشــکالتی  بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا وجــود 
کل اســتان  کــه در ایــن رابطــه داشــته، در راســتای پوشــش 
داده  صــورت  خوبــی  تــالش  خدمــات  ارایــه  لحــاظ   از 

است. 

 تجهیز هواشناسی کاشان
گرد و غبار   به سنسور ویژه 

تجهیــز  از  اصفهــان  اســتان  هواشناســی  کل  مدیــر   
گــرد و  کاشــان بــه سنســور ویــژه  دســتگاه های هواشناســی 

داد. خبــر  آینــده  ســال  گرمــای  فصــل  از  قبــل  تــا  غبــار 
گــزارش کیمیــای وطــن مجیــد بیجنــدی روز دوشــنبه در  بــه 
حاشــیه نشســت هم اندیشــی مدیــران هواشناســی اســتان 
اظهــار  بــا خبرنــگاران  وگــو  گفــت  کاشــان در  اصفهــان در 
کــه بــه ایــن  کاشــان نخســتین شــهر اســتان اســت  داشــت: 

سنســور مجهــز می شــود. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه خشکســالی های منطقــه و اســتان 
دســتگاه های  تجهیــز  ک،  خــا و  گــرد  پدیــده  وقــوع  و 
هواشناســی بــه ایــن سنســورها، امــکان پیش بینــی میــزان 
ک را از دو روز قبــل از وقــوع پدیــده، اطــالع رســانی  گــرد و خــا
ح را پنــج میلیــارد ریــال عنــوان  می کنــد. وی اعتبــار ایــن طــر
و  گــرد  معــرض  در  تمامی شهرســتان های  افــزود:  و  کــرد 
ــه ایــن سنســور مجهــز  غبــار در اســتان شناســایی شــدند و ب

خواهنــد شــد. 

اخبار کوتاه

استاندار یزد:
 سرمایه گذاری ها باید بر اساس 

آمایش سرزمینی و آینده نگری باشد
خصــوص  در  بایــد  مدیــران  گفــت:  یــزد  اســتاندار   
آینده نگــری عمــل  و  زیــاد  بــا دقــت  ســرمایه گذاری 
و  کارشناســی  صــورت  بــه  فعالیت هــا،  و  کننــد 
آمایــش  ع  موضــو جملــه  از  مــواردی  درنظرگرفتــن 

رود. پیــش 
گــزارش کیمیــای وطــن، ســیدمحمد میرمحمدی  بــه 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع  در نشســت اعضــای 
ــر اینکــه مســئوالن نبایــد در حــوزه  کیــد ب ــا تا تولیــد، ب
کننــد  ســرمایه گذاری احساســی و شــتاب زده عمــل 
بــود درســت  گذشــته  تصمیم هــای  گــر  ا  افــزود: 

کنــون ســرمایه گذاران و واحدهــای صنعتــی اســتان   ا
بــا مشــکل مواجــه نبودنــد.

خاطرنشــان  یــزد  اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
صنعــت  حــوزه  در  خاصــی  شــرایط  بــا  امــروز  کــرد: 
وام هــای  وصــول  از  پــس  زیــرا  هســتیم؛  روبــه رو 
عقب مانــده  قســط های  بــا  گذشــته  در  شــیرین 
همگانــی  صــدر  ســعه  بــا  بایــد  و  شــده ایم  روبــه رو 

کنیــم. رفــع  را  مشــکل ها 
وی بــا بیــان اینکــه چــاره ای جــز رفــع مشــکل های 
از  بیــن  ایــن  در  افــزود:  نیســت،  صنعــت  حــوزه 
و  کارگــران  و  ســرمایه گذاران  از  تعــدادی  ســو  یــک 
دســتگاه های  و  مقــررات  و  قوانیــن  دیگــر  ســوی  از 
قانــون  اســاس  بــر  بایــد  کــه  داریــم  را   نظارتــی 

کنند. عمل 
شــمار  افزایــش  از  نگرانــی  اظهــار  بــا  مســئول  ایــن 
ادامــه  اســتان  در  ســرامیک  و  کاشــی  واحدهــای 
ــرامیک در  ــی و س کاش ــت  ــا انباش ــه ب ک ــی  داد: در حال
کارخانه هــا روبــه رو هســتیم، دو واحــد دیگــر در دهــه 

رســید. بهره بــرداری  بــه  فجــر 
تصمیم هــای  گــر  ا اینکــه  بیــان  بــا  میرمحمــدی 
مواجــه  مشــکل  بــا  کنــون  ا بــود،  درســت  گذشــته 
فعالیت هــای  در  نبایــد  مســئوالن  افــزود:  نبودیــم، 

کننــد. عمــل  شــتاب زده  و  احساســی  خــود 
از  مــواردی  در  چنــد  هــر  داد:  ادامــه  یــزد  اســتاندار 
بــه  شــیرکوه،  حفــظ  و  ســبز  فضــای  ایجــاد  جملــه 
اصــرار  و  کیــد  تا اســتان،  در  حیــات  عامــل  عنــوان 
ع  زیــادی داریــم امــا در ســرمایه گذاری بایــد بــه موضــو
کارشناســی و درنظرگرفتــن حریم هــا و توســعه شــهرها 

و روســتاها توجــه ویــژه ای شــود.
یــزد  در  صنایعــی  بایــد  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
کــه متناســب بــا شــرایط اســتان باشــند   مســتقر شــوند 
و شــرایط رقابــت و بــازار مناســب بــرای آن هــا فراهــم 

باشــد.

یزد

ســرمایه گذاری  فرصت هــای  بررســی  نشســت  در   
کرمــان، شــرایط اســتان بــرای جــذب 26 تــا 30 میلیــون 
و  بحــث  مــورد  پســاتحریم  دوران  در  ســرمایه  دالر 

گرفــت. قــرار  تحلیــل 
ــی ــاق بازرگان ــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومی ات گ ــه   ب

کرمــان،  اســتان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
بــا  کــه  نشســت  ایــن  در  کرمــان  اتــاق  نایب رییــس 
انســانی منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون   حضــور 
کل اتــاق  کل امــور اقتصــادی اســتانداری و دبیــر   مدیــر 
را  ایــن جلســه  از برگــزاری  کرمــان برگــزار شــد، هــدف 
بررســی شــرایط، نیازهــا و امکانــات اســتان بــرای جــذب 
بخشــی از ســرمایه های دوران پســاتحریم بــه صــورت 
اعــالم  خودگــردان  فاینانــس  یــا  فاینانــس  مســتقیم، 

کــرد. 
وجــود  بــا  افــزود:  طبیــب زاده  ســیدمهدی 
ســرمایه گذاری  حــوزه  در  بســیار  محدودیت هــای 
ســرمایه  جــذب  میــزان  اخیــر  ســال  دو  طــی  اســتان، 
خ رشــد اقتصــادی اســتان در  مناســب و همچنیــن نــر
کشــور بیشــتر بــوده و در نتیجــه  ایــن مــدت از متوســط 

اســت.  شــده  ایجــاد  خوبــی  اشــتغالزایی 

وی بــه ســابقه خــوب اســتان در جــذب ســرمایه گذاری 
کیــد بــر اســتفاده از فرصت هــای  خارجــی اشــاره و بــا تا
مســئولیت  اتــاق،  کــرد:  خاطرنشــان  پســابرجام 
و  پذیرفتــه  را  اســتان  دبیرخانــه ســتاد ســرمایه گذاری 
بــا عالقــه، جــذب ســرمایه گذاری در اســتان را پیگیــری 

. می کنــد
کــرد: بیش از 26 تــا 30 میلیون دالر  طبیــب زاده تصریــح 
ح بــزرگ در جنــوب و شــمال اســتان بــا مشــخصات  طــر

کامــل شــامل عنــوان، محــل و میــزان ســرمایه گذاری 
میــزان  ایــن  جــذب  بــرای  بایــد  کــه  شــده  مشــخص 

کــرد.  تــالش  ســرمایه گذاری 
ــذب  ــرای ج ــتر ب ــای بیش ح ه ــه طر ــر ارای ــد ب کی ــا تا وی ب
بــه  گفــت: بهتــر اســت  گردشــگری  ســرمایه در حــوزه 
کویــر لــوت و ُبنــدر  گردشــگری  ح هایــی ماننــد پــروژه  طر
الیــاف طبیعــی در  هنــزا و همچنیــن در زمینــه تولیــد 
گنــج، بــه عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی  قلعــه 

بیشــتر پرداختــه شــود و همــه بخش هــای اســتان بــرای 
گــذار خارجــی بــا هــدف تغییــر چهــره  جــذب ســرمایه 

کننــد. منطقــه تــالش 
صنعــت  بــه  ویــژه  توجــه  بــر  همچنیــن  طبیــب زاده، 
ــزود:  ــرد و اف ک ــد  کی ــرمایه گذاری تا ــذب س ــال را در ج زغ
کرمــان چــاره ای  گــر در شــرایط فعلــی بــرای زغال ســنگ  ا
بــه عنــوان  ع همیشــه  ایــن موضــو اندیشــیده نشــود، 

یــک معضــل در اســتان باقــی خواهــد مانــد. 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتانداری 
کیــد بــر اینکــه  کرمــان نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا تا
ــاور  ــرمایه گذاری را ب ــذب س ــرای ج ــتان ب ــوان اس ــد ت بای
کــرد: اجرایــی شــدن ســرمایه گذاری های  کــرد، اظهــار 
ح مثلــث توســعه اســتان، نتیجــه  دو ســال اخیــر در طــر
از  بایــد  کنــون  ا و  اســت  بــوده  همگانــی  بــاور  همیــن 
بــرای  را  بهره بــرداری  بهتریــن  پســابرجام  فرصــت 
کــرد:  انجــام داد. محمدرضــا فتــوت تصریــح  اســتان 
اســتان  مجموعــه  کــردن  توانمنــد  بــا  بتــوان   بایــد 
بــه  واردشــده  ســرمایه گذاری های  درصــد   15 تــا   10
کار ارایــه  کــرد؛ الزمــه ایــن  کشــور در پســابرجام را جــذب 
کارشناسی شــده و قابــل دفــاع خواهــد بــود. ح هــای  طر

کرمان عنوان شد:  در نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری در 

کرمان برای جذب سرمایه گذاری در پساتحریم بررسی شرایط استان 

امــداد اســتان  کمیتــه  آمــوزش  امــور فرهنگــی و  مدیــر 
اصفهــان از اعــزام یــک هــزار و 230 نفــر از مددجویــان 
تحــت حمایــت در ایــن اســتان بــه مشــهد مقــدس خبــر 

داد.
امــداد  کمیتــه  خبــری  ســایت  گــزارش  بــه 
کمیتــه  اینکــه  بیــان  بــا  میرزایــی  محمــد 
فجــر  دهــه  در  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد 
تــدارک  متنوعــی  فرهنگــی  برنامه هــای 
اظهــار  اســت،  کــرده  برگــزار  و  دیــده 
هــر  امــداد  کمیتــه  فرهنگــی  امــور  داشــت: 

بــرای  را  دینــی  و  فرهنگــی  ع  متنــو برنامه هــای  ســال 
قالــب  در  پوشــش،  تحــت  خانواده هــای  بهره گیــری 
جمکــران  و  قــم  مقــدس،  مشــهد  زیارتــی  ســفرهای 
نیــز  امســال  و  دیــده  تــدارک  مذهبــی  کــن  اما ســایر  و 
اســالمی   انقــالب  پیــروزی  فجــر  دهــه  بــا   همزمــان 

یــک هــزار و 230 نفــر از مددجویــان تحــت پوشــش را بــه 
کــرد.  مشــهد مقــدس اعــزام 

مددجــو  تعــداد  ایــن  اعــزام  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
160 میلیــون تومــان هزینــه دربرداشــته 
ســفر  ایــن  طــول  در  افــزود:  اســت، 
مذهبــی  و  فرهنگــی  برنامه هــای 
متعــددی در راســتای تقویــت باورهــای 
ــادی  ــی و اعتق ــای مذهب ــی و ارزش ه دین

شــد. اجــرا 
کمیتــه  آمــوزش  امــور فرهنگــی و   مدیــر 
کــرد : یکــی از مســایل  امــداد اســتان اصفهــان تصریــح 
کمیتــه امــداد، حضــور  اساســی اجــرای هــر برنامــه ای در 
برنامــه  ایــن  در  کــه  اســت  خّیــران  مشــارکت  و  مــردم 
ــه امــداد و  کمیت ــز نیمــی از هزینه هــا توســط  فرهنگــی نی

نیمی دیگــر توســط خّیــران تامیــن شــد.

اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
می تواننــد  اصفهانــی  شــهروندان  کنــون  هم ا گفــت: 
الکترونیــک شهرســازی  تحقــق  از  گام  نخســتین   در 

کلیــه  و  خــود  ک  پــال پایــه  اطالعــات  از 
اداره  گــزارش  بــه  یابنــد.  گاهــی  آ ک هــا  پال
اصفهــان شــهرداری  رســانه ای   ارتباطــات 
از  صمصام شــریعت  ســیدجمال الدین 
شهرســازی  گام  نخســتین  عملــی  تحقــق 
کــرد:  اظهــار  و  داد  خبــر  الکترونیکــی 
کنــون شــهروندان اصفهانــی بــا مراجعــه  هم ا

می تواننــد   ESUP اینترنتــی  اطالع رســانی  ســامانه  بــه 
ک هــا )شــامل  کلیــه پال ک خــود و  از اطالعــات پایــه پــال
مجــاز  طبقــات  تعــداد  عقب نشــینی،  کاربــری،  ع  نــو
وی  یابنــد.  گاهــی  آ اصفهــان  شــهر  ســطح  در   )... و 
بــرای  درآمــد  و  شهرســازی  مکانیــزه  سیســتم  افــزود: 

ــه ســاختمانی، در حــال تهیــه  صــدور الکترونیکــی پروان
اســت و در بهــار ســال آینــده تکمیــل می شــود. معــاون 
اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی 
اطالع رســانی  ســامانه  راه انــدازی  بــه 
 )ESUP( شــهروندان  بــه  اینترنتــی 
کلیــه شــهروندان  افــزود: در حــال حاضــر 
ســایت طریــق  از  می تواننــد   اصفهانــی 
اطالعــات   http://Esup.isfahan.ir  
کننــد. کســب  مربــوط بــه ملــک خــود را 
آخریــن  از  گاهــی  آ تصریــح  کــرد:  وی 
ک عمــل در مناطــق  ح هــای مصــوب ابالغــی و مــال طر
کاربری هــا  مصــوب،  ارتفاعــات  اصفهــان،  شــهرداری 
عقب نشــینی  میــزان  و  بدنــه  خطــوط  گذربندی هــا، 
ک هــای ســطح شــهر و دسترســی بــه نقشــه های  کلیــه پال

هوایــی ســال 92 در ایــن ســامانه ارایــه شــده اســت.

)ESUP( با راه اندازی سامانه اطالع رسانی
 امکان دسترسی اینترنتی شهروندان اصفهانی 

کلیه اطالعات پالک ها فراهم شد به 

 اعزام یک هزار و 230 نفر از مددجویان 
کمیته امداد استان اصفهان به مشهد مقدس

4در شـهـــر حتما بخوانید!سه شنبه  27 بهمن ماه 139۴
جلسه ساماندهی متكدیان استان اصفهان  تشكیل شد ـــمـــاره 94 ســـــال دوم        ݡسݒ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  دهقانی   علیرضا  کالسه 636/94خواهان  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه  به طرفیت سید محمد پور محمدی تقدیم نموده است . وقت رسید گی برای 
روز ........ مورخ95/1/16ساعت 5 تعیین گردیده است باتوجه  به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشرتا 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 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه     
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: 32481/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

ابالغ وقت دادرسی به خانم فرشته الیاسی پور فرزند قادر – صادق الیاسی پور فرزند 
قادر موضوع شکایت خانم طاهره نوری رانینی فرزند محمد علی مبنی بر سرقت گوشی 
همراه که تحت کالسه 941070 ثبت شعبه 111 کیفری دو اصفهان شده است به علت نا 
معلوم بودن محل اقامت خوانده در خواست ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب 
طبق ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 برای یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می شود که در تاریخ 1395/1/29 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی درشعبه 111 دادگاه 
کیفری 2 اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. شماره : 

32492/م الف مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه کیفری 2 اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980350100819شماره  پرونده:  9410100350110659شماره  ابالغیه:  شماره 
شعبه: 940961 تاریخ تنظیم: 1394/11/17 خواهان بانک ملت با مدیریت علی رستگار  
دادخواستی به طرفیت خواندگان رسول رحمانی و حسن رضا خانی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت.... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 
ارجاع و به کالسه  9409980350100819ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/07 و 
ساعت 11:15تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضر گردد.شماره: 32501/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم شایسته داوری فرزند محمد  دادخواستی به طرفیت خوانده مسعود فخر 
المباشری فرزند نعمت اهلل به خواسته طالق  تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع 
و به کالسه پرونده 940236ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/21 و ساعت 10 صبح 
تعیین 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 گردند.شماره: 

32504/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم مینا نوروزی فرزند محمد باقر دادخواستی به طرفیت خوانده جهانگیر خدا 
ترس فرزند غالمرضا به خواسته طالق  تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع و به کالسه 
پرونده 940860ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/18 و ساعت 11 صبح تعیین 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 گردند.شماره: 32505/م 

الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم سمیه حق شناس جزی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده 
رامین محمود زاده طاقانکی فرزند محمود به خواسته طالق  تقدیم دادگاه های خانواده 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   
ارجاع و به کالسه پرونده 940841ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/16 و ساعت 9 
صبح تعیین 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 گردند.شماره: 

32506/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم سیما عبدالهی پپدنی فرزند سلطانعلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  خانواده  دادگاه های  تقدیم  طالق   خواسته  به  مسلم  فرزند  بکعان  نادر 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع 
و به کالسه پرونده 940866 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/22 و ساعت 11 
صبح تعیین 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 گردند.شماره: 32507/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان –

 مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم زهرا صیام پور فرزند علی  دادخواستی به طرفیت خوانده محسن الماسی 
کوپائی فرزند احمد به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع 
و به کالسه پرونده  940903ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/16 و ساعت 8/30 
صبح تعیین 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 گردند.شماره: 

32508/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم نبیال رحیمی فرزند محمد حکیم  دادخواستی به طرفیت خوانده وحید اهلل 
فیضی فرزند میرزا به خواسته ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع 
و به کالسه پرونده  941256ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/24 و ساعت 10 صبح 
تعیین 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 گردند.شماره: 

32510/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی
آگهی ابالغ

خواهان خانم الهام عباسی اسکندری فرزند فرج اهلل دادخواستی به طرفیت خوانده میثم 
علی محمدی فرزند منصور به خواسته طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع 
و به کالسه پرونده  940901ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/24 و ساعت 10/30 
صبح تعیین 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 
 گردند.شماره: 32511/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی 

امیرانی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410106837102615شماره پرونده: 9409986837100178شماره بایگانی 
شعبه: 940783 تاریخ تنظیم: 1394/11/06 خواهان / شاکی خدیجه احمدی دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم  حسن حالج مفرد به خواسته طالق به درخواست زوجه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم 
11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 1 - اتاق 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986837100178ثبت  کالسه   به  و  105ارجاع  شماره 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و  آن1395/02/20 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32528/م الف 
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – حسین

 شفیعی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410106837102746شماره پرونده: 9409986837100242شماره بایگانی 
شعبه: 940861 تاریخ تنظیم: 1394/11/12 خواهان / شاکی زیبا عابدپور دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم  امیر حسین سلیمی به خواسته طالق به درخواست زوجه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم 
11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 1 - اتاق 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986837100242ثبت  کالسه   به  و  105ارجاع  شماره 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:15تعیین  ساعت  و  آن1395/01/24 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32529/م الف 
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – حسین 

شفیعی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410100350711828شماره پرونده: 9309980350701156شماره بایگانی 
به  دادخواستی  امینی  سعید  خواهان  تنظیم: 1394/11/16  تاریخ  شعبه: 931337 
طرفیت خواندگان امیر غریب و ابراهیم قدیم ماللو به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  
9309980350701156ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/03 و ساعت 11:30تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
امور مدنی و دستور  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  ماده 73 
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: 32533/م الف منشی  شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –

 حیدر علی هاشم پور
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410100350711958شماره پرونده: 9409980350700929شماره بایگانی 
شعبه: 941038 تاریخ تنظیم: 1394/11/17 خواهان حمید نظری خوزنی دادخواستی 
به طرفیت خوانده علی طیبی جبلی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409980350700929ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/18 و ساعت 12:30تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس  در یکی 
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: 32534/م 
علی  حیدر   – اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   7 شعبه  منشی    الف 

هاشم پور



کــرد  کهــن« اعــام  کارگــردان »ســرزمین  کیمیــای وطــن :    
کــه حــدود ۲۳  کــه اوایــل اســفند فــاز ســوم ایــن ســریال 
کلیــد زده می شــود و بازیگــران جدیــدی  قســمت اســت، 
گــزارش خبرگــزاری  هــم بــه آن اضافــه خواهنــد شــد. بــه 
ربیــع، کمــال تبریــزی بــا اشــاره به ســریال »ســرزمین کهن« 
از شــبکه ســه پخــش و ســپس  از آن  کــه چنــد قســمت 
ــریال  ــن س ــده ای ــال آین ــز س ــرد: پایی ک ــان  ــد، بی ــف ش متوق
ــم  ــی ه ــات قبل ــم اصاح ــا امیدواری ــی رود و م ــن م روی آنت
کنیــم. وی  بازگــردد و مــا ســریال را بــدون حذفیــات شــروع 
ادامــه داد: مــا امیدواریــم پخــش ســریال را دوبــاره از اول 
کنیم؛چــون حــدود دو قســمت  ــدون حذفیــات شــروع  و ب
ســریال زمانــی کــه نمایــش داده شــد، حــذف شــد و ایــن بــار 
ــکل  ــر و ش ــریالی س ــردد و س ــمت بازگ ــت آن دو قس ــرار اس ق
دارتــر نمایــش داده شــود و صرفــا ممیزی هایــی داشــته 

باشــد.
حذف دو قسمت از سریال باعث سوءتفاهم شد

ــه  ک ــی  ــاره تغییرات ــن« درب که ــرزمین  ــریال »س ــردان س کارگ
قــرار بــود در ایــن ســریال بــه وجــود آیــد، از جملــه تغییــر یک 
کــرد: قــرار بــود اســم خانــوده بختیاری هــا تغییــر  نــام اظهــار 
کــه هنــوز نظــر قطعــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد  کنــد  پیــدا 
کــه ســریال پخــش شــد، بــه دلیــل حــذف  و اتفاقــا زمانــی 
آن دو قســمت، ایــن ســوءتفاهم ها پیــش آمــد. وی دربــاره 

گفتــه شــده بــود در ســریال  کــه پیــش از ایــن  اصاحاتــی 
انجــام گرفتــه اســت، توضیــح داد: اصاحیه هایــی که قبا 
کــه قــرار اســت آن تغییــرات بــه  داشــتیم خیلــی عمــده بــود 
ــام  ــری انج ــات مختص ــا اصاح ــردد و تنه ــت اول بازگ حال
ــاره  ــا ســوءتفاهم ها برطــرف شــود. تبریــزی درب می شــود ت
کــرد: مــا اوایــل  زمــان شــروع فــاز ســوم ایــن پــروژه تصریــح 
اســفند فــاز ســوم ایــن ســریال را کلیــد خواهیم زد کــه حدود 
۲۳ قســمت اســت و بازیگــران جدیــدی هــم بــه آن اضافــه 

خواهنــد شــد. فیلمنامــه فــاز ســوم نیــز در مرحلــه بازنویســی 
اســت و دهــه ۵۰ را شــامل می شــود؛ فــاز اول هــم دهــه ۲۰ 

ــا ۳۰ و فــاز دوم دهــه ۴۰ را در برمی گیــرد. ت
مشکالت مالی

کمبود بودجه در ســازمان صداوســیما  وی در پایان درباره 
ــرد:  ک ــاز ســوم ایــن مجموعــه بیــان  ــر تولیــد ف ــر آن ب و تاثی
مــا ایــن نگرانــی را بابــت مســایل مالــی داریــم امــا اتمــام 
کــه  گــر مشــکات مالــی باعــث شــود  کــه ا کرده ایــم  حجــت 

کار متوقــف شــود، دیگــر نمی تــوان بــه ســراغ ســریال رفــت؛ 
کــردن عوامــل و تولیــد فــاز ســوم امکان پذیــر  چــون جمــع 
نخواهــد بــود. ســازمان صداوســیما بایــد تضمیــن دهــد 
ــد  ــم ش ــی خواهی ــت مال ــرداری حمای ــان تصویرب ــا پای ــه ت ک
کــه مــا را حمایــت می کنــد.  البتــه قــول داده اســت  کــه 
گــروه فیلــم و ســریال شــبکه  کاری از  کهــن«  »ســرزمین 
کــه در قالــب الــف ویــژه مراحــل تولیــد خــود  ســه سیماســت 
بــه  ایــن مجموعــه  فــاز پشــت ســر می گــذارد.  را در ســه 
کارگردانــی کمــال تبریزی و نویســندگی علیرضــا طالب زاده 
تاریــخ سیاســی- اجتماعــی ایــران از ســال ۱۳۲۰ تــا پیروزی 
انقــاب اســامی  را در بســتر زندگــی یــک پســربچه بــه نــام 

رهــی بررســی می کنــد.
بازیگران

فروتــن محمدرضــا  کریمــی،  نیکــی  حســینی،   شــهاب 
حســن پورشــیرازی، فرشــته صدرعرفایــی، جعفــر دهقــان 
ثریــا  حمیــدی،  الهــام  قلی خانــی،  شــبنم  آقایــی،  امیــر 
هنگامــه  بازغــی،  پژمــان  شــادمان،  علــی  قاســمی، 
فرهــاد  پورحســینی،  پرویــز  میتراحجــار،  قاضیانــی، 
قائمیــان، حســین محجــوب، بیتــا فرهــی، هومــن ســیدی 
محســن  محرابــی،  آشــا  ع،  زار لیــا  ضیایــی،  مهــرداد 
بلوچــی  شــیوا  نقــوی،  رســول  عزتــی،  جــواد  تنابنــده، 
متیــن حیدرنیــا، امیــن رحیمــی، درشــن ســینک، بهــرام 
گــرم رودی و... در ایــن اثــر تلویزیونــی  کمیجانــی، فریبــرز 

پرداختنــد. نقــش  ایفــای  بــه 

کرد: ح  کمال تبریزی مطر

کهن«بازمیگردد »سرزمین

اینکــه  دربــاره   نریمانــی  کــوروش  وطــن:  کیمیــای 
تلویزیــون در ایــن ســال ها تــا چــه انــدازه توانســته بــه 
کــرد: ســینما  کنــد، خاطرنشــان  کمــک  ســینما و تئاتــر 
آن  بازیگــران  و  تئاتــر  مدیــون  دو  هــر  تلویزیــون،  و 
گفــت: طــی  ــر  ــردان تئات کارگ هســتند. ایــن نویســنده و 

یکــی، دو ســال اخیــر خیلــی در جریــان ایــن 
گســترش   کــه تلویزیــون چقــدر بــرای  نبــودم 
یــا برنامه ســازی تئاتــر فعــال بــوده اســت، امــا 
ــود  ــه متوجــه آن شــدم ایــن ب ک تنهــا چیــزی 
کــه طــی ایــن چنــد ســال، یکــی، دو برنامــه 
کــه  بــود  آنتــن  روی  تلویزیــون  در  تئاتــری 
کردنــد  متاســفانه ایــن برنامه هــا را هــم جمــع 

از تلویزیــون پخــش  ایــن دســت برنامه هــا  از  و دیگــر 
نشــد. 

کــرد: تلویزیــون بــه عنــوان مهم ترین  کیــد  وی ســپس تا
کشــورمان  تئاتــر  بــه  نســبت  کشــور  فرهنگــی  رســانه 

ــد  کــه بای ــی اســت  ــی دارد؛ ایــن در حال ــی نازل ــگاه خیل ن
برعکــس باشــد و بــه نوعــی ُمبّلــغ جریان هــای فرهنگــی 
هنــوز  کــرد:  تصریــح  بــاال  مطلــب  ادامــه  در  او  باشــد. 
کتابخانه هــا در ســطح  ضــرورت داشــتن تئاتــر و حتــی 
کتاب خوانــی بــرای مســئولین  کشــور و فرهنــگ تئاتــر و 
شــناخته  بایــد  کــه  آن طــور  کشــور 
نــدرت  بــه  تلویزیــون  اســت.  نشــده 
برنامه هایــی در ایــن خصــوص تولیــد 
کــه می توانســت  کــرده اســت؛ در حالــی 
خیلــی خــوب ایــن اقدامــات را انجــام 
پایــان خاطرنشــان  دهــد. نریمانــی در 
هنــوز  تلویزیــون  مدیــران  کــرد: 
ملــی  بومــی،  هنــر  می توانــد  چقــدر  تئاتــر  نمی داننــد 
کنــد و  و فرهنــگ مملکتمــان را بــه مخاطــب عرضــه 
چقــدر در ســطح بین المللــی و ملــی می توانــد نســبت بــه 

کنــد. کمــک  کشــورمان  فرهنــگ  اشــاعه 

 تلویزیون و سینما مدیون تئاترند

کیمیــای وطــن: نشســت »جوانــی فصــل رویــش«    
ع »آســیب های دوران تجــرد«، در مجتمــع  بــا موضــو
گــزارش  کوثــر اصفهــان برگــزار می شــود.  بــه  فرهنگــی 
تخصصــی  فرهنگســرای  مدیــر  ربیــع،  خبرگــزاری 
گفــت: بعضــی  اتفاقــات  پرســش ضمــن اعــام ایــن خبــر 

دوره  یــک  در  بایــد  انســان ها  زندگــی  در 
بیشــترین  تــا  بیفتنــد  خاصــی  زمانــی 
ــه  ک ــه پیشــرفت انســان بکننــد  کمــک را ب
زمان بندی شــده  اتفاقــات  ایــن  از  یکــی 
جوانــان  بــرای  ازدواج  زمــان  اجتماعــی، 
اســت.  دختــران  بــرای  خصــوص  بــه  و 
رفتــن  بــاال  مســئله  داد:  ادامــه  پــرورش 

مشــکات  و  تجردزیســتی  جوانــان،  ازدواج  ســن 
دختــران  بــرای  خصــوص  بــه  دیرهنــگام  ازدواج 
آن  بــه  جــدی  شــکل  بــه  بایــد  کــه  اســت   مســئله ای 

پرداخته شود.

بــه  تجــرد  دوران  آســیب های  ع  موضــو افــزود:  وی   
و  خصــوص  ایــن  در  جوانــان  بیشــتر  گاهــی  آ منظــور 
پاســخگویی بــه دغدغــه آن هــا در ایــن زمینــه در قالــب 
فصــل  جوانــی  نشســت های  سلســله  از  برنامــه ای 

می شــود.  بررســی  رویــش 
بــه  کبریــا  قاســمی   دکتــر  حضــور  از  وی 
خبــر  نشســت  ایــن  ســخنران  عنــوان 
حــوزه  کارشناســان  از  وی  گفــت:  و  داد 
خصــوص  در  کــه  اســت  روانشناســی 
ویــژه جوانــان  آســیب های دوران تجــرد 
عاقه منــدان  می پــردازد.   ســخنرانی  بــه 
ایــن  در  شــرکت  جهــت  می تواننــد 
ــاه از ســاعت 15 و  نشســت، روز چهارشــنبه 28 بهمن م
کوثــر  30 دقیقــه بعدازظهــر بــه محــل مجتمــع فرهنگــی 
واقــع در خیابــان جــی، خیابــان مســجد علــی، جنــب 

کننــد. مراجعــه  کوثــر  پــارک 

 آسیب های دوران تجرد را بشناسید

فرهنگ و هنر سه شنبه      27 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 94 آسیب های دوران تجرد را بشناسید ســـــال دوم                ݡسݒ

حرف و نقل
بــه  مینــا«  »امــکان  تهیه کننــده  - منوچهــر محمــدی 
کــرد بــرای ایــن فیلــم  کمــال تبریــزی اعــام  کارگردانــی 

کــران نــوروزی نیســتند. متقاضــی ا
- احســان جزینی، عکاس اصفهانی، در هشــتمین دوره 
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم و عکــس مهرمحــرم برگزیده 

شد.
ــه  ــون »ب ــی چ ــار قطعات ــس از انتش ــی پ ــن چاوش - محس
 رســم یــادگار«، »شــهرزاد«، »کجایــی«، »قاش«، »افســار«
»همخــواب« و... بــرای ســریال شــهرزاد، جدیدتریــن اثــر 

کــرد. خــود بــه نــام »ماه پیشــونی« را منتشــر 
- »بازگشــته« فیلــم جدیــد آلخانــدرو گونزالــس ایناریتــو بــا 
دریافــت پنــج جایــزه از جوایــز بفتــا، برنــده اصلــی شــصت 
و نهمیــن دوره جوایــز بفتــا شــد. »مــد مکــس: جــاده 
کارگردانــی جــرج میلــر، جوایــز چهــار بخــش  خشــم« بــه 
 فنــی شــامل بهتریــن طراحــی لبــاس، طراحــی صحنــه

چهره پردازی و تدوین را به خانه برد.
- »روزهــای فرهنگــی ایــران« به مناســبت دهــه فجــر، بــا 
حضــور رییــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی  و 
جمعــی از هنرمنــدان صاحــب ســبک ایرانی در عشــق آباد 
افتتــاح شــد کــه ایــن رویــداد با اســتقبال مردم و مســئوالن 

دولتــی ترکمنســتان همــراه بود.
کــه در  - فیلــم »والدرامــا« یکــی از چهــار فیلــم ایرانــی 
جشــنواره امســال فیلــم برلیــن حضــور دارد، نامــزد جایــزه 

یکــی از بخش هــای جشــنواره شــده اســت.
- سید غامرضا موسوی، تهیه کننده فیلم »خشکسالی 
و دروغ« ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن فیلــم پیــش از عیــد 

پروانــه نمایش بگیرد.
ــریال  ــازی در س ــغول ب ــون مش کن ــم ا ــه ه ک ــان  - حمیدی
نــوروزی »بیمــار اســتاندارد« اســت، دربــاره  نقشــش در 
گفــت: تاکنــون نقــش ســه بیمــار روانــی را  ایــن ســریال 

ــردم. ک ــا  ایف
- شــبکه مســتند ســیما، پشــت صحنــه فیلــم ســینمایی 
آنتــن  را روی  ابراهیــم حاتمی کیــا  »بادیــگارد« ســاخته 

می فرســتد.
کــه ایــن روزهــا دوره آمــوزش بازیگــری  - علــی ســرابی 
را برگــزار می کنــد، از حضــور مهــدی جعفــری و مهــدی 
پاکــدل بــه عنــوان اســتادان مهمــان در ایــن دوره خبــر 

داد.
- دکتــر مرتضــی بدخشــان، اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه 
ــران در ادبیــات عــرب گفــت:  ــاب ادبیــات معاصــر ای بازت
ضــروری اســت متــون ادبــی فارســی بــه خصــوص متــون 

معاصــر بــه زبــان عربــی ترجمــه شــوند.

سخن روز

به همت خانه تئاتر حوزه هنری:
نخستین نمایشگاه طراحی صحنه 

در اصفهان برگزار می شود
صحنــه  طراحــی  نمایشــگاه  نخســتین  وطــن:  کیمیــای 
اســتان  تئاتــر حــوزه هنــری  از ســوی خانــه  اصفهــان،  در 
کــه بــر اســاس  اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن نمایشــگاه 
ــته  ــزرگ و برجس ــنامه نویس ب ــنامه هایی از دو نمایش نمایش
گوســت  آ »یوهــان  و  ایبســن«  »هنریــک  جهــان،  در 
ــده،  ــی ش ــات« طراح ــد پناه نج ــط »احم ــتریندبرگ«  توس اس
آییــن افتتاحیــه خــود را از ســاعت 16 روز 29 بهمــن مــاه در 
کارگاه  خانــه هنرمنــدان اصفهــان برگــزار می کنــد. همچنیــن 
تحلیــل متــن و طراحــی صحنــه ایــن نمایشــگاه در روز 11 
اســفندماه از ســاعت 16 در ایــن مــکان برپــا می شــود. گفتنــی 
اســت هنــر طراحــی صحنه کــه نقش مهمی  را در شــکل دهی 
بــه فضــای مدنظــر بــرای اجــرای نمایــش ایفــا می کنــد، اشــاره 
تیــز بینانــه   بــه واقعیت هــای بــدون چــون و چــرای زندگی هر 
جامعــه دارد و می توانــد بــا هنرمنــدی و خاقیت طــراح، تمام 
داســتان نمایــش را چــه در ســینما و تئاتــر و چــه در هر نمایش 
کلمــه و  دیگــری، در صحنه هــای بی شــمار و بــدون ابــراز 
ســخنی و بــدون طــول و تفصیلــی بــا وضــوح تمــام و تنهــا بــا 

کنــد. یــک نــگاه درســت، بــرای بیننــده طــرح و تعریــف 

 همسرتان را در »پاتوق خانواده« 
بهتر بشناسید

پنجمیــن نشســت از سلســله نشســت های پاتــوق خانــواده از 
ســوی فرهنگســرای خانــواده برگــزار می شــود. فرهنگســرای 
ــواده  ــا عنــوان پاتــوق خان ــواده سلسله نشســت هایی را ب خان
بــا هــدف بررســی مســایل و مشــکات مربــوط بــه روابــط 
زوجیــن در خانــواده برگزار نموده اســت و تاکنون موضوعاتی 
همچــون مهارت هــای عاطفــی، چگونگــی خاتمــه دادن 
بــه دعــوای زوجیــن، بیــان عوامــل فروپاشــی خانــواده، علــل 
خســتگی همســران در روابــط با یکدیگــر، باورهای غلط بین 
همســران، بی اعتمــادی بیــن همســران و بررســی نیازهــای 
کــه از  کــرده اســت. ایــن برنامــه  جنســی همســران را بررســی 
ســوی شــهروندان اصفهانــی بــا اســتقبال شــایان توجهــی 
مواجــه شــده، در پنجمیــن نشســت خــود بــه بررســی موضوع 
نیازهــای عاطفــی همســران می پــردازد. دکتــر قاســمی کبریا، 
از اســاتید علــم روانشناســی و مشــاوره خانــواده ســخنرانی 
 ایــن نشســت را بــر عهــده دارد. ایــن نشســت امــروز سه شــنبه 
27 بهمن ماه از ســاعت 15 بعدازظهر در مجموعه تاالر ادب 

واقــع در خیابــان باغ گلدســته برگزار می شــود.

اخبار کوتاه

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350711960شماره پرونده: 9409980350700566شماره بایگانی 
شعبه: 940635 تاریخ تنظیم: 1394/11/17 خواهان / شاکی آمن رستمیان  دادخواستی 
به طرفیت خوانده فاطمه نفری مهرنجانی و حسن پناهی به خواسته مطالبه خسارت 
و مطالبه  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409980350700566ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/01/24 و ساعت 12:00تعیین 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: 32535/م الف منشی  شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410100352413794شماره پرونده: 9409980352401083شماره بایگانی 
شعبه: 941187 تاریخ تنظیم: 1394/11/14 خواهان سید احمد فاطمی راد دادخواستی 
به طرفیت خوانده جابر دهقان به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  
9409980352401083ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/07و ساعت 08:00 تعیین 
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: 32543/م الف منشی  شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

علی بروجردی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410100351213329شماره پرونده: 9409980351200850شماره بایگانی 
شعبه: 940949تاریخ تنظیم: 1394/11/13 خواهان علیرضا الم کرمانی دادخواستی به 
طرفیت خوانده مجید نصیری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 12 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و 
به کالسه  9409980351200850ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/30و ساعت 
10:00 تعیین 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: 
32540/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – حجت اله انصاری

آگهی ابالغ
خواهان خانم الهام مرضیه ابراهیمی فرزند اصغردادخواستی به طرفیت خوانده وحید 
کردستی فرزند احمد به خواسته مطالبه مهریه  تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده(  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ میر مجتمع قضائی شهید قدوسی طبقه چهارم   ارجاع 
و به کالسه  پرونده 940323ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/1/24 و ساعت 11/30 
صبح تعیین 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 گردند.شماره: 

32512/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100361710523شماره پرونده: 9409980361701133شماره بایگانی 
شعبه: 941243تاریخ تنظیم: 1394/11/14 خواهان / شاکی احمد هاشم زاده اصفهانی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد مرآتیان و حمید رضا حبیبیان وعلی حبیبیان 
و محسن حبیبیان و فاطمه بیگم حسینی و مرتضی ریاحی زاده به خواسته مطالبه 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک   رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  دادرسی  خسارت 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  
ساعت 08:30  آن 1395/02/07و  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980361701133ثبت 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 32515/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100361710528شماره پرونده: 9409980361701125شماره بایگانی 
شعبه: 941235تاریخ تنظیم: 1394/11/14 خواهان / شاکی علی اکبر ترابی فارسانی  
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا نا سخیان  به خواسته تامین خواسته و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 28 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه  9409980361701125ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/07و ساعت 09:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 32518/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410106836302853شماره پرونده: 9409980351800799شماره بایگانی 
شعبه: 940561 تاریخ تنظیم: 1394/11/08 خواهان / شاکی محمد طاهری دادخواستی 
دادگاه  تقدیم  تمکین  به  الزام  خواسته  به  فرهادیان  زهره  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 3 - اتاق شماره 301ارجاع و به کالسه  
9409980351800799ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/02/20 و ساعت 09:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
 گردد.شماره: 32525/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان

 اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410106836302844شماره پرونده: 9409986836300597شماره بایگانی 
شعبه: 941377 تاریخ تنظیم: 1394/11/08 خواهان / شاکی شهناز تقیانی دادخواستی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و  امینی  به طرفیت خوانده / متهم  محمد عرب 
مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 
شهید قدوسی - طبقه 3 - اتاق شماره 301ارجاع و به کالسه  9409986836300597ثبت 
به علت  و ساعت 09:00تعیین شده است.  گردیده که وقت رسیدگی آن1395/02/27 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شهرستان خانواده  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  32526/م   شماره: 

 اصفهان
 آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9410106836302849شماره پرونده: 9409980351800078شماره بایگانی 
شعبه: 940278 تاریخ تنظیم: 1394/11/08 خواهان / شاکی اعظم دارسنج دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم  رضا عظیم زاده  به خواسته طالق به در خواست زوجه  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 3 - اتاق شماره 301ارجاع و به کالسه  
9409980351800078ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/02/06 و ساعت 12:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
 گردد.شماره: 32527/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان

 اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  پرونده: 9409980352401129شماره  ابالغیه: 9410100352413752شماره  شماره 
شعبه: 941236تاریخ تنظیم: 1394/11/14 خواهان امید آتش دلیگانی  دادخواستی به 
طرفیت خواندگان جلیل ا... صمیمی و اکبر دهقانی و جمال صمیمی به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 24 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع   352 شماره  3اتاق  طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
ساعت  1395/02/04و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980352401129ثبت  کالسه  
08:00 تعیین 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: 32546/م الف منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی

 بروجردی

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
مرجع رسیدگی : شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به 
موجب در خواست خانم فرزانه بهروز با وکالت آقای کامران مرادی به طرفیت : 1- فروغ 
فروهر 2- محمد جواد و3- عباسعلی 4- مریم همگی بهروزفر قرار تحریر ترکه مرحوم 
جمشید بهروز فر طی شماره 783 مورخ 94/11/17 در شورای حل اختالف رحیم ارباب 
گردیده  تعیین  .....مورخ 95/1/24  روز  عصر  ساعت 4/30  قرار  اجرای  ووقت  صادر 
است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری 
که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع 
حل  شورای  ارباب  رحیم  خ   – سجاد  خ   – اصفهان  آدرس  با  اصفهان  شهرستان  در 
شماره  بود.  نخواهد  قرار  اجرای  مانع  مدعوین  حضور  عدم  شوند.  حاضر  اختالف 
شهرستان اختالف  حل  شورای  یک  شماره  شعبه 42مجتمع  دفتر  الف  م   /32458 : 

 اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای با 
مشخصات زیر بر گزار نماید. پرونده کالسه 920506و 920505 ج/ح/7 له حامد عیناوی پور 
و منصور ماهرانی علیه هیات کشتی استان اصفهان به نشانی : اصفهان ، ملک شهر، خانه 

کشتی اصفهان. مورد مزایده طبق نظریه کارشناسی 
1-دو عدد تشک کشتی12 در 12 ایرانی مستعمل از قرار هر عدد 65/000/000 ریال جمعا به 
مبلغ یکصد و سی میلیون ریال . واقع در اصفهان – خیابان کاوه – سه راه ملک شهر – 
باشگاه کشتی که در تاریخ 94/12/25 روز سه شنبه ساعت 10 صبح در محل این اجراء 
واقع در ) اصفهان ، خیابان نیکبخت ،200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری 
کل استان اصفهان ، جنب بیمه پارسیان  ، ساختمان اجرای احکام حقوقی ، طبقه چهارم 
( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده ضمن هماهنگی با این 
اجرا از اموال دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا 
در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه شروع  و پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
 برنده مزایده خواهد بود. شماره : 33220/ م الف اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی

 اصفهان 



حضور دوچرخه سوار پارالمپیکی 
ایران در اردوی یک ماهه هلند

جهانــی  جــام  مســابقات  دیگــر  مــاه  یــک  از  کمتــر  تــا   
برگــزار  ایتالیــا  کشــور  در  معلــوالن  دوچرخه ســواری 
می شــود. ایــن رقابت هــا آخریــن مرحلــه توزیــع ســهمیه 
زیــادی  ایــن حیــث اهمیــت  از  و  پارالمپیــک ریوســت 

دارد. شــرکت کنندگان  بــرای 
در  شــرکت کننده  کشــورهای  جملــه  از  ایــران 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و  اســت  مســابقات  ایــن 
بازی هــای  در  حضــور  از  کشــورمان  دوچرخه ســواری 
پارالمپیــک  بازی هــای  بــرای  اینچئــون،  پاراآســیایی 
ــا  کــرد؛ امــا بــرای تثبیــت ایــن ســهمیه ب کســب ســهمیه 
مســابقات  در  ابراهیم پــور  محمــد  و  گلبارنــژاد  بهمــن 

کــرد. خواهــد  شــرکت  ایتالیــا 
حــد  تــا  ایــران  دوچرخه ســواری  ســهمیه  کــه  آنجــا  از 
زیــادی قطعــی اســت و فقــط بایــد بــه مرحلــه تثبیــت 
برســد، مســئوالن مربوطــه از حــاال برنامه ریــزی بــرای 
بــه  کــه موفــق  را  رکابزنــی  بیشــتر  و  بهتــر  آماده ســازی 

کرده انــد. آغــاز  شــود،  پارالمپیــک  ســهمیه  کســب 
فرهــاد عصفــوری، دبیــر انجمــن دوچرخــه ســواری در 
کــه از حضــور  ایــن بــاره اظهــار داشــت: دوچرخه ســواری 
در مســابقات جهانــی ایتالیــا صاحب ســهمیه پارالمپیک 
رقابت هــا و  ایــن  از  بازگشــت  از  پــس  شــود، بالفاصلــه 
پــس از چنــد روز اســتراحت، تمریناتــش را طبــق برنامــه 

مصــوب آغــاز می کنــد.
کــرد: از حــاال بــه فکــر اردوی برون مــرزی  وی تصریــح 
کاروان ایــران هســتیم تــا وی  بــرای رکابــزن پارالمپیکــی 
بتوانــد بــا بهتریــن آمادگــی عــازم برزیــل شــود؛ بــه همیــن 
منظــور رایزنی هایــی انجــام شــده تــا رکابــزن پارالمپیکــی 
کشــور  ایــران، بتوانــد یــک مرحلــه اردوی آماده ســازی در 

هلنــد داشــته باشــد.
ایــن اردو  کــرد:  کیــد  دبیــر انجمــن دوچرخه ســواری تا
اســت  شــده  پیش بینــی  مــاه  یــک  مدت زمــان  بــرای 
کــه طــی آن رکابــزن پارالمپیکــی زیــر نظــر مربــی خــود 
زمــان  کــرد.  خواهــد  پیگیــری  هلنــد  در  را  تمریناتــش 
اردو هنــوز نهایــی نشــده، امــا احتمــاال در فاصلــه زمانــی 

نزدیــک بــه پارالمپیــک ریــو خواهــد بــود.
گلبارنــژاد و ابراهیم پــور تمریناتشــان  گفــت:  عصفــوری 
را بــرای حضــور در مســابقات جــام جهانــی ایتالیــا دنبــال 
ایــن  در  حضــور  دعوت نامــه  هنــوز  البتــه  می کننــد. 
نمی کنــم  فکــر  امــا  نرســیده،  مــا  دســت  بــه  رقابت هــا 
مشــکلی از ایــن بابــت وجــود داشــته باشــد. رکابزنــان 
ایــران تمرینــات خــود را پیگیــری می کننــد تــا بــا بهتریــن 
ــران را  ــا شــوند و بتواننــد ســهمیه ای آمادگــی راهــی ایتالی

کننــد. تثبیــت و نهایــی 
پارالمپیــک  بازی هــای  در  ایــران  ســواری  دوچرخــه 
گلبارنــژاد  لنــدن بــا یــک نماینــده حضــور داشــت. بهمــن 

نماینــده اعزامی ایــران بــه لنــدن بــود.

 تغییر کادر فنی استقالل 
دومین اشتباه باشگاه خواهد بود

گروســی درخصــوص شکســت 1 بــر  0  اســتقالل  محســن 
اســتقالل  نفــت اظهــار داشــت: »فکــر می کنــم  مقابــل 
فصــل  در  داشــت.  بهتــری  شــرایط  اول  نیم فصــل  در 
یارگیــری تیم هــا نقــاط ضعــف خــود را پوشــش می دهنــد 
کــه بایــد و شــاید عمــل  امــا اســتقالل نتوانســت آن طــور 

کنــد و از ســایر تیم هــا عقــب افتــاد.«
کنــون از لحــاظ   وی ادامــه داد: »بازیکنــان اســتقالل هم ا
روحــی و روانــی شــرایط خوبــی نــدارم و بــه همیــن دلیــل 
کادر فنــی بایــد از ایــن لحــاظ روی  دچــار تنــزل شــده ام. 
کنــد تــا بتوانــد آن هــا را بــرای بازی هــای  کار  بازیکنــان 
بــرای تمــام  بــه هــر حــال بحــران  کنــد.  آمــاده  آینــده 
تیم هــا بــه وجــود می آیــد. اســتقالل هنــوز چیــزی را از 

ــت.« ــداده اس ــت ن دس
اســتقالل  آیــا  اینکــه  دربــاره  اســتقالل  پیشکســوت   
گفــت:  ــر،  ــا خی ــی باشــد ی ــوز مدعــی قهرمان ــد هن می توان
»صددرصــد این گونــه اســت. اســتقالل هنــوز تیــم دوم 
کادر فنــی بتوانــد  گــر  جــدول اســت. مطمئــن باشــید ا
بازیکنــان را از لحــاظ روحــی و روانــی بــه شــرایط نرمالــی 
برســاند، تیــم می توانــد همچــون نیم فصــل اول نتایــج 

خوبــی بگیــرد.«
کادر فنــی  گروســی دربــاره اینکــه آیــا موافــق تغییــر در   
کــرد: »اشــتباه بســیار بزرگــی خواهــد  کیــد  اســت یــا خیــر، تا
بــود و پــس از اینکــه در نیم فصــل نتوانســتند بازیکــن 
خ داد، ایــن هــم  کننــد و اشــتباهی در باشــگاه ر جــذب 
اشــتباه دیگــری خواهــد بــود و مشــکلی بــر مشــکالت تیــم 

اضافــه می شــود.« فــارس

 احتمال افزایش سهمیه آسیا
 در جام جهانی فوتبال تا ۷ تیم

بحــث  فیفــا،  اجرایــی  کمیتــه  جلســه  آخریــن  در 
افزایــش تیم هــای حاضــر در جــام جهانــی و رســیدن 
تیم هــای شــرکت کننده در ایــن مســابقات از 32 بــه 
بــه تصویــب  ایــن مســئله  کــه  ح شــد  40 تیــم مطــر
ع در جلســه بعــدی  نهایــی نرســید و قــرار شــد موضــو

ح شــود. مطــر
کــه  اســت  طرحــی  جهانــی  جــام  تیمی شــدن   40
و  یوفــا  کل  دبیــر  اینفانتینــو،  جیانــی  برنامــه  در 
قــرار  هــم  فیفــا  ریاســت  انتخابــات  اصلــی  نامــزد 
تعــداد  ع،  موضــو ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی  و  گرفتــه 
ح  احتمالــی ســهمیه تیم هــای آســیایی را هــم مطــر

کرد.  
 اینفانتینــو در ایــن خصــوص بــه تســنیم خبــر داد: 
جهانــی  جــام  برگــزاری  ح  طــر بیانیــه ام  در  »مــن 
از  آســیا  ســهمیه  آن  در  کــه  داده ام  را  تیــم   40  بــا 
براســاس  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  تیــم   6 بــه   4.5
وجــود نیــز  تیــم   7 بــه  آن  رســیدن  امــکان   نتایــج، 

 دارد.«

همگام با ورزش

 پدافند رعد اصفهان 
گذشت از سد آدمیس میناب 

مدعــی  اصفهــان،  رعــد  پدافنــد  بســکتبال  تیــم 
قهرمانــی و تیــم بــدون باخــت و صدرنشــین لیــگ 
از ســد تیــم آدمیــس  بــا عبــور  کشــور،   دســته یــک 
ــروه  گ ــان در صــدر جــدول  مینــاب هرمــزگان، همچن

مانــد. باقــی  جنــوب 
کــه  تیــم بســکتبال پدافنــد رعــد هوایــی اصفهــان 
در  اســت،  برخــوردار  مجــرب   و  قــوی  کادری  از 
ــود را بــا  ــالش خ ــخت و پرت ــان سرس ــن دیــدار میزب ای

داد.  شکســت   50 بــه   59 حســاب 
 

  اهمیت وضرورت تحصیلی 
دعوت شدگان به تیم ملی

 بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت تحصیلــی دختــران 
والیبــال  ملــی  تیــم  اردوی  بــه  دعوت شــده  جــوان 
کشــور، بــرای اولین بــار  بــا تدابیــر اندیشیده شــده و 
فدراســیون  رییــس  داورزنــی،  محمدرضــا  منطقــی 
امــور  در  نایب رییــس  میرسپاســی،  خانــم  والیبــال، 
کشــور و بــا همــکاری و معاضــدت  بانــوان فدراســیون 
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  و  وزارت  مســئوالن 
ــف  ــته های مختل ــد در رش ــرر ش ــان، مق ــتان اصفه اس
شــیمی  و  فیزیــک  ریاضــی،  جملــه  از  تحصیلــی، 
چهــارم  و  ســوم  دوم،  پایه هــای  در   کالس هایــی 
متوســطه در اردوی تیــم ملــی تشــکیل داده شــود.
کار زیبــا و حرکــت مدبرانــه مســئوالن فرهنگــی  ایــن 
کــه از اهمیــت فــوق العــاده ای حکایــت دارد، از روز 
جمعــه 23 بهمن مــاه در ســه مقطــع مجــزا بــه اجــرا 
ــان اردوی تیــم ملــی دختــران  ــا پای درآمــده اســت و ت
جــوان والیبالیســت دعوت شــده بــه ایــن اردو تــداوم 

خواهــد داشــت.
 

    پیروزی مقتدرانه بانوان 
ذوب آهن در مصاف با سایپا

    تیــم والیبــال بانــوان ذوب آهــن اصفهــان، میزبــان 
کــه بــا اقتــدار و بــا حســاب  تیــم ســایپای تهــران بــود 

کــرد. 3 بــر 0 بــه پیــروزی دســت پیــدا 
گردان  شــا دلچســب،  نه چنــدان  بــازی  ایــن  در   
ــج  ــا نتای ــی ب ــا صادقــی در ســه ِســت متوال ــم فریب  خان

10/25 ــ 25/ 13 و 16/25 به برتری رسیدند. 
                  

کالس های   قبول شدگان 
گرفتند گواهینامه  مربیگری، 

درجــه  مربیگــری  کالس هــای  در  کــه  مربیانــی    
بودنــد  کــرده  شــرکت  مــردان   3 درجــه  و  بانــوان   2

داشــتند. دریافــت  قبولــی  گواهینامــه 
کالس مربیگــری درجــه2 خانم هــا  کــه در  بانوانــی 
فریبــا صادقــی و راحلــه مدرســین  رســمی  فدراســیون 
کــه از تاریــخ 7 لغایــت 13  والیبــال شــرکت داشــتند 
شــهریوردر اصفهــان برگــزار شــده بــود و باموفقیــت 
آمــده  بیــرون  تئــوری و عملــی  آزمون هــای  بوتــه  از 
کارت مربیگــری درجــه 2 نایــل  بودنــد، بــه دریافــت 

شــدند.
کــه در کالس درجه ســه مربیگری  همچنیــن مردانــی 
بــا مدیریــت هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان، موفــق 
شــده  عملــی  و  تئــوری  آزمون هــای  گذرانــدن  بــه 
کارت درجــه 3 مربیگــری نایــل  بودنــد، بــه دریافــت 

ــد. گردیدن
ــا، مــدرس  ــی بهرامی نی کالس آقــای عل مــدرس ایــن 
کشــور بــود  جــوان و تحصیلکــرده فدراســیون والیبــال 
کــه  از تاریــخ 7 لغایــت 17 بهمــن مــاه در اصفهــان 

ترتیــب یافتــه بــود. 

کردن  پرسپولیس در پی خراب 
دومین رکورد استقالل

شکســت  دومیــن  نفــت،  مقابــل  اســتقالل  باخــت 
ــود. اســتقاللی ها  گردان مظلومــی در ایــن فصــل ب شــا
آهــن  برابــر ذوب  در  ســوم  در هفتــه  باخــت  از  بعــد 
ایــن  نهایــت  در  و  نبازنــد  هفتــه   16 شــدند  موفــق 
تهــران  اســتقالل  از  پیــش  شــدند.  مغلــوب  هفتــه 
اســتقالل خوزســتان هــم در ایــن فصــل لیــگ برتــر 
ایــران رکــورد 16 هفتــه نباختــن را از خــود  فوتبــال 
گــر دیــروز نمی باخــت  گذاشــته بــود. اســتقالل ا برجــا 
و  می رســید  باخــت  بــدون  هفتــه   17 رکــورد  بــه 
ایــن  تیــم  شکســت ناپذیرترین  رکــورد  می توانســت 
کنــد. فصــل را بــه نــام خــودش بــه تنهایــی ثبــت 

 حــاال پرســپولیس می توانــد بــرای شکســتن رکــورد 
اســت  هفتــه   14 قرمزهــا  بــردارد.  خیــز  اســتقالل 
گــر دو هفتــه دیگــر نبازنــد بــه رکــورد  نباخته انــد و ا
اســتقالل تهــران و اســتقالل خوزســتان می رســند و 
گــر ســه دیــدار دیگــر شکســت نخورنــد، بــه رکــورد  ا
تنهایــی  بــه  و  می رســند  باخــت  بــدون  بــازی   17
می شــوند. فصــل  ایــن  تیــم  شکســت ناپذیرترین 

عنــوان  شــد  موفــق  هفتــه  ایــن  در  پرســپولیس   
بیــرون  اســتقالل  از دســت  را  لیــگ  بهتریــن حملــه 
هفته هــای  رکــورد  می توانــد  دیــد  بایــد  و  بکشــد 
ــی لیــگ  ــی نباختــن را هــم از چنــگ دو تیــم آب متوال

کنــد یــا نــه. ج  خــار

اخبار کوتاه

بزرگــی  فرصــت  ایــران،  در  اینفانتینــو  جیانــی  حضــور   
ارتبــاط  تــا  بــود  کشــورمان  فوتبــال  فدراســیون  بــرای 

کنــد.  برقــرار  یوفــا  کل  دبیــر  بــا  خوبــی 
کــه نامــزد انتخابــات  کل اتحادیــه فوتبــال اروپــا  دبیــر 
شــانس  شــده،  فوتبــال  جهانــی  فدراســیون  ریاســت 
زیــادی بــرای نشســتن روی صندلــی ریاســت فیفــا دارد و 
ع بــه طــور قطــع یــک امتیــاز بــرای فدراســیون  ایــن موضــو
کــه اینفانتینــو  فوتبــال ایــران خواهــد بــود. از ایــن جهــت 
کــرده و  ارتبــاط خوبــی بــا مدیــران فوتبــال ایــران برقــرار 
می خواهــد در صــورت انتخــاب شــدن برنامه هایــش را 

کنــد. عملــی 
کــرد بــا فســاد  کــه پــس از حضــور در ایــران اعــالم  وی 
دخالــت سیاســت در فوتبــال و... می جنگــد، قول هایــی 
اینفانتینــو  داد.  کشــورمان  فوتبــال  مســئوالن  بــه  هــم 
ــران  ــال ای ــی فوتب کادمــی  مل ــات آ ــر اینکــه امکان عــالوه ب
صورتــی  در  داد  قــول  کــرد،  ارزیابــی  خــوب  بســیار  را 
کمــک ایــران  ایفمــارک  بــه  شــود،  فیفــا  رییــس   کــه 

کند.  
اینفانتینو، پس از حضورش در ایران در پاســخ به ســؤال 
خبرنــگار تســنیم، مبنــی بــر اینکــه برخــی می خواهنــد بــا 
دخالــت دادن مســایل سیاســی در فوتبــال حــق میزبانــی 

کــه وی بــه  را از تیم هــای ایرانــی بگیرنــد و در صورتــی 
انتخــاب شــود، چــه موضعــی در  فیفــا  رییــس  عنــوان 
مــا  »ایده هــای  گفــت:  داشــت  خواهــد  خصــوص  ایــن 
بــرای  مــن  اصلــی  دلیــل  بگویــم  بایــد  و  اســت  روشــن 
کــه مــا بتوانیــم  نامــزد شــدن در انتخابــات فیفــا ایــن بــود 
کنیــم، نــه سیاســت؛ سیاســت  در فیفــا فوتبــال ایجــاد 
دخالت هــای  از  بایــد  فوتبــال  و  اســت  دیگــری  چیــز 
ماننــد  کشــوری  در  بایــد  فوتبــال  باشــد.  دور  سیاســی 

تخریــب را  دیوارهــا  بایــد  و  کنــد  پــل  ایجــاد   ایــران 
تــا  می شــود  دیوارهــا  تخریــب  باعــث  فوتبــال  کنیــم.   
ارتباطــات در جهــان بیشــتر شــود؛ پــس بایــد همیشــه 
کســی از  آن  کــرد تــا از فوتبــال اســتفاده شــود و  کمــک 
کنــار هــم بایســتیم  سوءاســتفاده نکنــد. همــه بایــد در 
فوتبــال  شــود.  بــازی  فوتبــال  دنیــا  جــای  همــه  در  تــا 
مطمئنــا صلح آمیزتریــن دیــدار ملت هاســت و شــرایطی 
کنــد تــا ملت هــا را بــه  کمــک  کــه فوتبــال دارد، می توانــد 

کار خوبــی در فوتبــال  یکدیگــر برســاند. مــا می خواهیــم 
 انجــام دهیــم و ملت هــا را در همه شــرایط به هم نزدیک

کنیم.«  
کل یوفــا و نامــزد انتخابــات  دیگــر صحبت هــای دبیــر 
از  بعضــی  صراحــت  بــه  وی  بــود.  مثبــت  هــم،  فیفــا 
توســعه  هدفــش  کــه  کــرد  اعــالم  و  ح  مطــر را  مســایل 
و  زیرســاخت ها  امکانــات،  وقتــی  و  اســت  فوتبــال 
کــه ایران  متخصصــان ایــران را دیــده اســت، متوجه شــد 
می توانــد نقشــی اساســی در توســعه فوتبــال داشــته باشــد 
ع را بــه تمــام دنیــا نشــان دهــد. حضــور  و ایــن موضــو
کــم، حاشــیه بــه دنبــال نداشــت.  اینفانتینــو در ایــران 
نامــزد  بــا  جلســه  در  کــی روش  کارلــوس  حضــور  عــدم 
افشــین  تنــد  صحبت هــای  فیفــا،  ریاســت  انتخابــات 
ــه دنبــال داشــت و مدیــر ورزشــی تیــم ملــی  پیروانــی را ب
کنــم ســفر اینفانتینــو بــه  گفــت: »صراحتــا بایــد اعــالم 
کل یوفــا و نامــزد اصلــی انتخابــات ریاســت  عنــوان دبیــر 
کــی روش بــا وی  کــه  فیفــا، بــه واســطه ارتباطاتــی بــوده 
بــه عنــوان  بنــده  کــه  امــا جــای تعجــب دارد  داشــته؛ 
کــی روش بــه عنــوان ســرمربی  مدیــر فنــی تیــم ملــی و 
گاه از حضــور در چنیــن جلســه ای حــذف  تیــم ملــی بــه نــا

 می شویم.« 

کلیوفاازسفرشبهایرانمیگوید: دبیر

سفرم به ایران اتفاق بسیار مهمی برای آینده فیفاست

ــر ســلتاویگو در ورزشــگاه  ــر  1 تیمــش براب نیمــار  پــس از پیــروزی  6 ب
کــه نگــران جدایــی او  نیوکمــپ، خیــال بســیاری از هــواداران بارســا را  
کــرد و بــه بعضــی از  ابهامــات دربــاره  از آبی و اناری هــا بودنــد، راحــت 

آینــده اش پاســخ داد.
کــه تــا مــاه ژوئــن ســال 2018 بــا بارســلونا  اخیــرا دربــاره نیمــار 24ســاله 

قــرارداد دارد، شــایعاتی فراوانــی منتشــر شــده؛ از جملــه 
اینکــه باشــگاه هایی مانند رئال مادرید و منچسترســیتی 
پیشــین  مهاجــم  قــرارداد  فســخ  غرامــت  حاضرنــد 
کــه رقمــی  معــادل 190 میلیــون یــورو اســت  ســانتوس را 

بپردازنــد.
کــرات  گفــت: مذا کنــش بــه ایــن شــایعات  نیمــار در وا
بــرای تمدیــد قــرارداد مــن بــا بارســلونا در حــال انجــام 

اســت. هنــوز دو ســال دیگــر از قــراردادم بــا بارســلونا باقــی مانــده و مــن 
دربــاره آینــده  آســوده خاطر هســتم. بــه تمدیــد قــراردادم بــا بارســلونا 
ــراز رضایــت از پیــروزی قاطــع  ــه اب خوش بیــن هســتم. وی ســپس ب
کــه مســی و  تیمــش برابــر ســلتاویگو پرداخــت و بــه پنالتــی جالبــی 

ــار  ــرد. نیم ک ــاره  ــد، اش ــرب زدن ــورت دو ض ــه ص ــر و ب ــا یکدیگ ــوارز ب س
کــرد: قــرار بــود مــن ضربــه دوم پنالتــی مســی را بزنــم؛ مــن  عنــوان 
کــرده بودیــم، امــا ســوراز  و او در تمرینــات روی ایــن حرکــت تمریــن 
ــر  ــر از ه ــا مهم ت ــان م ــت می ــر را زد. رفاق ــه آخ ــود و او ضرب ــر ب نزدیک ت
کــه برای مــان مهــم اســت، پیــروزی  گلزنــی اســت. چیــزی  چیــز و 
مــا  از  یــک  کــدام  اینکــه  نــه  اســت؛  بارســلونا 

گل هــای بیشــتری می زنــد.
آبــی  و  اناری هــا در پایــان بــه  مهاجــم برزیلــی 
بازی هــای پیــش روی تیمــش، از جملــه بــازی 
لیــگ  نهایــی  هشــتم  یــک  در  آرســنال  برابــر 
کیــد کــرد: 10 روز بســیار  قهرمانــان اروپــا اشــاره و تا
ســخت بــا ســفرهای مهــم و بازی هــای بســیار 
کســب  کــه در ایــن اواخــر  حســاس در پیــش رو داریــم. از نتایجــی 
کرده ایــم، راضــی هســتیم؛ امــا می  خواهیــم بــه ایــن رونــد امتیازگیــری 
ــر آرســنال اســت؛ آن هــا تیــم  ــازی براب ــه ب ادامــه دهیــم؛ نگاهمــان ب

فوق العــاده ای دارنــد و بــازی ســختی پیــش روی ماســت.

قرار بود من ضربه دوم پنالتی مسی را بزنم؛ اما سوارز نزدیک تر بود
دو  گــذاری  وا مراســم  حاشــیه  در  قالیبــاف  محمدباقــر 
کاظمــی  بــه باشــگاه  های  امــام رضــا )ع( و شــهید  ورزشــگاه 
در گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  پرســپولیس  و   اســتقالل 
شــهرداری  موفــق  کارنامه هــای  از  یکــی  اخیــر،  ســال   10
تهــران توجــه ویــژه بــه ورزش بــوده اســت؛ اقدامــات خیلــی 
ــه اینکــه بیــش از   خوبــی در ایــن زمینــه انجــام دادیــم؛ از جمل

کردیــم. 800 زمیــن چمــن در تهــران احــداث 
قبــل  ســال های  لیگ هــای  در  افــزود:  وی 
و  پرســپولیس  باشــگاه  دو  بــه  کمک هایــی 
کــه در آن مقاطــع ایــن دو  اســتقالل داشــتیم 
گرفتنــد؛ ضمــن  باشــگاه نتایــج نســبتا خوبــی 
ــداث  ــران اح ــوب در ته ــگاه خ ــه 3 ورزش اینک
کــه مطلــع هســتید، اخیــرا  شــد و همــان طــور 

دو ورزشــگاه را بــه باشــگاه های پرســپولیس و اســتقالل اهــدا 
را  آمادگــی  ایــن  شــهرداری  گفــت:  تهــران  شــهردار  کردیــم. 
کــه بــه عنــوان اسپانســر دو باشــگاه نیــز فعالیــت  داشــته و دارد 
کنــد. می توانیــم اسپانســر همزمــان دو باشــگاه شــویم؛ مگــر 

باشــد،  نداشــته  تمایــل  خــودش  باشــگاه ها  از  یکــی  اینکــه 
کــه دو  کامــال منطقــی اســت؛ چــرا  ایــن اتفــاق بیفتــد. ایــن امــر 
باشــگاه تهرانــی هســتند و مــا هــم بــه عنــوان شــهرداری تهــران 
آمادگــی اسپانســری آن هــا را داریــم. قالیبــاف در پاســخ بــه ایــن 
کــه پیراهــن اســتقالل را  کــه آیــا او اســتقاللی اســت، چــرا  ســوال 
ــه عنــوان شــهردار تهــران هــر دو  ــادآور شــد: مــن ب ــرده، ی ــاال ب ب
ــه ایــن دو تیــم  تیــم را دوســت دارم. عالقــه  مــن ب
بــا  کــه  در صحبتــی  امــا  اســت؛  انــدازه  یــک  بــه 
گفتــم مــن دوران جوانی ام  مظلومی داشــتم، بــه او 
را در تیــم ابومســلم بــودم و بــه همیــن خاطــر ایــن 

تیــم مشــهدی در قلــب مــن اســت. 
کیــد بــر اینکــه فوتبــال در تهــران باعــث  وی بــا تا
اوقــات  جوانــان  و  نوجوانــان  از  خیلــی  می شــود 
کننــد، خاطرنشــان  کنــار ایــن ورزش ســپری  فراغــت خــود را در 
کــرد: یکــی از مســایلی کــه باعــث شــد مــا به دو باشــگاه اســتقالل 
و پرســپولیس اســتادیوم بدهیــم، اهمیــت دادن بــه نوجوانــان 

ــان اســت.  و جوان

 یک تیم در قلب من است

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!سه شنبه  27 بهمن ماه 139۴
پیروزی ایران مقابل ژاپن و ترکیه ـــمـــاره 94  ســـــال دوم      ݡسݒ

کیــش    24 تیــم دیــروز  )دوشــنبه( در جــدول مقدماتــی تــور جهانــی 
کســب هشــت ســهمیه جــدول اصلــی بــه صــورت یــک حذفــی بــه  بــرای 

ــد. ــر رفتن ــاف یکدیگ مص
کنســوکه( و ایــران )رضــا  کامی هیتوشــی - شــوجی  تیم هــای ژاپــن )مورا
تــور  مقدماتــی  جــدول  دیــدار  ســومین  در  قلی پــوری(  بهمــن   - نایینــی 
جهانــی بــه مصــاف یکدیگــر رفتنــد؛ نماینــده ایــران 2 بــر 0 حریــف خــود 
کمــرون -  کانــادا )ولــن  را شکســت داد. در دیگــر مســابقه همزمــان نیــز 
پالنتینــگا مایــکل(  2 بــر 0 بــا امتیازهــای 21 بــر 16 و 22 بــر 20، اســتونی 
کاســتی - تیســار مــارت( را شکســت داد. در دیگــر بــازی دیــروز  )نولــوال 
تیــم ایــران )امیــر شوشــتری زاده - شــهرام قاســم خواه( بــه مصــاف ترکیــه 
)نورتیــن علــی عثمــان - بایســال یاســین( رفــت و بــا شکســت 2 بــر 1 ترکیــه 

گام بــه جــدول اصلــی رقابت هــا نزدیــک شــد.  یــک 
تیــم ایــران در ایــن مســابقه در ِســت نخســت 21 بــر 12 مغلــوب ترکیــه 
را  ترکیــه  تیــم   16 بــر   18 و   19 بــر   21 ســوم  و  دوم  ِســت های  در  و  شــد 
شکســت داد. در دیگــر مســابقه همزمــان نیــز نــروژ موفــق بــه شکســت 
2 بــر 0 اتریــش بــا امتیازهــای 21 بــر 19 و 21 بــر 14 شــد. صــادق مهاجــر 
کــرده شــرکت  رقابت هــا  ایــن  در  نــروژ،  تیــم  ایرانی االصــل   بازیکــن 

 است.

پیروزی ایران مقابل ژاپن و ترکیه

)گرامیداشــت  شــهرضا  باشــگاه های  قهرمانــی  فوتبــال  مســابقات 
ــا حضــور هشــت تیــم در ورزشــگاه تختــی  کــه ب شــهدای دفــاع مقــدس( 
شــهرضا آغــاز شــده بــود،  بــا قهرمانــی تیــم فوتبــال فجــر شــهید همــت 

بــه پایــان رســید.
دو  در  ابتــدا  مســابقات  از  دوره  ایــن  در  شــرکت کننده  تیم هــای 
ســرانجام  کــه  پرداختنــد   رقابــت  بــه  دوره ای  صــورت  بــه  گــروه 
گــروه  از  قشــقایی  جهانگیرخــان  و  همــت  شــهید  فجــر  تیم هــای 
نهایــی  مرحلــه  بــه  ب  گــروه  از  آریوپخــش  و  پــرواز  تیــم  دو  و  الــف 
مرحلــه ایــن  در  مســابقات   برگــزاری  از  پــس  کــه  کردنــد   صعــود 
راه نهایــی  دیــدار  بــه  پخــش   آریــو  و  همــت  شــهید  فجــر  تیــم   دو 

 یافتند.
حضــور  بــا  کــه  مســابقات  از  دور  ایــن  نهایــی  دیــدار  در  نهایــت   در 
برگــزار  شــهرضا  فوتبــال  پیشکســوتان  و  گران  تماشــا از  جمعــی 
خــود  حریــف  برابــر  برتــری  کســب  بــا  همــت  شــهید  فجــر  تیــم  شــد، 

ســوم  و  دوم  عناویــن  و  شــد   قهرمانــی  عنــوان  کســب  بــه  موفــق 
قشــقایی  جهانگیرخــان  و  پخــش  آریــو  تیم هــای  ترتیــب  بــه   را 

کردند. کسب 
تیم هــای  مــدال  و  احــکام  قهرمانــی،  جــام  اســت،  گفتنــی 
اهــدا  پیشکســوتان  توســط  مســابقات  از  دوره  ایــن   برتــر 

شد.
اسامی  بازیکنان تیم فوتبال فجر شهید همت: 

کــورش  حیــدری،  ارســطو  صمــدی،  امیرحســین  رســتمی،  یــاور 
نصیــری علــی  امیــری،  محمدرضــا  امیری فــرد،  رضــا   ژیانی مطلــق، 
ســجاد آصفــی، احســان تنهایــی، مســعود قوامــی، علــی ضیایــی، محمــد 
کیهــان قرمــزی  امین جــوادی، صــادق محمدیــان، حســین حکیمــی، 
الیاســی  میــالد  موســوی،  فــرزاد  جعفریــان،  ســینا  جاویــدی،  دانیــال 
کیــوان امیــری، حمیدرضــا تیمــوری، آریــا محمــدی  ســیدرضا موســوی، 

امین یعقوبی، محمدرضا خوشبخت
سرمربی: محمد علی اهری 

مربی: حامد جاوری
سرپرست: فرید ساالری

در پایان مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های شهرضا

فجر شهید همت بر سکوی قهرمانی ایستاد

NBA رقابت ستاره های



کل حفظ آثار دفاع مقدس اصفهان  مدیر 

خبر داد:

شناسایی هویت شهید رضایی 
پس از 32 سال در شاهین شهر

  مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس 
اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه شناســایی هویــت شــهید رضــا 
گفــت: ایــن شــهید  گمنــام بــود،  کــه جــزو شــهدای  رضایــی 
عاشــورای  در  و  مفقوداالثــر  خیبــر  عملیــات  در  واالمقــام 
ــده  ــپرده ش ک س ــا ــه خ ــهر ب ــال 93 در شاهین ش ــینی س حس

اســت.
بــه جزییــات  در شاهین شــهر  شــیروانیان  ســردار مجتبــی 
رضایــی  رضــا  شــهید  هویــت  شــدن  مشــخص  چگونگــی 
پــارک  در  مدفــون  گمنــام  شــهدای  جــزو  کــه  دره بیــدی 
کــرد: ایــن  انقــاب شاهین شــهر بــود، اشــاره داشــت و اعــام 
شــهید واالمقــام در عملیــات خیبــر مفقوداالثــر و در عاشــورای 
ســپرده  ک  خــا بــه  شاهین شــهر  در   1393 ســال  حســینی 

می شــود.
 DNA وی افــزود: پــس از 32 ســال، توســط آزمایش هــای
کــه ایــن شــهید از اهالــی »تیــران و  هویــت او مشــخص شــد 

کــرون« یکــی از شــهرهای اســتان اصفهــان اســت.
مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  و  آثــار  حفــظ  بنیــاد  کل  مدیــر 
هویــت  شــدن  مشــخص  این گونــه  داد:  ادامــه  اصفهــان 
کــه قبــا  گمنــام یکــی از نادرتریــن معجزاتــی اســت  شــهدای 
کــه در  نیــز شــهیدی از محلــه  عاشــق آباد اصفهــان داشــتیم 

گل بهــار مشــهد مدفــون  شــده بــود. شــهر 
مهم تریــن  تشــریح  بــه  همچنیــن  ادامــه  در  وی 
دفــاع  ارزش هــای  و  آثــار  حفــظ  بنیــاد  برنامه هــای 
و  پرداخــت   94 ســال  در  اصفهــان  اســتان  مقــدس 
کارهــای  بــه  می تــوان  برنامه هــا،  ایــن  اعــم  از  گفــت: 
مقــدس  دفــاع  باغ مــوزه  تکمیــل  و  پژوهشــی  و  ســتادی 
بــا پیشــرفت فیزیکــی 70 درصــد اشــاره  اســتان اصفهــان 

کرد.  
شــیروانیان بابیــان اینکــه فــاز اول باغ مــوزه دفــاع مقــدس 
اســتان اصفهــان در نیمــه دوم ســال آینــده بــه بهره بــرداری 
و  هــزار   3 از  بیــش  کــرد:  خاطرنشــان  رســید،   خواهــد 
گمنــام در 115 یادمــان اســتان اصفهــان دفــن  500 شــهید 
صورت گرفتــه  برنامه ریــزی  بــه  توجــه  بــا  کــه  شــده اند 
خواهنــد ســاماندهی  آینــده  ســال  در  یادمــان   115  ایــن 

کــرد: قــرارگاه مرکــزی راهیــان   شــد. وی در ادامــه تصریــح 
ــا همــکاری نهادهــای  اســتان اصفهــان از مدت هــا پیــش ب
ــرورش تشکیل شــده  ــه ســپاه و آمــوزش  و پ مختلفــی از جمل
اقشــار  اعــزام  جهــت  را  خــود  فعالیت هــای  جــد  به طــور  و 
ــرای اعــزام  ــوروز 95 ب ــام ن مختلــف مــردم به خصــوص در ای

ــارس ــع: ف ــت. منب ــه اس گرفت ــش   ــا در پی ــن اردوه ــه ای ب

گردشگری

اختصاص بیست و شش میلیارد 
ح های  ریال تسهیالت به طر

گردشگری استان یزد 
ــگری  گردش ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می ــر  مدی
اســتان یــزد از اختصــاص بیســت و شــش میلیــارد ریــال 
گردشــگری در ســال خــوش آمــد  ح هــای  تســهیات بــه طر

بــه یــزد خبــر داد. 
اجتماعــی  و  امورفرهنگــی  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
گردشــگری  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  اداره 
یــزد، محمدمهــدی شــرافت اظهــار داشــت: ایــن تســهیات 
براســاس امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بانــک ملــی ایران 
گردشــگری  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  و اداره 
اســتان بــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی یــزد در آســتانه 
گردشــگری  ســال 5 9 ، بــه منظــور حمایــت از واحدهــای 

اختصاص یافته است.
وی خاطرنشــان ســاخت: تفاهــم نامــه همــکاری به منظور 
اعطــای تســهیات از محــل منابــع داخلــی بانــک تامیــن 
گردشــگری  واحدهــای  بــه  ثابــت  و  گــردش  در  ســرمایه 
و  درصــد  هفتــاد  بــاالی  حداقــل  فیزیکــی  پیشــرفت  بــا 
کارمــزد از محــل اعتبــارات  کمک یارانــه ســود و  اعطــای 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای اســتانی، مصــوب شــورای 
کثــر ده درصــد ســود  ــا حدا برنامه ریــزی و توســعه اســتان ت
ــی  ــال مال ــک س ــار در ی ــول و اعتب ــی پ ــورای عال ــوب ش مص
کــرد:  بــه امضــای اعضــا رســید. ایــن مقــام مســئول تصریــح 
بانــک ملــی در ایــن تفاهــم نامــه پذیرفتــه اســت تــا پانــزده 
برابــر منابــع موجــود را بــه متقاضیــان معرفــی شــده از ســوی 
کــه واحد شــرایط دریافت  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
گفتنی اســت اســتان یزد  کند.  تســهیات باشــند، پرداخت 
ــگری و  گردش ــه  ــاخص نمون ــکان ش ــت م ــد و بیس ــا یکص ب
همچنیــن بیــش از یــک هــزار و پانصــد اثــر تاریخــی ثبتــی و 
منحصــر بــه فــرد، آمادگــی الزم را برای پذیرایی از مســافران 

در ســال خــوش آمــد بــه یــزد دارد.
گنجینــه ای از هنــر، فرهنــگ و تمــدن ایرانــی را در  یــزد، 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه بناهــای مذهبــی  خــود دارد 
زرتشــتیان زیارتگاه هــای  حســینیه ها،  مســاجد،   بقعــه، 
تاریخــی باغ هــای  انبارهــا،  آب  تاریخــی،   خانه هــای 

کــرد. ایــن شــهر تاریخــی بــا  بادگیرهــا و بازارچه هــا اشــاره 
عناوینــی همچــون شــهر بادگیرهــا، شــهر نســاجی، شــهر 
کاهــگل، دارالعبــاده، دارالعلــم و دارالعمــل کاریــز و   کار و 

ایــران، شــهر دوچرخه هــا، شــهر شــیرینی های  حســینیه 
ســنتی و شــهر آتــش و آفتــاب شــناخته می شــود.

کنــار اصفهــان و فــارس، بــه  کنــون در  ایــن اســتان هــم ا
از  بســیاری  مقصــد  ایــران،  گردشــگری  مثلــث  عنــوان 
ســفرهای تفریحــی، توریســتی و علمــی  گردشــگران داخلــی 

و خارجــی اســت.

گردشگری

بزرگ تریــن خانــه خشــتی جهــان در رفســنجان در حــال 
در  نــوروزی  مهمانــان  از  پذیرایــی  بــرای  شــدن  آمــاده 

رفســنجان اســت.
هــزار   14 در  زیربنــا  مربــع  متــر  هــزار   7 بــا  خانــه  ایــن 
هــر  آن چشــم  و جلوه هــای  شــده  بنــا  مربــع فضــا  متــر 

می کنــد. خیــره  خــود  بــه  را  بیننــده ای 
بزرگ تریــن خانــه خشــتی جهــان در روســتای قاســم آباد 
حاجــی واقــع شــده و امــروز همــه بــرای مهیــا شــدن آن و 
گردشــگران داخلــی و خارجــی، آســتین همــت بــاال  حضــور 

کار هســتند. زدنــد و مشــغول 
کــه  کمبودهایــی داشــت  امــا مســیر منتهــی بــه ایــن خانــه 
بــا پیگیــری  اســتاندار و فرمانــدار رفســنجان بــرای رفــع 

کمبودهــا تــاش می شــود. ایــن 
قا علی   آسفالت مسیر خانه حاج آ

بخشــی از ایــن مســیر روشــنایی نداشــت و از نظــر زیبایــی 
کمبودهــای فراوانــی داشــت و بــا ایــن همــه شــهرت  نیــز 
و خیــل عظیــم بازدیدکننــده ایــن خانــه نیــاز بــه داشــتن 

مســیری در خــور شــأن نــام خــود داشــت.
بــا  گفت وگــو  در  زمینــه  ایــن  در  رفســنجان  فرمانــدار 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رفســنجان،  در  فــارس  خبرنــگار 
توســط  شــهر  در  راهنمــا  تابلوهــای  نصــب  زمینــه  در 
اقــدام و تعــدادی تابلــو نصــب شــده اســت  شــهرداری 

اظهــار داشــت: آســفالت طــول مســیر و حاشــیه جــاده نیــز 
اســت. شــده  انجــام 

پایــان  تــا  مســیر  کل  اینکــه  بیــان  بــا  مانــوری  حمیــد 
کــرد:  ــوروز آمــاده می شــود، تصریــح  ــرای عیــد ن ســال و ب
قــرار  مســیر  ایــن  در  کــه  هــم  ســاختمانی  نخاله هــای 

می شــوند. جمــع آوری  داشــتند، 
قــا علــی بــرای عیــد   فــاز نخســت هتــل خانــه حاج آ

آماده اســت
کار در مرمــت  فرمانــدار رفســنجان بــا اشــاره بــه پیشــرفت 

کــرد: قــرار اســت  کیــد  و بازســازی خانــه حاج آقــا علــی تا
مجموعــه  یــک  بــه  تاریخی گردشــگری  مــکان  ایــن 
اقامتــی در حــد یــک هتــل چهــار ســتاره تبدیــل شــود.

حــال  در  بــه  ســرعت  کار  کــرد:  خاطرنشــان  مانــوری 
جمعــه  کــه  بازدیــدی  آخریــن  در  و  اســت  انجــام 
بنــای  ایــن  از  دادگســتری  وزیــر  حضــور  بــا  گذشــته 
کار  تاریخــی و رونــد مرمــت آن داشــتیم، ســرعت زیــاد 
عیــد روزهــای  بــرای  آن  فــاز نخســت  و  شــد   مشــاهده 

 آماده می شود.

کــرد: ســوییت های اقامتــی ایــن مجموعــه  وی اضافــه 
ــم  ــت و امیدواری ــرداری اس ــاده بهره ب ــاه 95 آم ــم مهرم ه
کــه ســبب رونــق صنعــت  مجموعــه ای زیبــا ایجــاد شــود 

گردشــگری شهرســتان شــود.
احمــد حســنی، مدیــر امــور بــرق شهرســتان رفســنجان 
خانــه  بــه  منتهــی  مســیر  بــرق  تامیــن  زمینــه  در  نیــز 
حاج آقــا علــی اظهــار داشــت: شــبکه ای بــه  طــول 600 
بــرای روشــنایی  پایــه و 40 چــراغ 150 وات  بــا 20  متــر 

اســت. شــده  ایجــاد 
قا علی   تامین روشنایی مسیر خانه حاج آ

وی ادامــه داد: یــک دســتگاه پســت هوایــی نیــز بــرای 
ع  تامیــن روشــنایی ایــن مســیر اســتفاده شــده و در مجمــو

450 میلیــون  ریــال هزینــه بــرای مســیر شــده اســت.
کــرد: در حــال  مدیــر امــور بــرق رفســنجان خاطرنشــان 
تامیــن  ایــن مجموعــه  تــا  کل مســیر  حاضــر روشــنایی 
کــه نیــاز باشــد، بــرای تامیــن آن اقــدام  شــده و هــر جــا 

می شــود.
همــه چیــز بــرای پذیرایــی از میهمانــان نــوروزی در خانــه 
حاج آقاعلــی رفســنجان بزرگ تریــن خانــه خشــتی دنیــا 

در حــال آمــاده شــدن اســت.
منبع: فارس

بزرگ ترین خانه خشتی جهان، میزبان میهمانان نوروزی رفسنجان

ایثــار  گفــت:  بیــدگل  و  اســامی  آران  تبلیغــات  اداره  رییــس 
حضــرت زینــب )س( در بقــای اســام و جاودانگــی نهضــت 

حســینی غیــر قابــل انــکار اســت.
تبلیغــات  اداره  رییــس  مــردان،  ســمیع اهلل  حجت االســام 

بــا خبرنــگار  گفت وگــو  در  بیــدگل  و  اســامی  آران 
تبریــک  بــا  اصفهــان  در  شبســتان  خبرگــزاری 
داشــت:  اظهــار  کربــا  بانــوی  ســعادت  بــا  میــاد 
حضــرت زینــب )س( بــا انجــام رســالت خویــش 
زینت بخــش تاریــخ و موجــب افتخــار و ســرافرازی 
گفــت: بــه خاطــر  خانــدان وحــی و والیــت شــد. وی 
کــه تاریــخ  کربــا  کــه نــام زینــب در تاریــخ  ایــن اســت 

جاودانگــی اســام و تشــیع اســت، زیبــا،  درخشــان و جاودانــی 
شــده اســت.

رییــس اداره تبلیغــات اســامی  آران و بیدگل افــزود: این بانوی 
کــه در راه  نمونــه اســام، همچــون حضــرت خدیجــه )س( 
کــرد کاری  گرامــی  اســام تــاش و فــدا  پیشــبرد اهــداف پیامبــر 

حســینی  نهضــت  جاودانگــی  و  اســام  بقــای  در  ایثــارش 
غیرقابــل انــکار است.حجت االســام مــردان بــا بیــان اینکــه 
گفــت:  حضــرت زینــب )س( نمــاد صبــر و شــکیبایی اســت، 
ایــن بانــوی بــزرگ بــه مــا درس هــای مختلفــی از آزادگــی و صبــر 

می دهــد.
مهم تریــن  از  را  کدامنــی  پا و  عفــت  وی، 
)س(  زینــب  حضــرت  شــاخصه های 
ــا بیــان اینکــه ایشــان عفــت  کــرد و ب عنــوان 
کــرده بــود٬ ادامــه داد:  را بــا مقاومــت جمــع 
مــادرش  چــون  خــود،  امــام  بــرای  ایشــان 
و  سرپرســت   اســرا،  بــرای  حمایت کننــده، 
تبلیغــات  اداره  رییــس  بودنــد.  پیام رســان  شــهیدان  بــرای 
کــرد: آن بانــوی بــزرگ  اســامی  آران و بیــدگل، خاطــر نشــان 
کربــا عهــده دار پرســتاری از بیمارانــی  بــا تحمــل و بردبــاری در 
همچــون امــام ســجاد )ع(بــود و پرســتاران بایــد ایشــان را الگو و 

سرمشــق خــود قــرار دهنــد.

 ایثار حضرت زینب)س( 
در بقای اسالم غیر قابل انکار است

امــور  دفتــر  از  نقــل  بــه  و  کیمیــای وطــن  گــزارش  بــه 
فرهنگــی میــراث  کل  اداره  ارتباطــات  و   فرهنگــی 
و  چهارمحــال  اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی  بختیــاری، مدیــر 
از  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  گردشــگری  و 

گردشــگری  برگــزاری نخســتین جشــنواره 
از  کوهرنــگ  شهرســتان  در  زمســتانه 
و  داد  بهمن مــاه خبــر  لغایــت 29  امــروز 
اظهــار داشــت: از مهم تریــن برنامه هــای 
می تــوان  جشــنواره  ایــن  در  اجرایــی 
و  اســکی  ملــی  مســابقات  برگــزاری  بــه 
انتخابــی تیــم ملــی در رده نوجوانــان و 

کل ورزش و جوانــان و  کــه بــا همــکاری اداره  نونهــاالن 
هیئــت اســکی اســتان در محــل پیســت اســکی چلگــرد 

کــرد. اشــاره  می شــود،  برگــزار 
اینکــه  بیــان  بــا  ســوادجانی  عســگری  بهمــن     

و  پتانســیل  ایــن  دارای  اســتان   14 کشــور،  ســطح  در 
کــه از ایــن اســتان ها حــدود  هیئــت اســکی می باشــند 
در  و  کرده انــد  ثبت نــام  مســابقه  بــرای  نفــر  یکصــد 
گردشــگری زمســتانه چهارمحــال و بختیــاری  قطــب 
کوهرنــگ بــه رقابــت می پردازنــد، افــزود:  شهرســتان 
چلگــرد  در  واقــع  اقامتــی  واحدهــای 
پذیــرای  درصــدی   50 تخفیــف  بــا  نیــز 
مســابقات ایــن  از   بازدیدکننــدگان 

 می باشند.
عســگری ســوادجانی بــه آمــوزش رایــگان 
اشــاره  جشــنواره  ایــن  حاشــیه  در  اســکی 
گردشــگری  جاذبه هــای  گفــت:  و  کــرد 
چمــا،  یخــی  غــار  شــامل  شهرســتان،  ایــن  زمســتانه 
کوهرنــگ و چشــمه  آبشــار شــیخ علی خان، تونــل اول 
کــه شــرکت کنندگان در ایــن مســابقه از آن  دیمــه اســت 

کــرد. بازدیــد خواهنــد 

معارف و گردشگری سه شنبه  27 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 94شناسایی هویت شهید رضایی پس از 32 سال در شاهین شهر ســـــال دوم       ݡسݒ

گردشگری زمستانه   برگزاری نخستین جشنواره 
کوهرنگ در شهرستان 

آگهی مزایده 
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 777/92 
ش ج ردوم له خانم فرانک سرهنگ و علیه آقای رضا عصار زادگان به آدرس خ آبشار دوم 
نرسیده به پل غدیر – ساختمان پرستو طبقه دوم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 3/154/800/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک به شماره پالک ثبتی 
16739 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش نتایج پنج ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خ آبشار 
سوم خیابان مسرور کوچه گلستان یکم شماره یک مجتمع مسکونی ونک پالک 100 طبقه 
پنجم کد پستی 8166836771 یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 230/25 متر مربع با 
عرصه مشاعی به مساحت حدود 380 متر مربع است که در طبقه پنجم از مجتمع مسکونی 
7 سقف 6 واحدی با سازه اسکلت تبنی و سقفهای تیرچه  بلوک و نمای خارجی سنگ و 
آجر نما و قدمت حدود 8 سال ساخت واقع شده./ در ساختمان آن در زمینی دو نبش و 
دو طرفه شمالی جنوبی قرار دارد و بطوریکه در جهات شمالی جنوبی و شرقی درجوارمعابر 
عمومی و ساختمان نورگیر می باشد مجموعه مسکونی در طبقه زیرزمین دارای پارکینگ و 
انباریها ودر طبقه همکف استخر و سونا و یک واحد سوئیت و در طبقات فوقانی هر طبقه یک 
واحد230 متر مربعی قراردارد و دارای اشتعابات آب، برق ، گاز،تلفن و دارای آسانسور ، آیفون 
ل دار می باشد واحد مورد نظر با پنجره های یوبی وی سی  تصویری و درب اتوماتیک کنتر
دو جداره و درهای داخلی چوبی و کفپوش پارکت طرح معماری سه خوابه با آشپزخانه اوپن 
و کابینت های ام دی اف سرویس بهداشتی ودوباب حمام مستقردر اتاق خوابها ودارای دو 
تراس شمالی و جنوبی است با عنایت به موارد فوق طبق نظریه کارشناسی قیمت ششدانگ 
پالک ثبتی به شماره 5000/16729 بخش 5 ثبت اصفهان به شماره ثابت 199320 دارای 
دوجلد دفترچه مالکیت به نامهای آقای رضاعصار زادگان با سهم مالکیت پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم فرحنازعزیزی با سهم یکدانگ به مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال معادل یک میلیارد و سی و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است  که مبلغ محکوم به و 
هزینه های اجرایی معادل 21/95 حبه مشاع از پنج دانگ از ششدانگ مالکیت پالک ثبتی فوق 
می باشد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده 
ای مورخ 94/12/25 در ساعت 11تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکالبرگزار نماید. طالبین شرکت در 
جلسه مزایده می توانند با واریز 10درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملی و ارائه فیش آن 5 روز قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید  نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد شد/ شماره : 33140/ م الف مدیر اجرای احکام مجتمع 

شماره یک )نوبت صبح( شهرستان اصفهان

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
مرجع رسیدگی : شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به 
موجب در خواست حسین آخوندی خیاوانی  به طرفیت : 1- فاطمه  آخوندی خیاوانی  
2- زهره 3- عفت4- عزت 5- زهرا 6- بتول 7- علیرضا 8- محمد حسن همگی آخوندی 
خیاوانی قرار تحریر ترکه مرحوم محمدآخوندی خیاوانی طی شماره 795 مورخ 94/11/19 
مورخ   .... روز  عصر   ساعت 3/30  قرار  اجرای  وقت  صادرو  اختالف  حل  شورای  در 
95/2/7 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آن ها، بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در 
محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس اصفهان – خ سجاد – خ رحیم ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور شورای حل اختالف حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع 
 اجرای قرار نخواهد بود. شماره : 33138/ م الف دفتر شعبه 42 شورای حل اختالف

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 941516 خواهان مصطفی لطیفی فرزند احمد با وکالت آقای  
علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت حسن کریمی – منصور ایرانمنش 

فرزند مهدی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/1/28ساعت 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح 
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: 33141/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با وکالت علی شیرزاده  در خصوص پرونده کالسه 941515 خواهان مصطفی لطیفی 
دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت حسن کریمی – منصور ایرانمنش فرزند 
95/1/28ساعت  مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  مهدی 
8صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
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: 33142/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 2015/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت ایمان خضیر پور تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
95/1/16ساعت 11/00صبح 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: 33144/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 2014/94 خواهان احمد ابراهیمیان با وکالت علی شیر زاده 
نموده  تقدیم  مینائی  اله  حبیب  طرفیت  به   ..................... بر:  مبنی  دادخواستی 
تعیین  11/30صبح  95/1/28ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2  وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
 شود.شماره: 33146/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 2013/94 خواهان احمد ابراهیمیان با وکالت علی شیر زاده 
دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به طرفیت رضا میرزائی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز....... مورخ 95/1/28ساعت 11/00صبح 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: 33145/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1048/94خواهان منصور ترکی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
 ........ روز  برای  گی  رسید  وقت   . است  نموده  تقدیم  اسماعیلی  حسین  طرفیت  به 
مورخ95/2/4ساعت 4 تعیین گردیده است باتوجه  به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشرتا 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 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  22شورای 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: 33147/م الف 

مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  ترکی   منصور  1047/94خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
..........  به طرفیت محسن بلدی تقدیم نموده است . وقت رسید گی برای روز ........ 
مورخ95/2/4ساعت 3/30 تعیین گردیده است باتوجه  به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشرتا 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 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  22شورای 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 خواهد شد.شماره: 
33148/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94- 1860خواهان سام قاسمی نژاد  دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه به طرفیت مینا جعفری تقدیم نموده است . وقت رسید گی برای روز ........ 
مورخ95/1/17ساعت 9:00تعیین گردیده است باتوجه  به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشرتا 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 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  13شورای 
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: 
 33159/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 94- 1861خواهان سام قاسمی نژاد  دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه به طرفیت فرخنده خستگانان تقدیم نموده است . وقت رسید گی برای روز ........ 
مورخ95/1/17ساعت:9/30تعیین گردیده است باتوجه  به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشرتا 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 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 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: 33160/م 

الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

الزام  در خصوص پرونده کالسه 941346 خواهان ستار بهرامی دادخواستی مبنی بر: 
به انتقال سند خودرو به طرفیت محبوبه هدائیان – سعید بهار زاده تقدیم نموده است 
.وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 95/1/25ساعت 10صبح 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: 33171/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 884/94 خواهان ابوالفضل شیران دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت علیرضا محمد دشنوزاده تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 
95/1/21ساعت 4 عصر 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: 33173/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شیر  علی  وکالت  با  ابراهیمیان  احمد  خواهان   941389 کالسه  پرونده  خصوص  در 
زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت امید زندی فرزند منصور تقدیم 
تعیین  صبح   9 95/1/28ساعت  مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 
تقاضای  حسب  زندی  امید  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
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: 33178/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 941388 خواهان احمد ابراهیمیان با وکالت علی شیر زاده 
دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت محمد رضا قیصری فرزند محمد حسن 
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/1/28ساعت 8/30 صبح 
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: 33179/م الف مدیر 

دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



کنترل خشم  راه های 

عــدم مهــار خشــم و عصبانیــت در درازمــدت، فــرد 
را بــه لحــاظ روحــی فرســوده می کنــد و از بازدهــی و 

می کاهــد. گروهــی  فعالیت هــای  در  او  کارایــی 
کــه بــه صــورت  خشــم، یــك احســاس پیچیــده اســت 
کنــش  جســمانی و هیجانــی ابــراز می شــود. خشــم وا
طبیعــی ارگانیســم بــه شــرایط و موقعیت هایــی اســت 
کامی می شــویم، احســاس تهدیــد  کــه در آن دچــار نا
می کنیــم یــا معتقدیــم صدمــه خواهیــم دیــد یــا فــردی 
ــاره مــا دچــار اشــتباه شــده اســت. ایــن احســاس  درب
می توانــد از یــك احســاس خفیــف ناخوشــایند تــا یــك 

احســاس شــدید عصبانیــت را در برگیــرد.
چهموقعخشممشكلسازمیشود؟

کــه شــدت آن بیــش از حــد باشــد، بــه طــور  زمانــی 
خ دهــد و بــه شــیوه نامناســب ابــراز شــود. مكــرر ر

عــدم مهــار خشــم و عصبانیــت در درازمــدت، فــرد 
را بــه لحــاظ روحــی فرســوده می کنــد و از بازدهــی و 
گروهــی می کاهــد. افــراد  کارایــی او در فعالیت هــای 
خشــمگین همــه را بــا خودشــان دشــمن می کننــد و 
کار بســتر مناســبی بــرای از دســت دادن نفــوذ  بــا ایــن 
خــود در دیگــران و حتــی ابتــا بــه انــواع بیماری هــای 
جســمی نظیر فشــارخون بــاال، ســكته و... را فراهــم 

می کننــد.
عواقــب  خشــم  کــردن  ســرکوب  دیگــر،  ســوی  از 
انگیــزه  فــرد  کار،  ایــن  بــا  دارد.  دنبــال  بــه  بدتــری 
کار را از دســت می دهــد و بــه  رقابــت ســالم در محیــط 

می شــود. تبدیــل  منفعــل  نیرویــی 
كنشبهخشم نحوهوا

خشــم  پدیــده  بــا  برخــورد  در  مهــم  رویكــرد  ســه 
عبارتنــد از:  فروخــوردن خشــم، ابــراز خشــم و خشــم 

شــده. جابه جــا 
روشابرازخشمشماچیست؟

خشــمتان  ابــراز  شــیوه  کــه  می دانیــد  شــما  آیــا 
دلیــل  اســت  ممكــن  نمی دانیــد،  گــر  ا چیســت؟ 
زندگــی  یــا  کار  محــل  خانــه،  در  کــه  مشــكاتی 
تمــام روش هــای  باشــد.  داریــد، همیــن  اجتماعــی 
کتســابی هســتند و مــا آن هــا  ابــراز خشــم، روش هــای ا
ع ابــراز  را از دیگــران می آموزیــم. در نتیجــه، هــر نــو
خشــم می توانــد بــا روش دیگــر جایگزیــن شــود یــا 
کــه شــخص می توانــد  فرامــوش شــود. بــه ایــن معنــا 
داده تغییــر  را  خــود  عصبانیــت  ابــراز  خــاص   روش 
کنتــرل  کنــد. نگذاریــد خشــم  کنتــرل و هدایــت  آن را 
شــما را بــه دســت بگیــرد؛ بلكــه شــما بایــد بــا شــناختن 
کنتــرل زندگــی خــود  ســه روش اصلــی مهــار خشــم، 
از:  ایــن ســه شــیوه عبارتنــد  بــه دســت بگیریــد.  را 
و  شــدن،  منفجــر  و  ریختــن  بیــرون  فرونشــاندن، 

ــم. ــردن خش ک ــار  ــا مه ــرل ی کنت
روشفرونشاندنخشم:

وجــود  اشــخاصی  در  خشــم،  فرونشــاندن  روش 
و  ناپســند  چیــزی  کل  طــور  بــه  را  خشــم  کــه  دارد 
می داننــد.  شایســته  کاری  را  آن  کــردن  ســرکوب 
کــه  امــا خشــم، احساســی خــداداد و طبیعــی اســت 
 نمی توانــد ســرکوب شــود یــا از بیــن بــرود. در نتیجــه
کــه خشــم خــود را مــدام ســرکوب می کننــد  کســانی 
و  ناچیزتریــن  در  خــود،  تحّمــل  مــرز  از  گذشــتن  بــا 
منفجــر  ممكــن،  عصبــی  موقعیــت  کوچک تریــن 
کــه از ایــن روش پیــروی می کننــد  می شــوند. افــرادی 
کــه احســاس و ابــراز خشــم را نادیــده  کرده انــد  عــادت 
در  کــه  هســتند  ایــن  نگــران  مــدام  آن هــا  بگیرنــد؛ 
صــورت عصبانیــت، دیگــران درباره شــان چــه فكــری 
ایــن  آن هــا  کــرد. مهم تریــن دل مشــغولی  خواهنــد 
کــه ســعی می کننــد در تمــام احــوال موافــق دل  اســت 
کننــد و همــه آن هــا را بــه دیــد مثبــت  دیگــران عمــل 
کــردن خشــم را  بنگرنــد. ممكــن اســت آن هــا ســرکوب 
کار برنــد یــا  بــه خاطــر تــرس از انتقــام طــرف مقابــل بــه 
ک  اینكــه قســم خــورده باشــند ماننــد والدیــن غضبنــا

خــود رفتــار نكننــد.
روشبیرونریختنومنفجرشدن:

ایــن روش درســت نقطــه مقابــل شــیوه قبلــی اســت. 
ســرکوب کننده فــرد  برخــاف  شــخصی،   چنیــن 
کنتــرل ابــراز می کنــد.   خشــم خــود را آزادانــه و بــدون 
و  نمی دارنــد  نگــه  دل  در  را  چیــزی  هیــچ  آن هــا 
تحــت تاثیــر شــدت موقعیــت، بی رحمانــه بــر همــه 

می تازنــد. 
لفظــی  حملله هــای  هــدف  می توانــد  کســی  هــر 
تحــت  افــراد چنــان  ایــن  باشــد؛  یــا جســمی  آن هــا 
در  نمی داننــد  کــه  قــرار می گیرنــد  احساســات  تاثیــر 
شــیوه  از  معمــوال  آن هــا  می کننــد.  چــه  لحظــه  آن 
گنــاه  ابــراز خشــم خــود دچــار پشــیمانی و احســاس 
ــود را  ــار خ ــه رفت ک ــد  ــول می دهن ــی ق گاه ــوند و  می ش

دهنــد.  تغییــر 
کــه ابــراز خشــم روشــی  ایــن دســته از افــراد آموخته انــد 
و  خواســته ها  بــه  رســیدن  بــرای  مطمئــن  و  ســریع 

کنتــرل دیگــران اســت. 
و  کج خلقــی  کــه  می آموزنــد  کــم  ســن  در  کــودکان 
گریــه و جیــغ و فریــاد می توانــد یــک  رفتــاری تــوام بــا 
خواســته  شــدن  عملــی  یــا  اســباب بازی  شــكات، 
آن هــا را بــه دنبــال داشــته باشــد و بزرگســاالن نیــز 
کــه عصبانیــت می توانــد موجــب  متوجــه می شــوند 
گــوش دهنــد، هــر چنــد  کــودکان بــه حرفشــان  شــود 
بســیار  اســت  ممكــن  حرف شــنوی  ایــن  عمــر  کــه 

کوتــاه باشــد.

مهارت های فردی 

 آلودگی هوا با اعصاب و روان
 ما چه می کند؟

هــوا  آلودگــی  عــوارض  از  یكــی  پایانــی-  بخــش 

و  تحمــل  کاهــش  اســت؛  تحمــل  آســتانه  کاهــش 
تحریــک پذیــری بــه انعطــاف رفتــاری و ســازگاری 
مســموم  شــرایط  از  متاثــر  افــراد  و  می زنــد  آســیب 
رفتارهایــی  زندگی شــان،  و  آمــد  و  رفــت  محــل 
کــه  می دهنــد  نشــان  پرخاشــگرانه  و  پرتنــش 
و  عصبــی  سیســتم  مســمومیت  معنــای  بــه 
مغــز  بــه  پیام هــا  درســت  انتقــال  از  جلوگیــری 
رفتــاری،  کنش هــای  وا دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛ 
و  غیرمتعــارف  هیجانــی  و  فیزیكــی  خلقــی، 
بــروز ایــن موقعیت هــا  کنان  از طــرف ســا  نابهنجــار 

 می کند.

کاست! ترسپنهانیخطرنا
شــد  گفتــه  اینجــا  تــا  کــه  مــواردی  از  جالب تــر 
گاه شــدن از شــرایط  کــه از آ ترس هــای پنهانــی اســت 
حــادث  می کنیــم،  زندگــی  آن  در  کــه  موجــودی 
هــوا  آلودگــی  شــرایط  در  کــه  می شــنویم  می شــود. 
ــكته های  ــون س ــیب هایی چ ــار آس ــت دچ ــن اس ممك
اختاالتــی  یــا  تنفســی  مشــكات  مغــزی،  یــا  قلبــی 
و  تحریک پذیــری  پرخاشــگری،  تندخویــی،  مثــل 
شــرایط دچــار شــدن بــه اســترس و اضطــراب و ... 
شــویم و خــود ایــن امــر مولــد تــرس و اســترس اســت. 
ــیار  ــل بس ــتمر، از عوام ــترس مس ــم اس ــوش نكنی فرام
و  اســت  بــدن  دفاعــی  سیســتم  تضعیــف  در  موثــر 
 چــون اســترس محصــول شــرایط اضطرابــی اســت
مواجــه اساســی  مشــكل  بــا  را  فــرد  اســت   ممكــن 

کند.  

خودبیمارانگاریچیست؟
شــدن  بیمــار  از  تــرس  یعنــی  »خودبیمارانــگاری«، 
اســت  عصبــی  بیمــاری  یــک  کــه  بــودن  بیمــار  یــا 
ــتی  ــا تندرس ــاری ی ــاره بیم ــرط درب ــی مف ــه نگران ــه ب ک
تغییــر  دیگــر،  بیــان  بــه  می شــود.  اطــاق  خــود 
باعــث  جســمی که  عایــم  و  احســاس ها  غیرواقعــی 
یــا  بــودن  بیمــار  بــاب  در  فكــری  وســواس  نوعــی 
ــه یــک بیمــاری جــدی اطــاق  ک بیمــار شــدن اســت 
عامــت  یــا  نشــانه  هیــچ  عمدتــا  البتــه  می شــود؛ 
ــروه  گ ــدارد و ایــن بیمــاری جــزو  واقعــی هــم وجــود ن
معنــای  بــه  و  اســت  روانشــناختی  بیماری هــای 
ریشــه ای  علــل  کــه  اســت  روانــی  بی دلیــل  تــرس 
گاه دارد؛ امــا در مبحــث مــا، منظــور، تــرس  ناخــودآ
از بیمــار شــدن بــا وجــود عایــم قابــل مشــاهده اســت؛ 
مدیریــت  تــوان  مجهــول  و  مبهــم  شــرایط  یعنــی 
می کنیــم زندگــی  آن  در  کــه  موقعیتــی  بــر  را   مــا 
دارد  وجــود  پارامترهایــی  چــون  می کنــد؛  تضعیــف 
کنتــرل  فقــدان  همیــن  و  نیســتند  مــا  دســت  کــه 
مدیریــت  یــا  بحــران  مدیریــت  در  را  مــا  شــرایط 
و  می کنــد  تضعیــف  روانــی،  بهداشــت  شــرایط 
یــا عزیزانمــان را قــوت بــه بیمــار شــدن خــود   بــاور 

 می بخشد.

چــه مــا روان و اعصــاب بــا هــوا لودگــی آ 

؟ میكنــد
از ســوی دیگــر تــرس از آســیب پذیــری عزیزانــی مثــل 
زنــان  در  به خصــوص  و   ... و  همســر  یــا  فرزنــدان 
کودکــی  روانــی  آســیب جســمی  یــا  از  تــرس  بــاردار، 
صورتــی  در  جنیــن،  ســقط  یــا  دارنــد  رحــم  در  کــه 
و  اضطرابــی  شــرایط  یــا  باشــد  داشــته  اســتمرار  کــه 
موقعیت هــای  می توانــد  شــود،  تشــدید  استرســی 
ــی را  ــی و روان ــی ذهن ــی و فرسایش ــی، اضطراب وسواس

آورد. بــه وجــود 
کنش هــای  ایــن ترس هــا، وا بــه دنبــال  همچنیــن 
تحكیم بخــش  خــود  کــه  را  نابه هنجــار  رفتــاری 
یــا  فــرد  بــرای  اســت،  غیرمتعــارف  روانــی  شــرایط 
ــع شــدن از خبرهــای ضــد و  ــد. مطل ــراد رقــم می زن اف
کــه از منابــع رســمی و غیررســمی درباره مــرگ  نقیضــی 
و میرهــای حاصــل از شــرایط بــد آب و هوایــی شــنیده 
می شــود، در تشــدید شــرایط دخیــل بــوده و بهداشــت 

روانــی افــراد را بــه خطــر می انــدازد. 
دنبــال بــه را عوارضــی چــه كنی شــایعهپرا 

دارد؟
اثــر  بــر  کــه  روانــی  آســیب  یــا  ضربــه  یعنــی  ترومــا، 
تجربــه یــک موقعیــت بــه شــدت آســیب زا بــه وجــود 
بلكــه  موقعیــت،  خــود  نــه  گاهــی  البتــه  می آیــد؛ 
عــدم  لحــاظ  بــه  کــه  غلطــی  و  درســت  خبرهــای 
اطاع رســانی درســت، شــكل و شــمایل دیگــری پیــدا 
می کنــد و مــا بــه آن شــایعه می گوییــم، در ایــن امــر 

هســتند. دخیــل 
ایــن شــایعات آنقــدر قــوت و قــدرت پیــدا می کننــد 
ــع  ــون مناب ــد و چ ــود می گیرن ــه خ ــی ب ــكل واقع ــه ش ک
می کننــد  ســكوت  شــایعه  ع  شــیو مقابــل  در  اصلــی 

می دهنــد.  شــدت  را  شــایعه  باورپذیــری 
بــه عنــوان مثــال، افزایــش مــرگ و میــر در شــرایط 
مــادران  زیــاد  بســیار  آســیب پذیری  یــا  آلودگــی هــوا 
کــه در رحــم دارنــد و مــوارد مشــابه  بــاردار و فرزنــدی 
همگــی بــا توجــه بــه بــاال بــودن منابــع خبــری نامعتبــر 
)ســایت ها، اپلیكیشــن ها و روزنامه هــای زرد و ...( 
را  روانــی مهلــک  یــا ضربــه  ترومــا  می تواننــد حكــم 

ــند. ــته باش ــراد داش ــرای اف ب

طب سنتی

گیاهــی ویــژه خانم هــا بــرای روزهــای قاعدگــی بســیار  ژلوفــن 
پیشــنهادی  راهــكار  رازیانــه،  تخــم  از  اســتفاده  اســت.  موثــر 
بــرای رهایــی از درد شــدید قاعدگــی اســت. در  مادربزرگ هــا 
گــر مقــداری تخــم رازیانــه )تخــم  کــه ا قدیــم اعتقــاد داشــتند 
آســیاب شــده( را بــا مقــداری آب بخوریــد، می توانیــد خــواب 
کــه ایــن  آرامی داشــته باشــید؛ امــا مهم تــر از آن بایــد بدانیــد 
کمتــر از نیــم ســاعت پــس  گیــاه درد شــما را در مــدت زمانــی 
گیــاه بدنتــان را خنــک  از اســتفاده، بهبــود می بخشــد. ایــن 
کاهــش می دهــد؛ بــه  گرمــای ناشــی از قاعدگــی را  می کنــد و 
همیــن دلیــل رازیانــه می توانــد بهتریــن جایگزیــن مســّكن های 
توصیــه  مــداوم  به طــور  آن هــا  مصــرف  کــه  باشــد  شــیمیایی 

نمی شــود.
باسیبریلكسشوید

ایــن میــوه چهــار فصــل، یعنــی ســیب خــواص بی شــماری دارد 
کــه هــر فــردی بــا خــوردن روزی یــک عــدد از آن قــادر اســت 
جســم خــود را از هــر بیمــاری دور نگــه دارد. بــا ایــن حــال بــه 
چنــد ویژگــی منحصــر بــه فــرد ســیب اشــاره می کنیــم. ســیب 
کلــی ســیب  بــرای عملكــرد مغــز بســیار مقــوی اســت؛ به طــور 
تقویــت می کنــد.  را  مغــز  و  اعصــاب  فســفر،  داشــتن  به علــت 
پشت ســر  را  آرام  روز  یــک  کــه  هســتید  ایــن  به دنبــال  گــر  ا
کنیــد؛ زیــرا  بگذاریــد، بهتــر اســت هــر روز یــک عــدد ســیب میــل 
گــروه B، منیزیــم، فســفر و برخــی عناصــر دیگــر  ویتامین هــای 

موجــود در ســیب اثــر آرام بخشــی بــر اعصــاب دارد.
هویججادوینارنجی

کاروتــن اســت؛  کــه هویــج منبــع غنــی بتا همــه مــا می دانیــم 
کاروتــن در هویــج چیســت؟ ایــن مــاده پیش ســاز  امــا نقــش بتا
ویتامیــن  بــه  تبدیــل  بــدن  در  یعنــی  اســت؛   A  ویتامیــن 
را  کاربــردی  نقــش  می توانــد  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود،   A
بــرای بــدن مــا داشــته باشــد. ویتامیــن A بــرای تقویــت سیســتم 
گــوارش همچنیــن در  ایمنــی، محافظــت از پوســت، ریــه، لولــه 
رشــد ســلول ها و... حایــز اهمیــت اســت.  شــاید برایتــان جالــب 
و  اســت  کســیدان  آنتی ا یــک  کاروتــن،  بتا بدانیــد  کــه  باشــد 

کاهــش می دهــد. بیماری هــای ناشــی از پیــری را هــم 

گیاهی ویژه خانم ها ژلوفن 
کــه صبحانــه ای ســالم در ابتــدای روز می توانــد  همــه می دانیــم 
بــه  همه چیــز  امــا  باشــد.  داشــته  برایمــان  فراوانــی  مزایــای 
گــر  کــه ا کوچكــی هســت  کارهــای  صبحانــه ختــم نمی شــود؛ 
کمكمــان می کننــد ســالم  کمــی برایشــان وقــت بگذاریــم،  تنهــا 

ــم. بمانی
كشش

ک زدن می توانیــد خــود را بكشــید. از ایــن  صبــح هنــگام مســوا
کــردن خــود بــرای روز  گــرم  گرفتــن و  فرصــت بــرای آرامــش 
کــه  کارمنــد هســتید و می دانیــد  گــر  کنیــد. مخصوصــا ا اســتفاده 
کنیــد، انجــام ایــن  کل روز را پشــت یــک میــز ســپری  قــرار اســت 
گــر ممكــن بــود صبــح تنهــا  کار بســیار ضــروری می شــود. پــس ا
ــرای  کششــی ب ــدار شــوید و چنــد حرکــت  ــر بی چنــد دقیقــه زودت

آمــاده شــدن بــدن انجــام دهیــد.
نوشیدنتركیبآبوآبلیمو

یــک لیــوان ترکیــب آب و آب لیمــو )مطابــق بــا دمــای اتــاق( 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــودمند باش ــیار س ــامتی تان بس ــرای س ــد ب می توان
کــرده ایــد، ویتامیــن  اینكــه بــه شــكل موثــری آب بــدن را تامیــن 
افزایــش  بــه درخشــش پوســت،  کــه  کردیــد  نیــز دریافــت   C
کمــک می کنــد. ســرعت ســوخت و ســاز و بهبــود خلــق و خــو 

بهپوستخوداهمیتبدهید
کــرم زدن اختصــاص  قــرار نیســت مــدت زمــان زیــادی را بــه 
کــه بایــد انجــام شــود. ابتــدا  کار ســاده هســت  دهیــم؛ امــا یــک 
صــورت خــود را بــا یــک شــوینده مناســب بشــویید و ســپس 
اســتفاده  اســت،  ضدآفتــاب  حــاوی  کــه  کننــده ای  مرطــوب 
کار را مرتــب انجــام دهیــد؛ خیلــی زود  کافیســت ایــن  کنیــد. 
می بینیــد پوســتتان در بهتریــن حالــت خــود قــرار می گیــرد.

ویتامینبگیرید
ــو  ــق و خ ــرای خل ــگا ۳ ب ــت، ام ــش اس ــن B12 انرژی بخ ویتامی
 و ســامت عضــات مفیــد اســت و ویتامیــن E نیــز بــرای مــو

کســانی  بــرای  مخصوصــا  توصیــه  ایــن  ناخن هــا.  و  پوســت 
کاربــردی اســت.  کمبــود ویتامیــن دارنــد، بســیار  کــه می داننــد 
هرچنــد همــه می دانیــم بهتریــن روش دریافــت ویتامین هــا 
ضــرری نیــز  روش  ایــن  امتحــان  امــا  هســتند،   غذاهــا 

 ندارد.

راهکار های ساده برای سالمتی

وضعیت آب و هوا

8ݡگوناݡگون
سه شــــنـبه  27 بهمن ماه 139۴ info@eskimia.ir

حتما بخوانید!
این دارو، آلزایمر را متوقف می کند

ــا اســتفاده از بعضــی مــواد غذایــی بــرای سوســک ها  می تــوان ب
ایــن  وجــود  از  را  خانــه  کوتــاه،  مدتــی  در  و  گذاشــت  طعمــه 

کــرد. کســازی  پا مــوذی  جانــوران 
ســرا جــم  جــام  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه    
کــه بــا وجــود  سوســک ها جانــوران منــز جرکننــده ای هســتند 
کوچكشــان بســیاری از افــراد، چــه مــرد چــه زن از آن هــا  جثــه 
سوســک ها  خصوصیــات  ایــن  از  جــدا  امــا  دارنــد؛  وحشــت 
همچــون  متعــددی  بیماری هــای  حامــل  می تواننــد 
ایــن  بــر  عــاوه  باشــند.  واســتاف  ســالمونا  اســترپتوکوکی، 
ع بعضــی بیماری هــا از جملــه جذام،اســهال  سوســک ها در شــیو
تنفســی  بیماری هــای  ســایر  و  ســل  خونی،ســل،حصبه،وبا، 
کــه از بــدن سوســک  نقــش مهمــی  را ایفــا می کننــد. مــواد زایــدی 
ج می شــود یــا بقایــای سوســک مــرده، می توانــد منجــر بــه  خــار

کــودکان شــود. کــی در افــراد بــه خصــوص  آلرژی هــای خطرنا
مــواد  بعضــی  مصــرف  و  خانــه  بــه  شــدن  وارد  بــا  سوســک ها 
غذایــی بــه طــور پنهانــی، می تواننــد ایــن بیماری هــا را بــه افــراد 
کننــد؛ بــه همیــن علــت بایــد هرچــه ســریع تر خانــه را  منتقــل 
کــرد. در ابتــدا بایــد  کســازی  از وجــود ایــن جانــوران مــوذی پا
کیســه ها  همچــون  متفاوتــی  راه هــای  از  سوســک ها  بدانیــد 
ورودی  راه هــای  ســایر  و  پنجــره  در،  خریــد،  بســته های  و 

شــوند. شــما  وارد خانــه  می تواننــد 
 خانــه شــما محیطــی امــن و مطلــوب بــرای آن هاســت؛ زیــرا 
اســت  فراهــم  آن هــا  بــرای  تغذیــه  دارد،  مطلوبــی  دمــای 
بــرای  دنجــی  محیــط  نهایــت  در  و  دارنــد  دسترســی  آب  بــه 
کــه در ایــن محیــط امــن  زندگــی آن هاســت. فرامــوش نكنیــد 
تكثیــر  کنیــد،  فكــر  شــما  آنچــه  از  ســریع تر  می تواننــد   آن هــا 

شوند.
 سوســک ها بــه راحتــی می تواننــد در خانــه پنهــان شــوند و خــود 
کــردن آن هــا بــه مــواد  را از دیــد شــما دور نگــه دارنــد. بــرای پیــدا 
کــه آن هــا را جــذب می کنــد؛ بــرای آن هــا  غذایــی نیــاز داریــد 
کــه غــذای انســان اســت یــا حیــوان خانگــی  فرقــی نمی کنــد 
یــا حتــی غــذای پرنــدگان، آن هــا در هــر صــورت بــه ســمت غــذا 

می رونــد.
کار مــواد غذایــی اضافــه یا فاســد خود را در گوشــه ای   بــرای ایــن 
کــه سوســک ها بتواننــد بــه راحتــی آن را پیــدا  از خانــه قــرار دهیــد 
کننــد؛ ســپس منتظــر بمانیــد تــا سوســک ها بیاینــد و آن هــا را از 
بیــن ببریــد؛ عــاوه بــر ایــن، می توانیــد روی ایــن مــواد غذایــی 
بیــن از  آن  خــوردن  بــا  سوســک ها  تــا  بریزیــد  سوســک   ســم 

 بروند.

 راهکاری برای رهایی همیشگی 
از دست سوسک های خانگی
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دانشــگاه  محققــان   
آلزایمــر  مطالعــات  مرکــز 
ــه شناســایی  ــج موفــق ب کمبری
کــه  شــدند  داروهایــی 
می تواننــد بــه متوقــف شــدن 
ســلول های  تخریــب  رونــد 

کننــد. کمــک  مغــزی 
کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 

کمبریــج در ایــن  بــه نقــل از ایرنــا، محققــان دانشــگاه 
کــه  کرم هــا دریافتنــد  تحقیقــات بــا مطالعــه بــر روی 
مراحــل  از  پیشــگیری  قابلیــت  دارو هــا،  از  شــماری 

دارنــد. را  مغــزی  ســلول های  تخریــب  نخســت 
بــرای  کــه  »بگزاروتــن«  داروی  کــه  دریافتنــد  آن هــا 
بــه  می توانــد  می شــود،  اســتفاده  ســرطانی  بیمــاران 
پیشــگیری از نابــودی ســلول های مغــزی در مراحــل 

کنــد. کمــک  نخســت ایــن بیمــاری 
کــه  شــده اند  متوجــه  همچنیــن  محققــان  ایــن 
بــروز  از  پیشــگیری  بــرای  کــه  اســتاتین  داروهــای 
می شــود  اســتفاده  قلبی عروقــی  بیماری هــای 

کنــد. کمــک  آلزایمــر  درمــان  بــه  می توانــد 
کنــون درصــدد هســتند  کمبریــج، ا محققــان دانشــگاه 

کننــد. تــا ایــن نتایــج را بــر انســان آزمایــش 
کمبریــج  دانشــگاه  از  وندروســلو  میشــل  پرفســور 
کمبریــج دانشــگاه  محققــان  کــه   می گویــد 

شــكل گیری  مراحــل  جزییــات  تــا  می خواســتند 
بشناســند. بیشــتر  را  آلزایمــر  بیمــاری 

زوال  از  طبیعــی  طــور  بــه  انســان  بــدن  گفــت:  وی 
سیســتم های عصبــی محافظــت می کنــد؛ امــا هرچــه 
دفاعــی  سیســتم  ایــن  می شــود،  بیشــتر  مــا  ســن 

بیفتــد. کار  از  اســت  ممكــن  و  شــده  ضعیف تــر 
کــه ایــن سیســتم  گــر مــا بدانیــم  وندروســلو افــزود: ا

می کنــد  عمــل  چگونــه  دفاعــی 
کــه بــه  می توانیــم داروهایــی را 
می کنــد  عمــل  مشــابه  صــورت 

کنیــم. طراحــی 
»روزا  دکتــر  حــال  همیــن  در 
ســانچو«، رییــس مرکز تحقیقات 
گفــت: محققان  آلزایمــر انگلیــس 
بایــد از نتایــج آزمایششــان پیــش 
از ارایــه بــه عنــوان درمــان نهایــی آلزایمــر اطمینــان 

کننــد. حاصــل 
پیش تــر دانشــمندان دانشــگاه مرکــز مطالعــات آلزایمــر 
گســترش آلزایمــر در  کشــف عامــل  کمبریــج، موفــق بــه 

مغــز از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر شــده اند.
مطالعــه  بــا  تحقیقــات  ایــن  در  کمبریــج  محققــان 
بــر روی موش هــا دریافتنــد موش هــای ســالمی  کــه 
قــرار  آلزایمــر  بــه  مبتــا  مغــزی  نســوج  آن هــا  مغــز  در 
گســترش  گرفتــه شــود، ایــن بیمــاری را در مغــز خــود 

 می دهند.
گره هــای تائــو یكــی از دو ناهنجاری هــای پروتئینــی 
از  نیــز،  می شــود  دیــده  آلزایمــری  بیمــاران  در  کــه 
کــه در مغــز مــوش ســالم پــس  دیگــر عواملــی اســت 
آن گســترش  بــه  آغــاز  بیمــار،  نســوج  دریافــت   از 

 می کند.
تائــو  گره هــای  کردنــد:  اعــام  انگلیســی  محققــان 
اختــاالت  دیگــر  و  آلزایمــر  بیمــاری  بــه  ابتــا  طــی 
ایــن  چگونگــی  و  گرفتــه  شــكل  مغــز  در  مغــزی 
مانــده باقــی  ناشــناس  کنــون  تا  شــكل گیری 

 است.
انــواع  رایج تریــن  از  یكــی  آلزایمــر،  بیمــاری 
کــه تنهــا در انگلســتان  ناهنجاری هــای مغــزی اســت 

هســتند. مبتــا  آن  بــه  نفــر  هــزار   ۷۰۰

لزایمر را متوقف می کند این دارو، آ

کاری تاریخی مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان کاشی  نمایی از 

-« حدیث روز   »-

امام صادق علیه السالم:
پیامبر خدا هنگام نشستن، بیشتر رو به قبله می نشست.
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گلهابرتقویتحافظه كردن تاثیربو
گل می توانــد باعــث تقویــت حافظــه  رایحــه 
و آرامــش باشــد. »بوهــا« می تواننــد بــر رونــد 
گرایش هــاى  هورمون هــا،  شــدن  ســاخته 
شــخصی، حــرارت بــدن، ســطح هورمون هــا 
و  ســوخت  انســولین،  شــدن  ســاخته 
اســترس  هورمــون  ســطح  بــدن،  ســاز 
دفاعــی  سیســتم  جنســی،  هورمون هــاى 
اثــر  گاهانــه  آ کنش هــاى  وا و  افــكار  بــدن، 

بگذارنــد.
بــرای  رز  گل  به ویــژه  گل هــا،  بوییــدن 
اســت.  موثــر  بســیار  حافظــه  تقویــت 
رز  گل  بوییــدن  دریافته انــد  محققــان 
کــه متعلــق بــه یادگیــری  قســمتی از مغــز را 

می کنــد. تقویــت  اســت 
گل هــا  کیــد می شــود بوییــدن   هــم چنیــن تا
ــد  ــز خواه ــر مغ ــتر ب ــر بیش ــواب تاثی ــگام خ هن

گذاشــت .
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