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وزنامه ای برای همه ر

آیت اهلل العظمی مظاهری:

ضرورت همدلی و همزبانی 
و پرهیز از تخریب شخصیت 

دیگران

روحانی:

مشارکت گسترده پای 
صندوق های آرا، زمینه ساز 

رونق اقتصادی و اشتغال 22

امضای تفاهم نامه
 برای اشتغالزایی

گردشگری راهنمایان 

کوچه ای پر از بازیگران 
خوش نام

 حرف های بدون سانسور
 زن و شوهری

اقتدارگرایی، استقالل طلبی 

و دشمن شناسی مانع از 

نفوذ می شود

ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد:

 وام 50 میلیونی 
 برای نوزادان هم نام 

ل عبا پنج تن آ

7

4

2

8

5

استان ها

سیاست 

گوناگون

فرهنگ و هنر

گردشگری

4

با بانک های متخلف برخورد خواهد شد؛

3

آغاز کاهش سود بانکی
بدون هیچ استثنایی

جریان آب در زاینده رود نشاط آفرید کوچه بی نام نگاهی به فیلم 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 

کثری      مشارکت حدا
کــه  کثــری مــردم در انتخابــات ضرورتــی اســت  شــرکت حدا

حضــرت  هــم  نموده انــد؛  کیــد  تا آن  بــر  جامعــه  امــام  بارهــا 

امــام قــدس ســره و هــم جانشــین خلــف ایشــان مقــام معظــم 

مناســبت  بــه  کــه  پیام هایــی  و  ســخنرانی ها  در  رهبــری 

ورزیده انــد؛  اصــرار  مطلــب  ایــن  بــر  داشــته اند،  انتخابــات 

چنانچــه رهبــری عزیــز فرموده انــد: بنــده اصــرارم بــر حضــور 

کــه  ایــن اســت  ایــران به خاطــر  کثــری و عمومــی ملــت  حدا

حضــور  مــردم،  یكپارچــه   حضــور  کــه  می دانــم  و  می بینــم 

پرشــوق و امیدوارانــه و قدرتمندانــه  مــردم موجــب می شــود 

شــد،  مأیــوس  دشــمن  وقتــی  بشــود؛  مأیــوس  دشــمن  کــه 

1392/۰۳/22 داد.  خواهــد  دســت  از  را  خــود  کارآیــی 

دو نكتــه در ایــن جملــه زیبــا وجــود دارد: یكــی اینكــه حضــور 

کــه  قدرتــی  اســت،  ملــی  قــدرت  از  نشــان  مــردم  پرشــوق 

می توانــد بــه یــأس دشــمن بینجامــد )الیــوم یــاس الذیــن ...( یــأس 

از نفــوذ و امــكان اســتعمار و اســتبداد و غــارت ســرمایه های 

کشــیدن افــكار و اعتقــادات دینــی و نتیجــه  ملــت و بــه بنــد 

اصلــی از دســت دادن جرئــت و جســارت دشــمن بــرای توطئــه 

ــرای ایجــاد انحــراف و  ــه موفقیتــی ب و دشــمنی و امیــدواری ب

دل بســتن بــه چپــاول و نوکــری و دســتیابی بــه شــرایط دوران 

کــه دشــمن هنــوز در انتظــار آن و بــه امیــد رســیدن  ستم شــاهی 

ــن  ــد؛  ای کن ــی  ــاش م ــد و ت ــی زن ــا م ــت و پ ــدف دس ــن ه ــه ای ب

کشــور و ملــت را تضمیــن  حضــور و نومیــدی دشــمن، امنیــت 

کنــد؛ اصــوال وقتــی حكومتــی پشــتوانه مردمــی داشــته  مــی 

باشــد...

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

2   ادامه در صفحه 

کامــران در آییــن تجلیــل و تقدیــر از پرســتاران بیمارســتان های نــور و حضــرت علــی اصغــر 
کشــور هســتند.  کار ســامت  گــردش  اصفهــان اضهــار داشــت: پرســتاران رکــن اساســی در 
کار آنــان در بودجــه ســال 95 و برنامــه ششــم  بایــد بــه برقــراری و احتســاب ســختی 

کــرد. توســعه اقــدام 
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده   ، کامــران  دکتــر  بیمارســتان،  از  بازدیــد  از  پــس 
ایــن  نواقــص سیســتم دیالیــز  رفــع معایــب و  اســامی اظهــار داشــت: جهــت  شــورای 
کــرد؛ او همچنیــن از تاش هــای  کمــک مالــی معتنابهــی تهیــه خواهنــد  بیمارســتان، 

تشــكر و  تقدیــر  بیمــاران  بــه  ســرویس دهی  جهــت  در  بیمارســتان  ایــن   پرســنل 
کرد.   

وی همچنیــن بــا حضــور در جمــع پرســتاران بیمارســتان ها،  در دانشــگاه علــوم پزشــكی 
کــرد.  اصفهــان از خدمــات شــبانه روزی ایــن زحمتكشــان تشــكر 

کامــران در جمــع نمازگــزاران ملک شــهر اظهــار داشــت: مــردم بایــد بــا اشــرافیگری و  دکتــر 
کان رای دهنــد  کننــد و بــه دســت پا کارچاق کن هــا مقابلــه 

بهرام آبــاد  قبیــل  از  محله هــا  ایــن  باالدســت  در  کــه  تولیــد  دســت اندرکاران  بــه  وی 
اعــام  دارنــد،  قــرار   ... و  عاشــق آباد  مارچیــن،  دهنــو،  محمودآبــاد،  لمجیــر، 
پرداخــت  محله هــا  ایــن  عمــران  بــرای  را  آلودگــی  بــه  مربــوط  عــوارض  بایــد  کــرد: 
هزینــه  دیگــری  محــل  در  عــوارض  ایــن  کــه  داد  تذکــر  شــهرداری  بــه  و   کننــد 

نشود.
کمــال، ولیعصــر )ع( و  کامــران در جمــع  عــزاداران دهــه اول فاطمیــه در محله هــای 
کــرد: مظلومیــت حضــرت زهــرا )س(  در طــول تاریــخ  کیــد  هفتــون حضــور یافــت و تا
ــه برکــت ایــن فرهنــگ انشــاءاهلل  ــرای بشــریت آشــكار اســت و امــروز انقــاب اســامی ب ب
کلوخــی  بــه انقــاب امــام زمان)عــج( وصــل خواهــد شــد. حضــرت زهــرا در یــک خانــه 
ــی  ــان یعن ــو و مرج ــل آن لول ــرد و حاص ک ــدا  ــی پی ــی از آن تجل ــور اله ــد و ن ــی می کردن زندگ
امــروز جهــان بشــریت تشــنه فرهنــگ  و  بودنــد  امــام حســین )ع(  و  امــام حســن )ع( 

اســت.  والیتمــداری  و  ساده زیســتی 
بــه  تســلیت  ضمــن  تودشــک  منطقــه  در  حضــور  بــا  همچنیــن  کامــران  حســن  دکتــر 
بازمانــدگان حجــت االســام احمدی نســب بــرای آنــان صبــر و شــكیبایی بــر ایــن مصیبــت 
را از خداونــد خواســتار شــد. همچنیــن بــه مســئوالن ذی ربــط تذکــر دادنــد در برنامــه 
کــه عنــوان محرومیــت جهــت ایــن منطقــه حفــظ و ســرمایه گذار  کننــد  ششــم همــه تــاش 

بتوانــد از امتیــاز منطقــه محــروم آن بــرای پیشــرفت تولیــد بهره منــد شــود. 

ســرکارخانم نیــره اخــوان در جمــع بانــوان منطقــه ربــاط ســوم حضــور یافــت و از عنایــات 
کــرد. ویــژه امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری بــه زنــان و جایــگاه زن یــاد 

گفــت: زنــان در مجلــس می تواننــد تصمیم ســاز شــوند و حضــور آنــان در  وی در ادامــه 
مجلــس شــورای اســامی یــک اقــدام انقابــی اســت. 

ایشــان ســپس در جمــع نمازگــزاران مســجد انســیه حضــور یافــت و بــه ســواالت جوانــان 
کشــور بایــد اقتصــاد مقاومتــی اجــرا شــود و  گفــت: بــرای نجــات  و نوجوانــان پاســخ داد و 
گیرنــد. ســرکار خانــم اخــوان، نماینــده  کمــان بایــد بــر خــود ســخت  قبــل از هــر اقــدام حا
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی در اجتمــاع مــردم زینبیــه، چهــارراه عاشــق 
اصفهانــی حضــور یافــت و جهــت رفــع محرومیــت ایــن محله هــا بــه شــهردار محتــرم 
کــردن لفــظ توســعه بــه ردیــف آب و فاضــاب اصفهــان  کــه بــا اضافــه  اصفهــان یــادآور شــد 
در آینــده ای نزدیــک، محله هــای باقیمانــده فاقــد شــبكه فاضــاب از سیســتم فاضــاب 
 شــهری برخــوردار می شــوند. وی اظهــار داشــت: خوشــبختانه بــا پیگیــری و کمک خیران

از آن  بــرادران می تواننــد  کــه خواهــران و  افتتــاح شــد  ســالن ورزشــی عمــان ســامانی 
ایشــان در مســجد صدرالعلمــاء منطقــه خیابــان طالقانــی  کننــد. همچنیــن  اســتفاده 
حقــوق   95 بودجــه  و  ششــم  برنامــه  در  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  و  یافــت  حضــور 
 کارکنــان از طریــق افزایــش پلكانــی معكــوس محاســبه شــود تــا رفــع تبعیــض صــورت

گیرد.   

 .
گهی مناقصه عمومی آ

م الف 32915مهدی معینی، معاون اداری مالی

کامران:
کنند کارچاق کن ها مقابله   مردم باید با اشرافی گری و 
تجلیل و تقدیر از پرستاران بیمارستان نور و حضرت علی اصغر )ع(

اخوان: 
حضور زنان در مجلس شورای اسالمی اقدامی انقالبی است

دانشگاه هنر اصفهان در نظر دارد انجام امور پشتیبانی 
یق مناقصه عمومی به شرکت های واجد الشرایط با  د را از طر )نگهبانی، خدماتی، فضای سبز و...(خو

سابقه   فعالیت در این امور به مدت یکسال واگذار نماید؛ لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط 
یخ 94/12/2 لغایت 94/12/4 در ساعات اداری )8لغایت15(  یافت اسناد و مدارک از تار  مناقصه و در

به امور قراردادهای دانشگاه هنر مراجعه فرمایند
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کثری      مشارکت حدا
و  زیاده خــواه  طمــع  مــورد   - یــک  صفحــه  از  ادامــه 
کســی بــه خــود اجــازه تعــرض  دشــمنان قــرار نمی گیــرد و 
کــه  بــه چنیــن ملتــی را نمی دهــد و مصونیــت پیــدا می کنــد 
کننــد انتخابــات، پرشــور و بــا  فرمودند:همــه بایــد تــاش 
حضــور عمومــی  مــردم انجــام بگیــرد. ایــن موجــب می شــود 
کشــور مصونیت،اقتــدار و امنیــت پیدا کنــد.1392/۰۳/08
گاهــی وبصیرتــی  آنچــه الزمــه ایــن حضــور اســت عبــارت از آ
کیــد بر آن در همه دوره هــای انتخاباتی صورت  اســت کــه تا
گاهــی و  ــا حضــور پــر شــورتر از قبــل، ایــن آ گرفتــه و مــردم ب
ــد  ــه اثبــات رســانده اند؛ منتهــی بای شــناخت و بصیــرت را ب
کــه اربــاب جرایــد و معتمدیــن مــردم و اندیشــمندان حــوزه و 
دانشــگاه و... در تعالــی بصیــرت تــاش مضاعف نمایند که 
شــایعات و تحــرکات منحرف کننــده رســانه های دشــمن، 
نقــش بــر آب شــود و اعتمــاد ســازی هــم الــزام دیگــری اســت 
کثــری رهنمــون می ســازد  کــه مــردم را در ایــن حضــور حدا
ــود  ــد ب ــور خوه ــر حض ــذار ب ــاده تاثیرگ ــوق الع ــر ف ــن ام ــه ای ک
کــه  آنجــا  نقــش می کننــد؛  ایفــای  اینجــا  در  مســئوالن  و 
کننــد  حــرف و عملشــان یکــی باشــد و مثــل مــردم زندگــی 
و از اشــرافیت و اســراف و رانــت و ... بپرهیزنــد؛ رکــن دیگــر 
گــر  کــه ا حضــور در رضایتمنــدی از نظــام و مســئوالن آنســت 
ایــن رضایــت باشــد آن حضــور اتفــاق خواهــد افتــاد و البتــه 
کشــور مــا موضــوع تفاوتــی دارد و آن  کــه در  و هــزاران البتــه 
ــد،  ــی نباش کاف ــت  ــئوالنی رضای ــئول و مس ــر از مس گ ــه ا اینک
کــه حاصــل خــون  ــاز مــردم بــرای حفــظ اســام و انقابــی  ب
کان زیــادی اســت، ایــن حضــور محقــق می گــردد. لیکــن  پــا
کــه بــا اصــاح رفتــار و ارایــه پاســخ و عــذر  بــر مســئوالن اســت 
خواهــی از عملکرد هــای احتمــاال ضعیــف و ســوء مدیریت ها 
کســب رضایــت مــردم  کاســتی ها در  و تــاش بــرای جبــران 
کــه حضــور و مشــارکت  اقــدام مجدانــه نماینــد و بداننــد 
ــای  ــه معن ــت نیســت؛ بلکــه ب ــای رضای ــه معن کثــری ب حدا
کســی  مقبولیــت نظــام سیاســی مــردم ســاالر دینــی اســت و 

نبایــد آن را بــه پــای خــود بنویســد.
انقــاب  معظــم  رهبــر  اظهــارات  در  حقیقــت  ایــن   
بــرای  اســت.  گرفتــه  قــرار  کیــد  تأ مــورد  اســامی بارها 
نمونــه، معظم لــه در مراســم تنفیــذ حکــم دهمیــن دوره 

فرمودنــد: ریاســت جمهوری 
حضــور  ایــن  و  انتخابــات  ایــن  دیگــر  پیــام  »یــك 
نظــام  میــان  متقابــل  اعتمــاد  وجــود  مردمــی،  عظیــم 
انتخابــات ایــن  در  اینکــه  اســت.  مــردم   اســامی  و 
بــا  افــراد  ورود  بــرای  کــردن،  گفت وگــو  بــرای  عرصــه   
روی  و  آوردن  صحنــه  بــه  بــرای  مختلــف،  گرایش هــای 
گــون، بــاز شــد. ایــن، نشــانه  گونا دایــره ریختــن نظــرات 
کــه  اعتمــاد بــه نفــس نظــام اســت و نشــانه ایــن اســت 
مــردم  بــه  دارد؛  اعتمــاد  خــود  مــردم  اســامی  بــه  نظــام 
اعتمــاد  نظــام  بــه  هــم  مــردم  متقابــا  می کنــد.  اعتمــاد 
کردنــد، آمدنــد آرای خودشــان را در صندوق هــا ریختنــد. 
گــر اعتمــاد بــه نظــام نباشــد، ایــن توجــه مردمــی، ایــن  ا
ــه  ک ــانی  کس ــن  ــت. ای ــد داش ــود نخواه ــی، وج ــال مردم اقب
از  ایــن ســخن  گــر  ا مــردم می زننــد -  از بی اعتمــادی  دم 
ــدام اعتمــاد  ک روی غــرض نباشــد، از روی غفلــت اســت - 
ــات وارد  ــه انتخاب ــد در عرص ــردم می آین ــه م ک ــر  ــن باالت از ای
 می شــوند، بــه نظامشــان، بــه دولتشــان اعتمــاد می کننــد
کــه  رأی خــود را بــه آن هــا می ســپارند و منتظــر می ماننــد 
نتیجــه ایــن رأی گیــری را از آن هــا بشــنوند؟ ایــن اعتمــاد 
بــاالی مــردم اســت. ایــن اعتمــاد بــه توفیــق الهــی، بــه فضل 
از مســئوالن  انتظــار داریــم  مــا  و  الهــی همچنــان هســت 
بــا  کــه  مختلــف  بخش هــای  دســت اندرکاران  از  کشــور، 
رفتــار خــود، همچنــان ایــن اعتمــاد را افزایــش بدهنــد. ایــن 

نظــام اسامی اســت.« )88/5/12( اصلــی  ســرمایه 

سر مقاله 

واشنگتن پست:
 ایران، آزمونی برای دولت جدید 

آمریکاست
یــک روزنامــه آمریکایــی بــا اشــاره بــه اظهــارات مقامــات 
بــه  روســی  هواپیماهــای  فــروش  کــه  گفــت  کشــور  ایــن 
کنگــره بایــد اقداماتــی  ایــران نقــض برجــام نیســت؛ ولــی 
کنــد و تحریم هــای  همچــون تحریم هــای ایــران را تمدیــد 
گــزارش کیمیــای  کنــد. بــه  جدیــدی علیــه ایــن کشــور وضــع 
ک  وطــن، بــه نقــل از فــارس، یکــی از مقامــات دولــت »بــارا
فــروش  کــه  کــرد  اعــام  آمریــکا  رییس جمهــوری  اوبامــا« 
جنگنده هــای روســی بــه ایــران، نقــض تحریــم  تســلیحاتی 
ســازمان ملــل علیــه تهران اســت. »مارک تونر«، ســخنگوی 
کــه انتقــال جنگنده هــای  کــرد  وزارت خارجــه آمریــکا اعــام 
 »15E-F  « بمب افکن هــای  بــا  مقایســه  در  »ســوخو 30« 
آمریــکا، نیازمنــد تأییــد شــورای امنیــت ســازمان ملل اســت.

ایــن  بــه  بــا اشــاره  روزنامــه آمریکایــی »واشنگتن پســت« 
کــه  کــرد، مقامــات آمریکایــی می گوینــد  گــزارش  مطلــب 
ــک های  ــات موش ــل عملی ــی مث ــای روس ــروش هواپیماه ف
ــکا  ــران و 1+5 )آمری بالســتیک، نقــض توافــق هســته ای ای
انگلیــس، فرانســه، روســیه، چیــن بــه عــاوه آلمــان( بــه 
طوالنــی  زنجیره هــای  از  یکــی  بــا  امــا  نمی آیــد؛  حســاب 
ســرپیچی ایــران از قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل برابــری می کنــد.
کنگــره  کــه  داد  ادامــه  ســپس  آمریکایــی  روزنامــه  ایــن 
ایــران  موشــکی  برنامــه  مقابــل  در  را  اقداماتــی  می توانــد 
کــه شــامل برگــزاری جلســات اســتماع، تمدیــد  انجــام دهــد 
میــادی  جــاری  ســال  در  کــه  ایــران  علیــه  تحریم هــا 
در  جدیــد  تحریم هــای  تصویــب  و  می شــود  منقضــی 
کنــش بــه چالش هــای پایــدار و دایــم ایــران می شــود.  وا
عمــل  ســاده  مفهــوم  نوشــت،  پایــان  در  واشنگتن پســت 
مســئول  بایــد  تخطی گــران  شــود.  احیــا  بایــد  متقابــل 
اقدامــات خــود باشــند و کنگره آمریکا بایــد در این چارچوب 
کنــد  کــه بــه ایــن شــیوه عمــل  وارد عمــل شــود و در صورتــی 
تاحــد زیــادی بــه نفــع رییس جمهــور بعــدی آمریکاســت. 
وارد   2017 ســال  در  کــه  آمریــکا  بعــدی  رییس جمهــور 
کاخ ســفید می شــود، می بایــد از دادن امتیــازات بیــش از 
 انــدازه خــودداری و بــه شــدت از منافــع آمریــکا حمایــت

 کند.

بین المللی

 جایگاه و نقش بی بدیل 
مجلس خبرگان رهبری     

دو وظیفــه ی مهــم »تعییــن رهبــری« و »مراقبــت نســبت 
ــری  ــرگان رهب ــده ی خب ــر عه ــری«، ب ــرایط رهب ــظ ش ــه حف ب
کــه بــا انجــام درســت آن، رهبــری دینــی و انقابــی در  اســت 

جامعــه ی اســامی  »حفــظ و اســتمرار« می یابــد:
»کار مجلــس خبــرگان بســیار مهــم اســت. یــک روز بــه کســی 
کشــور را بــه دســت  کــه رهبــری و زعامــت ایــن  احتیــاج اســت 
گیــرد؛ ایــن مجلــس بایســتی حاضــر باشــد. بعــد هــم بایســتی 
کــه علــم و عمــل و تدبیــر  کســی  کــه شــرایط در  کنــد  مراقبــت 
و وجــود شــرایط در او را تشــخیص داده اســت، حفــظ شــود. 
کــه مراقبــت  خبــرگان، هــم ابتدائــا و هــم اســتدامتا مســئولند 
بســیار  این هــا وظایــف  بفهمنــد.  و  باشــند  کننــد، مراقــب 

مهمــی  اســت.« - 1377/۸/8
حفــظ  از  عبــارت  خبــرگان  مجلــس  حســاس  »وظیفــه     
اســت.«  انقابــی  و  دینــی  رهبــری  بخشــیدن  اســتمرار  و 

 1377 /۱۲ /3
کنــد.  ــا بصیــرت عمــل  ــد ب ــرگان، بای »ملــت در انتخــاب خب
ــد  ــد و ببینی ــدد بخواهی ــدا م ــد، از خ کنی ــاز  ــمهایتان را ب چش
ــح، مؤمــن ــراد صال کســانی را انتخــاب می کنیــد. اف  کــه چــه 
کــه می تواننــد مصلحــت دیــن و دنیــای   الیــق، افــرادی 
تقــوای  دارای  کــه  افــرادی  بدهنــد،  تشــخیص  را  مــردم 
کافــی هســتند و آن هــا را از لغــزش بــاز مــی دارد، افــراد عالــم، 
ــان  ــته نش گذش ــال های  ــه  س ــه تجرب ک ــانی را  کس ــی و  انقاب
داده اســت کــه در خــط درســت حرکــت کرده انــد و راه درســت 
کنیــد. ایــن، چیــز خیلــی مهمــی  را شــناخته اند، انتخــاب 
 اســت.« توجــه بــه نتایــج و ثمــرات عملــی شــدن وظایــف 
اثرگذاری هــای  از  جدیــدی  زوایــای  رهبــری،  خبــرگان 
نشــان  اســامی  را  جامعــه   کمیــِت  حا در  نهــاد  ایــن  کان 
می دهــد. معیــار قــرار دادن »فقــه و ارزش هــای اســامی« 
کمیــت  در »تعییــن رهبــرِی نظــام« توســط خبــرگان بــه »حا
ارزش هــای اســامی« و »تحقــق اســام در واقعیــت زندگــی« 
ســایر  بــا  تفاوتــش  رهبــری[  »]انتخــاب  می شــود:  منجــر 
ک و معیــار  کــه اینجــا مــا انتخاب هــای جمعــی ایــن اســت 
عبــارت اســت از فقــه؛ یعنــی ارزش هــای اســامی. بنابرایــن 
کمیــت ارزش هــای  انتخــاب آن هــا انتخابــی اســت بــرای حا
اســامی، بــرای اجــرای احــکام اســامی، بــرای تحّقــق اســام 
کــه فقــط در  در واقعّیــت زندگــی. ادیــان الهــی نیامده انــد 
اذهــان باقــی بماننــد؛ بایــد در واقعیــت زندگــی تحّقــق پیــدا 
کننــد. خــب، ایــن ابــزار و وســایلی الزم دارد؛ اینجــا ایــن ابــزار، 
کــه از ایــن طریــق تضمیــن می کنــد  مجلــس خبــرگان اســت 
کمّیــت ارزش هــای الهــی را و اجــرای احــکام الهــی را و  حا
کمّیــت اســام را.« 1394/۶/12  کمّیــت دیــن خــدا را و حا حا
نــگاه بــه مجلــس خبــرگان از ایــن منظــر آن را بــه جایگاهــی 
بــرای »هدایــِت مــردم توســط علمــا در مقیــاس اجتماعــی و 
حکومتــی« و دارای »تأثیــری مانــدگار بــر سرنوشــت جامعــه« 
مجموعــه   خبــرگان،  »مجموعــه ی  اســت:  کــرده  تبدیــل 
ــام و صاحــب شــأن در بیــن مــردم و مــورد  علمــای صاحب ن
اعتمــاد مــردم در همــه  قضایــا، بــه خصــوص در قضیــه  بســیار 
مهــم رهبــری و انتخــاب رهبــری و قضایــای مربــوط بــه 
آن محســوب می شــود... نقــش علمــای دیــن در هدایــت 
و  فرعــی  امــور  در  هدایــت  بــه  نمی شــود  منحصــر  مــردم، 
مســایل شــخصی و این هــا. مهم تــر از همــه  این هــا، هدایــت 
مــردم اســت در مســئله  عظیــم اجتماعــی و مســئله  حکومــت 
کــه مترتب بر این هســت  و مســئله  نظــام اســامی  و وظایفــی 
در مقابلــه  بــا حــوادث جهانــی... بنابرایــن علمــای دین -که 
برتریــن آن هــا، مجموعــه ی خبــرگان هســتند-  از جملــه  
تأثیــر مانــدگار و مســتمری در حــوادث جامعــه و سرنوشــت 
کــه  جامعــه دارنــد.« 1388/۱۲/6 بــر ایــن اســاس اســت 
تشــکیل ایــن مجلــس و آمادگــی و »اســتقال فکــری« آن 
موجــب َســرازیر شــدن »ســکینه  الهــی« بــه جامعــه می شــود: 
»وقتــی ایــن مجلــس تشــکیل می شــود و آمادگــی خــود و 
گاهــی خــود را نشــان می دهــد، این  اســتقال فکــری خــود و آ
موجــب ســکینه و آرامــش در دل هــای مؤمنیــن می شــود؛ در 
واقــع ایــن ســکینه  الهــی، َســرریز می شــود از ایــن مجلــس بــه 

داخــل جامعــه.« 1394/۶/12

سرویس انتخابات

 حضور مردم در انتخابات 
کمک زیادی می کند    به اقتدار ملی 
آیــت اهلل صــادق آملــی  الریجانــی رییــس قــوه قضاییــه 
گفــت: حضــور در انتخابــات آثــار مهمــی  دارد و نقــش 

هــر دو مجلــس نیــز بســیار اساســی اســت.
کــرد: بــر خــاف اظهــارات  رییــس قــوه قضاییــه تصریــح 
برخــی افــراد در قانــون اساســی، نظــارت بــر رهبــری 
نداریــم؛ امــا بــر اســاس قوانیــن موجود می تــوان معنای 

کــرد. نظــارت را دریافــت 

مردم ما به تعیین سرنوشت خود 
عالقه مندند

اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رییــس  والیتــی،  کبــر  علی ا
در  شــرکت  گفــت:  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
انتخابــات، تعییــن سرنوشــت کشــور اســت و مردم ما نشــان 
کــه بــه تعییــن سرنوشــت خــود عاقه مندنــد. وی  داده انــد 
انقــاب انــدازه عــدد ســال های  بــه  اینکــه »مــا  بیــان   بــا 

 40 بــه  نزدیــک  کنــون  تا گفــت:  داشــته ایم«،  انتخابــات 
گذاشــته ایم و مشــارکت مــردم مــا  انتخابــات را پشــت ســر 
کشــورها حتــی  در ایــن انتخابات هــا در مقایســه بــا ســایر 
کــه ســابقه دموکراســی باالیــی دارنــد، درصــد  کشــورهایی 

مشــارکت باالیــی بــوده اســت.

 دلیل حمایت اصالح طلبان
  از اصول گرایان میانه 
حمایت از دولت است

حــزب  مرکــزی  شــورای  عضــو  نیشــابوری،  محمــد 
از  اصاح طلبــان  حمایــت  دلیــل  گفــت:  اســامی کار 

اســت. دولــت  از  حمایــت  میانــه  اصول گرایــان 
جنــاح  در  ائتــاف  موضــوع  کــرد:  اظهــار  وی 
اصاح طلبــان از ســال 92 در دوران انتخابــات ریاســت 

شــد. آغــاز  جمهــوری 

انتخابات 

گفــت: : صف هــای طوالنی تــر و مشــارکت   رییــس جمهــوری 
گســترده تر پــای صندوق هــای آرا، راه را بــرای رونــق اقتصــادی 
جــذب ســرمایه و فعالیــت و اشــتغال جوانــان مــا فراهــم خواهــد 

کــرد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی  گــزارش  بــه 
در  روحانــی  حســن  المســلمین  و  االســام  حجــت  دولــت، 
داشــت:  اظهــار  ایــران  اقتصــاد  آینــده  و  کارگــران  گردهمایــی 
کشــور و شــورای نگهبــان زمــان الزم را بــرای  امیــدوارم وزارت 
رای مــردم تــا هــر زمانــی کــه طــول بکشــد، در نظــر بگیــرد؛ بدانیــد 

کــه همــه چشــم ها بــه ایــران دوختــه شــده اســت.
فکــر  در  کــه  کنیــم  انتخــاب  را  کســانی  بایــد  افــزود:  روحانــی 
کســانی  بایــد  هســتند؛  غیرنفتــی  صــادرات  رشــد  و  صــادرات 
کشــور و  کــه بــه فکــر رشــد اقتصــادی ایــن  کنیــم  را انتخــاب 
دارای قــدرت مبــارزه بــا رکــود باشــند؛ بــه تعبیــر رهبــر معظــم 
کــه دلبســته بــه انقــاب و دلباختــه ملــت و از  انقــاب آن هایــی را 

کنیــم.  انتخــاب  هســتند،  گاه  آ دشــمن  توطئه هــای 
گــذار پیشــرفت و  کــه ریــل  کنیــم  نمایندگانــی را انتخــاب 

باشــند تعالــی 
کنــار رهبــر معظــم انقــاب، دولــت و  وی ادامــه داد: ملــت مــا در 
مســئوالن، در ســال همدلــی، هم زبانــی، هم فکــری، همــکاری و 

کنــار صنــدوق آرا می رونــد. در ســال هــم رأیــی 
کــرد: بــه هــر میــزان اتحــاد بیشــتر  رییــس جمهــوری اضافــه 
مــا  داریــم.  کشــور  پیشــرفت  بــرای  را  بهتــری  شــرایط  باشــد، 
می خواهیــم نمایندگانــی را انتخــاب کنیــم کــه بــه تعبیــر رهبــری 
ــه ســمت پیشــرفت و  ــت و نظــام ب ــرای حرکــت دول ــذار ب گ ریــل 

تعالــی باشــند.
روحانــی تصریــح کــرد: می خواهیــم نمایندگانــی را انتخاب کنیم 

کــه دغدغــه آن هــا منافــع و مصالــح ملــی اســت؛ می خواهیــم 
کــه  کنیــم  انتخــاب  را  نمایندگانــی  خبــرگان  مجلــس  بــرای 
بتواننــد در شــرایط روز مبــادا، بهتریــن فــرد را بــرای رهبــری ایــن 
کــه دارای آن همــه مســئولیت  کشــور و نظــام برگزینــد؛ رهبــری 

ــت. ــامی  اس ــت اس ــران و ام ــت ای ــرای مل ــنگین ب س
کشــور ایــن  قــدر  بایــد  ایــران،  عزیــز  مــردم  داد:  ادامــه   وی 
نعمت هــای مــادی و معنــوی، امنیــت ایــن ســرزمین، رهبــری و 

گــر در شــرایطی کــه بــه وجــود آمــده، همه  انســجام آن را بداننــد؛ ا
تــاش خــود را بــا امیــد بــه آینــده بــه کار گیریــم، کشــور را در مســیر 

تعالــی و پیشــرفت قــرار خواهیــم داد.
کــه امــروز بــه  کــرد: همــه آنچــه  کیــد  رییــس دولــت یازدهــم تا
گــر  ا بــوده اســت.  بــا مشــارکت و حضــور مــردم  آمــده،  دســت 
کننــدگان بــه عنــوان نماینــدگان ملــت ایــران توانســتند  کــره  مذا
در برابــر قدرت هــای بــزرگ اهــداف ملــی را تحقــق بخشــند، بــه 
خاطــر پشــتوانه ملــت غیــور و حمایت هــای رهبــر معظــم انقــاب 

بــود.
  نیاز به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم

ایــران  کشــور و انتخابــات از آن ملــت  کــرد:  روحانــی تصریــح 
اســت. مــا نیــازی بــه نصیحــت هیــچ غیرایرانــی نداریــم. مــردم 
ــی تشــیخص  ــه خوب ــان را ب ــح خودش ــد و مصال گاه و بیدارن ــا آ م

می دهنــد.
گفــت: از همــه درخواســت می کنــم روز 7 اســفند، روز نشــاط  وی 
شــورای  مجلــس  نماینــده   30 بایــد  تهــران  در  مــردم  باشــد. 
اســامی  و 16 نماینــده بــرای خبــرگان رهبــری را در برگه هــای 
کــه ایــن دو انتخابــات  رأی بنویســند. ایــن نخســتین بــار اســت 

در یــک روز انجــام می شــود.

روحانی:

مشــارکت گســترده پای صندوق های آرا، زمینه ساز رونق اقتصادی و اشتغال

رییــس  و  تقلیــد  مراجــع  از  مظاهــری  حســین  آیــت اهلل   
گفــت: جامعــه مــا نیازمنــد همدلــی  حــوزه علمیــه اصفهــان 

هم زبانی و تعامل است.
درس  در  مظاهــری  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اصفهــان  حکیــم  مســجد  در  خــود  هفتــه  ایــن  اخــاق 

کیدکرد  برضــرورت پرهیــز از تخریــب دیگــران تا
کــه ســبب تخریــب شــخصیت  و افــزود: زبانــی 
دیگــران و مایــه ریختــه شــدن آبــروی مــردم 
شــود، شــقاوت در دنیــا و جهنــم در آخــرت را 
در پــی خواهــد داشــت .  ظلــم، غیبــت، تهمت 
و  ســختی  موجــب  قبیــل  ایــن  از  مــواردی  و 
کــه انســان بایــد در دنیــا و  شــقاوت می شــود 

کنــد. آخــرت تبعــات آن را تحمــل 
کــرد: طاعــت الهــی، حفــظ آبــروی مــردم، خدمــت  وی بیــان 
ــا  ــر دنی ــه خی ــراد ، مای ــخصیت اف ــرو و ش ــظ آب ــردم و حف ــه م ب
و آخــرت می شــود؛ لــذا انســان ها بایــد بــرای حفــط حرمــت 
 و آبــروی یکدیگــر بکوشــند تــا رحمــت الهــی شــامل آن هــا

 شود. 
رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه بازگشــت از 

گنــاه، بــه راحتــی در دنیــا امکان پذیــر اســت، افــزود: بــا جبــران 
حقــوق مــردم و توبــه بــه درگاه الهــی، می توانیــم ســختی ها را 
در دنیــا و آخــرت از خــود دور کنیــم و زمینــه ســعادت و عــزت را 

کنیــم. بــرای خودمــان فراهــم 
گنــاه  وی بــا بیــان اینکــه جوانــان اهتمــام بــه بازگشــت از 
از  بازگشــت  کــرد:  تصریــح  باشــند،  داشــته 
ــر  ــد اج ــت و خداون ــیار زیباس ــان و بس ــاه، آس گن
 عظیمــی  بــرای ایــن کار در پرونــده انســان ثبت

 می کند.
کــرد:  رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان اضافــه 
انســان نبایــد از لطــف خــدا مایــوس باشــد بلکــه 
اشــتباهات  جبــران  دنبــال  بــه  همــواره  بایــد 
گناهــان ســبب ســربلندی  باشــد؛ زیــرا جبــران اشــتباهات و 

 می شود.
و  هم زبانــی  همدلــی،  نیازمنــد  جامعــه  کــرد:  اضافــه  وی 
بــزرگان دیــن  انســان هماننــد  اســت و  مــردم  بیــن  تعامــل 
بایــد بــه فکــر آســایش، ســامت و ســعادت خــود، اطرافیــان و 
هم نوعــان باشــد و خدمــت بــه هم نوعــان ســربلندی انســان 

و جامعــه اســامی  را در بــردارد.

آیت اهلل العظمی  مظاهری:
ضرورت همدلی و هم زبانی و پرهیز از تخریب شخصیت دیگران 

گفــت: بعضــی افــراد در قالــب تعامــل  آیــت اهلل عبداللهــی 
اعتــدال، اصــاح یــا تابلوهــای دیگــر بــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه از خــط و خطــوط و معیارهــای مدنظــر امــام خمینــی )ره( 
کــه بایــد بــه ایــن  و رهبــر معظــم انقــاب فاصلــه بگیرنــد 

ــت. ــه داش ــوع توج موض
آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
پیرامــون  عبداللهــی  عبدالمحمــود 
مســئله نفــوذ اظهــار داشــت: رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی  بارهــا بــه مســئله نفــوذ 
بــه  توجــه  واقــع  در  کرده انــد؛  اشــاره 
رهبــر  و  راحــل  امــام  کــه  شــاخصه هایی 
کــه از  معظــم انقــاب بــر آن هــا تکیــه دارنــد 

جملــه آن هــا اقتدارگرایــی، اســتقال طلبی و دشمن شناســی 
اســت، مانــع از نفــوذ می شــود. وی بــا بیــان اینکــه حمایــت 
از مظلــوم، از خطــوط اصلــی نظــام اســت و ایــن شــاخصه 
کــرد:  بــه مرزهــای جغرافیایــی اختصــاص نــدارد، تصریــح 
در جهــان اســام، هرجــا مظلومیــت باشــد، نظــام اســامی 
کنــد و بنابرایــن حمایــت از مظلــوم فقــط بــه غــزه   بایــد دفــاع 
ــان  ــه جه ــد و هم ــاص ندارن ــتان و... اختص ــان، افغانس لبن

برمی گیــرد. در  را  اســام 
 عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود: دلیــل این نــوع نگاه 
اســام بــه حمایــت از مظلــوم ریشــه در مبــارزه بــا اســتکبار و 
عــدم ســازش بــا ظالــم دارد و ایــن بــه معنــی مقاومــت برابــر 
آمریــکا و اســتکبار جهانــی اســت. آیــت اهلل عبداللهــی بیــان 
کــرد: پــس برخــی افــراد ممکــن اســت در قالــب 
تعامــل، اعتــدال، اصــاح یــا تابلوهــای خــاص 
کــه از خــط و خطــوط  دیگــر به دنبــال ایــن  باشــند 
و معیارهــای مدنظــر امــام خمینــی )ره( و رهبــر 
انقــاب فاصلــه بگیرنــد کــه بایــد بــه ایــن موضــوع 
حــوزه  داشــت. عضــو جامعــه مدرســین  توجــه 
علمیــه قــم بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع هــم در 
ح  مجلــس خبــرگان و هــم در مجلــس شــورای اســامی  مطــر
اســت، گفــت: وقتــی امــام )ره( بــه ایــن موضــوع کــه نظام ما 
کــم  کشــور مــا حا نظــام دینــی اســت و جمهــوری اســامی  در 
کــم شــدن ارزش هــا  اســت، توجــه داشــتند، پــس دغدغــه حا
مشــاهده  می شــود؛  ح  مطــر جامعــه  اخاقــی  مســایل  و 
گذشــت زمــان نســبت  کــه دغدغــه برخــی افــراد بــا  می کنیــم 

کــم می شــود. کــم شــدن ارزش هــا  ــه حا ب

کل نیروهــای مســلح، دخالــت بیگانــگان در انتخابــات ایــران را  رییــس ســتاد 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از دفتــر ویــژه رییــس  گــزارش  توهین آمیــز خوانــد. بــه 
ــادی  ــی فیروزآب ــن آقای ــکر سیدحس ــردار سرلش ــلح، س ــای مس کل نیروه ــتاد  س
ــی  طــی ســخنانی در جمــع اســاتید و دانشــجویان دوره دکتــری دانشــگاه عال
ــاق  ــک اتف ــزود: ی ــکا اف ــس و آمری ــده انگلی ــدام زنن ــا اق ــاط ب ــی در ارتب ــاع مل دف
بســیار تلــخ و زننــده، توســط انگلیســی ها و آمریکایی هــا در جریــان انتخابــات 
به وجــود آمــد؛ اینکــه یــک بیگانــه، یــک دشــمن خارجــی، بیایــد در انتخابــات 
کمیــت مردم ســاالرانه اســامی  دخالــت  ــا حا کشــور انقابــی، مســتقل و ب یــک 
کاندیدایــی نظــر بدهــد؛ ایــن یــک  کنــد یــا علیــه  کاندیدایــی حمایــت  بکنــد،  از 
کمیــت ملــی  اقــدام بی شــرمانه، توهیــن بــه ملــت ایــران و ضــد اســتقال و حا

جمهــوری اســامی  ایــران اســت.
کاری بــی ارزش و بــی اثــر  کــه ایــن اقــدام آن هــا  وی ادامــه داد: درســت اســت 
کــه بیایند و  کــه دوبــاره اســتعمارگران بــه خــود اجــازه بدهنــد  اســت، امــا همیــن 
چنیــن اقــدام وقیحانــه و زشــتی انجــام دهنــد، ایــن موجــب برافروختــن خشــم 

انقابــی ملــت ایــران خواهــد شــد.
ــه  ــت تجاوزگران ــا دخال ــاط ب ــام در ارتب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
کــه از  اجانــب اظهــار داشــت: ایــن دخالــت، راهبردهــای تجاوزگرانــه ای اســت 
ســوی آمریــکا و انگلیســبرای ملــت و کشــور ایــران اتخــاذ شــده و مقامات کشــور 
کــه آمریــکا و انگلیــس از آن هــا  کــم بگیرنــد. آن هایــی  نبایــد ایــن را دســت 
گــر اعــام برائــت از آمریــکا و انگلیــس نکننــد، مجرمنــد و در  کردنــد ا حمایــت 
کــه دشــمنی و  کــه بــه ایــران شــده، شــریکند و آن هــا بــا اشــخاصی  آن توهینــی 
مخالفــت می کننــد، بایــد آن اشــخاص مــورد احتــرام بیشــتر ملــت ایــران قــرار 
کردنــد و فرمودنــد: هــرگاه دیدیــد  ک تعییــن  بگیرنــد. امــام)ره( بــرای ایــن مــا

کار اســت. کردنــد، معلــوم می شــود عیبــی در  دشــمنان از شــما تعریــف 
عضــو شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا اشــاره بــه انتخابــات مجلــس شــورای 
کــرد: آمریــکا و انگلیــس، ســردمداران  اســامی  و خبــرگان رهبــری خاطرنشــان 
کفــر، شــرک و نفــاق و فرماندهــان جبهــه شــیطان علیــه مســلمین و  جبهــه 
کــه هــم ســویی بــا ملــت یــا بخشــی از ملــت حتــی  بشــریت هســتند. نمی تواننــد 

ــق و  ــاق عمی ــت و اتف ــادار اس ــن معن ــد و ای ــدا بکنن ــران پی ــت ای ــر از مل ــک نف ی
کننــد. کــه افتــاده. همــه ملــت و مســئوالن مــا بایــد بــه آن توجــه  بزرگــی اســت 

خارجــی  سیاســت  مســئوالن  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  فیروزآبــادی  سرلشــکر 
دولت هــای  بــه  و  کننــد  برخــورد  شــدت  بــه  ع  موضــو ایــن  بــا  بایــد  کشــور 
ــه  ــک مداخل ــل ی ع مث ــو ــن موض ــت: ای گف ــد،  کنن ــراض  ــس اعت ــکا و انگلی آمری
یــک  دیگــری  کشــور  هــر  یــا  انگلیــس  و  آمریــکا  گــر  ا چطــور  نظامی اســت. 
مامــورش خواســته یــا ناخواســته از مرزهــای جمهــوری اســامی  تجــاوز بکنــد، 
کننــد و وزارت امــور خارجــه از  نیروهــای مســلح بایــد بــه وزارت خارجــه اعــام 
کنــد  کشــور اعتــراض بکنــد و آن را دفــع  ــه آن  کشــور توضیــح بخواهــد و ب آن 
کــرد.  گــر نشــد بایــد بــا وســیله نظامــی آن را دفــع  کــه پیــش آمــده( و ا )مشــکلی 
انتخابــات در  کــرد: دخالــت در  یــک تجــاوز اســت. وی تصریــح  ایــن هــم 
ــت  ــهمگین اس ــاوز ی س ــت، تج ــک مل ــم در رأی ی ــتقل، آن ه ــت مس ــک مل ی
و بایــد اعتــراض، بازخواســت و آثــارش رفــع بشــود؛ وگرنــه ملــت ایــران خــودش 

کنــد. می دانــد چطــور آثــار آن را رفــع 

سرلشکر فیروزآبادی:

دخالت انتخاباتی انگلیس و آمریکا بی شرمانه است 

کاندیداهــای  گفــت:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  کاندیــدای 
انتخابــات ۷ اســفند بــا رقابــت و رفاقــت در ایــن مقطــع زمانــی 
گــر در مســیر رقابــت دعــوا کردیــم، کاندیداتوری  ظاهــر شــوند و ا
گــزارش  بــه  بــه مــردم نیســت.  بــرای خــدا و خدمــت  دیگــر 
کیمیــای وطــن، محســن اســماعیلی گفــت: وقتــی مقــام معظم 
ــای  ــدارد، پ ــول ن ــم قب ــام را ه ــی نظ کس ــر  گ ــد ا ــری فرمودن رهب
کــه  ــر ایــن مضمــون  کیــد ب ــد، یعنــی تا صندوق هــای رأی بیای
ــه  ــت؛ بلک ــاح نیس ــا آن جن ــروه ی گ ــن  ــه ای ــوط ب ــات مرب انتخاب
ــس شــورای  ــه در مجل ک ــی  کشــور و مــردم اســت و قانون ــرای  ب
ــه  ــد ن ــد ش ــرا خواه ــه اج ــرای هم ــود، ب ــب می ش ــامی  تصوی اس
کاندیــدای مجلــس  بــرای ایــن طرفی هــا یــا آن طرفی هــا. ایــن 
خبــرگان رهبــری افــزود: چــه بســا مجلــس خبــرگان مهم تــر 
گــر خبرگانــی  اســت؛ چــون مرتبــط بــا رهبــری انقــاب اســت؛  ا
گاه، متدین، شــجاع و پشــتیبان والیت داشــته باشــیم، مانند  آ
کــه هــر چــه از زمانــش  ســال 68 همــان تصمیمــی  را می گیرنــد 
می گــذرد، همــگان آن را بیشــتر تحســین می کننــد. پــس بایــد 

کوته نظــری نکــرده  در انتخابــات 7 اســفند، ملــی بیندیشــیم و 
گروهــی نکنیــم.  کشــور را فــدای عایــق  و مصلحــت 

وی بــه خــط رســانه های بیگانــه بــرای اختاف افکنــی میــان 
گفــت: هیــچ گاه خــواب دخالــت بیگانــگان  کــرد و  مــردم اشــاره 

در انتخابــات ایــران تعبیــر نشــده و نخواهــد شــد. 
کشــور را مایــه  اســماعیلی، اختــاف میــان نیروهــای داخــل 
گفــت:  و  دانســت  نفــوذ  راه  بــاز شــدن  و  امیــدواری دشــمن 
اســت مقامی مهــم  و  لبــاس  هــر  در  مــردم  بــرای   آنچــه 
 اســام نــاب محمــدی و والیــت فقیــه اســت؛ بــا ایــن حــال 
اســتعمارگران و حیله گــران خارجــی در آســتانه انتخابــات 7 
کردنــد بــا یــک خــط تبلیغــی جدیــد بیــن  اســفند مــاه ســعی 
مجلــس  انتخابــات  کاندیــدای  بیندازنــد.  اختــاف  مــردم 
بــاور  و  باشــیم  هوشــیار  کــرد:  خاطرنشــان  رهبــری  خبــرگان 
کــدام از مــا را قبــول  کــه دشــمنان انقــاب اســامی، هیــچ  کنیــم 
ندارنــد و می خواهنــد اســام و ایــران نباشــد؛ بایــد در مقابــل 
چــون  نخوریــم؛  را  فریب شــان  و  باشــیم  یک صــدا  دشــمن 

دشــمن، دشــمن اســت؛ هــر چنــد در ظاهــر بــه یکــی لبخــد 
کــه  ــدازه  ــه همــان ان کنــد. وی افــزود: ب ــه یکــی اخــم  ــد و ب بزن
کشــور نیازمنــد یکپارچگــی و بهــا نــدادن  بــرای حــل مشــکات 
بــه اختافــات بی پایــه هســتیم، بــه همــان انــدازه هــم بــه 

ایســتادگی در مقابــل دشــمنان احتیــاج داریــم.
کشــور راجــع  عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان یــادآور شــد: در 
کــه اختــاف وجــود داشــته باشــد، راجــع بــه رهبــری  بــه هــر چــه 
ــز همیــن  ــدارد؛ مشــکل دشــمن نی عزیزمــان اختافــی وجــود ن
کــه اســام و والیــت فقیــه  اســت و لــذا از اصــل می خواهنــد 
کــم نباشــد. ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا بیــان اینکــه  حا
رهبــری انقــاب ســتون خیمــه نظــام هســتند، افــزود: آنچــه 
و نشــیب و در دنیــای  فــراز  پــر  ایــن ســال های  توانســته در 
کشــورمان را بــه ســامت تــا اینجــا بیــاورد، والیــت  متاطــم، 
کــرده و وحــدت و  کشــور را تامیــن  فقیــه اســت. آنچــه امنیــت 
کشــور را رقــم زده اســت، رهبــری حکیــم، شــجاع  انســجام در 

عــادل و فقیــه اســت. افکارخبــر

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

 خواب دخالت بیگانگان در انتخابات ایران تعبیر نمی شود

ــترش  گس ــرای  ــقفی ب ــران س ــه ای ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــورمان، ب کش ــه  ــر امورخارج وزی
دربــاره  هیئــت عمانــی  بــا  دیــدار  در  گفــت:  نیســت،  قایــل  عمــان  بــا  روابــط 
صحبــت  انــرژی  و  تجــاری  گمرکــی  بانکــی،  مالــی،  گســترده  همکاری هــای 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از مهــر، محمدجــواد ظریــف در  گــزارش  کردیــم. بــه 
گفــت: حضــور  نشســت خبــری بــا »یوســف بن علوی« همتــای عمانــی خــود 
کــره و تفاهــم نشــان دهنده  گفت وگــو، مذا ایــن هیئــت عالی رتبــه از عمــان بــرای 
کشــور بــرای ایــن روابــط قایــل هســتند. وزیــر  کــه رهبــران دو  اهمیتــی اســت 
گســترش روابــط بــا عمــان قایــل  امورخارجــه بــا بیــان اینکــه ایــران ســقفی بــرای 
گســترش  کــه در حوزه هــای مختلــف ایــن روابــط را  نیســت و در تــاش اســت 
ــرار اســت  ــران احــداث می شــود و ق گاز بیــن عمــان و ای ــه  گفــت: خــط لول دهــد، 

تجــارت،  تســهیل  هوانــوردی،  زمینــه  در  نیــز  را  همکاری هایــی  کشــور  دو 
کشــور  روادیــد بــرای بازرگانــان، ایجــاد زمینــه بــرای حضــور ســرمایه گذاران دو 
انجــام ســرمایه گذاری مشــترک ایرانــی و عمانــی و همچنیــن ایرانــی  و عمانــی و 
طرف هــای ثالــث بــا یکدیگــر داشــته باشــند و در ایــن ارتبــاط امــروز گفت وگوهــای 
گســترده  همکاری هــای  دربــاره  دیــدار  ایــن  در  دادیــم.  انجــام  را  خوبــی 
انــرژی صنعتــی،  تجــاری،  مشــترک  همکاری هــای  و  گمرکــی  بانکــی،   مالــی 
خــط لولــه گاز، ســرمایه گذاری مشــترک صنعتــی صحبــت کردیــم. ظریــف تصریح 
کــه هیئــت عالی رتبــه عمانــی در ایــران میهمــان مــا خواهنــد  کــرد: ایــن چنــد روز 
بــود، زمینــه بــرای گشــودن یــک صفحــه جدیــد از روابط بســیار گســترده، برادرانه 

و دوســتانه بیــن دو کشــور دوســت و مســلمان ایــران و عمــان برقــرار خواهــد شــد.

ظریف: 

گسترش روابط با عمان قایل نیست ایران، سقفی برای 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: 
اقتدارگرایی، استقالل طلبی و دشمن شناسی مانع از نفوذ می شود

حتما بخوانید!
دخالت انتخاباتی انگلیس و آمریکا ... یکشنبـــــه  2 اسفند ماه 2139۴

ـــمـــاره 98 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
 تشکل های اقتصادی

 بهترین مشاور برای دولت
تشــکل های  گفــت:  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
و  هســتند  دولــت  بــرای  مشــاور  بهتریــن  اقتصــادی 
ــاور  ــاص مش ــده خ ــک ع ــتفاده از ی ــای اس ــه ج ــت ب دول
ایــن  در  گیــرد.  بهــره  تشــکل ها  ظرفیــت  از  می توانــد 
معــدن  صنعــت،  خانــه  رییــس  ســهل آبادی،  دیــدار 
کســاییان  و تجــارت ایــران و رییــس اتــاق بازرگانــی و 
نایــب رییــس انجمــن مدیــران صنایــع، بــر همــکاری 
کردنــد.  کیــد  تا اقتصــادی  تشــکل های  همگرایــی  و 
رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن دیــدار، ایجــاد 
انســجام بیــن تشــکل های اقتصــادی و بهــادادن بــه 
ایــن  نماینــدگان  هیئــت  اولویت هــای  از  را  جوانــان 
گفــت: هیئــت نماینــدگان ایــن  دوره اتــاق برشــمرد و 
امکانــات  ثانیــه  هــر  از  کــه  کردنــد  تــاش  اتــاق  دوره 
اتــاق بــرای حــل مســایل و مشــکات فعــاالن اقتصــادی 
ســهل آبادی  عبدالوهــاب  ســید  کننــد.  اســتفاده 
انجمــن  راهکارهــای  و  پیشــنهادات  ارایــه  خواســتار 
مدیــران صنایــع بــه اتــاق بازرگانــی بــا هــدف هــم افزایی 
افــزود:  و  شــد  تشــکل ها  بیــن  در  همگرایــی  ایجــاد  و 
کمیســیون های 11گانــه اتــاق بازرگانــی می توانــد زمینــه 
ــتان را در  ــادی اس ــکل های اقتص ــت تش ــور و فعالی حض
تشــکیل  وی  کنــد.  چنــدان  دو  تخصصــی  بخش هــا 
معاونــت جوانــان و بانــوان در اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
گامی موثــر در پویایــی ایــن تشــکل برشــمرد و بیــان  را 
اتــاق آموزش محــور و  کــرد: عمده تریــن فعالیت هــای 
فعــاالن و بنگاه هــای  پژوهــش، مســا یل و مشــکات 
و  تصمیم ســازان  بــه  پیشــنهاد  ارایــه  و  اقتصــادی 
بازرگانــی  اتــاق  رییــس  اســت.  کشــور  تصمیم گیــران 
ــه عنــوان یــک  ــع را ب اصفهــان، انجمــن مدیــران صنای
بازرگانــی  اتــاق  تشــکل های  کمیســیون  مهــم  ضلــع 
خانــه  کنــار  در  انجمــن  ایــن  گفــت:  و  کــرد  معرفــی 
کانــون  همچنیــن  و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ســه دهه  فعالیــت  ســابقه  بــه  اتــکای  بــا  کارفرمایــان 
اخیــر، نقــش مهمــی  در هدایــت و تقویــت تشــکل های 

داشــت. خواهــد  اقتصــادی 

کاالهای نساجی  ارزش صادراتی 
 9 برابر دیگر کاالهاســت

نســاجی  صنایــع  کارفرمایــان  انجمــن  دبیــر    
 4 نســاجی  کاالی  صــادرات  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کــه بــه طــور متوســط  هــزار و ۱۶۰ دالر در هــر تــن اســت 
در  غیرخــام  و  خــام  مــواد  صادراتــی  ارزش  برابــر   ۹
بــه  بــا اشــاره  بــود. مرتضــی شــاه کرمی   کشــور خواهــد 
رقمــی  معــادل  دنیــا  کشــورهای  از  بســیاری  اینکــه 
لبــاس هزینــه می کننــد،  بــرای مــد و  ۲۰ میلیــارد دالر 
کــه صــادرات نســاجی  کــرد: ایــن در حالیســت  اظهــار 
اســت.  بــوده  دالر  میلیــون   ۹۲۰ ع  مجمــو در  ایــران، 
ک درســت عمــل  گــر در تولیــد پوشــا ا گفتــه وی،  بــه 
کــه البتــه در ایــن  کنیــم  و در طراحــی، مــد را رعایــت 
ایــن  بوده ایــم،  روبــه رو  محدودیت هایــی  بــا  زمینــه 
رقــم بــه ۱۲ هــزار دالر در هــر تــن خواهــد رســید. دبیــر 
ــع نســاجی اســتان اصفهــان  ــان صنای کارفرمای انجمــن 
ســرمایه گذاری  کل  درصــد   5 کــرد:  بیــان  همچنیــن 
ــه؛  ــاص یافت ــاجی اختص ــت نس ــه صنع ــور ب کش ــی  داخل
همچنیــن ۱۳ درصــد اشــتغال نیــز در ایــن زمینــه اســت. 
کــه ارزش صادراتــی مــواد  کــرد: در حالــی  وی تصریــح 
کشــور مــا بــه ازای هــر تــن ۱۰۱ دالر اســت،  خــام معدنــی 
ارزش صــادرات مــواد غیــر خــام ۱۹۲ دالر در هــر تــن و 
کاالی نســاجی 4 هــزار و ۱۶۰ دالر در هــر تــن  صــادرات 
کل  کــه بــه طــور متوســط ۹ برابــر ارزش صادراتــی  اســت 
ــود. شــاه کرمی  همچنیــن افــزود: پنبــه  کاالهــا خواهــد ب
کاالی اســتراتژیک اســت و بایــد در ایــن زمینــه بــه  یــک 

کشــاورزان یارانــه اختصــاص یابــد.

 مجازات 7 میلیاردی 
خانــم مدیر عامل در یزد

حکــم  صــدور  بــه  عامــل  مدیــر  خانــم  قاچــاق  پرونــده 
یــزد  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  در  ریالــی  میلیــارد   7
کل تعزیــرات  منجــر شــد. »ســیدغریب بیژن نیــا« مدیــر 
ــح  ــده تصری ــن پرون ــات ای ــاره جزیی ــتان درب ــی اس حکومت
گمــرک اســتان مبنــی بــر قاچــاق  گــزارش  کــرد: بــا اعــام 
 نــخ پلی اســتر توســط شــرکتی بــه مدیریــت یــک خانــم

کاال و  پرونــده بــه شــعبه ویــژه رســیدگی بــه جرایــم قاچــاق 
ارز یــزد ارجــاع شــد. وی ادامــه داد: پــس از بررســی پرونــده 
ــر عامــل  و انجــام مراحــل دادرســی، تخلــف محــرز و مدی
شــرکت یادشــده، بــه پرداخــت جــزای نقــدی بــه مبلــغ 
ــت  ــال در حــق صنــدوق دول ــارد و 132 میلیــون ری 7 میلی
محکــوم شــد. بیژن نیــا همچنیــن از کشــف یــک محمولــه 
انتظامــی  مامــوران  توســط  خارجــی  ک  پوشــا قاچــاق 
کــرد: پرونــده مذکــور   ایســتگاه شــهید مدنــی مهریــز، ابــراز 
کاال و ارز  نیــز در شــعبه ویــژه رســیدگی بــه جرایــم قاچــاق 
تعزیــرات حکومتــی مســتقر در گلــوگاه شــهید مدنــی مهریــز 
کاالی  بررســی و پــس از رســیدگی متهــم عــاوه بــر ضبــط 
مکشــوفه، بــه پرداخــت مبلــغ 165 میلیــون ریــال جــزای 
نقــدی محکــوم شــد. وی از کشــف یــک محمولــه قاچــاق 
کارد میوه خــوری و  حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی انــواع 
گاهــی یــزد  لوازم خانگــی خارجــی توســط مامــوران پلیــس آ
کــرد: متهمــان پرونــده ایــن محمولــه  خبــر داد و اظهــار 
چنــگال  و  کارد  جیــن  هــزار  یــک  شــامل  کــه  قاچــاق 
انــواع  و  آشــپزخانه  قابلمــه  ســرویس   20 میوه خــوری 
ــی تخلــف  ــه ارزش ریال ــا توجــه ب لوازم خانگــی خارجــی، ب
ــا رســیدگی  ــال ت ــغ 104 میلیــون ری ــا قــرار مبل کاال ب قاچــاق 
تعزیــرات  کل  مدیــر  شــدند.  آزاد  پرونــده،  بــه  کامــل 
ــا اشــاره بــه شناســایی یــک انبــار دپــو  حکومتــی اســتان ب
گازوییــل قاچــاق از ســوی  کشــف 70 هــزار لیتــر  ســوخت و 
پرونــده  ارجــاع  از  اشــکذر،  شهرســتان  گاهــی  آ پلیــس 
کاال و ارز  بــه شــعبه ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات قاچــاق 

تعزیــرات حکومتــی یــزد خبــر داد.

اخبار کوتاه

اول  بــا  همزمــان  شــنبه   ، دیــروز  وطــن:  کیمیــای 
خ ســود بانکــی در بانک هــا آغــاز  کاهــش نــر اســفندماه، 
کیــد بــر اجرایــی  کل بانــک مرکــزی ضمــن تا شــد. رییــس 
شــدن ایــن مصوبــه بــدون اســتثنا بــرای هر مشــتری گفت 
ج از ضابطــه عمــل کنــد، بــا آن برخــورد  گــر بانکــی خــار کــه ا
کــرد. بــه دنبــال توافــق بانک هــا بــرای  انضباطــی خواهــد 
خ ســود ســپرده از 20 بــه 18 درصــد، شــورای  کاهــش نــر
خ ســود  پــول و اعتبــار نیــز، ایــن موضــوع را تاییــد و نــر
کاهــش داد. در عیــن  تســهیات را از 24 بــه 22 درصــد 
خ ســود عقــود مبادلــه ای نیــز از 21 بــه 20  کــه نــر حــال 
کــه بــا تصمیمــات  درصــد رســید. بانک هــا موظــف شــدند 
گذشــته، مصوبــات شــورای پــول و  گرفتــه شــده در هفتــه 
خ هــای جدیــد ســود را در  اعتبــار را از امــروز اجرایــی و نر

ــد. کنن ــال  ــی اعم ــبکه بانک ش
  الزام بانک ها به سودهای جدید

ایــن درحالــی اســت کــه رییس کل بانک مرکــزی همزمان 
رعایــت  بــه  بانک هــا  الــزام  مصوبــه،  ایــن  اجــرای  بــا 
ســودهای جدیــد را مــورد توجــه قــرار داده اســت. ســیف بــا 
خ تــورم و تنگنای  اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه کاهــش نــر
ســود  خ هــای  نر بــودن  زیــاد  بــر  دلیلــی  موجــود،  مالــی 
بانکــی و اعمــال غیرمنطقــی آن هــا در شــبکه بانکی وجود 

خ ســود  کاهــش نــر نــدارد، بــا تاییــد توافــق بانک هــا بــرای 
کــه ایــن تصمیــم بــه هیــچ عنــوان دســتوری  کــرد  کیــد  تا
شــده گرفتــه  اقتصــاد  فضــای  بــا  متناســب  و   نیســت 

 است.
خ هــای   وی بــا بیــان اینکــه انتظــار داریــم بانک هــا، نر
در  اســتثنایی  هیــچ  بــدون  و  امــروز  از  را  مصــوب  ســود 
شــعب خــود اجرایــی کننــد، گفــت: امیدواریــم بــا توجــه بــه 
خ ســود بانکــی فراهــم  کــه بــرای ســاماندهی نــر شــرایطی 
کــه بازرســان مــا بــه تک تــک شــعب  شــد، نیــازی نباشــد 

کنــد. کنتــرل  سرکشــی و بانک هــا را 
  مصلحت نظام بانکی

بانکــی  خ ســود  نــر کاهــش  کــه  گفــت  را هــم  ایــن  وی 
مصلحــت نظــام بانکــی اســت و هیچ کســی از زیــاد بــودن 
کــه وقتــی  آن نفــع نمی بــرد، حتــی خــود بانک هــا؛ چــرا 
خ هــای ســود علی الحســاب بیشــتر  از حــد منطقــی و  نر
واقعــی آن بــه مشــتریان پرداخــت می شــود، بــه طــور حتــم 
کاســته می شــود و بــه  در ایــن میــان از ســهم ســهامداران 

ــود. ــان نخواهــد ب ســود آن

ــان سررســید بــدون تغییــر  ــی تازم ــپرده های قبل   س
می مانــد

خ ســود در دو حوزه  در حالــی بانک هــا موظفنــد کاهــش نــر
ــه در ایــن شــرایط  ک کننــد  ســپرده و تســهیات را اجرایــی 
کــه بــرای ســپرده ســاالنه بــاز خواهند  تمامی حســاب هایی 
خ ســود 18 درصــد اعمــال شــود.  کــرد، بایــد براســاس نــر
کــه  کــه ســپرده های مــدت دار قبلــی  ایــن در حالــی اســت 
بــا ســود 20 درصــد گشــایش یافتــه بودنــد تا زمان سررســید 
خ هــای قبلــی باقــی خواهنــد مانــد؛ امــا بــرای  بــا همــان نر
تمدیــد ایــن حســاب ها بانک هــا مکلــف هســتند براســاس 
کوتاه مــدت و  کننــد. دربــاره ســپرده های  نــرخ روز اقــدام 
ــد از امــروز تغییــر و  خ هــای ســود عمــا بای روزشــمار نیــز، نر

کنــد. کاهــش پیــدا  کثــر 10 درصــد  بــه حدا
  نرخ سود تسهیالت

خ ســود تســهیات نیــز، بایــد یــادآور  امــا در رابطــه بــا نــر
کــه بــا توجــه بــه قــرارداد مشــتریان بــا بانک هــا، ســود  شــد 
کــه تــا پیــش از اجرایــی شــدن مصوبــات جدیــد  تســهیاتی 
در شــبکه بانکــی بــه مشــتری ارایــه شــده، طبــق همــان 
خ هــای قبلــی خواهــد بــود؛ امــا از امــروز هــر  قــرارداد و نر
کــه قــرارداد آن بــا مشــتری منعقــد می شــود  تســهیاتی 
طبــق قانــون بایــد براســاس ســود 22 درصــد جدیــد باشــد.

با بانک های متخلف برخورد خواهد شد؛

کاهش سود بانکی بدون هیچ استثنایی آغاز 

خصوصــی  دولتــی،  بانک هــای  عامــل  مدیــران  حضــور  بــا 
بانــک  کل  رییــس  همچنیــن  و  اعتبــاری  موسســه های  و 
مرکــزی، مــدل مفهومی »ریل گــذاری بانک هــا بــرای ایفــای 

شــد.  رونمایــی  مقاومتــی«  اقتصــاد  در  نقــش 
در ایــن مراســم ابراهیمــی، مدیــر عامــل بانــک 
بــا  شــده  طراحــی  مــدل  بــه  اشــاره  بــا  انصــار 
بانک هــا  مــدل مفهومــی  ریل گــذاری  عنــوان 
مقاومتــی  اقتصــاد  در  نقــش  ایفــای  بــرای 
توضیــح داد: چارچوبــی طراحــی شــده اســت 
گــر قــرار باشــد بانک هــا نقــش مثبتــی در  کــه ا

ح بداننــد  اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــند، براســاس ایــن طــر
کننــد.  کــرده و در چــه قالبــی حرکــت  کــه بایــد چــه 

کل  ــس  ــت ریی ــر مثب ــا نظ ــر ب ــدل مدنظ ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
بانــک مرکــزی و همچنیــن حمایــت و همــکاری بانک هــای 
مــدل ایــن  افــزود:  شــده،  طراحــی  خصوصــی  و   دولتــی 

کارشناســان و اقتصاددانــان  کامــل بــا نظــر   طرحــی جامــع و 
کــه می توانــد بانک هــا را در جهــت حرکــت بــه ســمت  اســت 
بانکــی  شــبکه  در  مقاومتــی  اقتصــاد  کامــل  شــدن  اجرایــی 
ســوق دهــد. وی اشــاره ای هــم بــه نقــش عمده 
بانــک مرکــزی در اقتصــاد مقاومتــی داشــت و 
گفــت: تنظیــم حجــم نقدینگــی ایجــاد شــرایط 
کان و همچنیــن  ثبــات و پایــدار در اقتصــاد 
بــرای  مســاعد  محیــط  ایجــاد  و  موانــع  رفــع 
نقش آفرینــی بانک هــا در اقتصــاد مقاومتــی، از 
ــه اقدامــات مثبــت بانــک مرکــزی در ایــن  جمل
رابطــه بــوده اســت. مدیــر عامــل بانــک انصــار ایــن را هم گفت 
کــه بانــک مرکــزی می توانــد بــا مجموعــه ای از سیاســت های 
ــدار  ــی، ارزی، اعتبــاری، حــوزه نظارتــی و ریاســت های پای پول
خارجــی و بودجــه ای در جهــت اقتصــاد مقاومتــی حرکت کنند 

گونــه بــوده اســت. کنــون نیــز ایــن  کــه تا

با حضور بانک های دولتی و خصوصی رونمایی شد:
ریل گذاری بانک ها برای ایفای نقش در اقتصاد مقاومتی

ــه  گفــت: ب ــه ســازندگان مســکن اصفهــان  رییــس اتحادی
از ســوی  کــم ســاخت  ترا دنبــال تخفیــف 35 درصــدی 
شــهرداری، در حــال حاضــر شــرایط بــرای خریــد مســکن در 

ــان فراهــم شــده اســت.  اصفه
ــه اینکــه رکــود  ــا اشــاره ب ج اهلل نصیــری ب فــر
بــازار مســکن، ارتباطــی بــا برجــام و فرجــام 
موضوعاتــی  این هــا  کــرد:  اظهــار  نــدارد، 
سیاســی اســت؛ بــا این وجــود در شــرایط رکود 
کنونــی، فضــا بــرای خریــد مســکن فراهــم 
اســت. وی بــه رکــود بــازار مســکن طــی دو 

کــرد و افــزود: در حــال حاضــر، قیمــت  گذشــته اشــاره  ســال 
مســکن تثبیــت شــده و بــازار تشــنج نــدارد؛ از ســوی دیگــر 
کــم ســاخت را تخفیــف  شــهرداری 35 درصــد هزینــه ترا
کمتــر  کــه فروشــنده بــه همیــن نســبت قیمت هــا را  داده 
کــرده اســت. بــه گفتــه رییــس اتحادیــه ســازندگان مســکن 

کــم ســاخت داده  اصفهــان، بعــد از عیــد تخفیف هــای ترا
کاهــش قیمــت مســکن  نمی شــود؛ بنابرایــن دیگــر شــاهد 
نخواهیــم بــود. وی همچنیــن در خصــوص اینکــه چــرا 
بــازار  رکــود  بــر  تاثیــری  فرجــام  و  برجــام 
اســت:  معتقــد  اســت،  نداشــته  مســکن 
روانــی  موضوعــات  تنهــا  برجــام  و  فرجــام 
جامعــه هســتند و تاثیــری بــر بــازار مســکن 
گفتــه نصیــری، وضعیــت مســکن  نــدارد. بــه 
کنــون فضــای  کشــور پایــدار نیســت؛ امــا ا در 
مناســبی بــرای خریــد فراهــم شــده اســت. 
بــازار  رکــود  دالیــل  بزرگ تریــن  از  یکــی  همچنیــن  وی 
مســکن را ســودهای بانکــی دانســت و گفــت: تــا زمانــی کــه 
ســودهای بانکــی زیــاد باشــد، ســرمایه گذاری در بخــش 
مســکن کمتــر خواهــد بــود و افــراد از ســود ســپرده های خود 

بهــره بیشــتری می گیرنــد.

قیمت آی پدهای موجود در بازار )قیمت ها حدودی است( تومان

و  تثبیــت  برنــده  گفــت:  طباطبایــی  عامــه  علمــی  دانشــگاه  هیئــت  عضــو 
آن  بازنــده  و  خودروســازان  و  دولــت  خــودرو،  واردات  تعرفــه  مانــدن  بــاال 
گذشــته قــرار بــر ایــن  کــرد: در  مصرف کننــدگان هســتند. امــراهلل امینــی اظهــار 
کــه تعرفــه ای بــرای واردات خــودرو وضــع شــود و پــس از آن سال به ســال  بــود 
کارشــناس صنعــت خــودرو ادامــه  کاهــش یابــد و بــه صفــر برســد. ایــن  تعرفــه 
ــودرو  ــت خ ــه صنع ک ــد  ــود می گوین ــخنرانی های خ ــئوالن در س ــی مس داد: برخ
بــا  وی  یابــد.  افزایــش  محصــوالت  ایــن  کیفیــت  و  شــود  رقابت پذیــر  بایــد 
ایــن  بــرای رقابت پذیــر شــدن صنعــت خــودرو تعرفــه واردات  اینکــه  بیــان 
کــرد: بــا ایــن حــال در عمــل آنچــه  کاهــش یابــد، خاطرنشــان  محصــول بایــد 
هیئــت  عضــو  اســت.  خــودرو  واردات  تعرفــه  مانــدن  بــاال  می افتــد،  اتفــاق 
ــا توجــه  ــه ب ک ــه نظــر می رســد  علمی دانشــگاه عامــه طباطبایــی ادامــه داد: ب
کاهــش قیمــت نفــت، دولــت تمایــل نــدارد درآمدهایــش از ناحیــه واردات  بــه 
کاهــش نداده انــد. امینــی خاطرنشــان  کاهــش یابــد؛ بنابرایــن تعرفــه را  خــودرو 
کــه چنیــن اقداماتــی برخــاف تمــام وعده هــای داده  کــرد: ایــن در حالــی اســت 
کیفیــت خودروهــای داخلــی و  شــده از ســوی وزارت صنعــت بــرای ارتقــای 
ــا حجــم  رقابت پذیــر شــدن ایــن صنعــت اســت. تعرفــه واردات خودروهــای ب
موتــور 1500 تــا 2000 سی ســی، معــادل 40 درصــد و تعرفــه واردات خودروهــای 

بــا حجــم موتــور 2000 تــا 2500 سی ســی، معــادل 55 درصــد اســت.

کــرد: شــرکت هواپیماســازی بویینــگ از  گزارشــی اعــام  وال اســتریت ژورنــال در 
کــرات تجــاری بــا ایرالین هــای ایرانــی، مجــوز دریافت  دولــت آمریــکا بــرای آغــاز مذا
کــرده اســت. مجــوز مذکــور راه را بــرای نخســتین فــروش هواپیماهــای مســافربری 
آمریکایــی بــه ایــران از زمــان وقــوع انقــاب اســامی  در دهــه 1970 همــوار می کنــد. 
بویینــگ پیــش از انقــاب اســامی  ایــران، بزرگ تریــن تامیــن کننــده هواپیماهــای 
کشــور بــود و هواپیماهــای ســاخت ایــن شــرکت آمریکایــی در  مســافربری بــرای 
گذشــته، همچنــان در خطــوط هوایــی ایــران پــرواز می کننــد.  بیــش از دو دهــه 
کــرد: ایــن مجــوز بــه مــا اجــازه می دهــد بــا شــرکت های  ســخنگوی بویینــگ اعــام 
کنیــم.  کــره  هواپیمایــی ایرانــی تاییدشــده بــرای بررســی نیازهــای ناوگانشــان مذا
کــه آخریــن بــار بــا مجــوز دولــت دســتورالعمل های تعمیــر و نگهــداری را  بویینــگ 
کــرد، بــرای برقــراری روابــط تجــاری  بــرای شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی فراهــم 

طوالنــی مــدت بــه دنبــال مجــوز دولــت خواهــد بــود. 
کــه وضعیــت در ایــن  گفــت: مــا درک می کنیــم  ســخنگوی بویینــگ در ایــن بــاره 
کــردن دســتورالعمل  منطقــه پیچیــده و همــواره در حــال تغییــر اســت و بــه دنبــال 

دولــت آمریــکا بــرای انجــام تجــارت بــا ایــران ادامــه می دهیــم. 
و  موتورهــا  فــروش  مجــوز  دریافــت  بــرای  کــرده  اعــام  هــم  الکتریــک  جنــرال 
گفتــه  قطعــات یدکــی بــه شــرکت های هواپیمایــی ایرانــی درخواســت داده، امــا بــه 

ســخنگوی ایــن شــرکت، هنــوز موافقــت دولــت را دریافــت نکــرده اســت.

افزایــش  کــه رییــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان دلیــل  در حالــی 
آن  قاچــاق  و  صــادرات  از  ناشــی  دام  عرضــه  کاهــش  را  گوشــت  قیمــت 
می دانــد، وزارت کشــاورزی ایــن اظهارنظــر را غیرکارشناســی عنــوان و اعــام 
کــه صــادرات دام زنــده، طــی یــک مــاه اخیــر متوقــف شــده و قاچــاق  کــرد 
کــه بتوانــد روی قیمــت اثرگــذار باشــد. از ســوی  آن نیــز در حــدی نیســت 
کمبــود عرضــه باشــد بایــد قیمــت  گوشــت قرمــز،  گرانــی  گــر عامــل  دیگــر، ا
کــه  الن هســتند  کــه این گونــه نیســت و ایــن دال دام زنــده نیــز افزایــش یابــد 
کــه رییــس ســازمان حمایــت  گوشــت دامــن می زننــد. در حالــی  گرانــی  بــه 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، صــادرات و قاچــاق دام زنــده را عامــل 
کــرده اســت، علــی ماصالحــی، مدیــر  گوشــت قرمــز عنــوان  افزایــش قیمــت 
کشــاورزی، در  کل مرکــز اصــاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی  وزارت جهــاد 
ایــن بــاره بــه ایســنا گفت: مشــخص نیســت چــرا همیشــه ســازمان حمایت، 
ــا ایــن اظهارنظــر غیرکارشناســی،  ــد و چــرا ب تولیدکننــدگان را مقصــر می دان
گوشــت قرمــز  صــادرات دام زنــده و قاچــاق آن را عامــل افزایــش قیمــت 
ــی  ــران و برخ ــن ای ــه بی ک ــایلی  ــل مس ــه دلی ــه ب ک ــرا  ــت؛ چ ــرده اس ک ــوان  عن
کویــت بــه وجــود آمــده، صــادرات دام  کشــورهای عربــی ماننــد عربســتان و 
گذشــته متوقــف شــده اســت؛ چــون عمــده صــادرات دام  زنــده طــی مــاه 

کویــت صــورت می گرفــت. ــه  ــده ب زن

مصرف کنندگان خودرو باختند

 - Wi-Fi 2 Apple iPad Air
16GB

128GB - 4G Apple iPad Air

16GB - 4G 4 Apple iPad mini

64GB - 4G 2 Apple iPad Air

 - WiFi 4 Apple iPad mini
64GB

 - 4G 4 Apple iPad mini
128GB

 - Wi-Fi 3 Apple iPad mini
128GB

 - 4G 2 Apple iPad Air
128GB

64GB - 4G Apple iPad Air

 - Apple iPad Pro WiFi
32GB

128GB - Apple iPad Pro WiFi

 - 4G 4 Apple iPad mini
64GB

128GB - 4G Apple iPad Pro

128GB - 4G t Apple iPad Pro

128GB - 4G Apple iPad Pro

1,639,000

2,465,000

1,869,000

2,499,000

1,929,000

2,859,000

2,099,000

2,985,000

2,119,000

3,269,000

3,899,000

2,429,000

3,859,000

4,389,000

5,199,000

مدل جدید گوشی LG لو رفت
ونمایــی  ی کنگــره  موبایــل بارســلون ر یــان برگــزار ی جــی خــود را در جر امســال ال جــی بــرای اولین بــار، نســل جدیــد پرچــم دار ســر
بــوط بــه خــود در امــان نبــوده و در هفته هــای اخیــر انــواع تصاویــر و  خواهــد کــرد. جــی ۵ ال جــی نیــز از شــر افشــای اطالعــات مر

بــوط بــه ایــن گوشــی هوشــمند فــاش شــده اســت. اطالعــات مر

در قاب تصویر

گرفت کره با ایران مجوز  گوشتبویینگ برای مذا گرانی  اختالف نظرها بر سر مقصر 

مسایل ایمنی 

صنعت و معدن 

کلید محا فظ جا ن
)بخش 1(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

ــرژی  امــروزه نیــروی الکتریکــی مهــم تریــن منبــع تامیــن ان
مــی باشــد و بــا توجــه ســهولت تبدیــل آن بــه انــواع دیگــر 
انــرژی وانتقــال ســریع آن بــه نقــا ط مختلف،بــر اهمیــت 
اســتفاده از آن در زندگــی مــدرن افــزوده می شــود. ایــن مزایــا 
باعــث شــده تــا اســتفاده از انــرژی الکتریکــی به طور گســترده 
مصــارف  لحــاظ  از  عــام  مقبولیتــی  دنیــا  نقــاط  تمــام  در 
کنــد. کشــاورزی و..... پیــدا  تجــاری، خانگی،صنعتــی و 
در ایــن شــماره در نظــر داریــم پیرامــون تکنولــوژی ســاخت 
نشــتی  جریــان  یــا  جــان  محافــظ  کلیدهــای  عملکــرد  و 
تمــاس مســتقیم )منظــور  از  گرفتگــی  بــرق  بپردازیــم. در 
کــه سیســتم الکتریکــی ســالم باشــد، ولــی شــخص بــر  زمانــی 
ــا هــادی برقــدار تمــاس  ــا بــی توجهــی ب اثــر ســهل انــگاری ی
ــن  ــری از ای گی ــش  ــای پی ــی از راهکاره ــد.( یک کن ــی  ــدا م پی
کلیــد هــای محافــظ از جــان  گرفتگــی اســتفاده از  نــوع بــرق 
کلیــد هــا یــک نــوع فیــوز می باشــد  مــی باشــد. ایــن نــوع 
کــه در مقابــل جریــان عبــوری از هــادی برقــدار بــه زمیــن 
ــواع 25تــا63  گــردد و در ان کنــش نشــان داده و قطــع مــی  وا
بــا قــدرت حساســیت 30ویــا 300میلــی آمپــر دربــازار  آمپــر 
کــه نــوع 300میلــی آمپــر در صنعــت مــورد  گــردد  یافــت مــی 
کــه  قســمتی  از  شــخصی  گــر  ا گیــرد.  مــی  قــرار  اســتفاده 
الکتریکــی  اســت، دچــار شــوک  برقــدار  بــه زمیــن  نســبت 
کــه از بــدن وی بــه زمیــن عبــور  شــود بــه دلیــل جریانــی 
کلیــد در چنــد صــدم ثانیــه منبــع تغذیــه را  کنــد، ایــن  مــی 
گونــه ای  کلیــد بــه  قطــع می نماید.تکنولــوژی ســاخت ایــن 
گــردد جریــان عبــوری هــادی فــاز و نــول را  طراحــی مــی 
کنــد و در صورتــی میــزان جریــان در هــادی  مقایســه مــی 
فــاز ونــول بــه دلیــل مــواردی از قبیــل تمــاس شــخص بــا 
گرفتــن موتــور در داخــل آب و مــواردی  ترمینــال برقــدار، قــرار 
کنــد. از ایــن قبیــل باهــم برابــر نباشــد، مــدار را قطــع مــی 
کنتــور مــی باشــد وچــون  کلیــد بعــد از  محــل نصــب ایــن نــوع 
کلیــد یــک نــوع وســیله الکترومکانیکــی اســت   ایــن نــوع 
گــرد و غبــار و رطوبــت می توانــد   شــرایط محیطــی ماننــد 
ــر بگــذارد و هــر تأخیــری در عملکــرد آن  کلیــد اث بــر عملکــرد 
کشــنده باشــد؛ بــه همیــن جهــت الزم اســت  نیــز مــی توانــد 
کلیــد مطمئــن  در زمــان تغییــر فصــول ســال از ســالم بــودن 
کــه نحــوه  تســت آن بســیار ســاده اســت. بــا فشــار  شــویم 
ــد  کلی ــاالی  ــمت ب ــه در قس ک   )T ــه ــت )کلم ــه تس دادن دکم
قــرار دارد، بایــد مــدار قطــع شــود ودر صــورت عــدم قطــع 
گــردد. فــرق بیــن سیســتم اتصــال زمیــن  اشــکال آن بررســی 
کــه سیســتم  اســت  ایــن  کلیدهــای جریــان نشــتی در  بــا 
وســایل  عایقــی  نقــص  حالــت  در  فقــط  زمیــن  اتصــال 
کنــد ودر مقابــل اتصــال مســتقیم افــراد  الکتریکــی عمــل مــی 
کلیــد هــای  بــه جریــان بــرق عملــی را انجــام نمــی دهــد؛ ولــی 
ــه هــادی برقــدار  ــراد ب ــه محــض اتصــال اف محافــظ جــان ب

ــد. ــی نمای ــع م ــدار را قط ــان م جری

 راه اندازی 10 معدن جدید 
در چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  اســتان  معــادن  امــور  رییــس 
در  معــدن   182 وجــود  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری 
گفــت: 10 معــدن در ســال آینــده راه انــدازی  اســتان 

شــد.  خواهــد 
بهــزاد ابراهیمــی از اســتخراج 5.5 میلیــارد تــن مــواد 
کــرد:  گذشــته خبــر داد و اظهــار  معدنــی در ده ماهــه 
اســتفاده  دراســتان  تــن  میلیــارد   4 میــزان  ایــن  از 
شــده و 1.5 میلیــارد تــن بــه اســتان های اصفهــان 

وخوزســتان صــادر شــده اســت. 
دراســتان  معــدن   182 وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ک  افــزود: از ایــن معــادن ســنگ تزیینــی و نمــا، خــا
ماســه  و  شــن  ســیمان،  اولیــه  مــواد  گــچ،  نســوز، 

می شــود. اســتخراج 
دالری  میلیــارد   630 ســرمایه گذاری  ابراهیمــی از   
داد  خبــر  معــادن  ایــن  در  گذشــته  ماهــه  ده  در 
ریــال  میلیــارد   22 جــاری  ســال  در  گفــت:  و 
زمینــه  کــه  گرفتــه  ســرمایه گذاری جدیــد صــورت 
کــرده فراهــم  را  نفــر   530 هــزارو  یــک   اشــتغال 

 است.
 وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی 10 معــدن جدیــد در 
کــرد: بــا راه انــدازی ایــن تعــداد  ســال آینــده، تصریــح 
ــم  ــر فراه ــتغال 70 نف ــه اش ــتان، زمین ــادن در اس مع
ریــال  میلیــارد   50 از  بیــش  وســرمایه ای  می شــود 
الزم اســت. رییــس امــور معــادن اســتان، تکمیــل 
 900 و  هــزار    3 طــول  بــه  ماهــواره ای  کتشــاف  ا
کیــار، ایجــاد  کیلومتــر در دو شهرســتان بروجــن و 
منطقــه  در 3  اســتان  شــمال  در  معدنــی  پهنــه   3
کوهرنــگ و راه انــدازی برنامــه  مارکــده، بردشــاه و 
ژئــو توریســم، را از برنامه هــای شــاخص در ســال 

کــرد. آینــده عنــوان 

حتما بخوانید!
3ارزش صادراتی کاالهای نساجی، 9 ... یکشنبـــــه  2 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 98 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

رییس اتحادیه سازندگان مسکن اصفهان:
کم مهیا شد شرایط خرید مسکن با تخفیف 35 درصدی ترا



جریانآبدرزایندهرود
نشاطآفرید

چنــد روزی مــردم اصفهــان در انتظــار جــاری شــدن 
آب در زاینــده رود بودنــد و خبــر بازگشــایی ســد بــه روی 
کنون  کــرد. ا زاینــده رود نشــاط و ســرور  در مــردم ایجــاد 
ایــن انتظــار محقــق شــده و آب رهــا شــده پــس از طــی 
مســافت طوالنــی زاینــده رود، در اولیــن ســاعت های 
بامــداد دیــروز بــه اصفهــان رســید و شــهر و شــهروندان 
جــان تــازه ای یافتنــد؛ جریــان آب در روز هــای آینــده، 

کــرد. شــرق اصفهــان را ســیراب خواهــد 
دوبــاره  شــدن  جــاری  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کمیتــه پنــج نفــره  آب در زاینــده رود  در پــی تصمیــم 
کشــاورزی و بــه منظــور تامیــن آب زمین هــای  آب و 

گرفــت. کشــاورزی شــرق اصفهــان انجــام 
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
گفتــه بــود: بــا وجــود جــاری شــدن آب  در ایــن ارتبــاط 
در زاینــده رود در یــک دوره 20 روزه از اول تــا بیســتم 
کشــاورزان، آب در روزهــای  کشــت  اســفند بــه منظــور 
نــوروزی  تــا مســافران  نیــز ،جریــان دارد  نــوروز  عیــد 
بهــره  نهایــت  اصفهــان  گردشــگری  جاذبه هــای  از 
آب  شــدن  جــاری  افــزود:  بصیرپــور  علــی  ببرنــد.  را 
کشــاورزان  پیــش از عیــد نــوروز در برنامــه بــود؛ امــا 
کــه آب زودتــر جریــان یابــد تــا  شــرق اصــرار داشــتند 
اضافــه  نشــود. وی  روبــه رو  بــا خشــکی  محصــوالت 
اواخــر  آب  کــه  داشــتند  نظــر  اتفــاق  مســئوالن  کــرد: 
شــاهد  عیــد  روزهــای  در  تــا  یابــد  اســفندماه جریــان 
ع چنیــن  رودخانــه ای پــر آب باشــیم؛ ولــی در مجمــو
ــاورزان  کش ــت  کش ــرای  ــه آب ب ک ــد  ــه ش گرفت ــم  تصمی
اختصــاص یابــد و بــا حجــم محدودتــری در روزهــای 

عیــد در رودخانــه جــاری باشــد. 
پروژه هــای  آغــاز  درخصــوص  همچنیــن  وی 
تــا شــهر اصفهــان  مطالعاتــی در مســیر ســد نکوآبــاد 
ــا حــدود  گفــت: ایــن پروژه هــا در صــورت انجــام ت نیــز 
کاهــش هدررفــت  زیــادی می توانــد در ســاماندهی و 
اصفهــان  منطقــه ای  آب  معــاون  باشــد.  مؤثــر  آب 
ح هــا بیشــتر مشــتمل بــر بسترســازی و  افــزود: ایــن طر

اســت. ساحل ســازی 

زایندهرود

 ابالغ ضوابط فروش 
واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی 

  قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی، در پــروژه مســکن مهــر 
از تعدیــل شــرایط واحدهــای مســکن مهــر فاقــد متقاضــی در 
گفــت: ایــن مصوبــه هیئــت دولــت هفتــه  کشــور خبــر داد و 

ــاغ می شــود. ــه اســتان ها اب ــرای اجــرا ب آینــده ب
احمــد  فــارس،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
ایــن  ابــاغ  از  پــس  اســتان ها  افــزود:  مهرآبــادی  اصغــری 
مصوبــه، الزم اســت فهرســت پروژه هــای فاقــد متقاضــی خــود 
کننــد تــا ایــن واحدهــا در اختیــار  کامــل ارایــه  را بــا مشــخصات 

گیــرد. متقاضیــان واجــد شــرایط قــرار 
گذشــت ســه مــاه از ابــاغ ایــن مصوبــه  وی ادامــه داد: بعــد از 
در  متقاضــی  فاقــد  واحدهــای  شــاهد  بازهــم  چنانچــه 
کــردن  اســتان ها باشــیم، راهکارهــای دیگــری بــرای نهایــی 

پــروژه مســکن مهــر اتخــاذ خواهــد شــد.
قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی، افزایــش ســقف تســهیات 
مســکن مهــر از 25 میلیــون تومــان بــه 30 میلیــون تومــان 
بــه  ســال  از 15  را  تســهیات  بازپرداخــت  زمــان  افزایــش   و 
20 ســال را از اقدامــات اساســی دیگــر دولــت در ایــن بخــش 
پروژه هــای  اتمــام  اینکــه  بیــان  بــا  کرد.مهرآبــادی  بیــان 
کیــدات مقــام عالــی ایــن  مســکن مهــر تــا پایــان ســال 95 از تا
بانــک  به ویــژه  و  عامــل  بانک هــای  از  اســت  وزارتخانــه 
کــه شــرایط دریافــت تســهیات ایــن  کــرد  مســکن درخواســت 
واحدهــا را آســان کنــد تــا بــا سرعت بخشــی بــه اتمــام پروژه هــا، 
ایــن واحدهــا بــه موقــع بــه صاحبان آن هــا تحویل داده شــود.
مهرآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه علی رغــم تنگناهــای مالــی 
ــته  ــر برداش ــکن مه ح مس ــر ــده ای در ط ــای ارزن گام ه ــت،  دول
از  کمتــر  امیــد و در  گفــت: در دولــت تدبیــر و   شــده اســت، 
ــه 700 هــزار واحــد مســکن مهــر تکمیــل  2.5 ســال نزدیــک ب

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه آمــاده بــودن نزدیــک بــه 80 هــزار واحــد 
آماده ســازی  گفــت:  متقاضیــان  بــه  تحویــل  بــرای  دیگــر 
مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   670 و  میلیــون  یــک  تحویــل  و 
از  بیــش  پوشــش  و  شــهر   100 و  یک هــزار  از  بیــش   در 
کشــور، بیان گــر تــاش دولــت  2.5 میلیــون نفــر از جمعیــت 
شــرکت های خدمات رســان  و  یــاری مدیــران دســتگاه ها  و 

بــوده اســت.

مسکنمهر

کنفرانــس ملــی بازی هــای رایانــه ای در نصــف  نخســتین 
جهــان با همــکاری دانشــگاه اصفهان، شــرکت مخابرات 

اســتان و بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای برگــزار شــد.
مخابــرات  عمومــی  شــرکت  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
ــی »بازی هــای  اســتان اصفهــان، نخســتین همایــش مل
بررســی  هــدف  بــا  چالش هــا«  و  فرصت هــا  رایانــه ای، 
رایانــه ای،  بازی هــای  صنعــت  در  ایــران  جایــگاه 
و  ملــی  رایانــه ای  بازی هــای  صنعــت  آسیب شناســی 
ایــن  توســعه  و هنــر در  انســانی  علــوم  بررســی جایــگاه 
بازی هــا، بــه مــدت 3 روز  از 28 تــا 30 بهمن مــاه برگــزار 

شــد.
کنفرانــس، شــرکت مخابــرات اســتان و  در برگــزاری ایــن 
کــه  همــراه اول، متولیــان اصلــی تلفــن همــراه و اینترنــت 
زیرســاخت اصلــی بازی هــای رایانــه ای  اســت بــه عنــوان 
حامــی  کنفرانــس و مجــری بــزرگ نمایشــگاه بازی هــای 

رایانــه ای حضــور داشــتند.
کــه  شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــا ایــن اعتقــاد 
تالیــف و چــاپ مقالــه بــه تنهایــی نمی توانــد موفقیت آمیز 
شــود،  تبدیــل  تجــاری  ح هــای  طر بــه  بایــد  و  باشــد 

ــا حمایــت  ــا ب ــزرگ حضــور یافتــه اســت ت ــداد ب درایــن روی
کارآفرینــی را توســعه دهــد. در  از ایده هــای نــو، بتوانــد 
ســیم کارت  توزیــع  همچــون  خدماتــی  کنفرانــس  ایــن 
دانشــجویی بــه صــورت رایــگان، آمــوزش و راهنمایــی 
اینترنــت  از  اســتفاده  و  فعال ســازی  بــرای  مشــترکان 
موبایــل، فــروش ســیم کارت های اعتبــاری و دایمــی  بــا 
شــرایط ویــژه توســط مخابــرات اصفهــان ارایــه می شــود.
بــه  می تــوان  کنفرانــس،  ایــن  محورهــای  جملــه  از 
بازی هــای  توســعه  و  تولیــد  در  ح  مطــر فناوری هــای 
تولیــد  در  مصنوعــی  هــوش  رویکردهــای  و  رایانــه ای 
و  روانشــناختی  تحلیــل  بازی هــا،  ایــن  توســعه  و 
مدل ســازی  رایانــه ای،  بازی هــای  جامعه شــناختی 
بازی هــای  بازی هــا،  ایــن  در  هیجــان  و  احســاس 
و  غیرعامــل  پدافنــد  و  نــرم  قــدرت  و  رایانــه ای 
حــوزه  در  بازاریابــی  و  مخاطــب  جــذب  شــیوه های 
صنعــت  نقــش  کــرد.  اشــاره  رایانــه ای  بازی هــای 
و  اقتصــاد  تجــارت،  حــوزه  در  رایانــه ای  بازی هــای 
بازی هــای  فرآینــد  توســعه  و  مدل ســازی  کارآفرینــی، 
کســب  و  کار در توســعه ایــن بازی هــا،  رایانــه ای مــدل 

زیبایی شــناختی  تحلیــل  طراحــی،  هنــری  اصــول 
ایــن  محورهــای  دیگــر  از  بازی هــا  ایــن  تکنیکــی  و 
محورهــای  دیگــر  از  همچنیــن  اســت.  کنفرانــس 
حقوقــی ماحظــات  بــه  می تــوان  کنفرانــس   ایــن 
بازی نمایــی   ،)Serious Games( جــّدی  بازی هــای 
)Gamification( و بررســی نقــش بازی هــای رایانــه ای و 

ارایــه ایده هــای جدیــد در حوزه هــای مختلــف از جملــه 
خانــواده، ســامت جســمی و روحــی، فرهنــگ، آمــوزش 

ــرد. ک ــاره  ــمی اش ــاالت جس ــان اخت ــگری و درم گردش
گفتنــی اســت بازی هــای رایانــه ای، بــه عنــوان یکــی از 
قوی تریــن و مؤثرتریــن رســانه های مجــازی بــا اســتقبال 

ــه رو شــده اســت. فزاینــده ای در ســال های اخیــر روب
کاهــش  گســترش ابزارهــای هوشــمند قابــل حمــل و نیــز 
کــه  ســن اســتفاده کنندگان از آن هــا ســبب شــده اســت 
بــرای  دریچــه ای  عنــوان  بــه  رایانــه ای  بازی هــای 
جایــگاه  پیرامــون،  دنیــای  بــه  نگــرش  ســازمان دهی 
کنــد. امــروزه در صنعــت رســانه، اســتفاده  ویــژه ای پیــدا 
کــه  ســرگرم کننده  اهــداف  بــرای  تنهــا  نــه  بازی هــا،  از 
کارکردهــای جدی تــری ماننــد تبلیغــات، آمــوزش و  بــرای 
درمــان نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در عیــن حــال، 
رایانــه ای  بازی  هــای  از  اســتفاده  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کاربــران  جامعــه  بــرای  جــدی  آســیب  های  می  توانــد 
بازی هــای  آسیب شناســی  باشــد،  داشــته  دنبــال  بــه 
کــه عــاوه بــر خانواده هــا  رایانــه ای امــری ضــروری اســت 

توجــه مســئوالن را نیــز می طلبــد.

برگزارینخستینهمایشملی»بازیهایرایانهای،فرصتهاوچالشها«
باهمکاریمخابراتاصفهان

بــه قرعــه  قیــد  بــه  یــزد  شــهرداری  غدیــر  مبّشــر   ســتاد 
کــه در دهــه امامــت و والیــت بــه دنیــا آمدنــد   14 نــوزادی 
و اســامی پنج تــن آل عبــا بــرای آن هــا انتخــاب شــده بــود 
کــرد.  اعطــا  درصــد  دو  کارمــزد  بــا  ریالــی  میلیــون   50 وام 
محمدرضــا دشــت،ی دبیــر ســتاد مبّشــر غدیــر شــهرداری 

یــزد در حاشــیه مراســم تجلیــل از برگزیــدگان 
غدیــر  شــکوفه های  جشــنواره  نخســتین 
ســتاد  توســط  غدیــر  عیــد  روزهــای  در  کــه 
اســاس  بــر  کــرد:  برگــزار شــد، تصریــح  مبشــر 
شــکوفه های  جشــنواره  در  ارایه شــده  ح  طــر
غدیــر نــوزادان متولــد شــده در دهــه والیــت 
مهرمــاه   10 تــا   1 بــا  امســال  کــه  امامــت  و 

تــن  اســامی  پنــج  کــه  صورتــی  در  بــود،  شــده  مصــادف 
در  می توانســتند  می شــد،  انتخــاب  آن هــا  بــرای  عبــا  آل 
امســال  کــرد:  عنــوان  وی  کننــد.  شــرکت  جشــنواره   ایــن 
ــا ایــن اســامی  نام گــذاری شــدند  کــودک در ایــن روزهــا ب  70
آن هــا  تولــد  زمــان  از  مــاه  چهــار  کنــون  ا کــه  حالــی  در  و 

جشــنواره  ایــن  اختتامیــه  در  خــود  والدیــن  بــا  می گــذرد، 
سیاســت های  بــه  اشــاره  بــا  دشــتی  کردنــد.  شــرکت 
تشــویقی ســتاد مبشــر غدیــر شــهرداری یــزد بــرای ترویــج 
مــردم میــان  در  )ع(  بیــت  اهــل  نام گــذاری   فرهنــگ 
  افــزود: بــرای هــر خانــواده یــک دفترچــه حســاب بانکــی

تربیــت  لــوح فشــرده  فرزنــد،  تربیــت  کتــاب 
)ع( المومنیــن  امیــر  والیــت  بــر   فرزنــد 

بســته تبرکــی از حــرم حضــرت معصومــه)س( 
بســته  یــک  عنــوان  بــه  گل  شــاخه  یــک  و 

فرهنگــی تهیــه و اهــدا شــد. 
کــرد: در ایــن مراســم همچنیــن  وی عنــوان 
ح  طــر ایــن  در  کــه  نوزادانــی  از  نفــر   14 بــه 
کرده انــد، وام 50 میلیــون ریالــی بــه قیــد قرعــه از  شــرکت 
ســوی بانــک رســالت اعطــا خواهــد شــد. دبیــر ســتاد مبشــر 
در  برنامــه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  یــزد  شــهرداری  غدیــر 
ســال های آینــده نیــز بــا هــدف گســترش فرهنــگ نام گــذاری 

اهــل بیــت )ع( در میــان مــردم اجــرا خواهــد شــد.

شهرســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب  اداره  رییــس 
کیلومتــر  گذشــته حــدود 20  گفــت: ســال  رفســنجان 
بازســازی  را  روســتایی شهرســتان  از شــبکه های آب 
کــه  کار شــرکت اســت  کردیــم؛ امســال نیــز در دســتور 
تعویــض  شهرســتان  در  شــبکه  ایــن  از  کیلومتــر   10

ایــن  اعــام  بــا  خــدادادی  حمیــد  شــود. 
شــبکه های  عمــر  کــرد:  اظهــار  خبــر 
ســال   40 تــا   30 از  بیشــتر  روســتایی  آب 
کثــرا فرســوده  اســت و بــه همیــن علــت ا
ندارنــد؛  را  شــبکه  فشــار  تحمــل  و  شــده 
امــا شــرکت آب و فاضــاب روســتایی بــا 
کــم، بازســازی و توســعه  وجــود اعتبــارات 
دســتور  در  را  روســتایی  آب  شــبکه های 

دارد.  کار 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــبکه ها بســته بــه اینکــه 
ــض  ــه تعوی ــتری ب ــاز بیش ــتند و نی ــوده تر هس ــا فرس کج
فرســودگی  دربــاره  وی  می شــوند؛  بازســازی  دارنــد، 
ــنجان  ــی رفس ــه غرب ــتاهای حوم ــبکه های آب روس ش
فرســوده  شــبکه های  تعویــض  کــرد:  خاطرنشــان 

حومــه غربــی رفســنجان نیــز از اعتبــارات 94 در دســتور 
کــه  قســمت ها  بعضــی  ســال  پایــان  تــا  و  اســت  کار 
خیلــی فرســوده و غیرقابــل اســتفاده باشــند، تعویــض 

می شــوند. 
روســتایی  فاضــاب  و  آب  اداره  رییــس 
افــزود:  رفســنجان  شهرســتان 
توســعه  بخــش  در  اعتبــار  میــزان 
حــدود  در  شهرســتان  بازســازی   و 
4 میلیــارد ریــال اســت. البتــه ایــن اعتبــار 
نیســت؛  شــبکه  تعویــض  بــرای  صرفــا 
بلکــه بــرای تجهیــزات چاه هــا، سیســتم 
کل امــور انتقــال  کلرزنــی و بــه  گندزدایــی 
آب مربــوط می شــود. خــدادادی تصریــح 
کــه در روســتاهای رفســنجان  کــرد: مشــکل دیگــری 
ــه دلیــل برداشــت  وجــود دارد بحــث نشســت زمیــن ب
در  کــه  اســت  زیرزمینــی  ســفره های  از  بی رویــه 
بســیاری از جاهــا دچــار نشســت زمیــن هســتیم؛ ایــن 
کــه اعتبــارات  امــر باعــث ترکیدگــی لوله هــا می شــود 

ع اســت. بحــث بازســازی جــدا از ایــن موضــو

کیلومترازشبکهآبروستاییرفسنجان وام50میلیونیبراینوزادانهمنامپنجتنآلعباتعویض10

حتما بخوانید!
ابالغ ضوابط فروش واحدهای مسکن ... یکشنبـــــه  2 اسفندماه 4139۴
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درشـهـــر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جابرقرائتی دارای شناسنامه شماره 1667 به شرح دادخواست به کالسه 6463/94 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
پروین رهائی بشناسنامه 218 در تاریخ 94/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جواد قرائتی 1610 فرزند 2- جابر قرائتی 
1667 فرزند 3- مریم  قرائتی  71133 فرزند4- لیال قرائتی 678 فرزند 5- فضل اله قرائتی 
809 همسر وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 33124/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم احترام غفار دستگردی دارای شناسنامه شماره 17760 به شرح دادخواست به 
کالسه 6467/94 از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 92/7/4  در  بشناسنامه 13466  دستجردی  وحیدی  طوبا  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
ایران غفار47 فرزند 2- زهرا غفار دستگردی 19437 فرزند 3- احترام غفار دستگردی 17760 
فرزند4- فاطمه غفار دستگردی 16078 فرزند 5- محمود غفار دستگردی18962فرزند 6- 
محمد غفار دستگردی 8 فرزند 7- جعفر غفار دستگردی 11 فرزند والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33125/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه 

شورای حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن نیک خواه حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 4646 به شرح دادخواست 
به کالسه 6466/94 از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اصغر نیک خواه حبیب آبادی بشناسنامه 1277227349 در تاریخ 
94/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- محسن نیکخواه حبیب آبادی 4646 پدر 2- مرضیه سادات مارانی 2096 مادر والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33126/م الف رئیس 

شعبه 10 دادگاه شورا ی حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اکبر میرزاده سلطان پور دارای شناسنامه شماره 47505 به شرح دادخواست به 
کالسه 6465/94 از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 94/8/8  داده که شادروان علی قلی میرزاده سلطان پوربشناسنامه 56 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- اصغر میرزاده سلطان پور 633 فرزند 2- اکبر میر زاده سلطان پور 47505 فرزند 
3- محسن میرزاده سلطان پور 47506 فرزند 4- حامد میرزاده سلطان پور 928 فرزند 
5- فرزانه میرزاده سلطان پور 42495 فرزند 6- افسانه میرزاده سلطان پور 47504 فرزند 
7- اعظم نادری 1161 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : 33127/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید علی سیفی نژاد دارای شناسنامه شماره 2104 به شرح دادخواست به کالسه 
6471/94 از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید مصطفی سیفی نژاد بشناسنامه 1208 در تاریخ 92/11/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه مراتب 
56335 همسر 2- مرضیه السادات سیفی نژاد 14256 فرزند 3- مهرالسادات سیفی نژاد 
4271 فرزند 4- سید علی سیفی نژاد 2104 فرزند والغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33129/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورای حل 

اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم الهام ندائی دارای شناسنامه شماره 1256 به شرح دادخواست به کالسه 6490/94 
از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد ابراهیم ندائی بشناسنامه 811 در تاریخ 1394/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- لیال ندائی به ش ش 46310  
نسبت با متوفی فرزند 2- الله ندائی به ش ش  1246نسبت با متوفی فرزند 3- الهام ندائی 
به ش ش 1256 نسبت با متوفی فرزند  4- شهرزاد ندائی به ش ش 4159 نسبت با متوفی 
فرزند 5- مینا ندائی به ش ش 11340 نسبت با متوفی فرزند 6- فروغ ندائی به ش ش 1- 
236007126 نسبت با متوفی فرزند 7- شمسی ندائی به ش ش 365 نسبت با متوفی 
همسراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه او متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 33122/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی سادات کاویان دارای شناسنامه شماره 1003 به شرح دادخواست به کالسه 
6507/94 از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فردوس زجاجی بشناسنامه 29792 در تاریخ 93/8/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مریم سادات کاویان 
302 فرزند 2- میترا سادات کاویان 327 فرزند  3- مهدی سادات کاویان 1003 فرزند 4- ملیح 
السادات کاویان 370 فرزند 5- محمد کاویان 669 فرزند 6- مهین سادات کاویان 120 فرزند 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

33117/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره 167  شناسنامه  دارای  ناظوری  اعظم  خانم 
6505/94 ح 10از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه کریمی خیادانی بشناسنامه 435 در تاریخ 93/3/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و چهار دختر و یک همسر دائمی به اسامی زیر 1- اصغر ناظوری خوراسگانی ش ش 
9228 فرزند متوفی 2- نجیمه ناظوری خوراسگانی ش ش 10679 فرزند متوفی3- اعظم 
ناظوری خوراسگانی ش ش 167 فرزند متوفی 4- مریم ناظوری خوراسگانی ش ش 345 

فرزند متوفی 5- منصوره ناظوری خوراسگانی ش ش 18571 فرزند متوفی 6- عباسعلی 
ناظوری خوراسگانی ش ش 248 همسر متوفی والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33118/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورای 

حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  خانم مهناز گلستانی دارای شناسنامه شماره 461 به شرح دادخواست 
94/ 6599از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی گلستانی بشناسنامه 42 در تاریخ 94/10/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی گلستانی 1126 
فرزند 2- محمد گلستانی 1315 فرزند 3- مهناز گلستانی 461 فرزند 4- محبوبه گلستانی 
1270596071 فرزند 5- زهرا خواجه زفره 44 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33119/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورای حل 

اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول گیوی فرزند جواد دارای شناسنامه شماره 48391 به شرح دادخواست به 
کالسه 94/ 6601 ح 10از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ناصر غالمباشیان بشناسنامه 52 در تاریخ 1394/10/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند 
پسر و دو دختر و یک عیال دائمی به اسامی زیر 1- محمد رضا غالمباشیان ش ش 375 
)پسرمتوفی( 2- افسون غالمباشیان ش ش 697)دختر متوفی( 3- افروز غالمباشیان 
ش ش 955 )دختر متوفی( 4- بتول گیوی فرزند جواد ش ش 48391 )عیال متوفی( والغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33120/م الف رئیس شعبه 

10 شورا ی حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پریسا ایزدی آذرخوارانی دارای شناسنامه شماره 48816-640 ل به شرح دادخواست 
به کالسه 94/ 6468از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر ضیائی آذر خوارانی بشناسنامه 3 در تاریخ 94/9/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد 
حسین ضیائی آذرخوارانی 5640089210 فرزند 2- علی ضیائی آذر خوارانی 5640101946 
فرزند 3- پریسا ضیائی آذر خوارانی 5640048816 فرزند 4- فاطمه نیکپور 17 مادر 5- نجما 
پورحسین آبادی 1230 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 33121/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورا ی حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم محبوبه واثقی خوندابی  دارای شناسنامه شماره 2845 به شرح دادخواست به 

کالسه 94/ 6470از این دادگاهدر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ذبیح اهلل تقی زاده قهدریجانی بشناسنامه 66 در تاریخ 94/10/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
عبداهلل تقی زاده قهدریجانی 1100358668 فرزند 2- محمد حسین  تقی زاده قهدریجانی 
1100400508 فرزند 3- محبوبه واثقی خوندابی 2845 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33128/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورای 

حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 11  خانم مردخت صفوی  
94/ 6475از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حلیمه هفت برادران بشناسنامه 654 در تاریخ 94/3/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مرتضی صفوی 
1132 همسر 2- پژمان صفوی 321  فرزند 3- مژگان  صفوی 312 فرزند 4- مردخت 
صفوی 11 فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبوررا در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
استان  اختالف  حل  ی  شورا  10دادگاه  شعبه  رئیس  الف  33130/م   : شماره   شد. 

اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عبدالمحمود شهبازی دارای شناسنامه شماره 1141 به شرح دادخواست به کالسه 
94/ 6474از این شورادر خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خدیجه بیگم داوری نجف آبادی بشناسنامه 217 در تاریخ 94/9/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبد 
المحمود شهبازی 1141 فرزند 2- حسین شهبازی 595 فرزند  3- احمد شهبازی1853 فرزند 
4- منصورشهبازی 257 فرزند 5- مجید شهبازی 1742 فرزند 6- سعید شهبازی 338 
فرزند 7- زهره شهبازی 24 فرزند 8- آذر شهبازی 610 فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33131/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورا ی 

حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر فاخران اصفهانی به عنوان ذینفع )فرزند ابراهیم( دارای شناسنامه شماره 
57 به شرح دادخواست به کالسه 94/ 6472از این دادگاهدر خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد فاخران اصفهانی بشناسنامه 
13166در تاریخ 1323/12/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
ابراهیم فاخران اصفهانی فرزند اسماعیل  برادر 1-  آن مرحوم منحصر است به یک 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبوررا در  با  اینک  برادروالغیر  ش ش 19351 
یک نوبت ماهی آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
 خواهد شد. شماره : 33132/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورا حل اختالف استان 

اصفهان



حرف و نقل
- برنامــه جدیــد شــبکه نســیم بــا عنــوان »دوِر همــی« از ایــن 
هفتــه بــا حضــور مهــران مدیــری بــه عنــوان بازیگــر ایــن 
مجموعــه ضبــط خــود را آغــاز می کنــد. مجموعــه ترکیبــی 
نمایشــی »دوِر همــی« کــه پیــش از ایــن بــا عنــوان »زعفرون« 
الیــکا  جملــه  از  بازیگرانــی  حضــور  بــا  بــود،  شــده  معرفــی 
عبدالرزاقــی، مهــران رنجبــر، شــقایق دهقــان و امیرمهــدی 

ــت. ــراه اس ــه هم ژول
- منتقــدان رســانه های جبهــه انقــاب در یــک نظــر ســنجی 
بــه فیلم هــای برگزیــده ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم 
کــه فیلــم »بادیــگارد« جایــگاه اول را بــه  فجــر رای دادنــد 

دســت آورد.
-  مجموعــه داســتان »کرگــدن آهنــی« از مصطفــی علیــزاده 
و مجموعــه »شــعبده باز غمگیــن« از مهــدی عاقمنــد در 

ــد منتشــر شــده اســت. انتشــارات مرواری
- ســریال تلویزیونــی »بــرادر« بــه نویســندگی آرش قــادری 
کــه توســط نعمــت چگینــی بــرای  کارگردانــی جــواد افشــار  و 
پخــش در مــاه رمضــان ســال آینــده تهیــه و تولیــد می شــود 
ــروز  ــه ام ــا ب ــورد. ت ــد خ کلی ــمه(  ــن )سرچش ــهرک راه آه در ش
کامبیــز دیربــاز، حســن پورشــیرازی  حضــور بازیگرانــی چــون 
ــادی در ایــن ســریال قطعــی شــده  خ و لیــا اوت ــا پورســر پوری

اســت.
کــو«، نویســنده سرشــناس ایتالیایــی و خالــق  - »اومبرتــو ا
خ«، در ســن 84 ســالگی بــر اثــر ابتــا بــه  گل ســر کتــاب »نــام 

بیمــاری ســرطان درگذشــت.
- اظهــارات صریــح امیــر آقایــی دربــاره  ممانعــت از حضــورش 
در یــک فیلــم ترکیــه ای و میزگــردی دربــاره  جشــنواره  فیلــم 
کــه بابــت  کــه در آن از مســعود فراســتی خواســته شــد  فجــر 
کنــد، از  نقــد عجیبــش دربــاره  »ابــد و یــک روز« عذرخواهــی 

نــکات مهــم برنامــه  »هفــت« اخیــر بــود.
گــروه فیلــم و ســریال شــبکه دو ســیما بــا  - صبــاح، مدیــر 
کیــد بــر اینکــه مجلــس و دولــت بایــد بــه رســانه ملــی توجــه  تا
کــرد: ســازمان صداوســیما  ویــژه داشــته باشــند ، خاطرنشــان 
ایــن روزهــا دچــار مضیقــه مالــی زیــادی اســت و حــل ایــن 
مشــکل نیازمنــد توجــه بیشــتر دولــت بــه بخــش بودجــه 

ــم ایــن مشــکل حــل شــود. ــه امیدواری ک ســازمان اســت 
کمپانــی توزیع کننــده فیلم هــای هنــری در ایتالیــا  - یــک 
کــران فیلــم »اژدهــا وارد می شــود« ســاخته جدیــد مانــی  حــق ا
حقیقــی را پیــش از نمایــش رســمی این فیلــم در جشــنواره 

برلیــن خریــد.
رمــان  آمریکایــی  معــروف  نویســنده  هارپرلــی«،  »نــل    -
غ مقلــد«، در ســن 89 ســالگی  برنــده پولیتــزر، »کشــتن مــر

درگذشــت.

سخن دل

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان:

محله های اصفهان منتظر 
تحول در حوزه فرهنگ باشند

اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی-اجتماعــی  معــاون 
گفــت: اجــرای رخدادهــای فرهنگی-اجتماعــی در 
شــده  دیــده   95 ســال  بودجــه  در  محلــی  مقیــاس 
آینــده  ســال  کــرد:  اظهــار  قاســم زاده  علــی  اســت. 
بودجــه خوبــی بــه حــوزه فرهنــگ اختصــاص داده 
شــده اســت و امیدواریــم ســال 95 ســال خوبــی بــرای 

حــوزه فرهنــگ باشــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای شــاخصی بــرای 
گفــت: احــداث  گرفتــه شــده اســت،  ســال 95 در نظــر 
پردیــس خانواده محــور بــه عنــوان الگــوی جدیــدی 
در فضاهــای تفریحــی شــهر جهت نشــاط شــهروندان 
بــا  قاســم زاده  اســت.  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در 
پروژه هــای  از  کــودک  شــهر  احــداث  اینکــه  بیــان 
کــودک  کــرد: شــهر  شــاخص ســال 95 اســت، عنــوان 
گرفتــه شــده  کودکانــه در نظــر  بــا طراحــی مقیــاس 
ــا زندگــی شــهری آشــنا ــودکان در شــهر ب ک ــه  ک  اســت 

 می شوند.

تا 5 اسفند برپاست:

گروه لوتوس  نمایشگاه 
گالری آپادانا  در 

گالــری نــگاه نــو  گــروه لوتــوس در  نمایشــگاه نقاشــی 
برگــزار می شــود. 

گــروه هنــری لوتــوس بــا بیــان ایــن مطلــب  مدیــر 
گفــت: در ایــن نمایشــگاه، آثــار 25 نفر از دانشــجویان 

ــود.  ــه می ش ــی ارای ــته نقاش ــن در رش م
بــا  ســخنانش  ادامــه  در  االســام  شــیخ  پیمــان 
ایــن  در  شــده  ارایــه  کارهــای  اینکــه  بــه  اشــاره 
کلریــک اســت  نمایشــگاه بــا دو تکنیــک پاســتل و ا
غالبــا  امــا  اســت؛  ع  متنــو کارهــا  ع  موضــو گفــت: 
رنگ هــای  بــا  کــه  اســت  بهــار  بــا  ارتبــاط  در 
گذاشــته شــده ع بــه منصــه ظهــور   دلنشــین و متنــو
نقاشــی  نمایشــگاه  اســت؛  ذکــر  شــایان  اســت.   
لغایــت  بهمن مــاه   30 تاریــخ  از  لوتــوس  گــروه 
برگــزار  نــو  نــگاه  گالــری  محــل  در  اســفندماه   5
ایــن  بازدیــد  ســاعت  همچنیــن  می شــود. 
شــب  8 تــا  دقیقــه   30 و   16 ســاعت  از   نمایشــگاه 

 می باشد.

اخبار کوتاه

در جشــنواره قبــل )ســی و ســوم(، شــاهد 
سرویس فرهنگی

 یاسمن خلیلی فرد

متفــاوت  و  درخشــان  بازی هــای 
بیشــتر  دربــاره  کــه  نحــوی  بــه  بودیــم؛  بســیاری 
چشــم  بــه  ابتــدا  همــان  آنچــه  آن ســال،  فیلم هــای 

می آمد مجموعه بازی های خوب بود.
علیمردانــی ســاخته هاتف  آخریــن  بی نــام«  »کوچــه    

خــوب  بازی هــای  کــه  فیلم هایــی  اســت  دســت  آن  از 
بــاران  ورود  و  اول  صحنــه  همــان  از  دارد؛  بســیاری 
شــاهد  محدثــه  نقــش  قالــب  در  داســتان  بــه  کوثــری 
نقــش  و  او  بازیگــری  شــیوه  در  چشــمگیر  تفاوتــی 
بــا  امــری  چنیــن  هســتیم.  فیلــم  ایــن  در  متفاوتــش 
می یابــد  ادامــه  داســتان  بــه  شــخصیت ها  دیگــر  ورود 
و بازیگرهــا آن قــدر خــوب و بی نقــص بــازی می کننــد 
یــاد می بریــم مشــغول تماشــای فیلــم هســتیم.  از  کــه 
کمــک ایــن  کاری نیــز، بــه  فیلمبــرداری خــوب محمــود 
برجســته  را  فیلــم  ناتورالیســتی  ُبعــد  و  بازی هــا می آیــد 

می ســازد.
داستان

درآوردن  تصویــر  بــه  و  روزمره انــد  داســتان  اتفاقــات   
نمایــش  از  شــاید  تصویــر،  قالــب  در  روزمرگــی  ایــن 
ســخت تر   ... و  کشــن  ا جنگــی،  دشــوار  صحنه هــای 
خوبــی  بــه  خطیــر  امــر  ایــن  پــس  از  گــروه  کــه  باشــد 
و  اســت  بدیــع  و  روان  داســتان  ح  طــر اســت.  برآمــده 
ــینمای  ــای س ــن روزه ــای ای ــتر فیلم ه ــد بیش ــه مانن گرچ

امــا  از ســینمای اجتماعــی اســت،  ایــران زیرشــاخه ای 
داســتانی پرفــراز و نشــیب دارد و عــاوه بــر نمایــش حــال 
گذشــته   گــذری نیــز بــه  حاضــر زندگــی شــخصیت هایش 
آن هــا می کنــد و بــه تمــام جوانــب زندگــی آن هــا ســرک 
مخاطــب  روی  پیــش  را  کاملــی  ترکیــب  تــا  می کشــد 
ــوآوری، نقصان هایــی  ــا فیلمنامــه در عیــن ن بگــذارد؛ ام

شــکلی  در  فیلــم  عطــف  نقطــه  کــه  آن  جملــه  از  دارد؛ 
پــدر  توســط  طوالنــی  مونولوگــی  قالــب  در  و  ســطحی 
کوثــری( تشــریح  )فرهــاد اصانــی( بــرای محدثــه )بــاران 
می شــود و درواقــع ایــن اعتــراف قابــل پیش بینــی پــدر 
 بــه دم دســتی ترین شــکل ممکــن بــرای مخاطــب افشــا

 می شود.

شخصیتپردازی
گر پیــش می آیــد  کــه بــرای تماشــا  از دیگــر ســؤال هایی 
کیســت؟! آیــا  کــه شــخصیت اصلــی داســتان  آن اســت 
محدثــه راوی اســت؟ امــا ایــن مســئله در فیلــم احســاس 
تغییــر  بــا  خــود  بخــش  هــر  در  فیلمنامــه  و  نمی شــود 
جهــت دادنــش یکــی از شــخصیت ها را مــورد هــدف قــرار 
می دهــد و بــه دنیــای ذهنــی او وارد می شــود؛ مثــا گاهــی 
گمشــده شــخصیت اصلــی داســتان  فکــر می کنیــم حمیــِد 
گاهــی نیــز  ــه فــروغ نزدیــک می شــویم.  گاهــی ب اســت و 
کلیــدی فیلــم خودنمایــی  احتــرام در جایــگاه شــخصیت 
شــخصیت ها  تمامــی   دربــاره  مســئله  ایــن  و  می کنــد 
تکــرار می شــود. ایــن امــر بــه خــودی خــود اشــکالی نــدارد 
و حتــی نقطــه قوتــی بــرای فیلــم محســوب می شــود؛ امــا 
فیلمســاز آن قــدر بــه شــخصیت های مختلــف داســتان 
کــه بــه مــرور از یــاد می بریــم بحــران  نزدیــک می شــود 
اصلــی قصــه چــه بــوده و ایــن نزدیــک شــدن بــه آدم هــا 

کدامیــن هــدف صــورت می گیــرد؟  در راســتای 
نــام  از  دارد؛  بســیاری  نشــانه های  خــود  دل  در  فیلــم 
گرفتــه تــا بســیاری از عناصــرش، همچــون انتخــاب  آن 
محلــه.  آن  در  و  خــاص  مشــخصات  آن  بــا  خانــه  آن 
ــا یکدیگــر بســیار  ع روابــط شــخصیت های داســتان ب ــو ن
باورپذیــر و ملمــوس از آب درآمــده اســت و بازی هــای 
کــرده  کمــک بســزایی  روان بازیگــران بــه ایــن مســئله 

اســت.

کوچهبینام نگاهیبهفیلم

کوچهایپرازبازیگرانخوشنام

کیمیــایوطــن: عوامــل تولیــد »دودکــش 2« در نظــر  
دارنــد، تیتــراژ ایــن مجموعــه نــوروزی را بــا داب اســمش های 
منظــور  همیــن  بــه  و  کننــد  طراحــی  مخاطبــان  ارســالی 
برگــزار  خاقانــه  ویدیوهــای  دریافــت  بــرای  را  مســابقه ای 

تلویزیونــی  ســریال  تصویربــرداری  می کننــد. 
کنــون در تهــران ادامــه دارد  »دودکــش 2«، هم ا
و همچنیــن بــه طور همزمــان تدوین مجموعه 
گــروه ســازنده ســریال در  نیــز انجــام می شــود. 
نظــر دارد مســابقه ای بــا عنــوان )دوداســمش( 
کنــد و بــا اســتفاده از ویدیوهــای خاقانــه  برگــزار 
طراحــی  را  مجموعــه  ایــن  تیتــراژ  ارســالی، 
کننــد؛ همچنیــن بــه صاحبــان آثــار منتخــب، 

جوایــز ارزنــده ای اهــدا خواهــد شــد. عاقه منــدان شــرکت در 
کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه لینــک   مســابقه جهــت 

telegram.me/Doodsmash مراجعه کنند.
اســت:  آمــده  مجموعــه  ایــن  داســتان  خاصــه  در   
مشــتاق  فیــروز  اســت.  شــده  تعطیــل  مشــتاق  قالی شــویی 
نرفتــن  دســت  از  خاطــر  بــه  نــوروز  بــه  نزدیــک  روزهــای  در 

ســعی  ســابق،  مشــتریان  حفــظ  و  قالی شــویی  اعتبــار 
پــی را  کارش  دیگــر،  قالی شــویی  یــک  اجــاره   بــا   می کنــد 
کــه بــا انبوهــی از فرش هــای نُشســته روبــه رو اســت،   بگیــرد. او 
خ می دهــد. عوامــل تولیــد ایــن  دردســرهای جدیــدی برایــش ر

مجموعــه عبارتند از:
لطیفــی محمدحســین   کارگــردان: 
رضــوی ســیدمحمود   تهیه کننــده: 

تهیــه:  مشــاور  نریمانــی،  کــوروش  نویســنده: 
مرتضــی  تولیــد:  مدیــر  آذیــن،  محمدصــادق 
کریمــی امیــر  تصویربــرداری:  مدیــر   متولــی، 
نــوروزی محســن  لبــاس:  و  صحنــه   طــراح 

صدابــردار:  امیــدواری،  ایمــان  گریــم:  طــراح 
کارگردانــی: علیرضــا  گــروه  علــی عدالت دوســت، سرپرســت 
کارگــردان: امیرعبــاس لطیفــی؛ نجــف زاده، مشــاور اجرایــی 
تیرانــداز،  تشــکر ســیما  بهنــام  برق نــورد،  بازیگــران: هومــن 
نــگار عابــدی محمدرضــا شــیرخانلو،  رســتمی،  امیرحســین 
زینــب  خردســال  بازیگــر  و  یاســر  مجیــد  نــوروزی،  یــاس 

. حت پیشــه فا

برای سریال »دودکش 2« داب اسمش بسازید
فرهنگی هنــری  کانون هــای  دبیرخانــه  مســئول 
کشــوری  مســاجد یــزد از برگــزاری چهارمیــن جشــنواره 
کانون هــای مســاجد یــزد خبــر  ــه میزبانــی  روح خــدا ب

داد. 
رابطــه  ایــن  در  رســتگاری«  »محســن 
جشــنواره  چهارمیــن  کــرد:  تصریــح 
کشــوری روح خــدا بــا هــدف شناســایی 
ابعــاد مختلــف شــخصیتی امــام خمینــی 
)ره(، آشکارســازی ابعــاد قیــام 15 خــرداد 
)ره(،  خمینــی  امــام  رهبــری  نقــش  و 
گفتمــان  تبییــن و احیــای هرچــه بیشــتر 

امــام )ره( و رهبــری، ترویــج ســیره عملــی و نظــری 
از مرزهــا  ج  بــه خــار امــام خمینــی )ره( و صــدور آن 
کانون هــای مســاجد یــزد در  بــه میزبانــی دبیرخانــه 

می شــود. برگــزار  کشــور  ســطح 
فرهنگی هنــری  کانون هــای  دبیرخانــه  مســئول   

ــرد: بخش هــای جشــنواره  ک ــح  مســاجد اســتان تصری
گ نویســی )مســجد  شــامل مقاله نویســی، شــعر، وبا
امــام  وصیت نامــه  کتابخوانــی  مســابقه  گ(،  بــا
و  تجربــی  نشــریات  خوشنویســی،  نقاشــی،  )ره(، 
کــه  اســت  مســاجد  ویژه نامه هــای 
ع ویــژه جشــنواره نیــز همدلــی و  موضــو

اســت. ملــت  و  دولــت  همزبانــی 
آثــار  ارســال  زمــان  کــرد:  بیــان  وی 
 16 روز  اداری  ســاعت  پایــان  تــا 
تیرمــاه1395 )عیــد ســعید فطــر( اســت 
می تواننــد  شــرکت کنندگان  تمــام  کــه 

ســایت  بــه  بیشــتر  اطاعــات  کســب  جهــت 
 www. یــا   www.Masajedyazd.ir
شــماره  بــا  یــا  مراجعــه   javananemasajed.ir
تمــاس  3 داخلــی   035-36246264  تلفــن 

 بگیرند.

کشوری روح خدا به میزبانی یزد برگزاری جشنواره 

5فرهنگ و هنر یکشنبـــــه  2 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 98برای سریال »دودکش 2« داب اسمش  ســـــال دوم       ݡسݒ

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر فاخران اصفهانی به عنوان ذینفع )فرزند ابراهیم( دارای شناسنامه شماره 57 

به شرح دادخواست به کالسه 94/ 6472از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد فاخران 
اصفهانی بشناسنامه 13166در تاریخ 1323/12/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر 1- ابراهیم فاخران اصفهانی 
فرزند اسماعیل ش ش 19351 برادروالغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبوررا در یک نوبت ماهی آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : 33132/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورا حل اختالف 

استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا جوزدانی دارای شناسنامه شماره 1964 به شرح دادخواست به کالسه 

94/ 6479از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول رهنما 
بشناسنامه 65در تاریخ 94/2/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- حمید رضا جوزدانی 1964 فرزند 2- سهیال جوزدانی 545 
فرزند3- شهال جوزدانی 470 فرزند 4- ژیال جوزدانی 186 فرزند 5- لیال جوزدانی 1708 فرزند 
6-  محمدصادق جوزدانی 400 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33133/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورای حل 

اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا ابراهیمی حاجی آبادی دارای شناسنامه شماره 1270035991 به شرح 

دادخواست به کالسه 94/ 6484از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طلعت شانه 
بند پژوه بشناسنامه 1در تاریخ 94/10/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد رضا ابراهیمی حاجی آبادی  1270035991 
فرزند 2- علیرضا ابراهیمی حاجی آبادی 1271038811 فرزند3- علی ابراهیمی حسین 
آبادی 1769 فرزند 4- زهرا ابراهیمی حاجی آبادی 9 فرزند 4- حبیب اله ابراهیمی حاجی 
آبادی2 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبوررا در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

33134/م الف رئیس شعبه 10دادگاه شورا ی حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرزانه کلوشانی دارای شناسنامه شماره 69074 به شرح دادخواست به کالسه 94/ 

6393از این دادگاه
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن 
هوشیاری پور بشناسنامه 35445در تاریخ 94/10/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بهنام هوشیاری پور به ش ش 0- 
127092101 نسبت با متوفی فرزند 2- حمید رضا هوشیاری پور به ش ش 127216701-1 
نسبت با متوفی فرزند 3- فرزانه کلوشانی به ش ش 69074 نسبت با متوفی همسر 4- 

عفت معقولی به ش ش 1453 نسبت با متوفی مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبوررا در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33135/م الف رئیس شعبه 

10شورای حل اختالف استان اصفهان
  

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/10/23 تنظیم:  تاریخ    9409970350501884 دادنامه:  شماره 
9409980350500619  شماره بایگانی شعبه: 940680  پرونده کالسه 9409980350500619  
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه 
9409970350501884   خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به نشانی اصفهان 
، خ حکیم نظامی، خیابان حسین آباد، پالک 40.  خواندگان: 1. آقای محمد عرفانی فرزند 
اسداهلل 2. آقای سید جعفر مفضلی فرزند حسین همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 2. مطالبه اجرت المثل اموال  گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی دادگاه می 

نماید.
رأی دادگاه در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بطرفیت آقایان 
سید جعفر مفضلی فرزند حسین و محمد عرفانی فرزند اسداله به خواسته مطالبه اجرت 
المثل ایام تصرف خواندگان در پالک ثبت 1868 الی 1876 اصلی واقع در بخش 2 ثبت 
اصفهان به شرح متن دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و حسب دادنامه 
شماره م/66/75 مورخ 1375/11/3 صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساسی پالک فوق 
الذکر به نفع ستاد اجرایی حضرت امام مصادر و متعاقب آن نیز سند مالکیت پالک بنام 
خواهان انتقال یافته است و حسب صورتجلسه مورخ 1392/4/1 محل خلع ید و تحویل 
ستاد گردیده است و با عنایت به اینکه مالکیت خواهان از مورخ 1375/11/3 بر محل 
موضوع دعوی محرز است خواندگان نیز حاضر نشده و خدشه ای به اسناد خواهان 
ارائه نشده است و با عنایت به اینکه محل تا مورخ 1392/4/1 به مبلغ 678433758 ریال 
برآورد نموده است که نظریه مذکور مصون از اعتراض و با اوضاع و احوال محقق قضیه 
نیز منطبق است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندًا به مواد 
198 ، 519 و 520 قانون دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت 678433757 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 3000000 ریال هزینه 
کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این شعبه است.ف%داریوش خسروی فارسانی ـ رئیس شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ـ 33271 / م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/10/21 تنظیم:  تاریخ    9409976836700673 دادنامه:  شماره 
9409980352600135  شماره بایگانی شعبه: 940175  پرونده کالسه: 9409980352600135  
شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409976836700673   
خواهان: خانم کبری کاوسی فرزند شیرزاد به نشانی اصفهان ـ زینبیه ـ خیابان ارزنان ـ پل 
سنگی کوچه امام حسن مجتبی ـ منزل حیدری  خوانده: آقای مجید احسانی قمیشلو 
فرزند خسرو به نشانی استان اصفهان : شهرستان اصفهان ـ زینبیه ـ ارزنان دنبال مادی 
کوچه آخر ک امام حسن مجتبی سمت چپ داخل بن بست منزل خسرو احسانی فعاًل 
مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه  گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأی می نماید.رای دادگاهدر این پرونده خانم کبری کاوسی فرزند شیرزاد 
دادخواستی به خواسته طالق به طرفیت آقای مجید احسانی قمیشلوفرزند خسرو 

تقدیم و در دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی مورخ 1394/7/11 اظهار داشته همسر 
دائم خوانده است دارای یک فرزند مشترک 4 ساله می باشند همسرش سوء معاشرت و 
سوابق متعدد کیفری دارد به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارد و مدت 4 سال است که خانه 
و زندگی را رها کرده و معلوم نیست کجا زندگی می کند و هیچ اطالعی از ایشان ندارد. لذا 
امکان ادامه زندگی را ندارد و خواهان طالق است. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر سند رسمی ازدواج به شماره 
ترتیب 36949 – 1376/12/27 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 56 شهرکرد و اظهارات 
خواهان و استشهادیه پیوست پرونده که به امضاء اهالی محل رسیده و محتوای آن 
داللت بر تصدیق ادعای خواهان دارد. خوانده نیز علیرغم ابالغ احضاریه در روزنامه ، 
حاضر نشده و ایراد و دفاعی نکرده و حسب مندرجات پرونده نیز اخیرًا از زندان آزاد شده 
و نظر داوران نیز که در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت از خانواده اخذ شده 
حکایت از عدم امکان ادامه زندگی بلحاظ اعتیاد و متواری بودن خوانده است. امکان 
ادامه زندگی را با شرایط فوق برای خواهان مقدور ندانسته و ضمن احراز عسر و حرج و با 
پذیرش نظر قاضی مشاور و به استناد مواد 2 و 14 و 24 و 26 و 27 و 29 و 33 قانون حمایت 
از خانواده و 1130 و تبصره الحاقی از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به مطلقه 
کردن خواهان صادر و اعالم می نماید. مدت اعتبار حکم طالق صادره 6 ماه پس از 
تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است و در صورت امتناع خوانده 
سردفتر مجری مطابق مقررات تبصره ماده 33 قانون حمایت از خانواده و به نمایندگی 
اقدام خواهد کرد. دادگاه حضانت فرزند مشترک بنام امیر محمد متولد 1381/12/2 را با 
توجه به وضعیت سنی و احراز عدم صالحیت پدر و به استناد مواد 45 قانون حمایت از 
خانواده و 1169 قانون مدنی به مادر واگذار می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان اصفهان است. /ع
رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان ـ اردوان حسین زاده     33225 / م الف

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه اجرایی شماره 930706 ج 28 له مجید مؤمنی و علیه محمود بوذری به وکالت مانی 
شفیعیان مبنی بر فروش 7/255 حبه از 17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 
1081/2 اصلی بخش 3 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان عبدالرزاق، خیابان 
سنبلستان، میدان سنبلستان، جنب ورزشگاه رحیم خان، )بر غربی میدان مزبور، مغازه 
پتوفروشی کاتن، کد پستی 8148647881( جلسه مزایده ای در تاریخ 94/12/25 روز 
سه شنبه از ساعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در )اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی 
دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجرای احکام حقوقی 
ـ طبقه دوم( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از اقالم مورد نظر 
به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کسانی حق شرکت در مزایده را د ارند که 10% مبلغ 
کارشناسی را نقدًا همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده فرد 
یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند.اوصاف ملک مورد مزایده بر 
اساس نظریه کارشناسی: محل به صورت یک باب مغازه و انباری وابسته جزء پالک 
ثبتی به شماره 2 فرعی از 1081 اصلی، با مساحت 203/45 مترمربع که درصفحه 530 دفتر 
امالک 163، مربوط به بخش 3 ثبت اصفهان با میزان مالکیت 17 حبه مشاع از 72 حبه و 
ششدانگ به نام آقای محمود بوذری سابقه ثبت دارد. محل مورد بازدید عبارت است از 
یک باب مغازه و انباری پشت آن با مساحت ششدانگ دویست و سه مترمربع و چهل 
و پنج دسیمتر مربع که مقدار 17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مربوط به آقای محمود 
بوذری سابقه ثبت دارد. محل دارای ساختمان قدیمی با دیوارهای باربر و سقف با تیرهای 

چوبی می باشد که به دو قسمت فروشگاه به مساحت تقریبی 38 مترمربع و انباری پشت 
آن تقسیم شده است. دیوارها سطوح بدنه ها اندود گچ با قفسه بندی و دکوراسیون 
مرتبط با شغل و کف مغازه سرامیک و سقف مغازه دارای پوشش کاذب دامپا، درب 
ورودی شیشه سکوریت با حفاظ درب پلیت فلزی کرکره ای، سیستم سرمایش کولر 
آبی و گرمایش اسپیلت می باشد. محل دارای انشعاب برق سه فاز و اشتراک تلفن ثابت 
می باشد. ساختمان محل جزء ساختمان های قدیمی محسوب می شود. با توجه به 
موارد اشاره شده، موقعیت محل، قدمت و نوع مصالح و نیز امکاانت محلی ملک، نوع 
کاربری و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه برآورد، ارزش کل پالک مذکور 
مبلغ 8/900/000/000 ریال)هشت میلیارد و نهصد میلیون ریال( برابر با 890/000/000 تومان 
)هشتصد و نود میلیون تومان( برآورد و اعالم گردیده که بر این اساس مبلغ مربوط به 
مالکیت آقای بوذری )17 حبه مشاع از 72 حبه( معادل 2/101/388/888 ریال)دویست و 
ده میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و هشت تومان( تعیین و 
اعالم گردید با توجه به مجموع محکوم به و حق االجرای دولتی که 896/834/511 ریال می 

باشد به میزان 7/255 حبه از ملک مذکور به فروش خواهد رسید.
دادورز اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    33229 / م الف

ابالغ رأی 
کالسه پرونده  541/94  شماره دادنامه 1917 به تاریخ 94/11/20  مرجع رسیدگی : شعبه 
هشت شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: علی مختاری فرزند آقا قجر وکیل: رضا 
نوروزی نشانی: چهارمحال و بختیاری شهر فارسان خ شهید رجایی پاساژ قربانی طبقه 
2 واحد 2 دفتر وکالت  خواندگان: 1ـ ولی اسدی حاجی وند فرزند علی خوانده ردیف دوم 
2ـ جواد شرکت قناد فرزند مرتضی مجهول المکان   وکیل: مصطفی نوروزی اصفهان 
خیابان شریف واقفی بعد از چهار راه گلزار نبش کوچه شایسته طبقه فوقانی مرغ و ماهی 
عدالت   خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 703 مورخ 93/5/4 صادره 
از شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان در پرونده کالسه 686/93 با موضوع طلب 
و صدور قرار تأمین خواسته و همچنین صدور قرار لغو عملیات اجرای احکام نسبت به 
توقیف خودروی پژو 206 اینجانب )خواهان( کلیه خسارات قانونی.   گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید:رای قاضی شورادرخصوص دعوی خواهان علی مختاری فرزند آقا قجر با وکالت 
رضا نوروزی به طرفیت خواندگان 1ـ ولی اسدی حاجی وند فرزند علی 2ـ جواد شرکت قناد 
فرزند مرتضی با وکالت مصطفی نوروزی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 
شماره 703 مورخ 93/5/4 صادره از شعبه 8 شورای حل اختالف در پرونده کالسه 
686/93 با موضوع طلب و صدور قرار تأمین خواسته که منجر به توقیف خودروی 
مذکور به انضمام کلیه خسارات قانونی از حمله هزینه های دادرسی. با توجه به اسناد و 
مدارک و محتویات پرونده و اظهارات طرفین پرونده و وکالی ایشان در جلسات رسیدگی 
تعیینی و لوایح دفاعیه ابرازی و باالخص بیع نامه های ابرازی و گزارش کارشناس محترم 
رسمی دادگستری که نظریه ایشان پس از ابالغ به طرفین پرونده مصون از اعتراض 
باقی مانده است و با عنایت به اینکه وکیل معترض ثالث دلیل موجه و مدللی را که جعل 
بیت نامه ابرازی خواهان اصلی را اثبات نماید ارائه ننموده است و شاهد تعرفه شده 
خواهان اصلی نیز که محرز بیع نامه های ابرازی طرفین می باشد تحریر شرط فسخ را 
گواهی نموده لذا شورا به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی 
معترض ثالث را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف هشت حوزه قضائی اصفهان   33202 / م الف



کار آزادکاران در روز نخست  پایان 
با ۳ مدال طال

آزاد  کشــتی  مســابقات  نخســت  روز  از  آخــر  وزن  در 
قهرمانــی آســیا در بانکــوک تایلنــد، ملی پــوش وزن 97 
بــا شکســت حریــف خــود عنــوان  کشــورمان  کیلوگــرم 
کــرد تــا تیــم ایران ســومین طالیش  نخســت را از آن خــود 
کیلوگــرم رضــا یزدانــی  را نیــز بــه دســت آورد. در وزن 97 
کاپوینــگ از تایلنــد  در دور اول بــا نتیجــه 10 بــر 0 جانــی ا
را شکســت داد و در دور بعــد نیــز مقابــل ســهراب جــان 
مکــرم اف از ازبکســتان بــا نتیجــه 11 بــر 0 بــه پیــروزی 
در  یزدانــی  شــد.  نیمه نهایــی  مرحلــه  راهــی  و  رســید 
ــد  ــگا دورجخان ــود ربول ــر 0 خ ــه 7 ب ــا نتیج ــه ب ــن مرحل ای
از مغولســتان را شکســت؛ وی در دیــدار فینــال نیــز بــا 
گومــد موســی یــف از قرقیزســتان  ضربــه فنــی از ســد ما
روز  ایــران در  مــدال طــال شــد.تیم  گذشــت و صاحــب 
نصیــری،  میثــم  توســط  رقابت هــا،  ایــن  نخســت 
وزن هــای  در  یزدانــی  رضــا  و  حســین خانی  مصطفــی 
کیلوگــرم صاحــب مــدال طــال شــد و یونــس  65، 74 و 97 
سرمســتی نیــز بــه مقام پنجــم رســید.بهنام احســان پور، 
ــادری، احســان لشــکری و پرویز هــادی  چهــار  محمــد ن
و 125  در وزن هــای 61، 70، 86  کشــورمان  نماینــده 
کــه امــروز بــه مصــاف حریفــان خــود   کیلوگــرم هســتند 

می روند.

 سپاهان و 10نفره شدن
 در سه بازی

تیــم فوتبــال ســپاهان در ســه بــازی در چهــار بــازی 
بــه  کمتــر  یــار  یــک  بــا  را  مســابقه  خــود،  گذشــته 
آریــا خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت.  رســانده   اتمــام 
ســپاهانی ها در بــازی مقابــل پرســپولیس بــا اخــراج 
لئانــدرو پادوانــی، 10نفــره شــدند و 20 دقیقــه پایانــی 
از  بعــد  رســاندند.   پایــان  بــه  شــدید  فشــار  زیــر  را 
در  ســپاهانی ها  فــوالد،  بــازی  از  گــذر  و  بــازی  ایــن 
مســابقه مقابــل ســایپا هــم بــه دلیــل اســتفاده از ســه 
تعویــض و مصــدوم شــدن شــیمبا، 10نفــره شــدند و 
ــد. در مســابقه  کردن ــر تمــام  کمت ــار  ــا یــک ی ــازی را ب ب
موســی اف  اخــراج  بــا  آن هــا  هــم  کتورســازی  ترا بــا 
بــاز هــم 10نفــره شــدند تــا شکســت ایــن تیــم مقابــل 
بدشانســی  ایــن  بخــورد.  اســتارت  کتورســازی،  ترا
ــر  ــگ برت ــای لی ــر در رقابت ه کمت ــه  ک ــت  ــی اس عجیب
تیــم  یــک  اینکــه  بودیــم.  دیــده  چشــم  بــه  را  آن 
کمتــر تمــام  ســه چهارم بازی هــای خــود را بــا یــک یــار 
رقابت هــای  آمــاده  را  خــود  کــه  ســپاهانی ها  کنــد. 
آســیایی می کننــد، بایــد در ایــن تورنمنــت باهوش تــر 

کننــد. بــازی  و محتاط تــر 

 ۵ بازیکن برتر تاریخ فوتبال 
از نگاه روماریو

ــی برزیــل و عضــو باشــگاه  روماریــو، اســطوره تیــم  مل
نظــر  از  را  فوتبــال  تاریــخ  برتــر  بازیکــن   5 بارســلونا، 
کــه یکــی از ایــن 5 بازیکــن خــود او  کــرد  خــودش بیــان 
کــه روماریــو، نــام  بــود. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
دو فــوق  ســتاره جهــان فوتبــال رونالــدو و مســی را در 
میــان 5 بازیکــن برتــر تاریــخ فوتبــال نیــاورده اســت.

5 بازیکــن برتــر تاریــخ فوتبــال جهــان از نــگاه روماریــو 
بــه ترتیــب زیــر اســت:

1- پله
2- روماریو

3- مارادونا
4- رونالدو )برزیلی(

5- زیدان

تارتار از راه آهن اخراج شد
در بیانیــه اخــراج وی آمــده اســت: ضمــن تقدیــر و تشــکر 
کــه  از جنــاب آقــای مهــدی تارتــار، بابــت تمــام زحماتــی 
در طــول دوره ســرمربی گری خــود در باشــگاه ورزشــی 
راه آهــن یــزدان متقبــل شــده اند بدیــن وســیله قطــع 
مالــک  می داریــم.  اعــالم  را  ایشــان  بــا  همــکاری 
ــرای  ــره ب ــر عامــل و اعضــای هیئــت مدی باشــگاه، مدی
کشــورمان آرزوی توفیــق  ایــن ســرمربی جــوان و ارزنــده 

روز افــزون از خداونــد منــان مســئلت دارنــد.«
بــا  را  ســاله ای   5 قــرارداد  پیــش  چنــدی  کــه  تارتــار 
کار  کــرده بــود ، درســت بعــد از نیم فصــل  راه آهــن امضــا 
در ایــن تیــم پرحاشــیه تهرانــی، شــغل خــود را از دســت 
اســتقالل،  بــازی  از  پیــش  اول  نیم فصــل  در  او  داد. 
ــود  ــای خ ــاال ج ــود و ح ــده ب کاظمی ش ــاد  ــین فره جانش
ــی  ــت خارج ــن اس ــه ممک ک ــد  ــدی می ده ــی جدی را مرب

ــی باشــد.  ــا داخل ی

دنیای ورزش

 فدراسیون فوتبال 
از مایلی کهن شکایت می کند

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  حســینی  امیرحســین 
کنــش بــه اظهــارات  ورزشــی خبرگــزاری تســنیم در وا
کــی روش  کارلــوس  علیــه  مایلی کهــن  اخیــر محمــد 
اظهــار داشــت: در مــدت اخیــر و بعــد از رقابت هــای 
قــول محمــد  از  المپیــک، صحبت هایــی  انتخابــی 
کــه  مایلی کهــن در خصــوص تیــم ملــی انجــام شــد 
پاســخی بــه آن هــا ندادیــم؛ امــا او امــروز حرف هایــی 
اســت  زده  ملــی  تیــم  و  کــی روش  کارلــوس  علیــه 
بعضــی  و  می دهــد  را  دیگــری  بــوی  و  رنــگ  کــه 
ــه  ــرا ب ــت تهمــت و افت ح شــده، حال موضوعــات مطــر

تیــم ملــی دارد. ســرمربی 
 وی ادامــه داد: در فدراســیون فوتبــال، مرزبندی هــا 
مشــخص اســت و  ســرمربی تیــم ملــی زیــر مجموعــه 
کــه  ــه ماننــد افــراد دیگــری  ــرار دارد و  ب فدراســیون ق
زیرمجموعــه مــا هســتند، از حمایــت  مــا برخوردارنــد.  
از آن مهم تــر ســرمربی تیــم ملــی نیــاز بــه آرامــش و 
و  ببــرد  پیــش  را  خــود  برنامه هــای  تــا  دارد  تمرکــز 
ح می شــود  کــه هــر روز علیــه وی مطــر صحبت هایــی 

ایــن آرامــش و تمرکــز را از وی و تیمــش می گیــرد.
تصریــح  فوتبــال  عمومــی  فدراســیون  روابــط  مدیــر 
خــود  اخیــر  گفت وگــوی  در  مایلی کهــن  کــرد: 
گســتاخانه  »بعضی هــا  کــه  اســت  کــرده  عنــوان 
در  مــا  پــول  و  می کننــد  صحبــت  طلبکارانــه  و 
حلقــوم ایــن آقایــان مــی رود.  برگــزاری اردوی تیــم 
شــخصی  منافــع  کــی روش  بــرای  آفریقــا  در  ملــی 
هزینــه  بــا  را  خــود  خانــواده  کــی روش  داشــت. 
فدراســیون بــه جــام جهانــی بــرد.«  آیــا او بــرای ایــن 
کــردن  ح  مطــر دارد؟  مــدرک  خــود  صحبت هــای 
گــر  ایــن حرف هــا، بایــد بــا ســند و مــدرک باشــد و ا
 غیــر از ایــن باشــد، از لحــاظ حقوقــی مــورد پیگیــری 

قرار می گیرد.
کــرد: قبــال هــم  حســینی در ایــن مــورد خاطرنشــان 
ســر  از  مایلی کهــن  حرف هــای  از  بســیاری  گفتــه ام 
دلســوزی اســت؛  امــا بعضــی مواقــع الفــاظ نادرســت 
بــرای  صحبت هــا  طــور  ایــن  کــه  می بــرد  کار  بــه 
کار دارنــد، جنبــه  کــه بــا ایــن فوتبــال ســر و  جوانانــی 
آن هــا  از  نادرســتی  برداشــت های  و  نــدارد  مثبتــی 
از  بــه ماننــد خیلــی  می شــود. مایلی کهــن می توانــد 
کنــد؛  پیشکســوتان تیــم ملــی و ســرمربی آن را نقــد 
نــه اینکــه در صحبت هــای او تخریــب و افتــرا  امــا 
گــر بــه فکــر فوتبــال نیســت  دیــده شــود. مایلی کهــن ا
حداقــل بــه فکــر ســالمتی خــود و خانــواده  اش باشــد. 
ــه اینکــه هــر روز علیــه تیــم  ــه آرامــش دارد ن ــاز ب او نی

کنــد. ملــی صحبــت 
میــل  خــالف  بــر  فدراســیون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه صحبت هــای اخیــر  باطنــی خــود، مجبــور اســت ب
بــا  شــد:  یــادآور  دهــد،  نشــان  کنــش  وا مایلی کهــن 
تمــام احترامی کــه بــرای مایلی کهــن قایــل هســتیم 
مجبوریــم از طریــق قانونــی صحبت هــای اخیــر وی 
کــه ایــن صحبت هــا جنبــه  کنیــم؛ چــرا  را پیگیــری 

تهمــت و افتــرا دارد.

فوتسال ژاپن در خواب بلندمدت
رییــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتســال بــا بیــان اینکه 
کــم بگیــرد،  تیــم ایــران نبایــد ازبکســتان را دســت 
کــه بــرای ژاپــن افتــاد،  گفــت: بــه نظــرم بــا اتفاقــی 
کشــور در خــواب بلندمــدت فروخواهــد  فوتســال ایــن 

رفــت.

مهــر  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  ترابیــان  عبــاس 
جــام  فوتســال  مســابقات  از  ارزیابــی اش  دربــاره 
کامــی  تیــم ژاپــن، مدافــع عنــوان  ملت هــای آســیا و نا
قابــل  شــرایط  در  مســابقات  ایــن  گفــت:  قهرمانــی 
خــود  انتهــای  بــه  ازبکســتان  میزبانــی  بــه  قبولــی 
شکســت های  آن،  عجایــب  از  و  می شــود  نزدیــک 
باورنکردنــی ژاپــن مقابــل ویتنــام  و قرقیزســتان بــود.
کــه ژاپــن مغــرور و خود  وی افــزود: بــه نظــر مــن آنچــه 
کــرد   شــیفته را در مقابــل ویتنــام وادار بــه شکســت 
از یــک ســو غــرور ژاپنی هــا و از ســوی دیگــر باورهــای 
توســط  ویتنــام  تیــم  بازیکنــان  بــه  شــده  تزریــق 
کــه  بــود  تیــم  ایــن  اســپانیایی  ســرمربی  »برونــو«، 
حتــی لحظــه ای خــود را نباختنــد و بــا تقویــت روحیــه 
آن  چاشــنی  هــم  تیــم  ایــن  بازیکنــان  ســرعت  کــه 
شــده بــود، توانســتند ژاپنی هــا را وادار بــه اشــتباهات 

کننــد. زیــادی 
کمیتــه فنــی فوتســال یــادآور شــد: ژاپنی هــا  رییــس 
کــه در مقابل قرقیزســتان  آنقــدر شــکننده شــده بودند 
کردنــد و  هــم از همــان ابتــدا اشــتباهات خــود را تکــرار 
گل خوردنــد؛ عــالوه بــر روحیــه  در عیــن نابــاوری ۶ 
فــردی  خالقیت هــای  نداشــتن  ژاپنی هــا،  پاییــن 

کــه باعــث باخــت آن هــا شــد. یکــی از عواملــی بــود 
ــج  ــن نتای ــا ای ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه داد: ب ــان ادام ترابی
کمــر  ژاپــن حداقــل تــا دو ســه ســال آینــده نمی توانــد 
ســرمربی  میگوئــل،  خداحافظــی  بــا  و  کنــد  راســت 
بلندمــدت  خوابــی  یــک  در  فعــال  تیــم  ایــن  ژاپــن، 

رفــت. فروخواهــد 
گردان  ــاره تیــم ایــران و نتایــج درخشــان شــا وی درب
بــدون  ایــران  تیــم  گفــت:  الشــریعه  ناظــم  محمــد 
یکدســت تیــم  یــک  بــا  و  خــاص  ســتاره  بــر   تکیــه 
بــا اقتــداری بــی نظیــر ظاهــر شــده اســت. ازبکســتان 
گــردن از ایــن  کــه ایــران یــک ســر و  ایــن بــاور را دارد 
ــازار ازبــک  کوچــه و ب تیــم باالتــر اســت و حتــی مــردم 
نیــز ایــن بــاور را پذیرفتــه انــد؛ ولــی هیــچ تیمــی  را 
کوچــک پنداشــت و بازیکنــان بایــد بــا تمرکــز  نبایــد 

ــد. ــدان برون ــه می ــم ب ــن تی ــر ای ــی براب ــیار خوب بس
ــرد: ازبک هــا  ک ــان  ــال خاطرنش کمیتــه فوتس رییــس 
قابــل  وجــه  هیــچ  تیمی بــه  کتیک هــای  تا نظــر  از 
از  بعضــی  بــه  تنهــا  و  نیســتند  ایــران  بــا  مقایســه 
نفــرات خــود  از  نفــره توســط بعضــی  تــک  حمــالت 
خــوش  دل    ۱۱ و   ۱۳  ،۷ شــماره  بازیکنــان  مثــل 

کرده انــد.

همگام با ورزش

گر حــدود یــک    ورزشــگاه شــهدای فوادشــهر: تماشــا
هــزار نفــر.          

گل هــا:  مهــدی رجــب  زاده )دقیقــه 78- پنالتــی( بــرای 
ـــ  محمــد اهــل شــاخه )دقیقــه 8( بــرای فــوالد  ذوب آهــنـ 
اخطــار:  محمــد نژادمهــدی و مارکــو آیوبــل از ذوب آهــن 

امیرحســین فشــنگچی و مهــرداد بــا یرامــی  از فــوالد .
ذوب آهــن:  رشــید مظاهــری، ولیــد اســماعیل )دقیقــه 
حدادی فــر  قاســم  رضایــی،  کاوه  آیوبــل(  مارکــو   -62
شــکاری(  رضــا   -  68 )دقیقــه  اســماعیلی  فــر  دانیــال 
محمــدی هــادی  کامــدار،   احمــد  پهلــوان،   احســان 

 -  65 )دقیقــه  تبریــزی  مرتضــی  نژادمهــدی،  محمــد 
رجــب زاده. مهــدی  و  حســن زاده(  مســعود 

گل  محمدی.  سرمربی: یحیی 
محمــد  ناصــری،  عبــداهلل  ســلیمی،  علیرضــا  فــوالد:  
کبــر  ا خالــدی،  امیــد  کامــل،  بهمــن  اهل شــاخه، 
ماتیــاس  بدرلــو(  مهــدی   -   85 )دقیقــه   ایمانــی 
احمــد   - )دقیقــه60  فشــنگچی  امیرحســین  گــو  چا
بایرامــی  و  مهــرداد  انصــاری،  ساســان  عبــداهلل زاده( 
کوئــه ماهــا )دقیقــه 75 - محمــود مطلــق زاده(.  دورگ 

گان اسکوچیچ. سرمربی: درا
منصــوری،  محمدرضــا  مهــدوی،  رضــا  داوری:  کادر 

مــداح جــواد 
داور چهارم: علی صفایی

ناظر داوری: سعیدبطحایی
 ذوب آهــن بعــد از چهــار تســاوی پیاپــی میزبــان تیــم 
تیــم  ایــن  رفــت،  بــازی  در  کــه  بــود  فــوالد خوزســتان 
هــم  دیــدار  ایــن  در  بــود.  داده  شکســت  اهــواز  در  را 
ــازی را آغــاز  ــری ب ــا برت گل محمــدی ب گردان یحیــی  شــا
کردنــد؛  گلزنــی خلــق  و موقعیت هــای فراوانــی را بــرای 
امــا نتوانســتند از فرصت هــای بــه دســت آمــده ،ســود 

ببرنــد.
در عــوض فوالدی هــا در دقیقــه 8 بــازی، از یــک ضربــه 
محمــد  وســیله  بــه  و  بردنــد  را  الزم  بهــره  ایســتگاهی 
گل رســیدند تــا نیمــه نخســت بــا حســاب  اهل شــاخه بــه 

ــر 0 بــه ســود تیــم فــوالد خوزســتان خاتمــه یابــد. 1 ب
گل خــورده  در نیمــه دوم ذوب آهنی هــا بــرای جبــران 
تهاجمــی  وسرعت بخشــیدن  بــازی  بــه  روی آوردن  بــا 
از  ویــژه  بــه  طولــی  خــط  کناره هــای  از  حمالتــی  بــه 

جنــاح راســت، فشــار زیــادی را بــه تیــم فــوالد تحمیــل 
کردنــد تــا ســرانجام در دقیقــه 77 تــوپ ارســالی  مهــدی 
رجــب زاده روی ســر مســعود حســن زاده جفــت وجــور 
شــد امــا مدافعــان فــوالد بــا خطــا، مانــع از زدن ضربــه ســر 
ــه  ــه بالفاصل ک ــدند  ــت ش ــد و قام ــوش ق ــن خ ــن بازیک ای
آقــای مهــدوی، داور بــازی در ســوت خــود دمیــد و اعــالم 

ــرد. ک ــه ســود ذوب آهــن  پنالتــی ب
کاپیتــان  و  خوش فکــر  طــراح  رجــب زاده  مهــدی 
ــه  ــه ذوب آهــن طبــق معمــول، مامــور زدن ضرب باتجرب
دروازه بــان،  دادن  فریــب  قصــد  بــه  کــه  شــد  پنالتــی 
درســت وســط چارچــوب دروازه فــوالد را هــدف قــرارداد  

گل تســاوی را بــه زیبایــی تمــام بــه ثمــر رســاند. و 
بــازی زیبــا ،جــذاب و دیدنــی  دو تیــم در دقایــق پایانــی 
آهنی هــا  ذوب  کــه  به خصــوص  بــود؛  جذاب ترشــده 
بــازی تهاجمی خــود، فشــار  بــه  بــا ســرعت بخشــیدن 
کردنــد تــا شــاید بــه  زیــادی را بــر روی دروازه فــوالد وارد 
کســب هــر ســه امتیــاز  کننــد و بــا  گل برتــری دســت پیــدا 
ایــن بــازی در رده ســوم جــدول باقــی بماننــد؛ امــا تــالش 
ــاوی  ــا تس ــت و ب ــی نداش ــدی حاصل گل محم گردان  ــا ش
گــذار  وا پرســپولیس  تیــم  بــه  را  ســوم  مــکان   ،1 بــر   1
 کردنــد و خــود بــا یــک پلــه ســقوط  در جایــگاه چهــارم 

گرفتند. قرار 

هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتبال ایران )جام خلیج فارس(

          تساوی های پیاپی ذوب آهن!
 فوالد خوزستان 1  ــ   ذوب آهن 1

کــه شــاگردانش عصــر روز جمعــه بــا برتــری  محمــد ناظم الشــریعه 
گل زده در پنــج بــازی بــه فینــال  13 بــر 1 مقابــل ویتنــام بــا رکــورد 46 
رســمی  ســایت  بــه  رســیدند،  آســیا  قهرمانــی  فوتســال  مســابقات 
کامــال از ایــن تورنمنــت  گفــت:   )AFC( کنفدراســیون فوتبــال آســیا 

راضــی هســتیم؛ چــون تــا بــه اینجــا اوضــاع دقیقــا 
کــرده  پیش بینــی  کــه  رفتــه  پیــش  همان طــور 
بودیــم. مــا در ترکیــب خــود بازیکنــان باتجربــه و 
جوانــی داریــم و خیلــی مهــم اســت کــه از ترکیــب ایــن 

کنیــم. دو نســل بــرای پیشــرفت تیــم اســتفاده 
ایــن  بــرای  دشــواری  آماده ســازی  مــا  افــزود:  وی 
آنجــا  در  و  داشــتیم  برزیــل  و  اروپــا  در  مســابقات 

بازیکنــان  حــاال همــه  کردیــم.  بــازی  تیم هــای خیلــی خوبــی  بــا 
خودشــان را بــاور دارنــد. پیــش از شــروع تورنمنــت هــم بــر ایــن بــاور 
کــه حقمــان رســیدن بــه فینــال ایــن مســابقات اســت و حــاال  بودیــم 
هــم بــه دیــدار پایانــی رقابت هــا رســیده ایم. مهم تریــن چیــز ایــن بــود 
ــاده  ــازی آم ــر ب ــرای ه ــم و ب کردی ــق  ــان تزری ــه بازیکن ــاور را ب ــا ب ــه م ک

هســتیم.
کــرد: مــا در ایــن بــازی  برونــو فورموســو، ســرمربی ویتنــام هــم عنــوان 
تــوان رقابــت بــا ایــران را نداشــتیم؛ چــون در دو بــازی قبلــی خــود 
کــه  کردیــم  کردیــم. خیلــی تــالش  مقابــل ژاپــن و تایلنــد خیلــی تقــال 
کنیــم؛ ولــی نتوانســتیم  بــرای ایــن بــازی ریــکاوری 
کار را انجــام دهیــم. ایــن مســابقات، تورنمنــت  ایــن 
خیلــی دشــواری اســت و ایــران هــم بازیکنــان خیلــی 

کــرد. کــه رقابــت را بــرای مــا دشــوار  خوبــی داشــت 
وی تصریــح کــرد: نــه تنهــا بــه لحــاظ فیزیکــی، بلکــه 
بــه لحــاظ روحــی نیــز خســته بودیــم؛ چــون بــازی بــا 
ژاپــن بــه وقت هــای اضافــه و ســپس بــه ضربــات 

گرفــت. کشــیده شــد و همیــن انــرژی زیــادی را از مــا  پنالتــی 
تیــم ملــی فوتســال کشــورمان کــه دوازدهمیــن حضــورش را در فینــال 
مســابقات فوتســال قهرمانــی آســیا تجربــه می کنــد، ســاعت 17 و 
30 دقیقــه امــروز  یکشــنبه  بــه دیــدار ازبکســتان میزبــان مســابقات 

ــی رود. م

که حقمان رسیدن به فینال است  پیش از آغاز مسابقات هم می دانستیم 
کابــوس وار بــرای ســپاهان بــود  لیــگ پانزدهــم یــک فصــل 

کــه از ابتــدا تــا اینجایــش فقــط دردســر داشــت و بــس.
کیمیــای وطن؛انتظــار مي رفــت قهرمــان لیــگ  گــزارش  بــه 
انــدازه یــك  چهاردهــم در لیــگ پانزدهــم هــم در حــد و 

اختالفــات  برخــي  امــا  شــود  ظاهــر  مدعــي 
برخــي  و  فرکــي  حســین  میــان  ســلیقه 
کار را بــه جایــي رســاند  مهره هــاي زردپــوش 
ســرمربي  علیــه  ســپاهان  هــواداران  کــه 
کار را بــه جایــي  تیــم قهرمــان شــعار داده و 
کــه میــان فرکــي و ســپاهان جدایــي  رســاندند 

بیفتــد.
ــا رفتــن فرکــي و آمــدن اســتیماچ اوضــاع  انتظــار مي رفــت ب
مثــل قبــل از لیــگ پانزدهــم شــده و ســپاهان بــر اوضــاع 
گــردد امــا نــه تنهــا ایــن اتفــاق نیفتــاد بلکــه شــرایط  مســلط 
گــر فرکــي تنهــا  بــراي زردپوشــان دیــار زاینــده رود بدتــر شــد و ا
بــا محــرم نویدکیــا مشــکل داشــت ولــي امــروز اســتیماچ 

عــالوه بــر نویدکیــا، بــا عقیلــي و خلعتبــري هــم مشــکل دارد 
و همیــن عامــل ســبب شــده نتایــج ایــن تیــم به شــدت بدتر 
از اوایــل فصــل باشــد و در همیــن چنــد هفتــه اخیــر چیــزي 

جــز باخــت و مســاوي تجربــه نکــرده اســت.
 5 و  باخــت   4 اخیــر  هفتــه   9 در  ســپاهان 
کــه الاقــل در طــول  کارنامــه دارد  مســاوي در 
حضــور ایــن تیــم در لیگ برتر ســابقه نداشــته 
را  شــرایطي  چنیــن  ارفــاق  کمــي  اســت.با 
ذوبي هــا  مي کنــد.  تجربــه  هــم  ذوب آهــن 
کــرده  کــه لیــگ را بــا دو باخــت پیاپــي آغــاز 
بودنــد، رفتــه رفتــه بــر اوضــاع مســلط شــده و 
توانســتند خــود را در جــدول بــاال بکشــند امــا در نیم فصــل 
دوم ورق بــراي ایــن تیــم هــم برگشــت و ذوبي هــا 5 بــازي 
آخــر خــود را بــا مســاوي بــه پایــان بردنــد تــا تنهــا یــك ســوم 
کامــل ایــن مســابقات را بــه حســاب خــود واریــز  ــاز  15 امتی
کــرده و موقعیــت خــود در بــاالي جــدول را در خطــر ببیننــد.

به صدا درآمدن زنگ خطر برای فوتبال اصفهان

کریســتیانو رونالــدو، ســتاره باشــگاه رئــال مادریــد، در ســال 2013 بــرای 
حضــور در یــک تبلیــغ بــرای یــک شــرکت مخابراتــی عربســتانی، مبلــغ 

کــرده اســت. زیــادی دریافــت 
بــدون رضایــت از پــر دســتمزدترین بازیکــن حــال حاضــر فوتبــال دنیــا 
کریســتیانو رونالــدو حــاال در صنعــت تبلیغــات نیــز یــک فــرد پــر  بــودن، 

درآمــد شــده اســت. 
کریســتیانو رونالــدوی  کــه  گــزارش داده اســت   Football Leaks وبســایت 
ــی، بــرای حضــور در یــک تبلیــغ تلویزیونــی بــرای شــرکت موبایلــی  پرتغال
گرفتــه  یــورو دســتمزد  مخابراتــی در عربســتان صعــودی، 1.1 میلیــون 

اســت. 
کار زیــادی را بــرای بــه دســت آوردن ایــن مبلــغ انجــام   بــدون شــک او 
خــود  هــوادار  چنــد  بــا  مالقــات  عکاســی،  مراســم  یــک  او  اســت!  داده 
دو  واقعــا،  بلــه  دو  و  پیراهــن  پنــج  امضــای  آن هــا،  بــه  دادن  امضــا  و 
ایــن پــول داشــته بــه دســت آوردن  بــرای   پســت در شــبکه اجتماعــی 

 است.

هدیه میلیاردی عربستان به رونالدو

کــه مهاجــم اصلــی پرسپولیســی ها در بــازی ایــن تیــم حاضــر بــود  در هفتــه ای 
کننــد؛ محمدابراهیمــی  بقیــه رقبــای او توانســتند خــود را بــه وی نزدیک تــر 
گل بــه ثمــر رســاند تــا خــود را یــک پلــه  گل داد و ســجاد شــهباززاده هــم  پــاس 

کننــد. ــر  بــه مهــدی طارمــی  نزدیک ت
جدول ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر

پانزدهــم،  لیــگ  پایانــی  بــازی  ده  بــه  ورود  بــا  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
رقابــت ارزشــمندترین بازیکنــان حاضــر در لیــگ برتــر نیــز حســاس شــده اســت؛ 
بازیکنــان حاضــر در ایــن لیســت، تمــام تــالش خــود را می کننــد تــا درنهایــت 
کــه مهاجــم  بتواننــد نــام خــود را در صــدر ایــن جــدول نگه دارنــد. در هفتــه ای 
پرسپولیســی ها در بــازی تیــم خــود حضــور نداشــت، دیگــر بازیکنــان حاضــر در 

کننــد.  ــازی، خــود را بــه صــدر نزدیــک  ــا اثرگــذاری در ب لیســت توانســتند ب
مهدی طارمی با 17.5 امتیاز در جایگاه اول

مهاجــم پرسپولیســی ها بــه دلیــل محرومیــت بــازی هفتــه بیســت و یکــم خــود 
کــرده  گذشــته به گونــه ای عمــل  را از دســت داد؛ البتــه طارمــی در بازی هــای 
گل و 7  گل، 1 پــاس  کــه رقیبــی را ســایه بــه ســایه خــود نبینــد؛ او بابــت 12 
گذاشــت، توانســته اســت 17.5 امتیــاز دریافــت  کــه بــرای تیمــش به جــا  پنالتــی 

گل زنــان لیــگ برتــر حضــور دارد. کنــد. طارمی فعــال در صــدر جــدول 
محمدابراهیمی با 11.5 امتیاز در جایگاه دوم

ــتقالل  ــر اس ــم در براب ــن تی ــازی ای ــژه ب ــرد وی ــی ها، م گسترش ــه  ــم باتجرب مهاج
گل  بــود؛ ابراهیمــی در ایــن بــازی یــک پنالتــی را از دســت داد و پــاس تنهــا 
کــرد و بارهــا و بارهــا بــا حــرکات ویرانگــر خــود، خــط دفاعــی  ایــن تیــم را ارســال 
گــر آن بدشانســی یــا بی دقتــی بــزرگ را  آبی هــا را بــه هم ریخــت. ابراهیمــی  ا
در ایــن بــازی نداشــت، می توانســت وضعیــت بهتــری بــرای خــود و تیمــش 

رقــم بزنــد.
گل نیــز بــرای  کــرده و 5 پــاس   او در لیــگ پانزدهــم 5 بــار دروازه حریفــان را بــاز 
کــرده اســت؛ عــالوه بــر آن دو پنالتــی هــم بــرای  ســایر هم بازیــان خــود ارســال 
گل شــده و دیگــری نــه. کــه یکــی منجــر بــه  کــرده اســت  کمالونــد دریافــت  تیــم 

سجاد شهباززاده با 11 امتیاز در جایگاه سوم
ثمــر  بــه  گسترشــی ها  برابــر  بــازی  در  را  اســتقاللی ها  گل  ســوپر  شــهباززاده، 
رســاند؛ پــس از آنکــه هفته هــا از او عملکــرد مثبتــی ندیــده بودیــم، در بــازی 
گل دیدنــی بــه ثمــر رســاند تــا  کــرد و یــک  اخیــر  اســتقاللی ها او بــاز هــم طغیــان 

ــد.  ــدارد از حریفــان خــود عقــب بمان نشــان دهــد قصــد ن
گل خــود را بــه ثمــر برســاند تــا عنــوان  ســجاد در ایــن بــازی توانســت ششــمین 
کنــد )البتــه به صــورت مشــترک(.  گل زن اســتقاللی ها را از آن خــود  بهتریــن 
گل نیــز بــرای  گل و 2 پنالتــی منجــر بــه  گل هــای خــود 3 پــاس  او به غیــراز 
گذاشــته اســت تــا همچنــان نماینــده ایــن تیــم در صــدر جــدول  آبی هــا به جــا 

باشــد.  ارزشــمندترین ها 

 ارزشمندترین بازیکنان لیگ برتر

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تساوی های پیاپی ذوب آهن یکشنبـــــه  2 اسفند ماه 6139۴
ـــمـــاره 98 ســـــال دوم       ݡسݒ

ی قهرمانی زمستانه گنبدکاووس کورس سوارکار
عکس از مهر



امضای تفاهم نامه برای اشتغالزایی 
راهنمایان گردشگری

کانــون سراســری  تفاهم نامــه همــکاری پیشــخوان دولــت و 
تامیــن  بــرای  ایــران  راهنمایــان  صنفــی  انجمن هــای 
و  گردشــگری  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و  زیرســاخت ها 

تــور امضــا شــد. راهنمایــان 
کــه بــه مناســبت روز  در دومیــن روز جشــن راهنمایــان تــور 
برگــزاری  حــال  در  اصفهــان  شــهر  در  راهنمایــان  جهانــی 
اســت ، تفاهم نامــه ای بــه منظــور ارزیابــی سیســتماتیک و 
درجــه راهنمایــان تــور و بسترســازی و معرفــی مجموعه هــای 
کانون هــای  گردشــگری میــان  خدمات دهنــده در بخــش 
پیشــخوان دولــت و انجمن هــای صنفــی راهنمایــان سراســر 

کشــور امضــا شــد.
کانــون  افــزوده  ارزش  خدمــات  معــاون  رجایــی،  آرش 
پیشــخوان دولــت بــا اشــاره به شناســایی کمبودهــای مربوط 
ــان  ــع راهنمای ــورم جام ــی پلت ف ــور، از طراح ــان ت ــه راهنمای ب
گردشــگری خبــر داد و افــزود: در ایــن پلت فــورم راهنمایــان 
و  صنفــی  انجمن هــای  توســط  خــود  اطالعــات  ثبــت  بــا 
می شــوند. درجه بنــدی  و  ارزیابــی  قانونــی،  تشــکل های 

ــا ثبــت نیازهــای خــود بــرای  از ســوی دیگــر، تــور اپراتورهــا ب
کننــد. گزینــه مناســب را می تواننــد انتخــاب  دریافــت راهنمــا 

وی ادامــه داد: ایــن پلت فــورم، ابــزار و بســتری بــرای ارزیابــی 
گردشــگری  و معرفــی مجموعه هــای ارایه کننــده خدمــات در 
کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال 95 فــاز یــک آن بــه  اســت 

بهره بــرداری برســد.
علــی فــالح، دبیــر کل کانــون دفاتــر پیشــخوان دولــت و عضــو 
گفــت: در دولــت  ــاره  کمیســیون دولــت الکترونیــک در این ب
ــی  ــال الکترونیک ــه در ح ک ــم  ــده داری ــات شناخته ش 70 خدم
بخش هــای  و  دولــت  رابــط  عنــوان  بــه  هســتند.  شــدن 
کارآفرینــی و همچنیــن  غیردولتــی ایــن پلــت فــورم بــا هــدف 

ــا قیمــت پاییــن طراحــی شــد. ارایــه خدماتــی ب
کــرد: مــا از ایــن حــوزه تخصصــی راهنمایــان تــور  وی اضافــه 
اســتفاده و ظرفیــت ســایر دســتگاه ها را بــه ایــن مجموعــه 
ــاد  ــدار ایج ــتغال پای ــرای اش ــه ای ب ــا زمین ــم ت ــل می کنی متص

شــود. 
سراســری  کانــون  مدیــره  هیئــت  رییــس  نورآقایــی،  آرش 
کــه طــرِف مقابــل  کشــور  انجمن هــای صنفــی راهنمایــان تــور 
کــرد:  امضــای ایــن تفاهم نامــه بــود ، در توضیحاتــی بیــان 
کانــون، نقــش نظارتــی نــدارد؛ مــا فقــط می خواهیــم بســتر 
گاهــی راهنمایــان فراهــم شــود.  کارآفرینــی و افزایــش علــم و آ
کــه بــا یکدیگــر هماهنگــی می کنیــم. مــا فدراســیونی هســتیم 

دفاتــر  کانــون  کل  دبیــر  امضــای  بــه  تفاهم نامــه  ایــن 
ــره  ــس هیئــت مدی ــت و آرش نورآقایــی، ریی پیشــخوان دول
ایــران  راهنمایــان  صنفــی  انجمن هــای  سراســری  کانــون 

امضــا شــد. منبــع: ایســنا

گردشگری

گردشگری سوییس: مدیر بخش 

گردشگری   قدمت تاریخ 
در اصفهان به بیش از هزار سال 

می رسد
گردشــگری  بخــش  مدیــر  ســماروگا،  فدریکــو 
همایــش  در  امــروز  ظهــر  از  پیــش  ســوییس، 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ک  پــا ســفر  بین المللــی 
هتــل داری و حمــل و نقــل در اصفهــان اظهارکــرد: 
گردشــگری در اصفهــان بــه بیــش از  قدمــت تاریــخ 
گردشــگری در  هــزار ســال می رســد؛ امــا بایــد خدمــات 

شــود. روزرســانی  بــه  شــهر  ایــن 
کشــور ســوییس ســال  گردشــگری  وی افــزود: نهــاد 
دیگــر صــد ســاله خواهــد شــد؛ ایــن نهــاد طــی یــک 
توســعه  بــرای  را  زیــادی  تجــارب  گذشــته،  قــرن 
کــرده  کســب  نقــل  و  حمــل  و  گردشــگری  صنعــت 
توریســتی  کات  اشــترا ســوییس  و  ایــران  اســت؛ 
طبیعــت گردشــگری  جاذبه هــای  جملــه  از   زیــادی 

آثار باستانی و... دارند.
گفــت:  ســوییس  گردشــگری  بخــش  مدیــر 
ســوییس در  اقتصــاد  قدرتمنــد  بخــش   چهارمیــن 
کــه ســاالنه 69 میلیــون  اســت  گردشــگری  بخــش 
ــال  ــه دنب ــا ب ــد؛ ام ــود می کن ــذب خ ــده را ج بازدیدکنن
گردشــگر هســتیم؛  روش هــای بیشــتری بــرای جــذب 
گردشــگری  کــه هنــوز 45 درصــد از ظرفیت هــای  چــرا 

ــده اســت. در ســوییس بالاســتفاده مان
صنعــت  داریــم  ســعی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
گردشــگری در ســوییس را بــه صنعتــی مهــم تبدیــل 
گردشــگر را در آن واحــد  کنیــم و بتوانیــم 35 میلیــون 
پروژه هــای  بودجــه  از  درصــد   70 کنیــم؛  جــذب 
کشــور ســوییس از طریــق دولــت  گردشــگر در  جــذب 
در  ســرمایه گذاری  بــر  مــا  تمرکــز  و  می شــود  تامیــن 

اســت. گردشــگری  توســعه 
ــران  ــرمایه گذاری در ای ــزوم س ــر ل ــد ب کی ــا تا ــماروگا ب س
بخــش  در  ســرمایه گذاری  قصــد  کــرد:  تصریــح 
که  گردشــگری و حمــل و نقــل در ایــران را داریــم؛ چــرا 
در حــال حاضــر فرصــت بســیار خوبــی بــرای مــا فراهــم 
کنیــم و بــه  گردشــگری در ایــران را درک  شــده تــا بــازار 
کمــک بــازار ایــران در ســوییس برویــم.وی اضافــه 
کــرد: ایــران، تــوان بالقــوه فرهنگــی و زیســت محیطی 
بــرای  ســازماندهی  نیازمنــد  کــه  دارد  گســترده ای 
کــه  کســانی  کــه همــه  گردشــگری اســت؛ چــرا  توســعه 
گردشــگری فعــال هســتند، بایــد بتواننــد در  در زمینــه 
گردشــگری در ایــران  ــاری صنعــت  ــه ی ایــن عرصــه ب

ــتابند. بش

گردشگری

 ۷۰ دهــه  در  آخرین بــار  کــه  جهــان  نقــش  میــدان    
کــرد، حــاال پــس  از ۲۴ ســال بــاز هــم  پیراهــن نــو بــه تــن 
نــو شــد و آمــاده اســتقبال از مهیمانــان و مســافران نــوروزی 

اســت.
کف ســازی میــدان تاریخــی و نوســتالژیک نقش جهــان  آغــاز 
از آن دســته خبرهــای خوبــی اســت کــه ایــن روزهــا در بخش 
کــه  میــراث فرهنگــی اصفهــان شــنیده می شــود؛ میدانــی 
ــرات  ــوز خاط ــکه چی هایش هن ــب ها و درش ــم اس ــدای س ص
پدربزرگ هــا و مادربزرگ هایمــان را برایمــان زنــده می کنــد؛ 

کــه در آن هــر روز تاریــخ ورق می خــورد. میدانــی 
بزنیــد  ســری  نقش جهــان  میــدان  بــه  گــر  ا روزهــا  ایــن 
بــا  کف ســازی  حــال  در  میــدان  از  بخش هایــی 
میــدان  تــن  بــه  کــه  اســت  جدیــدی  ســنگ فرش های 
همــکاری  بــا  کــه  ســنگ فرش هایی  می شــود؛  پوشــانده 
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان و میــراث 

اســت. خــورده  کلیــد  فرهنگــی 
کف ســازی میــدان نقــش جهــان بــه زودی  فــاز نخســت 

تمــام می شــود
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی میــدان نقش جهــان دربــاره 
کف ســازی میــدان  ــاز نخســت  گفــت: ف کف ســازی ها   ایــن 
نقش جهــان بــه زودی تمــام می شــود و ادامــه عملیــات بعــد 

گرفتــه می شــود. ــوروز از ســر  از تعطیــالت ن

کف ســازی  خطابخــش بــا اشــاره بــه رونــد اجــرای پــروژه 
ایــن  کف ســازی  عملیــات  افــزود:  نقش جهــان  میــدان 
اســاس مصوبــه شــورای  بــر  میــدان،  از محــدوده  بخــش 
فنــی میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان و تصویــب در جلســه 
معاونــت عمرانــی اســتانداری اصفهــان صــورت پذیرفتــه 
ســوی  از  پــروژه  ایــن  اعتبــار  اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت. 
ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان تأمیــن 
ــان  کارشناس ــان و  ــرد: باستان شناس ک ــح  ــت، تصری ــده اس ش
انجــام  حــال  در  عملیــات  بــر  به دقــت  فرهنگــی  میــراث 

دارنــد. نظــارت 

عملیات سنگ فرش ها در مناسبت ها متوقف می شود
حســین جعفری مدیر عامل نوســازی و بهســازی شــهرداری 
نقــش  جهــان  میــدان  کف ســازی  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
کــه ورود خــودرو بــه میــدان  گفــت: از زمانــی  بــه تســنیم 
واقــع  در  و  کف ســازی  ح  طــر شــد،  ممنــوع  نقش جهــان 
کامــل میــدان در دســت  بهتــر اســت بگویــم پیاده ســازی 
کف ســازی از خیابــان  گرفــت. وی افــزود: ایــن  اقــدام قــرار 
 ســپه از بانــک ملــی شــروع شــده و در میــدان نقش جهــان

ح قــرار  کرمانــی نیــز در ایــن طــر خیابــان حافــظ و ســه راه 
ح  دارنــد و اعتبــار آن از ســوی شــهرداری تامیــن شــده و طــر

بــه صــورت عملیاتــی در حــال اجراســت. وی خاطرنشــان 
انجــام شــده  گذشــته  از ســنگ فرش ها، در  کــرد: بخشــی 
کــه آخریــن بــار شــهرداری  کــه مربــوط بــه دهــه 70 اســت 
دلیــل  بــه  امــا  کــرد؛  را ســنگفرش  میــدان  از  بخش هایــی 
ترافیــک و ورود و خــروج خودروهــا نیمــه کاره باقــی مانــد؛ 
کنــون بــه دلیل مناســبت هایی کــه در طول  گرچــه مــا هــم،  ا ا
ســال داریــم، مجبوریــم در مقطع هــای زمانــی رونــد ایــن 
کنیــم. جعفــری افــزود: بــرای مثــال  ســنگفرش ها را متوقــف 
ــات  ــا عملی ــوروز و رفت وآمده ــدن ن ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ب
ــدت  ــه م ــن ب ــا 15 فروردی ــفند ت ــدان، از 15 اس ــنگفرش می س
15 روز متوقــف می شــود و پــس ازآن ادامــه می یابــد؛ البتــه 
ــرای  ــه ب ک ــان اســت  ــه پای ــز رو ب ــه نی ــازار قیصری کف ســازی ب
ــه  ــازار قیصری ــرای ب ــارد تومــان و ب کف ســازی میــدان 2 میلی
250 میلیــون تومــان هزینــه پیش بینــی شــده اســت. میــدان 
آن در دهــه  از  بــار بخش هایــی  آخریــن  کــه  نقش جهــان 
کــرد، حــاال بــاز هــم  70، 24 ســال پیــش پیراهــن نــو بــه تــن 
نونــوار می شــود؛ حجره هــای میــدان نقش جهــان در میــان 
ضرباهنــگ ســم اســب های درشــکه چی طنیــن زیبایــی را 
کــه هیچ وقــت  بــرای هــر شــخصی فراهــم می کنــد؛ صدایــی 
کــه هیچ وقــت از یادهــا نمــی رود؛  تکــراری نیســت و میدانــی 
حــاال ســنگفرش های نــو در میــدان نویــد بهــار را بــا خــود 

مــی آورد.

نقش جهان اصفهان، پس از ۲۴ سال دوباره سنگ فرش شد

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان میــراث فرهنگــی و 
کشــف درب 400ســاله مســجد  گردشــگری از جزییــات 

گفــت. محمدیــه شــهر ناییــن 
ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده  کربالیــی،  محمــد 

گردشــگری،  و  فرهنگــی  میــراث 
درخصــوص جزییــات کشــف درب مســجد 
اظهــار  ناییــن  شــهر  محمدیــه  تاریخــی 
درب  گذشــته  ســال  کــه  زمانــی  داشــت: 
قدیمــی  مســجد ناییــن بــه ســرقت رفــت 
کــه هــر چــه ســریع تر  ــم  مــا در پــی آن بودی
کنیــم؛ دو مــاه پیــش  ســارقان را دســتگیر 

مــا  بــه  تاریخــی  درب  ایــن  معاملــه   بــر  مبنــی  خبــری 
رســید. 

 وی ادامــه داد: قــرار بــود قاچاقچیــان آثــار تاریخــی ایــن 
گذشــته بــا تــالش مامــوران  کــه روز  کننــد  درب را معاملــه 
را  تاریخــی  ایــن درب  یــگان حفاظــت طــی عملیاتــی 

کــه بــه میــراث فرهنگــی شــهر  کردنــد  کشــف و ضبــط 
ناییــن ســپردیم. 

 کربالیــی بــا اشــاره بــه قدمــت ایــن درب تاریخــی عنــوان 
کارشــناس میــراث فرهنگــی ایــن درب را مربــوط  کــرد: 
بــه دوره صفویــه، یعنــی 400ســال پیــش 

ــت.  ــن زده اس تخمی
کــرد: بــا وجــود امکانــات   وی خاطرنشــان 
کــم، همــه تــوان خــود را  محــدود و نیــروی 
کار می گیریــم  بــرای حفــظ آثــار تاریخــی بــه 
کــه علیــه میــراث  تــا ایــن ســرقت هایی را 
گرفتــه، بــه صفــر  کشــور شــکل  فرهنگــی 
یــا حداقــل برســانیم.  فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان 
گفــت: طــی  گردشــگری در پایــان  میــراث فرهنگــی و 
کــه بــا رییس ســازمان میــراث فرهنگی  آخریــن جلســاتی 
کــن تاریخــی از  کردیــم، قــرار شــد بــرای حفــظ اما برگــزار 

کنیــم.  منبــع: باشــگاه خبرنــگاران جــوان پهبــاد اســتفاده 

فرمانده یگان حفاظت:

کن تاریخی حفاظت می کنیم کمترین امکانات از اما  با 
جهــان  گردشــگری  محــور  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
گردشــگری خــالق و تجربه محــور اســت و ایــن شــکل 
گردشــگری ســاحلی را  گردشــگری، به تدریــج جــای  از 

می گیــرد.
همایــش  در  دیــروز  جمالی نــژاد  مهــدی 
حمــل  و  گردشــگری  »ســفر،  بین المللــی 
اظهــار  پســابرجام«  فضــای  در  ونقــل 
قدیمــی  تاریخچــه ای  گردشــگری  کــرد: 
بــر  قبــل  ســال  هــزار   7 تــا   6 بــه  و   دارد 
کــه  اســت  راهــی  ابریشــم،  راه  می گــردد. 
متصــل  اروپــا  و  آفریقــا  بــه  را  دور  خــاور 

تنهــا  نــه  کــه  اســت  راه هایــی  از  یکــی  و  می کــرده 
رونــق  نیــز  را  تجــارت  و  بازرگانــی  بلکــه   گردشــگری، 

داده است.
وی افــزود: 1400 ســال قبــل از میــالد مســیح و ارتبــاط بــا 
گردشــگری بــه دهه هــا و صد هــا  اروپاییــان، ســفرهای 

ســال قبــل بــاز می گــردد؛ البتــه ایــن ســفرها بــه ایــران بــا 
اهــداف سیاســی، اقتصــادی و علمــی  انجــام می شــده 
کــرد: بــا اصــالح حمــل  اســت. شــهردار اصفهــان تصریــح 
بــه  و  می یابــد  بیشــتری  رونــق  گردشــگری  نقــل،  و 
ــا  ــت پیاده راه ه ــرای تقوی ــور ب ــن منظ همی
نــاوگان  دوچرخه ســواری،  مســیر های 
کــرد  هوایــی و ریلــی ســریع تر بایــد اقــدام 
و هیبریــدی  بــرق  کنــار آن صنعــت  و در 
بــرای ارتقــای نــاوگان حمــل و نقــل بایــد 

ــد. ــعه یاب توس
مقام هــای  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
ــه پایتخــت فرهنگــی جهــان  ــی اصفهــان، از جمل جهان
خــالق شــهر  و  دســتی  صنایــع  جهانــی  شــهر  و   اســالم 
بســترهای  مطلوبیــت  یعنــی  خــالق،  شــهر  افــزود: 
اجتماعــی و فرهنگــی در یــک شــهر و اصفهــان، امــروز 

کنــد. اســتفاده  ع هــا  موضو ایــن  از  بایــد 

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  2 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 98نقش جهان اصفهان پس از ۲۴ سال ... ســـــال دوم       ݡسݒ

شهردار:

کار می کند کمپین هوای اصفهان، سال آینده آغاز به 

آگهی احضار
چون آقای ایمان بواهیمی فرزند: سیف اهلل شکایتی علیه آقای احمد قاسمی میر آبادی 
مبنی بر خیانت در امانت در مورد خودروی پراید به شماره ایران 13 / 946 ن 44 مطرح 
نموده که پرونده به کالسه فوق ب 1 این باز پرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان 
مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهمان مذکور دعوت به عمل 
می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 
مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره 

: 33222/م الف مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ

گهی ابالغ آ
9409986836600269شماره  پرونده:  9410106836602677شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940702 تاریخ تنظیم: 1394/11/10 خواهان / شاکی احمد رضا پوالدوند 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بدرالسادات سادات هرچگانی به خواسته الزام 
به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 6دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق شماره 
202ارجاع و به کالسه  9409986836600269ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/02/11 
و  بودن خوانده / متهم  المکان  به علت مجهول  و ساعت 11:30تعیین شده است. 
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: 33255/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – راضیه افغانی

گهی ابالغ آ
9409986836200613شماره  پرونده:  9410106836203078شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941387 تاریخ تنظیم: 1394/11/14 خواهان طیبه فرازمند دادخواستی 
به طرفیت خوانده فضل اله قجاوند به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 402ارجاع و به کالسه  
9409986836200613ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1395/02/08 و ساعت 10:30تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 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: 
33258/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – 

محمود عبداللهی

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9410106836203212شماره پرونده: 9409986836200087شماره بایگانی 
شعبه: 940718 تاریخ تنظیم: 1394/11/17 خواهان فروغ السادات رضویان دادخواستی 
به طرفیت خوانده اکبر آقابابائیان به خواسته مطالبه مهریه و مطالبه خسارت دادرسی و 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر 
فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - 
طبقه 4 - اتاق 402ارجاع و به کالسه  9409986836200087ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن1395/02/19 و ساعت 10:00تعیین 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: 33259/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410106836203257شماره پرونده: 9409986836200302شماره بایگانی 
شعبه: 940995 تاریخ تنظیم: 1394/11/18 خواهان ریحانه خاتونی دادخواستی به طرفیت 
خوانده نیما لزریوسفی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ میر 
فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - 
طبقه 4 - اتاق 402ارجاع و به کالسه  9409986836200302ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن1395/02/21 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 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: 33260/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410106836203024شماره پرونده: 9409986836200040شماره بایگانی 
شعبه: 940343 تاریخ تنظیم: 1394/11/13 خواهان فهیمه پدران و ملینا یزد خواستی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید یزد خواستی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و عزل ولی قهری و نصب قیم تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده  شعبه 2دادگاه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 
شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 402ارجاع و به کالسه  9409986836200040ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/01/25 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33261/م الف مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی

آگهی ابالغ
9409986836200383شماره  پرونده:  9410106836202784شماره  ابالغیه:  شماره 

بایگانی شعبه: 941097 تاریخ تنظیم: 1394/11/07 خواهان ماریا مرتضائی فر دادخواستی 
تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  رحیمی  ساسان  خوانده  طرفیت  به 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق 402ارجاع و به 
کالسه  9409986836200383ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/29 و ساعت 
08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 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: 33262/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی

)آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم به آقای – علیرضا عنایتی ده 
سرخی – ف – امامقلی ---- فعال مجهول المکان(

شماره نامه : 9410110350601557 شماره پرونده : 9309980350601095 شماره بایگانی 
شعبه : 931247 تاریخ تنظیم : 1394/11/21 در خصوص اعتراض – علی مرادی – به 
طرفیت – علیرضا عنایتی ده سرخی – ف – امام قلی – فعال مجهول المکان – و به 
خواسته اعتراض به دادنامه شماره – 1718 – مورخ – 94/10/10 – با توجه به مجهول 
المکان بودن تجدید نظرخواندگان – مراتب – در اجرای ماده – 73 – ق – ا- د- م در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدید نظر خواندگان ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه – ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل 
پستی خود ودریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم – چنانچه در خصوص 
اعتراض تجدید نظر خواه الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود 
را کتبا به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد ازانقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه 
تجدید نظر ارسال خواهد شد. شماره : 33251/م الف مدیر دفتر شعبه شش دادگاه 

حقوقی اصفهان - - فانی

آگهی ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9410106836602916 شماره پرونده : 9409986836600467 شماره 
بایگانی شعبه : 940914 تاریخ تنظیم : 1394/11/17 مشخصات ابالغ شونده حقیقی 
: 1- نام : زهرا 2- نام خانوادگی : سعادت 3- نام پدر: محمود 4- ئنشانی : اصفهان – خ 
امام خمینی – خ شهیدان کاظمی جنب مسجد الزهرا ) مجهول المکان( تاریخ حضور : 
1395/02/01 چهارشنبه ساعت : 11:00 محل حضور: اصفهان – خ میر فندرسکی )خ میر( – 
حدفاصل چهارباغ باالو پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه 2 – اتاق 202 علت 
حضور در خصوص دعوی علی نادری درباغشاهی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم ارسال می گردد. شماره : 33257/م الف منشی شعبه 6 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان مجید یوسفی

آگهی ابالغ
پرونده: 9409980352000303شماره  : 9410466836700027شماره  خواست  در  شماره 
بایگانی شعبه: 940131 تاریخ تنظیم: 1394/11/18 خواهان خانم بهناز ابراهیمیان نجف 
آبادی فرزند اسد اله با وکالت آقای مسعود نبئی بطرفیت آقای سعید وکیلی فرزند کاظم ،  
دادخواستی به خواسته تنفیزطالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ میر – مجتمع شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق شماره 205ارجاع و به کالسه  
پرونده 940131 خ  7ثبت و حسب دادنامه صادره به شماره 9409976836700621 مورخ 
1394/10/12 حکم به رد دعوی خواهان صادر گردید و خواهان تجدید نظر خواه طی 
شماره 9410486836700076 مورخ 1394/11/10 نسبت به حکم مذکور تقاضای تجدید نظر 
خواهی نموده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان )تجدید 
نظر خواه( و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده تجدید نظر خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود )نسخه ثانی دادخواست و تجدید نظر وضمایم را دریافت نماید( 
و ظرف 10 روز نسبت به ارائه پاسخ تجدید نظر خواهی اقدام نمائید و در غیر اینصورت 
وفق مقررات اقدام خواهد شد./ شماره: 33247/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – پروانه ناصری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای / خانم ستاد اجرای فرمان حضرت امام به شرح دادخواست به کالسه 940660 ح 5 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضی عین الیقین بشناسنامه 15871 در تاریخ 1374/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سادات خانم مدرس صادقی 
فرزند سید علی اکبر همسر منوفی و زهره عین الیقین و شهره الیقین فرزندان مرتضی 
می باشند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور را دریک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : 33272/م الف رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی )حقوقی( اصفهان – 

خسروی فارسانی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا قاسمی مارنانی دارای شناسنامه شماره 1017 به شرح دادخواست به 
کالسه 6513/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شکراهلل قاسمی مارنانی بشناسنامه 4927 در تاریخ 94/7/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا 
قاسمی مارنانی 1017 فرزند 2- بدری قاسمی مارنانی 463 فرزند 3- فخری قاسمی مارنانی 
615 فرزند وال غیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 33116/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهرا مارانی برزانی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 
6461/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد علی مارانی برزانی بشناسنامه 419 در تاریخ 94/4/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد حسین مارانی 
15 فرزند 2- محسن مارانی برزانی 218 فرزند 3- فاطمه مارانی برزانی 3918 فرزند4- زهرا 
مارانی برزانی 11 فرزند 5- مریم مارانی برزانی 159 فرزند 6- زهره مارانی برزانی 84 فرزند 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 33123/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورای حل اختالف استان اصفهان 



 حرف های بدون سانسور
 زن و شوهری

گذاشــتن  کت  بــه شــرا بــه معنــی  زندگــی مشــترک، 
کیمیــای  گــزارش  همــه چیــز بــا همســرمان اســت. بــه 
داد.  هزینــه  بایــد  بــودن  بــرای خوشــبخت  وطــن، 
منظــور پــول و اســکناس نیســت؛ بلکــه بایــد از بعضــی 

ــود. ــع ب ــه بعضــی چیزهــا قان گذشــت و ب چیزهــا 
بــرای خوشــبختی؛ محبت هایــی  گام هایــی     

کــه احتــکار نمی شــوند
ــواده خوشــبخت خــوب می داننــد  اعضــای یــک خان
کــه چگونــه محبــت خــود نشــان دهنــد؛ آن هــا بــه 
در  محبت آمیــز،  و  زیبــا  حرف هــای  احتــکار  جــای 
دارنــد  ابتــکار  یکدیگــر  بــه  عشقشــان  دادن  نشــان 
روز  بــرای  دارم های شــان  دوســتت  نمی گذارنــد  و 
گرفتــن و نگــران یکدیگــر  مبــادا باقــی بمانــد. تمــاس 
گفتــن اینکــه چقــدر  شــدن، مرســوم اســت و حتــی 
همدیگــر را دوســت دارنــد، مثــل وعده هــای غذایــی 
محبــت اظهــار  اینکــه  بــر  عــاوه  االجراســت.   الزم 
تــا  می شــود  باعــث  و  می افزایــد  محبت هــا  بــر 
کودکــی  ــدان هــم از  ــر شــود، فرزن گرم ت ــه  فضــای خان
ــه می تواننــد  کام و عملشــان چگون ــا  ــا ب ــد ت می آموزن
محبتشــان را نشــان دهنــد؛ پــس در آینــده همســران 

بهتــری خواهنــد بــود.
   تعمیر به جای تعویض

اعضــای یــک خانــواده  خوشــبخت به جــای تعویض 
یکدیگــر در موقــع خطــا و اشــتباه، بــه تعمیــر روابــط 
و  کــه خطــا  فکــر می کننــد. آن هــا خــوب می داننــد 
اشــتباه، جزیــی از زندگیســت و یــک دیکتــه  نوشــته 
نشــده، دیکتــه  بــدون غلــط اســت. در ایــن خانــواده 
گــر خطایــی بکننــد،  ا از اعضــا می داننــد  کــدام  هــر 
کــه بخشــیده می شــوند.  می تواننــد امیــدوار باشــند 
دارایی شــان  گرانبهاتریــن  آن هــا  پیونــد  و  عشــق 
کــه خرابی های شــان را بــه  اســت. آن هــا آموختــه انــد 
کــه از روز اولــش زیباتــر شــود و  کننــد  گونــه ای ترمیــم 
کــه عشــق واقعــی چیســت و عشــق حقیقــی  می داننــد 

در طــول زمــان ایجــاد می شــود.
کنــار آمــدن بــا آن هــا پیوندشــان    مشــکات و نحــوه 
کــه هــر بــار بعــد  را محکم تــر می کنــد؛ مثــل طنابــی 
گــره بخــورد و بــه ایــن ترتیــب دو ســر  ــاره شــدن،  از پ
تــر می شــود. در یــک خانــواده  بــه هــم نزدیــك  آن 
فرزنــدآوری  در  ناتوانــی  خاطــر  بــه  خوشــبخت 
ــا خطاهایشــان  همســران جــدا نمی شــوند. بچه هــا ب
ســومی  بــرای  راه  همیشــه  می شــوند؛  پدیرفتــه 
کــه شــرایط را بهتــر  چنیــن خانواده هایــی وجــود دارد 

. می کنــد
گفتن    حرف هایی برای 

بعــد از ازدواج بعضــی از مــا فکــر می کنیــم ، همســرمان 
حرف هــا،  از  خیلــی  و  باشــد  بلــد  ذهن خوانــی  بایــد 
از  را  مــا  نیازهــای  و  دوست داشــتن ها  عاقه هــا، 
چشــمانمان بخوانــد!  تعجــب نکنیــد، ایــن جملــه 
کــه  بــرای طنــز و شــوخی نبــود؛ بلکــه واقعیتــی اســت 
کنیــد ، آن را  گــر بــا دقــت بــه زندگــی خودتــان نــگاه  ا
کــه  می بینیــد. برخــی همســران فکــر می کننــد همیــن 
کنــار هــم هســتند، بــرای عمیــق شــدن رابطه شــان 
ــای  ــا از دنی ــم ت ــاز داری ــان ها نی ــا انس ــا م ــت؛ ام کافیس
عمیق تــر  ارتباطمــان  تــا  بگیریــم  کمــک  کلمــات 
هــم  قــدر  هــر  خوشــبخت  خانواده هــای  در  شــود. 
غ باشــد و هــر قــدر هــم  کــه زن و شــوهر سرشــان شــلو
کــه فرزنــدان جــذب دنیــای مجــازی شــده باشــند، 
ــود دارد.  ــم وج ــا ه ــو ب گفت وگ ــرای  ــی ب ــم زمان ــاز ه ب
بــدون  را  حرف هایشــان  خوشــبخت  خانواده هــای 
سانســور، می زننــد و همیــن حرف زدن هــای ســاده 

کنــار هــم دور شــوند. نمی گــذارد از 
   نمکدان زندگی

گــر  کــم. ا نمــک بــرای بــدن الزم اســت، امــا خیلــی 
کنیــد، انــواع  کمــی  بیــش از حــد از نمــک اســتفاده 
کــم آن  بیماری هــا بــه ســراغتان می آیــد؛ امــا مقــدار 
شــنیده اید  حتمــا  اســت.  الزم  غــذا  چاشــنی  بــرای 
اتفاقــا   . اســت  زندگــی  نمــک  دعــوا،  کــه می گوینــد 
در  و  نمی کننــد  دعــوا  هــم  بــا  هرگــز  کــه  همســرانی 
نــدارد وجــود  اختافــی  هیــچ  کــه   خانواده هایــی 
شرایطشــان  بــودن  آرام  و  خوشــبختی  بــر  دلیــل 
همســران  خانواده هایــی،  چنیــن  در  نیســت. 
هــم  دربــاره  و  نمی دهنــد  اهمیــت  هــم  بــه  دیگــر 
دیگــر  گونــه ای  بــه  هــم  فرزنــدان  نمی کننــد.  فکــر 
کمــی  چاشــنی  گاهــی هــم  قــرار دارنــد.  در حاشــیه 
بــا وجــود  بــرای روابــط الزم اســت و یــک خانــواده 
نمی تواننــد  مختلــف،  ســن های  و  جنســیت ها 
امــا  کننــد؛  زندگــی  هــم  بــا  اختافــی  هیــچ  بــدون 
توانایــی  خوشــبخت  خانــواده  ویژگــی  مهم تریــن 
بحــث  هــم  گــر  ا آن هــا  یعنــی  دعواســت؛  مدیریــت 
نمی کننــد؛  تحقیــر   ، دهــد  خ  ر برای شــان  جدلــی  و 
را  سرشــان  پشــت  پل هــای  و  نمی شــکنند  حرمــت 
خــراب نمی کننــد. نمــک را بــه میــزان الزم و در مواقــع 

بیشــتر. نــه  می کننــد  اســتفاده  ضــروری 
   یک من ، یک تو و یک ما

گذاشــتن  کت  بــه شــرا بــه معنــی  زندگــی مشــترک، 
بیــن  ایــن  در  امــا  اســت؛  بــا همســرمان  همــه چیــز 
از  مســتقل  انســانی  هــر  کــه  کــرد  انــکار  نمی تــوان 
کــودک از والدینــش  کــه  دیگــران اســت؛ همــان طــور 
یــا حتــی خواهــر یــا بــرادر دو قلویــش مســتقل اســت.  
کــه هــر یــک از  ایــن اســتقال بــه معنــی آن اســت 
کــه  داریــم  قلمرویــی  خــود  بــرای  تنهایــی  بــه  مــا 

ماســت. خــود  مخصــوص 
در  آن قــدر  شــوهر  و  زن  ازدواج  از  بعــد  نیســت  قــرار 
کــه دیگــر چیــزی از »مــن« قبــل  یکدیگــر حــل شــوند 
کــدام یــک  از ازدواجشــان باقــی نمانــد. آن هــا هــر 
بــا  ازدواج  از  بعــد  البتــه  کــه  دارنــد  »من«مســتقل 

می کنــد. فــرق  ازدواج  از  قبــل  »مــن« 

سبک زندگی

هر روز سیب بخورید

و  متعــدد  خــواص  از  مجموعــه ای  ســیب 
از  یکــی  و  دارد  خــود  در  را  مفیــد  ریزمغذی هــای 

می آیــد. حســاب  بــه  میوه هــا  بهتریــن 
و  غذا هــا  از  بســیاری  ترکیــب  در  میــوه،  ایــن  از   
دســرهای مختلــف نیــز اســتفاده می شــود. محققــان 
کــه  طــی ســالیان اخیــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
می توانــد  روز،  در  ســیب  یــک  حداقــل  خــوردن 
متاســفانه  امــا  بخشــد؛  بهبــود  را  بــدن  ســامت 
بســیاری از مــا چنــدان تمایلــی بــه ایــن میــوه و فوایــد 
گــر تاثیــرات بی نظیــر آن را  سرشــار آن نداریــم. شــاید ا
 بشناســیم، توجــه بیشــتری بــه مصرف آن نیز داشــته

باشیم. 
  تحریک سالمت مغز

پوســت  در  کرســتین  نــام  بــه  قــوی  کســیدان  آنتی ا
کــه بــرای محافظــت از ســلول های  ســیب وجــود دارد 
از  آزاد  رادیکال هــای  کســایش  ا برابــر  در  مغــزی 
ویتامیــن C موثر تــر اســت. مصــرف روزانــه یــک عــدد 
از  پیشــگیری  و  بــه حفــظ حافظــه مطلــوب  ســیب 

می کنــد.  کمــک  عصبــی  آســیب های 
  تاثیر ضد سرطانی

کــه  اســت  کســیدان هایی  آنتی ا حــاوی  ســیب 
باعــث  کــه  را  آزاد  رادیکال هــای  مولکول هــای 
بیــن  از  می شــوند،  ســرطانی  ســلول های  پیشــرفت 
نیــز  ســیب  پوســت  در  موجــود  ترکیبــات  می بــرد. 
کولــون  کبــد،  نقــش مهمــی  در پیشــگیری از ســرطان 

دارد.  ســینه  و 
ک سازی عروق   پا

اســت  قــادر  نــام پکتیــن در ســیب  بــه  فیبــر  نوعــی 
کــه در طوالنی مــدت  کلســترول بــد خــون را  ســطح 
کاهــش دهــد.  باعــث بســته شــدن عــروق می شــود، 
از  مانــع  نیــز  آن  کســیدان های  آنتی ا عــاوه،  بــه 
چســبیدن چربی هــا بــه دیــواره رگ هــا می شــود و بــه 
ایــن ترتیــب از سیســتم قلبــی و عروقــی محافظــت 

می کنــد. 
کاهش خطر ابتال به دیابت   

کمتــر از دیگــران  کــه روزانــه ســیب می خورنــد  افــرادی 
در معــرض خطــر ابتــا بــه دیابــت هســتند. پکتیــن بــه 
کمــک می کنــد؛ زیــرا باعــث  تنظیــم ســطح قنــد خــون 
حــل شــدن قند هــا و مــواد ســنگین ماننــد جیــوه و 

ســرب می شــود. 
کاهش احتمال سکته های مغزی   

کســیدانی و ریــز مغذی هــای ســیب  ترکیبــات آنتی ا
ــر اســت.  ــروز خونریزی هــای مغــزی موث کاهــش ب در 
کــه توســط دانشــمندان هلنــدی صــورت  تحقیقــی 
ــار مصــرف  کن کــه در  گرفــت نشــان می دهــد افــرادی 
ســیب  زیــادی  مقــدار  ســبزیجات  و  میوه هــا  دیگــر 
ــر دچــار ناراحتی هــای عــروق  کمت مصــرف می کننــد، 

می شــوند.  مغــزی 
  تنظیم عملکرد روده ها

بــرای  کــه  دارد  فیبــر  گــرم   ۵ تــا  ســیب  عــدد  هــر 
بــه  ابتــا  از  پیشــگیری  و  روده هــا  عملکــرد  تنظیــم 
اســت. ســیب  بیماری هایــی نظیــر هموروییــد الزم 
ماننــد یــک ضــد اســهال طبیعــی و ملیــن مایــم عمــل 
کولیــت و همچنیــن  می کنــد. ایــن میــوه بــرای بهبــود 

جلوگیــری از یبوســت بســیار مفیــد اســت. 
کاهش وزن کمک به    

کــه  نمی کننــد  علمی ثابــت  تحقیقــات  گرچــه 
ســیب یــک میــوه چربی ســوز طبیعــی اســت، امــا در 
رژیم هــای الغــری جایــگاه خاصــی دارد؛ زیــرا هضــم 
کالــری اســت و  کــم  غــذا را بهبــود می بخشــد، بســیار 
ــه  ــاد موجــود در آن احســاس ســیری ب ــر زی مقــدار فیب

کــه مانــع از پرخــوری می شــود.  همــراه مــی آورد 
کیفیت خواب   بهبود 

فســفر زیــاد ســیب، تــا حــدی تاثیــر آرام بخشــی دارد. 
خــوردن یــک عــدد ســیب قبــل از خــواب مفیــد اســت؛ 
زیــرا از اختــاالت خــواب ماننــد بی خوابــی پیشــگیری 
حافظــه  تقویــت  بــرای  فســفر  عــاوه،  بــه  می کنــد؛ 
توصیــه  نیــز  مغــزی  آســیب های  از  پیشــگیری  و 

می شــود. 
  مراقبت از سالمت دندان ها

طبیعــی  ک  مســوا عنــوان  بــه  ســیب  قدیــم  از 
کنــد  معــروف بــود؛ زیــرا می توانــد دندان هــا را تمیــز 
را  دنــدان  پوســیدگی های  عامــل  کتری هــای  با و 
و  دهــان  کامــل  بهداشــت  مطمئنــا  دهــد.  کاهــش 
کــه  مواقعــی  در  امــا  نمی کنــد،  تضمیــن  را  دنــدان 
ک و نــخ دنــدان نیســت، مفیــد  دسترســی بــه مســوا

بــود.  خواهــد 
 مفید برای استخوان ها

ســامت  بــرای  الزم  معدنــی  مــاده  تنهــا  کلســیم، 
اســتخوان ها نیســت؛ در واقــع، ســیب نیــز بســیار مفیــد 
ــت  ــر اس ــام ب ــه ن ــری ب ــاوی عنص ــرا ح ــود؛ زی ــد ب خواه
کــه نقــش بســیار مهمــی در ســامت اســتخوان ها دارد.

سالمت

یــک پســر 17ســاله هنــدی زبــان خــود را در یــک معبــد بــا 
تیــغ موکت بــری بریــد و آن را تقدیــم بــه خــدای هنــدو 

کــرد.
کــه دامنــه بســیار  خرافــات در هنــد از موضوعاتــی اســت 
و  عقب ماندگی هــا  منشــأ  کنــون  تا و  دارد  ای  گســترده 
کشــور  خســارات فــراوان معنــوی و مــادی بــه مــردم ایــن 

شــده اســت.
معبــد  بــه  عبــادت  بــرای  صبــح  کــه  شــهر  مــردم 
ــد  ــت جارخن ــدا در ایال ــا دوگ ــد، ب ــه بودن ــا رفت ماهدوگراه
هنــد و لکه هــای فــراوان خــون تــازه در معبــد مواجــه 
کــه جوانــی بی حــال و غرقــه در  شــدند و متوجــه شــدند 
کنــار خــود یادداشــتی  کنــار پاتیلــی نشســته و در  خــون در 

اســت: قــرار داده 
ج نکنیــد؛ مــن زبانــم را بــرای رضایــت  »لطفــا مــرا خــار
خــدای هنــدو بریــده ام.« مــردم بــا هماهنگــی مســئوالن 
کردنــد و  بــه بیمارســتان منتقــل  معبــد ایــن جــوان را 
کردنــد زبــان او را پیونــد بزننــد؛ امــا ایــن  دکترهــا تــاش 

اقــدام موفقیت آمیــز نبــود.
بســیار  کودکــی  از  فرزنــدم  گفــت:  پســر  ایــن  مــادر 
معتقــد بــه آییــن هنــدو بــوده اســت؛ ولــی هرگــز تصــور 
نمی کــردم چنیــن اقدامی بــرای رضایــت خــدای هنــدو 
نمی دانــم  امــا  نمی کنــم،  ســرزنش  را  او  دهــد.  انجــام 
نمی توانــد  دیگــر  او  شــد؛  خواهــد  چــه   سرنوشــتش 

کند. برنا صحبت 

پسر 17ساله هندی زبانش را برید

بــرای  کــه  آهــن  یــک مطالعــه جدیــد، قرص هــای  طبــق 
نهایــت  بــی  می شــوند،  اســتفاده  آهــن  کمبــود  درمــان 
کــه می تواننــد در مــدت ۱۰ دقیقــه  ک هســتند؛ چــرا  ــا خطرن

برســانند.  آســیب   DNA بــه 
جام جم ســرا از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
در  آهــن  مصــرف  انگلیســی،  محققــان  مطالعــه  طبــق 
دوزهــای تجویــز شــده، می توانــد موجــب آســیب ســلولی 

شــود.
روی  بــر  را  آهــن  تاثیــر  محققــان  تحقیــق،  ایــن  در 
ســلول های اندوتلیــل انســانی موجــود در رشــته رگ هــای 
 خونــی در محیــط آزمایشــگاه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار

 دادند.
آن هــا مقــداری دارونمــا و محلــول آهــن ۱۰ میکرومــوالر را بــه 
رشــته ســلولی افزودنــد؛ ســپس ژن هــای موجــود در ســلول ها 
دقیقــه  ۱۰ مــدت  در  کــه  دریافتنــد  و  کردنــد  مطالعــه   را 

ســلول قرارگرفتــه در معــرض محلــول آهــن، شــروع بــه ایجــاد 
کــرد.  DNA مکانیســم های ترمیــم

گفتــه محققــان دانشــگاه امپریــال لنــدن، پزشــکان بایــد  بــه 
ــتاندارد  ــای اس ــب درمان ه ــزی در قال ــن تجوی ــزان آه ــر می ب
کــه آهــن می توانــد تاثیــر بــدی  نظــارت داشــته باشــند؛ چــرا 

بــر بــدن انســان داشــته باشــد.
کــه  آهــن، مولفــه اصلــی هموگلوبیــن اســت؛ رنگدانــه ای 
بــا  کمبــود آهــن غالبــا  مســئول رنــگ قرمــز خــون اســت. 
 تولیــد هموگلوبیــن تداخــل پیــدا می کنــد و موجــب »آنمــی« 

می شود. 
 مشــخصه بروز آنمی  یا همان کم خونی، احســاس خســتگی
گرفتگــی عضــات پــا و صــورت  ســرگیجه، تنگــی نفــس، 

رنــگ پریــده اســت.
پزشــکان ســوی  از  آهــن  مکمل هــای  تجویــز  بــر   عــاوه 
بــه  هــم می توانــد  ســبزیجات  و  میوه هــا  بعضــی  مصــرف 

کنــد.  کمــک  کمبــود آهــن  مقابلــه بــا 
 سبزیجات برگ سبز، خرما و چغندر از جمله مواد حاوی آهن

 هستند.

دیگر از قرص آهن استفاده نکنید!

وضعیت آب و هوا

یکشــــنـبه  2 اسفندماه  139۴ info@eskimia.ir

گفــت: ســهم  مشــاور مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون 
درصــد   6 تنهــا  خــون  اهــدای  در  ایرانــی  زنــان  کنونــی 
کیمیــای وطــن، دکتــر فرزیــن بلوچــی  گــزارش  اســت. بــه 
گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: ســاالنه دو میلیــون نفــر در  در 
ایــران بــرای اهــدای خــون بــه پایگاه هــای انتقــال خــون 
کــه ســهم مــردان در ایــن چارچــوب 94  مراجعــه می کننــد 

درصــد اســت.
را  زنــان  در  خــون  اهــدای  بین المللــی  شــاخص  وی 
کاهــش  کــرد: یکــی از دالیــل  15 درصــد اعــام و بیــان 
ویژگی هــای  خــون،  اهــدای  امــر  در  زنــان  مشــارکت 
گاهــی و تــرس از ایجــاد  فیزیزلوژیــک اســت؛ امــا فقــدان آ
خــون  اهــدای  در  ایرانــی  زنــان  شــده  باعــث  مشــکل، 
ــط عمومــی  کل رواب ــر  کــم مشــارکت داشــته باشــند. مدی

گفــت: ارتقــای ســهم زنــان ایرانــی   ســازمان انتقــال خــون 
در امــر اهــدای خــون، نیازمنــد فرهنگ ســازی اســت؛ در 
کشــور، مشــارکت زنــان در  بعضــی مناطــق ماننــد غــرب 

امــر اهــدای خــون نســبتا مطلــوب اســت.
کشــور  ح نــذر خــون در ســطح  وی در ادامــه از اجــرای طــر
ح  طــی دو ســال اخیــر خبــر داد و افــزود: در قالــب ایــن طــر
طــی روزهــای خــاص مذهبــی، ماننــد عاشــورا و تاســوعا 
ازدحــام زیــادی در پایگاه هــای انتقــال خــون در ســطح 
تبدیــل  و  دریافــت  کــه عمــا  کشــور مشــاهده می شــود 
آن بــه فرآورده هــای خونــی بــرای همــه مراجعــان میســر 

نیســت.
اهــدای  نــذر  مــردم  ترتیــب  بدیــن  داد:  ادامــه  بلوچــی 
خــون می کننــد و در پایــگاه مربوطــه از آنــان ثبــت نــام 

می شــود تــا در روزهــای بعــد از داوطلبــان فراخــوان بــه 
عمــل آیــد.

وی از نــذر خــون 12 هــزار نفــر طــی ســال جــاری در ســطح 
گفــت: بــا ایــن هــدف بــه دنبــال  کشــورمان خبــر داد و 
ج از  کــه اهــدای خــون هیجانــی و در خــار آن هســتیم 

کاهــش یابــد. اســتانداردهای الزم 
مشــاور مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون افــزود: خــون 
دریافتــی بــا انجــام عملیاتــی تبدیــل بــه فرآورده هــای 
توانایــی  حــد  از  خــون  دریافــت  گــر  ا و  می شــود  خونــی 
فرآورده هــای  بــه  تبدیــل  آن  از  بخشــی  شــود،  بیشــتر 

مفیــد خونــی نمی شــود و عمــا هــدر مــی رود.
خــون  انتقــال  کل  مدیــران  اجــاس  نهمیــن  و  بیســت 

ادامــه دارد. بــه مــدت دو روز در مشــهد  کشــور 

سهم زنان در اهدای خون
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 ابری

ــه  ک ــاله دارم  ــری ۷س   دخت
می کنــه؛  پرخاشــگری  خیلــی 
کــه حــرف مــا بــاب  بیشــترمواقع 
و  باعصبانیــت  نباشــه،  میلــش 
داد زدن و بعضــی مواقــع بــا لگــد 
زدن اعتــراض خــودش رونشــون 
کنید  میــده. لطفــا راهنماییمون 

کنیــم؟  ــا او رفتــار  کــه چگونــه ب
کــودکان، بایــد  در برخــورد بــا رفتارهــای پرخاشــگرایانه 
کوچک تریــن رفتارهــای درســت  کنیــد حتــی بــه  ســعی 
حــد  در  و  کنیــد  شــان  تشــویق  و  توجــه  آنــان  مثبــت  و 
ممکــن، بــه رفتارهــای منفــی آن هــا بی توجهــی نشــان 
دهیــد. تشــویق می توانــد راه بســیار خوبــی بــرای انگیــزه 
کــه تغییــر رفتــار  دادن باشــد. البتــه بــه بایــد داشــته باشــید 

گذشــت زمــان و صبــر  کار بســیار دشواریســت و نیــاز بــه 
بــه یــک  کــودک پرخاشــگر  فراوانــی دارد. تبدیــل یــک 
کــودک آرام، یــک شــبه اتفــاق نمی افتــد. در برخــورد بــا 
گرفتــن ســن آن هــا بــه  کــودکان پرخاشــگر، بــدون در نظــر 

کنیــد: توصیه هــای زیــر توجــه 
کنید. - ابتدا کودک را به آرامش دعوت 

کــودک را  ــا آرامــش، امــا جــدی،  کامــا  آرام، ب - در جــوی 
کنیــد. بــه ســکوت تشــویق 

کنیــد و یــاد آور  - احســاس خــود را از عملکــرد او بیــان 
کــه انجــام می دهــد، ناراحــت هســتید. کاری  از  شــوید 
ــگر ــودک پرخاش ک ــه  ــر و تنبی ــخر، تحقی ــد، تمس  - از تهدی

به طور جدی خودداری کنید.
ک و مشــکل آفریــن در خانــه از جملــه  - وســایل خطرنــا

ج ســازید. شکســتنی ها را از دســترس او خــار
او  از  و  بگیریــد  آغــوش  در  را  او  امــکان،  صــورت  در   -

بگیــرد. آرام  و  کنــد  ســکوت  کــه  بخواهیــد 
کنیــد و بگوییــد بــه دلیــل  - عاقــه  خــود را بــه او بیــان 

رفتــار بــدش، از او ناراحتیــد.
- علت رفتارش را بپرسید.

ــب  ــرده و عواق ک ــه  ک کاری  - او را از 
کنیــد. گاه  ــی آن، آ احتمال

چگونــه  درخصــوص   -
داشــتن  و  خــود  کــردن  کنتــرل 
برخــورد  و  اعتمادبه نفــس 
ناموفقیت هــا و  مســایل   بــا 

او را آموزش دهید.
- دالیــل خــود را مبنــی بــر بــد بــودن رفتــارش، عنــوان و 

ــد. کنی ــو  ــر را بازگ ــای بهت راه ه
گــوش داده  - بــرای اطمینــان از اینکــه بــه حرف های تــان 

یــا نــه، از او بخواهیــد حرف هــای شــما را تکــرار کنــد.
کــه باعــث بــروز چنیــن  - تــا حــد ممکــن، محرک هایــی را  
کنیــد.  رفتارهایــی می شــود، از محیــط پیرامونــش حــذف 
ماننــد  زنــده  و  مســتقیم  اســت  ممکــن  محرک هــا  ایــن 
رفتارهــای خــود پــدر و مــادر یــا غیرمســتقیم و از طریــق 

تلویزیــون، ســینما و... باشــد.
آمــاده  کــودک  می کنیــد  احســاس  کــه  مواقعــی  از   -

کنیــد. دوری  اســت،  پرخاشــگری 
کــه باعــث ناراحتــی اش  کــودک بخواهیــد مســایلی را  - از 
بــا  تــا  بگــذارد  میــان  در  شــما  بــا  راحتــی  بــه  می شــود، 

کنیــد. یکدیگــر راه حلــی بــرای آن پیــدا 
کــودک از نظــر جســمی ضعیف  گــر احســاس می کنیــد  - ا

کنیــد. اســت، تقویتــش 
کــودک دچــار بحران هــای عاطفــی اســت، او را مورد  گــر   - ا

حمایــت عاطفی قــرار دهید.
کــودک از درک و یادگیــری او  کــه مشــکل  - در صورتــی 
نشــأت می گیــرد و امــکان برخــورد بــا مشــکات پیش آمــده 
ــع را از ســر راه  ــا موان کنیــد ت کمــک فکــری  ــه او  ــدارد، ب را ن

ــردارد. ب

کودکان شیوه برخورد با رفتارهای پرخاشگرایانه 

گنبد و دو مناره مسجد جامع شهرستان یزد

ـــمـــاره 98 ســـــال دوم                ݡسݒ

سر اژدها
)انتهای دیوار چین(

دیــوار  نــام  کــه  می شــود  پیــدا  کســی  کمتــر 
چیــن را نشــنیده باشــد یــا عکس  هــای آن را 
کــه از مــاه هــم  ندیــده باشــد؛ امــا انتهــای آن 

کجاســت؟ قابــل مشــاهده اســت، 
بــه »ســر  کــه  از دیــوار چیــن  ایــن قســمت   
کیلومتــری   ۳۰۰ در  اســت  معــروف  اژد هــا« 
بوهــای  دریــای  کرانــه  در  بیجینــگ  شــهر 

اســت. شــده  واقــع 
 ســر اژد هــا در ایــن منطقــه بیســت متــر در 
کــه انــگار اژد هــا در حــال  دریــا پیــش رفتــه 
آب خــوردن اســت! ایــن قســمت از دیــوار در 
ســال ۱۹۰۰ تخریــب و بعد هــا توســط مــردم 

دوبــاره بازســازی شــد.
بزرگ تریــن  و  طوالنی تریــن  چیــن  دیــوار 
لحــاظ  ســازه مهندســی تدافعــی نظامــی  از 

اســت.  جهــان  در  ســاخت  زمــان 
ایــن دیــوار در نقشــه جغرافیایــی چیــن ۷۰۰۰ 
بــرای  را  آن  و  یافته اســت  امتــداد  کیلومتــر 
حفاظــت چیــن در مقابــل مهاجمــان مغــول 

ســاختند.

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
شیوه برخورد با رفتارهای ...

-« حدیث روز  »-
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نیت خوب، صاحب خویش را به بهشت مى برد.
نهج الفصاحه، ص143 ، ح3163
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