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فرهنگ تازه ای از مهربانی ایرانیان

دیواری به بلندای 
مهربانی

مدیر کل راه آهن استان اصفهان : 

 اصفهان به شبکه ریلی دو خطه 
مجهز می شود

 طنین تالوت قرآن در
  پرواز شرکت هواپیمایی

 اسالمی مالزی

تظاهرات مردم نیویورک در محکومیت 

نژادپرستی و دفاع از مسلمانان
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توصیه های های انتخاباتی آیت اهلل العظمی  مکارم شیرازی ؛ 

کاندیداها و احزاب از تخریب و تهمت زنی بپرهیزند

 تقدیم الیحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و

 پرورشی غیردولتی به مجلس

7
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سیاست هاي جدید ذوب آهن 

جهت بهینه سازي شبکه توزیع

ساالنه 1200 نفر در حوادث جاده ای 

کشته می شوند

شهر و استانها

راه و شهرسازی

علی  استاد  ارتحال  سالگرد  دومین  ماه  دی  سوم 
اکبر پرورش از مردان فرهنگ،جهاد و مبارزه،ادب 
و هنراست که به نوعی پدر معنوی تمام مجموعه 

های فرهنگی اصفهان به حساب می آید.
اصفهان  در   1321 سال  اکبرپرورش  علی  استاد 
رفیعائی  خانواده  به  پدری  طرف  از  آمد،  دنیا  به 
استاد  رفیعا،  میرزا  نوادگان  از  و  بود  منسوب 
از  و  می آمد  شمار  به  مجلسی  عالمه  بزرگ 

دائی های  کنار  در  سالگی   5 از  او  پرورش،  خانواده  به  مادری  طرف 
نقره  هنرمندان  از  همگی  که  پرورش  علی  و  حسن  نصراهلل،  خود، 
فعالیت و  درس  به  بودند،مشغول  مشهوراصفهان  ساز  ضریح  و   ساز 

 شد.
 تک فرزند بود و از سایه پدر محروم، مادر توجه ویژه ای به او داشت ولی 
کودکی اش با سختی، شیطنت و بازیگوشی توام بود ولی در عین حال 
به شعر و ادبیات عالقه وافری داشت. وی دوره ابتدائی را در دبیرستان 
مفید و تحصیالت دوره متوسطه را در دبیرستان های صائب،  علیه و 
کازرونی گذراند و سپس. در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان 
دوره لیسانس را طی کرده و پس از تحصیل دوره کارآموزی دبیری در 
دانشسرای عالی تهران، از سال ۴5 به صورت تمام وقت در آموزش و 

پرورش مشغول به کار شد. او شجاعانه...
2

مقام معظم رهبری:

  پرورش، در خدمت اسالم و
 ارزش های متعالی دین بود

ادامه در صفحه

  روزیادداشت  

و  نژادپرستی  و  جنگ  ضد  جنبش  مستقل  فعاالن  از  نفر  صدها 
از ۷۰ تشکل مردم نهاد صلح طلب، علیه  نمایندگان بیش  همچنین 
تبلیغات نژادپرستانه دونالد ترامپ، نامزد اصلی حزب جمهوری خواه 
شرکت  نیویورک  در  آمریکا،  جمهوری  ریاست  آتی  انتخابات  در 

کردند.
فعاالن مستقل جنبش ضد  از  نفر  کیمیای وطن، صدها  گزارش  به 
تشکل   ۷۰ از  بیش  نمایندگان  همچنین  و  نژادپرستی  و  جنگ 

مردم نهاد صلح طلب که اسامی برخی از آنها ...
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آرزوی صهیونیست ها برای 
انتخابات ایران  

برگزاری  است،  اهمیت  حایز  و  مهم  بسیار  ایران  در  روزها  این  آنچه   
انتخابات آتی پارلمانی و خبرگان در این کشور می باشد که قرار است 
در ماه فوریه ۲۰۱۶ برگزار  شود. سوالی که مطرح می شود این است که 
انتخابات مجلس خبرگان در شکل دهی به آینده ایران چه نقشی ایفا 
می کند؟ مجلس خبرگان وظیفه انتخاب جانشین رهبر ایران را برعهده 
دارد. یک روزنامه صهیونیستی انتخابات مجلس و خبرگان را بسیار مهم 
ارزیابی کرد. »اسرائیل نشنال نیوز« در گزارشی نوشت: آنچه این روزها 
در ایران بسیار مهم و حایز اهمیت است، برگزاری انتخابات آتی پارلمانی 
و خبرگان در این کشور می باشد که قرار است در ماه فوریه ۲۰۱۶ برگزار 
 شود. سوالی که مطرح می شود این است که انتخابات مجلس خبرگان در 
شکل دهی به آینده ایران چه نقشی ایفا می کند؟ مجلس خبرگان وظیفه 

انتخاب جانشین رهبر ایران را برعهده دارد. 
سیستم سیاسی ایران طوری طراحی شده است که رهبر نقش بسیار 
که  است  دلیل  همین  به  دارد.  کشور  سرنوشت  تعیین  در  زیادی 
در  تاثیرگذاری  و  مهم ترین  از  یکی  احتماال  خبرگان،  آینده  انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  ولی  داشت.  خواهد  ایران  اسالمی  جمهوری  تاریخ 
نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چرا که پارلمان راه را برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ ایران هموار خواهد کرد. روزنامه  
صهیونیستی در ادامه نوشت: واقعیت این است که اگر ]…[ و متحدانش 
دست باال را در انتخابات پارلمانی داشته باشند، آنها می توانند موقعیت 
بهتری برای به چالش طلبیدن دیگر مراکز قدرت و پیشبرد دستور کار 
خود داشته باشند. ولی اگر خالف این وضعیت اتفاق بیفتد، ]…[ پس از 

این در مقابل مخالفان در موضع ضعف قرار می گیرد.

در تشیع انگلیسی، آرمان های ناب اسالمی مانند ظلم ستیزی، دفاع از 
مظلوم، وحدت و رحمت حذف می شوند در مقابل تعصب بی مورد؛ دارای 
افکار انحرافی هستند، با واسطه، خواسته یا ناخواسته در خدمت سرویس های 
به عنوان  جاسوسی و استعماری هستند.به گزارش کیمیای وطن، تشیع 
مسیر حقیقی اسالم، ریشه در مبانی نظری و عملی مکتب پیامبر)ص( دارد. 
التزام به این عقاید و رفتارهای برخاسته از آن باعث سعادت دینی و دنیوی 
می شود؛ خصوصا در عرصه اجتماعی و سیاسی، هر چه التزام عملی بیشتر 
باشد، اهداف اسالمی بیشتر در دسترس خواهد بود؛ هر چه زاویه بیشتری 
از این معیارها ایجاد شود، از اهداف اسالم دور می شویم و حاصل این زاویه، 
نزدیک شدن به جاهلیت و بهره برداری بیشتر دشمنان اسالم از آن خواهد 
بود. همانگونه که سران کفر و صاحبان سرمایه و قدرت در دوران جاهلیت 
از نمادها و عبادات دینی به سود خود بهره می بردند، در عصر ما نیز برخی 
تفسیرها و برداشت ها از موضوع والیت و امامت و چگونگی رابطه امام و امت 
سبب شده است که به نام بهره گیری و پیروی از اهل بیت و وفاداری به عشق 
اهل بیت، کارهایی انجام شود که سبب افتراق امت اسالم و به هدر رفتن 

جان، ناموس و منافع عظیم مسلمانان و امت اسالمی می شود.
 برخی از تجربه ها به نام اسالم که به تشیع انگلیسی معروف شده اند، از 
این  جمله  از  می کنند؛  سوء بهره برداری  اسالمی-شیعی  مناسبت های 
مناسبت ها، نهم ربیع االول است که به نام سالروز آغاز امامت امام عصر)عج( 
مزین شده است؛ اما بنابر برخی از ادله ضعیف به کشته شدن یکی از خلفا 
به بهانه جشن و سرور و احیای امر اهل بیت، گفتارها و رفتارهایی نسبت به 
مقدسات دیگر مذاهب اسالمی واقع می شود که توهین آمیز و تفرقه افکنانه 
است. آنچه در ادامه می آید بخش پایانی »بررسی فرصت ها و چالش های نهم 
ربیع االول به عنوان آغاز سالروز امامت امام عصر)عج(« به قلم جواد اسحاقیان 

و حجت حیدری چراتی از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت است: 
*پیشینه توجه علمای دین به موضوع اتحاد

 علمای اسالم در طول تاریخ به موضوع حفظ ابهت امت اسالمی و جلوگیری 
از استیالی کفار اهتمام خاصی داشته اند؛ به عنوان نمونه ذکر می کنیم: در 
دوران مشروطه نیز مراجع تقلید شیعه، بیانیه ای جهت حفظ وحدت اسالمی 
صادر کردند و نوشتند: »چون دیدیم که اختالف فرقه های پنج گانه مسلمین 
)اختالفاتی که مربوط به اصول دیانت نیست(، موجب انحطاط دول اسالم 
و استیالی خارجیان شده است، به جهت حفظ کلمه جامع دینیه و دفاع از 
شریعت محمدیه، فتاوای مجتهدین عظام که روسای شیعه جعفریه هستند 
اسالم...  به حبل  تمسک  وجوب  بر  نموده  اتفاق  اهل سنت،  مجتهدین  و 
اتفاق شد بر وجوب اتحاد تمام مسلمین در حفظ اصل اسالم و نگهداری 
جمع مملکت های اسالمی از تشبهات دول بیگانه و حمله های سلطنت های 
صلیبیه، متحد شد رای جمیعا برای حفظ حوزه اسالمیه بر اینکه تمام قوت 
و نفوذ خود را بر این خصوص مبذول داریم و از هیچ گونه اقدامی که مقتضی 
است، فروگذار نکنیم... چنانچه حق تعالی فرموده اشّداء علی الکفار رحماء 
بینهم و متذکر می سازیم عامه مسلمانان را به برادری که خداوند بین تمام 
مومنین بست و اعالن می کنیم وجوب اجتناب از چیزهایی که موجب نفاق و 
شقاق است...«، آیت اهلل نوراهلل نجفی اصفهانی، آخوند خراسانی، سیداسماعیل 

صدر، شیخ الشریعه اصفهانی و شیخ عبداهلل مازندرانی از امضا کنندگان این 
بیانیه بودند.

 *مقام معظم رهبری: شناخت ترفندهای تفرقه افکنانه دشمن
 ... دشمنان دنیای اسالم دنبال این فکرند، دنبال این نقشه اند. خوب فهمیدند 
که اگر در دنیای اسالم، مذاهب اسالمی گریبان یکدیگر را بگیرند و کشمکش 
را شروع کنند، رژیم غاصب صهیونیست نفس راحتی خواهد  با همدیگر 
کشید؛ این را خوب فهمیدند؛ لذا از یک طرف گروه های تکفیری را به راه 
می اندازند که نه فقط شیعه را تکفیر کنند، بلکه بسیاری از فرق اهل سنت 
را هم تکفیر کنند؛ از آن طرف هم یک عده مزدور را به راه بیندازند که برای 
این آتش هیمه فراهم کنند، بنزین روی آتش بریزند که می بینید، می شنوید 
یا خبر دارید. وسایل ارتباط جمعی و رسانه در اختیار اینها می گذارند؛ در 
کجا؟ در آمریکا! در کجا؟ در لندن! آن تشیعی که از لندن و از آمریکا بخواهد 
برای دنیا پخش بشود، آن تشیع به درد شیعه نمی خورد.... به این }نکته{، 
هم شیعه توجه کند هم سنی، فریب بازی دشمن را نخورند؛ آن تسننی که 
آمریکا از آن حمایت می کند و آن تشیعی که از مرکز لندن صادر می شود به 
دنیا، این ها مثل هم هستند، هر دو برادران شیطان هستند و هر دو عوامل 
آمریکا و غرب و استکبار هستند. برخی از علمای دیگر هم کمک و همیاری 
به این جریان را تعاون بر اثم دانسته اند و در فتوای خود کمک به این جریان 
و صرف وجود شرعی به این ها را مجزی ندانسته اند. آیت اهلل محقق کابلی از 

این دسته است.
 *آیت اهلل مکارم شیرازی: شناخت مزدوران دشمن

 ایشان در مورد فعالیت برخی شبکه های خارج از کشور که در مورد تشیع 
مطالب خاص دارند، چنین می گویند: اخیرا یک آدم بی سواد و روحانی نما در 
لندن به نام شیعه به مقدسات برخی از مذاهب اهانت کرده، نسبت های ناروا 
و عجیبی به یکی از همسران پیامبر داده و فحاشی عجیبی به آن ها نموده 
است. این آدم یا مزدور و مامور است یا سفیه و دیوانه؛ اما از او نادان تر برخی 
از علمای وهابی هستند که به استناد این حرف ها، گفته اند شیعیان باطن 

خود را آشکار کرده اند.
 *شهید مطهری: موانعی به رنگ دین

 ایشان با شناخت دقیق از انحرافاتی که توسط جاهالن در جامعه ایجاد 
می شود و زمینه ساز انحراف توده مردم می شوند، چنین می گویند: هر وقت 
جاهل ها و نادان ها و بی خبرها، مظهر قدس و تقوا شناخته شوند و مردم 
زیرک های  به دست  بدانند، وسیله خوبی  را سمبل مسلمان عملی  آن ها 
خویش  مقاصد  آلت  را  آن ها  همواره  زیرک ها  این  می افتد.  منفعت پرست 
واقعی  افکار مصلحان  از وجود آن ها سدی محکم جلوی  و  قرار می دهند 
می سازند. بسیار دیده شده است که عناصر ضد اسالمی رسما از این وسیله 
استفاده کرده اند؛ یعنی نیروی خود اسالم را علیه خود اسالم به کار بسته اند. 
استعمار غرب تجربه فراوانی در استفاده از این وسیله دارد و در موقع خود 

از تحریک کاذب احساسات مسلمین خصوصا در زمینه ایجاد تفرقه بین 
مسلمین استفاده می کنند. چقدر شرم آور است که مثال مسلمان دلسوخته ای 
در صدد بیرون راندن نفوذ خارجی برآید و همان مردمی که او می خواهد، 
او آن ها را نجات دهد با نام و عنوان دین و مذهب سدی در مقابل مذهب 
گردند، آری! اگر توده مردم جاهل و بی خبر باشند، منافقان از سنگر خود 

اسالم استفاده می نمایند.
 *جمع بندی تعریف و تمایز اسالم انگلیسی و اسالم ناب

 »تشیع انگلیسی« نام گروه یا سازمان مذهبی خاصی نیست، بلکه مجموعه 
افکار و رفتارهای انحرافی و افراط گرایانه هستد که در هر زمان، در دل جامعه 
شیعی رسوخ می کند. به عبارت دیگر در برابر اسالم ناب محمدی که مبتنی 
بر شناخت صحیح و قاعده مند و اجتهادی از متون اسالمی و سیره اهل 
بیت)ع( است، صورت دیگری از دین و به طور خاص، اسالم تشیع تعریف 
می شود که دارای شاخصه هایی است: آن ها ادعا می کنند از بدعت ها دورند، 
ولی در همان بدعت ها غرق شده اند. این معیار را امیرالمومنین )ع( متذکر 
شده اند. ارایه نوع خاص و مشمئز کننده از عزاداری ها به صورت رسمی و 
با پشتوانه فتوا، از بدعت های این جریان است )مانند قمه زنی - راه رفتن بر 
روی آتش و خار و شیشه به اسم عزاداری( و نیز توسعه دهه های عزاداری. 
مانند  و حذف می شود،  آن مخدوش  در  اسالمی  ناب  و  اصیل  آرمان های 
ظلم ستیزی، دفاع از مظلوم، عدم سلطه پذیری، وحدت و رحمت در مقابل 
تعصب بی مورد. دارای افکار انحرافی و افراطی هستند. با واسطه یا خواسته و 

ناخواسته در خدمت سرویس های جاسوسی و استعماری هستند. 
اهل عمل و جهاد و مجاهدت نبودن و تنها برای کارهای تبلیغی و صوری 
همیشه آماده اند؛ یعنی اهل گریه و مویه و مراسم ظاهری در موضوعاتی مانند 

امام حسین)ع( باشد، ولی در موقعیت واقعی جهاد حضور ندارند. 
ممانعت از شکل گیری یک حکومت مقتدر شیعی در منطقه است، مثال در 
ایران به بهانه برخورد آنان در کارهایی مانند قمه زنی، به توهین و تحقیر 
می پردازند و تضعیف حکومت شیعی ایران را دنبال می کنند؛ در حالی که 
افراد هم فکر و همراه این جریان ها در زمان طاغوت قایل بودند، باید حکومت 

طاغوت را حفظ کرد، چون به هر حال حاکم شیعی است.
ارایه وجهه حزبی برای تشیع، به جای آنکه آن را به شکل یک مذهب پایدار 
و اصیل معرفی کنند و نتیجه این خواهد شد که تصور امت اسالم آن باشد 
که نگاه شیعی حالت حزبی و اهل نزاع دارد.  فراهم کردن اسباب اهانت به 
اهل بیت )و لو ناخواسته( در جهان اسالم به واسطه کارهای این جریان ها 
و نقض غرضی که برای حمایت از اهل بیت داشتند. به عنوان نمونه: فخر 
رازی در تفسیر خود پس از بیان اینکه سب و دشنام، باعث بغض در گروه 
مقابل می شود و فرد به کفر گویی هم می افتد، بیان می کند: این از اموری 
است که مشاهده می شود بیشتر جاهالن و عوام شیعه شیخین را نزد سنی 
سب می کنند و او را به خشم می آورند؛ پس او نیز علی را سب می کند، 

وقتی از او می پرسند تو که علی را دوست داری، چرا او را سب کردی؟ 
در پاسخ می گوید: هدفم به خشم آوردن شیعیان است و هیچ کاری را برای 
به خشم آوردن شیعیان از این کار موثرتر ندیدم؛ چرا که آن ها بزرگان ما 
را لعن می کنند.با تصویرسازی خاص از تشیع، امکان جهانی بودن و قابلیت 

آموزه های آن برای جهانی شدن را مخدوش می کنند.
 وحدت ستیزی و تفرقه افکنی: این جریان ها همه مسایل را از محور اختالفات 
ارایه می کنند تا  شیعه-سنی مطرح می کنند. معنایی مخدوش از وحدت 
اعتراض و جبهه گیری های متقابل شکل بگیرد و معنای صحیح و مرسوم از 

وحدت را به دست کشیدن از عقاید شیعی تفسیر می کنند.
 بهانه جویی و وارونه سازی حقایق در موضوعات امت اسالمی: به عنوان نمونه 
برگزاری نماز وحدت شیعه و سنی را نوعی بدعت می خوانند و از آن سو، 
وقتی در اجتماعات مشترک )مانند همایش کنفرانس اسالمی( دو مذهب، 

نماز جدا می خوانند به تمسخر برنامه های وحدت می پردازند.
 تشکیل حکومت اسالمی را تحقق اهداف کمونیستی و وهابی می دانند؛ 
می شود،  مذاهب  تحریک  باعث  که  را  خود  تفرقه افکنانه  فعالیت های  اما 

هدایتگری و روشنگری جلوه می دهند.
ابن  با اصل فلسفه و عرفان به بهانه مغایرت کالم امثال   مخالفت 

عربی و .... با آموزه های اهل بیت )ع(
 انحصارگری شدید دینی که هرگونه قرائت مخالف خود را تا حد کفر و خروج 
از دین می رساند و آن ها را ملعون می خواند که این را زمینه تکفیر و تفسیق 
آن ها می داند و با اصطالحاتی مانند عمریه - دجالیه - بکریه و... می خواند؛ 
این افکار می تواند زمینه  حرکت های خشن و تروریستی برای پیروان آن ها 

را  فراهم آورد.
 ارائه چهره سکوالریستی از دین و تشیع؛ مخالفت با حکومت اسالمی فعلی 

ایران.
 اینکه وظیفه تشیع و عالمانش فقط ارشاد و تبلیغ است و دخالتی در امور 
سیاسی ندارند.   جریان شیعه انگلیسی و دیگر انواع اسالم آمریکایی همین 
مسیر را دنبال می کنند که نسبت به دشمنان اصلی دلسوزی و مسامحه 
تفکر  نمی دانند. همانگونه که  را مجاز  آمریکا  بر  اینکه مرگ  مانند  دارند، 
لیبرالی و انحرافی به گونه ای عمل می کنند که نسبت به حوادث غرب و 
آمریکا دلسوزی می کنند ولی از توجه به جنایات فلسطین، یمن و عراق و 
... غفلت می کنند، برخی دیگر هم در دعوای شیعه و سنی بسیار جدی و 
تسلیم ناپذیرند و برخورد با مذهب دیگر را مهم تر از برخورد با کفار می دانند.

 *نتیجه نهایی
 قال امیرالمومنین )ع(: لو سکت الجاهل ما اختلف الناس.

 امام علی )ع( فرمود: اگر جاهل سکوت می کرد، مردم اختالف نمی کردند، 
سبب بسیاری از اختالفات، سخن های ناآگاهانه است. بنابراین جهالت برخی 
نفوذ  پروژه  که  می شود  باعث  مسلمین  جامعه  در  عوام  پیروی  و  خواص 
دشمنان در صفوف مسلمین تسهیل شود و ظرفیت های بزرگ اسالم در 
معرض خطر قرار بگیرد و همه این نفوذ به نام و رنگ دینی اسالم و شیعی 

واقعی شود.فارس نیوز

مقام معظم رهبری:

 پرورش، در خدمت اسالم و 
ارزش های متعالی دین بود

فداکار  سربازی  عنوان  به   4۰ دهه  از    :1 صفحه  از  ادامه   
بانطقی  و  پوشید  رزم  لباس  راحل)ره(  امام  اسالمی  نهضت  برای 
بازار و  خیابان  دانشگاه،  و  مدرسه  در  را  شاگردانش  انبوه   گویا 

او  انقالب و عشق به والیت نشاند؛  الهی،   بر سر سفره..معارف 
تا آخرین لحظه های حیات، افتخار آفرینش، وفادار به انقالب 

و والیت بود.
 استاد پرورش از دوره  نوجوانی و تحت تاثیر روحانیت محله 
پدری، پس از کسب مطالب اولیه دینی به فعالیت در مجامع 
همان  اهل  که  بهشتی  دکتر  آیت اهلل  شهید  پرداخت.  دینی 
در  داشت،  اشتغال  تدریس  و  تحصیل  به  قم  در  و  بود  محله 
ارتباط  با جوانان محله و شهر  اصفهان  به  مسافرت های خود 
برقرار می کرد و بدینگونه رابطه نزدیک استاد سید اکبر پرورش 
با شهید آیت اهلل بهشتی آغاز شد. این رابطه تا زمان شهادت آن 
بزرگمرد در هفتم تیر سال ۱۳۶۰، ادامه یافت. پرورش پس از 
برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری در خرداد ۶۰ و انتخاب 
و  آموزش  وزیر  به سمت  ریاست جمهوری،  به  رجایی  شهید 
تحمیلی  شروع جنگ  اول  هفته های  گردید.  انتخاب  پرورش 
از  منتظری  محمد  شهید  و  پرورش  استاد  ایران،  علیه  عراق 
سوی مجلس شورای اسالمی جهت عضویت در شورای عالی 
عالی  شورای  در  عضویت  طول  در  وی  شدند.  برگزیده  دفاع 
دفاع، ضمن حمایت از نیروهای مردمی بسیج و سپاه در جهت 

هماهنگی ارتش و سپاه تالش کرد.
 وی در طول دوران ریاست جمهوری بنی صدر و در هنگامی 
که تنش های سیاسی داخلی همزمان با جنگ افزایش می یافت، 
به تبعیت از حضرت امام خمینی ) قدس سره( در جهت حفظ 

وحدت و آرامش تالش کرد.
 استاد سید اکبر پرورش به عنوان نائب رییس مجلس شورای 
اسالمی و عضو شورای عالی دفاع در مذاکرات سیاسی هشت 
کشور اسالمی و نخست وزیر سابق سوئد با ایران درباره مسایل 
از  بنی صدر  برکناری  از  داشت. وی پس  فعال  جنگ حضور 
به  رجایی  شهید  انتخاب  و   ۶۰ خرداد  در  جمهوری  ریاست 
ریاست جمهوری به سمت وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.

 استاد در دوره های سوم و چهارم مجلس شورای اسالمی ضمن 
انجام وظایف نمایندگی برای دفاع از اصول ناب اسالم محمدی 

)ص( و انقالب اسالمی اقدام کرد.
 پرورش در سال های بعد از ۷۵ فعالیت های بنیادین فرهنگی و 
سیاسی را دنبال نمود. می توان گفت در کارنامه زندگی ایشان 
انقالب  برای  کادرسازی  و  نفوس  تربیت  سال  چهل  از  بیش 

اسالمی دیده شود.
برای  تالش  در  بیماری،  طوالنی  دوره  از  پیش  تا  پرورش   
بود.  رهبری  و  امام  خط  پیرو  نیروهای  مجدد  سازماندهی 
بصیرت دهی سیاسی در فتنه ۸۸  و تاکید بر وحدت جریان های 

مذهبی، از دیگر شاخص های حیات سیاسی ایشان است.
بود که در جریان  انقالب اسالمی  از مبارزان   استاد پرورش، 
انقالب اسالمی تالش های بسیاری برای پیروزی انقالب انجام 
داد. وی ششم دی ماه سال 9۲، به علت شدت بیماری در ۷۱ 
سالگی در بیمارستان شهید صدوقی اصفهان به ملکوت اعلی 

پیوست.
 با توجه به ویژگی های شاخص این بزرگ مرد، اظهار نظرهایی 
از سوی مقام های کشورمان درباره توصیف شخصیت این استاد 

مطرح شده است.
«« پرورش با همه توان به کشور و ملت خود خدمت کرد

اکبر  فرمایند:  می  پرورش  استاد  درباره  رهبری  معظم  مقام   
پرورش، چهره محترم و اثرگذاری که بخش اعظم عمر با برکت 
خود را درخدمت اسالم و ارزش های متعالی دین گذرانید؛ لهجه 
صادق و دل با اخالص و خلق نیک را به ترویج و تحکیم انقالب 
و نظام اسالمی گماشت؛ تالش های مبارزاتی در دوران طاغوت 
را به خدمات ارزنده و مسئولیت های سنگین خود در قوه مجریه 
و قوه مقننه و شورای عالی دفاع در دوران جمهوری اسالمی 
پیوند داد و با همه توان به کشور و ملت خود خدمت کرد و 

سالمت و راحت خود را بر سر انجام وظیفه نهاد.
«« بهترین برکت برای پرورش خدمات ایشان به مردم 

بود
 حضرت آیت اهلل جوادی آملی از مراجع تقلید، درباره شخصیت 
پرورش می گوید: پرورش در عمر پر فضیلت خود به مردم و 

نظام خدمت کرد و این برای یک انسان بهترین برکت است.
 وی ادامه می دهد: مرحوم پرورش هم در دورانی که رسالت و 
ماموریت داشت، خدمت کرد و هم آن وقتی که وظیفه تبلیغ و 
تعلیم را بر عهده داشت؛ خدمت بهترین برکت برای آدمی است، 

انسان مگر چه می خواهد؟
 وی با بیان اینکه آقای پرورش در بعد تربیتی هم به واقع موثر 
بودند، افزود: ایشان طیف وسیعی از جوانان را در چندین دهه 
در راه اهداف اسالم و نظام تربیت کردند و خدا را شکر همه 

اینها برای ایشان ذخیره است.
«« تاثیر زیادي در تربیت کادر متدین در اصفهان داشتند

پرورش  استاد  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس   
تاثیر زیادي در تربیت کادر متدین  افرادي بودند که  از  یکي 
در اصفهان داشتند، می افزاید: خویشتن داري در گفتار و مراقبه 
لساني ای که استاد پرورش داشت به طوری بود که جلسه های 
سیاسي را به جایي تبدیل مي کرد که افراد با آرا مختلف مقابل 
اشتراکات  تا آن جایي که  را  پیوندهایشان  و  نگیرند  قرار  هم 

هست، حفظ کنند.
  علی الریجانی ادامه می دهد:  نیروهاي مخلص در مجلس، 
تاثیرگذار هستند؛  چرا که مجلس  مثل آقاي پرورش خیلي 
را  کشور  مصالح  که  معرفت  با  و  پخته  افراد  که  است  جایي 
درست تشخیص بدهند، جرئت و جسارت این را داشته باشند 

که اشکال و کژي را ببینند و بایستند.
«« پرورش، انسان سازی را به یادگار گذاشت

پرورش  اکبر  سید  درباره  رهبری  معظم  مقام  عالی  مشاور   
از جمله کسانی  از ما سبقت گرفت؛  اظهار می کند: پرورش 
به شمار می رود که رافت و رحمانیت را از خداوند خواسته اند؛ 
خدا  دین  برای  که  هستند  مجاهدانی  پرورش  نظیر  افرادی 
تاریخ،  برسد؛ در طول  به دستمان  تا دین خدا  تالش کردند 
و  ما  از  پیش  و همه کسانی که  دانشمندان  علما، همه  همه 
حجر مبارک  سوره  آیه  مصداق  داشتند،  ایمان  ما  از   بیش 

 هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان در محل وزارت امور خارجه میزبان 
همتای مغولستانی خود بود.

با  از دیدار  به گزارش کیمیای وطن،  محمدجواد ظریف پس   
»لوندگ پوروسورن« همتای مغولستانی خود در کنفرانس خبری 
گفتگوهای  گذشته  سال  چهار  طول  در  گفت:  وی  با  مشترک 
خوبی با مغولستان در زمینه های مختلف داشتیم؛ به ویژه در حوزه 
داشته  همکاری  می توانند  کشور  دو  انرژی،  و  معدن  کشاورزی 

باشند.
 وی افزود: امیدوارم با توجه به مشترکات زیادی که بین دو کشور 
وجود دارد، امکان گسترش روابط در همه زمینه ها وجود داشته 
منطقه  در  ثبات  و  صلح  افزایش  برای  فرصت  این  از  بتوانیم  و 

استفاده کنیم.
سوالی  به  پاسخ  در  خبری  کنفرانس  این  ادامه  در  ظریف   
دیپلماسی  حوزه  در  خارجه  امور  وزارت  برنامه های  درباره 
تدبیر  دولت  ابتدای  از  خارجه  امور  وزارت  گفت:  اقتصادی 
مهم  اهداف  از  یکی  عنوان  به  را  اقتصادی  دیپلماسی  امید  و 
به  خارجه  امور  وزارت  می دانید  که  همانطور  کرد.  انتخاب 
آن  با  اسالمی  انقالب  از  بعد  کشور  که  ویژه ای  شرایط  دلیل 
بر  که  مختلفی  فشارهای  و  تحمیلی  شرایط جنگ  بود،  مواجه 
روی کشور بود، در سطح بین المللی گرایش امنیتی و سیاسی 
تبدیل  توسعه ای  گرایش  یک  به  امر  این  که  داریم  نیاز  و   بوده 

شود.
 وی افزود: عملکرد سفارت خانه ها را بر اساس کمک آنها به اقتصاد 
مقاومتی طرح ریزی کرده ایم. سفارت های ما تسهیل کننده روابط 
بین بخش خصوصی و قسمت های دولتی هستند که می خواهند 

در کشورهای خارجی فعالیت کنند.
بخش  به  محدود  ما  کار  گفت:  همچنین  ایران  خارجه  وزیر 
اقتصادی نخواهد بود، اولویت ما همسایگان و بحران هایی هستند 

که برای حل آنها تالش می کنیم.
ظریف درباره نامه کری در خصوص مصوبه جدید کنگره آمریکا 
بحث  آمریکا  کل  نماینده  عنوان  آمریکابه  دولت  با  ما  گفت: 
آمریکا  دولت  نداریم.  آن  قوانین  و  کنگره  به  کاری  و  می کنیم 
وظایف مشخصی را بر اساس روابط و حقوق بین الملل و ضوابطی 
که در روابط بین دولت ها وجود دارد بر عهده دارد که خود دولت 
می داند،  خود  که  روش هایی  به  را  داخلی  مشکالت  باید  آمریکا 

حل کند.
 وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه افزود: تصمیم گیری داخلی 

نمی تواند هیچ دولتی را از تعهدات بین المللی مصون داشته یا 
آنها را از دوش یک دولت بردارد. این توقعی است که ما از دولت 

آمریکا داریم.
 وی با اشاره به اعالم رسمی وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه 
برجام  اجرای  راه  بر سر  مانعی  قانون جدید  داد  نخواهد  »اجازه 
باشد،« گفت: »این یک اعالم سیاست توسط دولت آمریکاست. 
ما باید ببینیم که این سیاست چگونه اجرا می شود. نحوه اجرای 
این سیاست و اینکه آیا دولت ایاالت متحده در ارایه ویزا تبعیضی 
اعمال می کند، تعیین کننده این خواهد بود که آیا نقضی صورت 

گرفته است یا نه.
ظریف در ادامه تصریح کرد: »اگر عین قانون کنگره اعمال شود، 
حتما نقض صورت گرفته است. اما اگر دولت از امکانات خودش 
استفاده کند و به مانند وزیر خارجه رسما اعالم کند که این قانون 
مانع از اجرای برجام نخواهد شد باید ببینیم که در عمل این کار 
را چگونه انجام خواهد داد و بر اساس آن تصمیم می گیریم که آیا 

نقض صورت گرفته است یا نه.«
 ظریف گفت: من هم مثل شما در اخبار شنیدم که گروهی از 
نمایندگان به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته اند. در جلسه 
بعدی کمیسیون نظارت این نامه اگر قرار باشد اعالم شود، ارایه 

و بررسی خواهد شد.
 وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: هیئت نظارت است که باید پس 
از ارایه گزارش ما درباره عملکرد طرف مقابل در نهایت تصمیم 

بگیرد که شرایط ما چگونه است.
 وزیر امور خارجه مغولستان نیز گفت: سال آینده چهل و پنجمین 
سال برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و مغولستان را جشن 

خواهیم گرفت.
از  را  همکاری  از  گسترده ای  امروز حوزه های  گفت:  پوروسورن   

منظر سیاسی و اقتصادی بررسی کردیم.
 وزیر خارجه مغولستان حوزه کشاورزی و صنعت نفت را به عنوان 
پتانسیل های همکاری ویژه بین دو کشور معرفی کرد.خبرگزاری تسنیم

اجرای قانون 
کنگره، به معنای 
نقض برجام  
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یادداشت

سیاست

حضرت عیسی بن مریم)ع( پیامبر بزرگ الهي 
و اولوالعزم، در روز ۲۵ دسامبر سال اول میالدي، ۶۲۲ 
سال قبل از هجرت پیامبر بزرگ اسالم)ص(، در بیت 

این  با  آمد.  دنیا  به  فلسطین  در سرزمین  واقع  لحم 
حال تاریخ تولد حضرت عیسي)ع( دقیق نیست و در 
قرن ششم قبل از هجرت، روز ۲۵ دسامبر به عنوان 
که  درصورتي  شد؛  برگزیده  )ع(  مسیح  میالد  عید 
تاریخ نویسان، معتقدند تولد ایشان 4 یا ۶ سال قبل 
از آن بوده است. حضرت عیسي)ع( به فرمان خداوند، 
به گونه اي اعجازآمیز از مادري باکره و مقدس متولد 
کرد  گفتن  به سخن  گهواره شروع  در  و سپس  شد 
را بشارت داد. زمان جواني حضرت  پیامبري خود  و 
یهودیان  است.  یهود  تاریخ  بحراني  دوره  عیسي)ع(، 
تحت سیطره رومیان چشم انتظار موعودي نجات بخش 
بودند؛ با این حال با ظهور مسیح)ع(، علي رغم دیدن 
با  باز هم  بر حق آن حضرت،  نشانه ها و معجزه های 

دوران  در  آن حضرت  برخاستند.  مخالفت  به  ایشان 
حیات خود به موعظه و شفاي بیماران مي پرداخت و 
در تعلیمات خویش، بیشتر از تمثیل بهره مي گرفت. 
همراه  به  اخالقي  مسایل  تبیین  فراوان،  معجزه های 
مثال ها، شفاي بیماران عالج ناپذیر و باالخره پافشاري 
بر اطاعت از شریعت و پرستش خداي یکتا باعث شد 
میاْن،  این  در  شوند.  وي جمع  گرد  زیادي  تعداد  تا 
داشتند؛  نام  حواریون  او  خاص  و  نزدیک  پیروان 
مسیح  بودند.  همراه حضرت  همیشه  که  نفر  دوازده 
)ع( که از ۳۰ سالگي به نبوت برگزیده شد، سرانجام 

مورد تهدید بزرگان یهود واقع شد و آنان تصمیم به 
مردم  این که  از  یهودي  زیرا سران  گرفتند.  قتل وي 
نگراني  احساس  مي شدند،  عالقه مند  عیسي)ع(  به 
کردند؛ مي دانستند اگر او را آزاد بگذارند، همه مردم 
بزرگان  از  یهودیان  رویگرداني  مي آورند.  ایمان  او  به 
برسند  نتیجه  این  به  یهود  تا سران  باعث شد  خود، 
قرباني  خود،  قوم  حفظ  براي  را  عیسي)ع(  باید  که 
را  حضرت  آن  خواستند  چون  حاْل،  آن  در  نمایند. 
از چشم ها  به  را  مسیح)ع(  خداوند  بردارند،  میان  از 
پنهان کرد و یهودیان فردي شبیه به عیسي)ع( را به 
صلیب کشیدند. در روایات اسالمي و شیعي، بازگشت 
عیسي)ع(، در زمان ظهور حضرت مهدي موعود )عج( 
نمازگزاردن آن حضرت پشت سر  به  و  تصریح شده 

امام عصر اشاره گردیده است. کتاب حضرت 
عیسي)ع( انجیل نام دارد. نام حضرت عیسي)ع( در 

سیزده سوره قرآن، 4۵ بار تکرار شده است.

تشیع انگلیسی را با این صفات بشناسید

میالد حضرت عیسی)ع(

اداره  و  تاسیس  الیحه  جمهوری،  رییس  روحانی،  حسن  دکتر   
مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی تشریفات 

قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.
دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ارایه الیحه مذکور به مجلس شورای اسالمی  از مهم ترین دالیل 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه  طریق  از  دولت  تصدی گری  کاهش  و  جویی  ۱-صرفه 

مشارکت عمومی
۲-اصل ضرورت مشارکت  بخش غیردولتی و ایجاد انگیزه به منظور 

ورود عالقمندان به امر تعلیم و تربیت
۳-بهره مندی از خالقیت ها و توانمندی افراد متعهد و عالقه مند در 

امر آموزش و پرورش
میان  آموزشی  کیفیت  افزایش  برای  هدفمند  رقابت  ایجاد   -4

مدارس
۵-حفظ دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی

در  گذاری  سرمایه  در  مردم  مشارکت  برای  فرصت هایی  ۶-خلق 
آموزش و پرورش

۷-ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش غیردولتی برای موسسان 
۸-پر کردن خال ناشی از اتمام مدت زمان اجرای آزمایشی قانون 

مذکور
امر  جهت  در  آزاد  های  آموزشگاه  ظرفیت های  از  9-بهره مندی 

آموزش و پرورش

و  نظارتی  نقش  شدن  رنگ  پر  و  دولت  حقوق  ۱۰-استیفای 
حاکمیتی دولت یا توسعه مشارکت مردم و خانواده ها 

توسعه  و  پرورش  و  آموزش  حاکمیت  اصل  کردن  ۱۱-قوی تر 
برنامه های بنیادی آموزش و پرورشی 

۱۲-ایجاد انگیزه ورود سرمایه گذاران در بخش فرهنگی با استفاده 
از تسهیالت و معافیت های مالیاتی

۱۳-ایجاد فرصت های شغلی و بهره مندی از ظرفیت نیروهای آزاد 
تحصیل کرده جامعه

۱4-ایجاد رقابت سالم علمی و حق انتخاب به خانواده ها جهت 
تحصیل دانش آموزان

۱۵-صرفه جویی و کاهش بار مالی دولت از طریق مشارکت عمومی
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است:

نظر به ضرورت مشارکت بخش غیردولتی در امر تعلیم و تربیت و به 
منظور صرفه جویی مالی و کاهش تصدی گری دولت در این زمینه 
و ایجاد رقابت هدفمند در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و 
توسعه برنامه های بنیادی آموزش و پرورش از طریق تاسیس و اداره 
مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی و لزوم قانونمندسازی 
نحوه تامین مالی و نظارت بر آنها و با توجه به اتمام مهلت اجرای 
مراکز  و  آموزشی  مراکز  مدارس،  اداره  و  تاسیس  قانون  آزمایشی 
از خأل  اجتناب  برای  و  آن  بعدی  اصالحات  و  غیردولتی  پرورش 

قانونی، الیحه مذکور طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

و  نژادپرستی  و  جنگ  ضد  جنبش  مستقل  فعاالن  از  نفر  صدها 
از ۷۰ تشکل مردم نهاد صلح طلب، علیه  همچنین نمایندگان بیش 
تبلیغات نژادپرستانه دونالد ترامپ، نامزد اصلی حزب جمهوری خواه 
در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، در نیویورک شرکت کردند.

جنبش  مستقل  فعاالن  از  نفر  صدها  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ضد جنگ و نژادپرستی و همچنین نمایندگان بیش از ۷۰ تشکل 
مردم نهاد صلح طلب که اسامی برخی از آنها ذیل این گزارش آمده 
است، در نیویورک علیه تبلیغات نژادپرستانه دونالد ترامپ نامزد اصلی 
حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایاالت متحده، 

شرکت کردند. 
کاظم آذین، به نمایندگی از کمپین »همبستگی با ایران« از جمله 

سخنرانان این تظاهرات بود. 
از فعاالن شناخته شده  و  ایاالت متحده  ایرانیان مقیم  از  آذین که 
مردم  خود  سخنان  طی  است،  کشور  این  در  جنگ  ضد  جنبش 
فلسطین، عراق و سوریه را قربانیان اصلی تروریسم پشتیبانی شده 
کردن  محکوم  ضمن  و  کرد  معرفی  متحده  ایاالت  دولت  توسط 
لغو  آمریکا خواستار  نژادپرستانه علیه مسلمانان مقیم  سیاست های 

فوری و بدون قید و شرط تمام تحریم ها علیه ایران شد.
سیاست ها و تبلیغات نژادپرستانه در ایاالت متحده طی ماه های اخیر 
و باالخص بعد از عملیات تروریستی در پاریس و سان برناردینو اوج 

گرفته است. 

افزایش  قبیل  از  است  اقداماتی  سیاست ها  این  تشدید  شاخص 
فعالین  تظاهرات  به  تیراندازی  پلیس،  توسط  سیاه پوستان  قتل 
حمله  مینیاپولیس،  در  دارد«  ارزش  سیاه  پوستان  »زندگی  جنبش 
به مساجد، آزار و اذیت مسلمانان در مسافرت های هوایی، مقررات 
ایاالت  به  ورود  ویزای  معافیت  لغو  و  مهاجران  برای  سخت گیرانه 
متحده برای شهروندان ۳۸ کشور در صورتی که طی ۵ سال گذشته 
کرده سفر  ایران  و  سودان  عراق،  سوریه،  مسلمان  کشورهای   به 

  باشند.
رونالد ترامپ به سخنگوی اصلی و مظهر تهاجم جدید نژادپرستانه 
کمپین  و  شده  تبدیل  متحده  ایاالت  درصدی  یک  حاکمه  هیئت 
تبلیغاتی خود را که از بیشترین پوشش رسانه ای در قیاس با سایر 
نامزدهای انتخابات برخوردار است، در این زمینه متمرکز کرده است. 
وی تا آنجا پیش رفته که علنا خواستار جلوگیری از مهاجرت مردم 
در  دسامبر   ۲۰ تظاهرات  است.  شده  متحده  ایاالت  به  مسلمان 
نژادپرستانه صورت گرفت  و  این حرکت های فاشیستی  به  اعتراض 
در  ترامپ«  مقابل »برج  از  تظاهرات که  این  در  و شرکت کنندگان 
نیویورک شروع شد و تا ساختمان های جدید خبرگزاری های فاکس و 

سی ان ان ادامه یافت شعارهای زیر را سردادند:
و  نژادپرستی  به  »نه  وی«،  رسانه ای  بلندگوهای  و  ترامپ  به  »نه 
جنبش  به  »نه  جنگ«،  و  پلیس  خشونت  به  »نه  مهاجرستیزی«، 

فاشیستی«.

تقدیم الیحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
غیردولتی به مجلس

تظاهرات مردم نیویورک در محکومیت نژادپرستی و دفاع از 
مسلمانان
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عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به اینکه فصل 
برداشت 20 روز گذشته پایان یافته، تاکنون وزارت 

جهاد کشاورزی آمار تولید را اعالم نکرده است.
کیمای وطن- علی حسینی عضو شورای ملی زعفران، 
در خصوص میزان برداشت طالی سرخ اظهار داشت: 
الی   15 حدود  در  برداشت  فصل  اینکه  به  توجه  با 
جهاد  وزارت  تاکنون  یافته،  پایان  گذشته  روز   20
طرفی  از  و  نکرده  اعالم  را  تولید  آمار  کشاورزی 
تشکل ها، تاجران و اتحادیه منتظر اعالم آمار از سوی 

وزارت جهاد هستند.
عملکرد  و  کشت  زیر  سطح  به  توجه  با  افزود:  وی 
از سال  بیش  در سال جاری  تولید  میزان  کشاورزان 
نظر  به  میدانی  اطالعات  اساس  بر  و  است  گذشته 
می رسد که در دو استان خراسان رضوی و جنوبی 
بیش از 300 تن زعفران تولید شده و از طرفی این 
امر منوط به آمار دقیق از سوی وزارت جهاد است تا 

صادرکنندگان تکلیف خود را بدانند.

مسبب  تولید  افزایش  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
تولید  افزایش  کرد:  بیان  است،  صادرات  افزایش 
عوامل  به  بلکه  نیست،  صادرات  افزایش  به  منوط 
دیگری همچون بازاریابی، بسترسازی مناسب و عدم 

قیمت های کاذب و نجومی بستگی دارد.
اطالعات کشاورزان،  به  توجه  با  ادامه گفت:  در  وی 
اما  بوده؛  کیلوگرم   4 حدود  هکتار  هر  در  ما  تولید 
معتقد هستیم که تولید پنج کیلوگرم زعفران در هر 

هکتار حد اعتدال است.
عضو شورای ملی زعفران یادآور شد: در واقع قبل از 
افزایش تولید باید برنامه مدونی برای افزایش صادرات 
خود داشته باشیم؛ به طوریکه بی محابا توسعه کشت 

محصول را نداشته باشیم.
حسینی با اشاره به قیمت های کاذب اظهار داشت: در 
واقع افزایش قیمت های کاذب، تنها منجر به رشد رقبا 
می شود و به همین خاطر الزم است که قیمت ها را 
مدیریت کنیم تا دچار چالش حضور رقبا در بازارهای 

هدف نباشیم.
وی گفت: در حال حاضر، قیمت ها ثابت نیستند به 
طوریکه با حضور دالالن شاهد قیمت های کاذب در 
بازار هستیم؛ اما نباید فراموش کرد که قیمت واقعی 
زعفران حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان و بیشتر 

از آن کاذب است.

 ADSL تاييد و تغيير ميزان شارژ درخواستي
هنگام تماس با سامانه 2020

میزان  تغییر  یا  تایید  امکان  مديرفناوري اطالعات مخابرات اصفهان: 
شارژ درخواستي توسط مشترکین ADSL هنگام تماس با سامانه 2020، 

فراهم شد.
با  به گزارش اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، مطابق 
بند 4 صورتجلسه 26 کمیته عالي صداي مشتري، اخذ تاییدیه میزان شارژ 
میزان  تغییر  امکان  و  پرداخت(  یا پیش  پرداخت  ADSL )پس  سرویس 
 )4 )کلید   IVR2020 با  تماس  هنگام  مشترك  توسط  درخواستي  شارژ 

فراهم گرید.
احمد شاه میرزایي مدیرفناوري اطالعات اظهار داشت: با تالش و پیگیري 
مدیریت و کارشناسان این حوزه، تغییرات الزم در سامانه 2020 صورت 

گرفته و ویژگي در نظر گرفته شده در این سامانه فراهم شده است.

 راهنمايي تلفني مشتركين ADSL در
 سامانه 2020 

بخش  اصفهان،  استان  مخابرات  شرکت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
راهنماي تلفني مشترکین ADSL در سامانه 2020 )کلید 7( ایجاد شد.

بخش  راه اندازي  داشت:  اظهار  اطالعات  فناوري  مدیر  شاه میرزایي  احمد 
محترم  رییس  دستور  پیرو   ،)Help(  2020 مشترکین  تلفني  راهنماي 
کمیته  جلسه  در  استان  مخابرات  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت 
راهبردي ADSL با تالش و پیگیري مدیریت و کارشناسان این حوزه، در 

سامانه 2020 )کلید 7( راه اندازي شد.

برگزاری مانور لحظه صفر در مخابرات 
اصفهان همراه با سراسر استان

معاون  اصفهان،  استان  مخابرات  شرکت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
استان  مخابرات  در  صفر  لحظه  مانور  برگزاری  از  مخابراتي  سیستم هاي 
هم زمان با هفته ایمني در برابر زلزله وکاهش اثرات بالیاي طبیعي )30 آذر 
لغایت 5 دي ماه( به منظور سنجش میزان آمادگي و سرعت عمل همکاران 

موثر در مدیریت بحران، خبر داد.
 اسماعیل قرباني عنوان این مانور را واقعه فرضی وقوع طوفان همراه با رعد 
و برق، اعالم کرد و افزود: وقوع  طوفان های سهمگین در مناطق مختلف 
ساله  همه  منطقه ای،  با سیل های  آن  هم زمانی  مواقع  بعضی  در  و  کشور 
موجب خسارات قابل توجهی می شود. وی ادامه داد: این حادثه ممکن است 
باعث معضالت ارتباطی از جمله انحراف آنتن ها و آینه های منعکس کننده، 
و  برق  قطع  دکل ها،  مهار  شل شدن  مخابراتی،  دکل های  سرنگونی 
آسیب دیدگی سیستم های رادیو و سایر تجهیزات مراکز تلفنی، آب گرفتگی 
معاون  شود.  نوری  فیبر  مسیرهای  قطع  و  مخابراتی  مراکز  و  حوضچه ها 
از جمله مستحکم  پیشگرانه  اقدامات  کرد:  تصریح  مخابراتي  سیستم هاي 
ایجاد  و  ارتباطی  پشتیبان  مسیرهای  ایجاد   ،outdoor تجهیزات  سازی 
برای زمان وقوع حادثه طوفان، می تواند در راستای کاهش  آمادگی الزم 
خسارات ناشی از این پدیده طبیعی موثر واقع شود. وی تمرین برای ارتقای 
سطح آمادگی و هماهنگي کارکنان جهت مقابله با حوادث ناشی از طوفان، 
سنجش میزان آمادگی و مهارت برای هماهنگی واحدهای شرکت کننده در 
مانور و بررسي عملکرد مدیریت بحران و عوامل اجرایي در مانور و مقایسه 

آن با شرایط واقعي حادثه  را به عنوان اهداف این مانور برشمرد.
قربانی تشریح کرد: برای اجرای این مانور پس از دریافت خبر وقوع حادثه 
یا جانشین وی،  و  مانور توسط مدیرعامل شرکت  اعالم شروع عملیات  و 
جلسه ستاد مدیریت بحران در شرکت مخابرات استان و شهرستان ها فورا 

تشکیل می شود.

صنعت سنگ محمود آباد در كشور 
شاخص است

امضای   درباره  معادن  کمیسیون   رییس  نایب  سرتیپی«  »ابوالقاسم 
ایتالیا در سطح وزرا گفت: واحدهای معدنی  و  ایران  بین  تفاهم نامه 
ایران   انجمن سنگ  در   فعال تری  نقش  توانند  می  اصفهان  استان  

ایفا کنند .
جدید  تجهیزات   و  ها  فناوری  با  سنگ بری  واحدهای  آشنایی  وی 
بخش سنگ را الزم و ضروری دانست و گفت: در دوران پررنگ تر 
شدن استخراج مواد معدنی به ویژه در بیست سال گذشته ،تاکنون در 
اقدام چندانی صورت  این بخش  فعالیت های  علمی  افزایش  سطح 

نگرفته است. 
وی تاکید کرد: در رابطه با روند سرمایه گذاری و با توجه به اینکه هیچ 
صنعتی مانند صنعت سنگ طی سه دهه اخیر رشد نکرده، در حال 
حاضر نیاز به مدل گروهی، برای سوددهی بیشتر به شدت احساس 

می شود.
»محمدیوسف صدیقی« مسئول کمیته سنگ های تزیینی کمیسیون 
نیز، خواستار ایجاد مراکز آموزشی در تهران و اصفهان برای برگزاری 
دوره های آموزشی معدنی و سنگ های تزیینی بر اساس تفاهم نامه 

همکاری بین ایران و ایتالیا شد.
»شهریار شعبانی« دیگر عضو کمیته با اعالم اینکه شهرك محمود آباد 
کارخانه های  ساخت  روش  ولی  است،  کشور  سنگ  صنعت  شاخص 
آن به صورت تقلیدی و تشابهی اجرا شده است،گفت:مسئولین فنی 
کارخانه ها،  عیوب  تشخیص  ضمن  می توانند  بری،  سنگ  واحدهای 
تزیینی،  سنگ های  به ویژه  شده  فرآوری  محصوالت  و  تولید  خطوط 
نخستین  گام را در بهبود فرآوری سنگ در این شهرك انجام دهند.

سیاست گذاری  شورای  گفت:  کمیته  عضو  دیگر  آراسته«  »سیف اهلل 
است.  شده   تشکیل  معدنی  معاون  سرقینی   به   سنگ،  صنعت 
این  وظایف  از  شاغل  افراد  آموزشی  ارتقای   پیگیری  و  هماهنگی 
شوراست و برای باال بردن وجهه قانونی آن باید فعالیت و عضویت در 

انجمن سنگ ایران را افزایش داد .
»احمدرضا بصیری« دیگر عضو این کمیته  بزرگ ترین ضعف سنگ 
تزیینی  در بخش  آموزش  دانست و گفت: دوره های آموزشی برگزار 
شده نیز به آن نقطه موثر که باید برسد، نمی رسد چون نیاز سنجی 

و شناسایی مخاطبان برای دوره ها مطالعه نمی شود .
وی افزود: در حال حاضر با وجود سیستم های نوین و تکنولوژی های 
ماشین آالت پیشرفته باید با برنامه ریزی دقیق، تخمین پتانسیل ها و 
امکانات و پرسنل آموزش دیده واحدهای فرآوری سنگ و کارخانه ها 
با توجه به سطح آنها نسبت به اعزام مسئول  را درجه بندی کرد و 

فنی فرآوری اقدام کرد.

قيمت های كاذب طالی سرخ ايران

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای مقابله با 
کاهش قیمت نفت به 30 دالر خبر داد.

بانک  مدیرعامل  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  نیا  طیب  علی 
اقتصادی سهمگینی  اینکه اکنون در نبرد  بر  با تاکید  سپه 
قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت 

تر است و نبردی تمام عیار علیه ما بحساب می آید.
تورم،  مهار  ضمن  ها،  تحریم  باوجود  دولت  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی  رشد  فصل  چهار  برای  گذشته  سال  در  توانست 

مثبت داشته باشد.
اما  داشت  ادامه  تورم  نرخ  نزولی  روند  افزود:  اقتصاد  وزیر 
عیار  تمام  جنگ  از  نشان  دالر   30 به  نفت  قیمت  کاهش 
دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور 
استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها 

را محقق کنیم.
معظم  مقام  از  تبعیت  با  باید  همچنین  گفت:  اقتصاد  وزیر 
با  مقابله  مسیر  از  کنیم  تالش  مقاومتی،  اقتصاد  و  رهبری 

مشکالت و چالش ها عبور کنیم.
توانیم  می  مالیاتی  جامع  طرح  تکمیل  با  افزود:  نیا  طیب 

وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
هم  کشور  اینکه  بیان  با  یازدهم،  دولت  کابینه  عضو  این 
اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم 
تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد 

کشور بانک محور بود.
طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 
میلیارد   20 به  امسال  رقم  این  که  بود  دالر  میلیارد   120

کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه 
نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی 

دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در 
اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از 
نفتی در  از نظر درآمدهای  بنابراین  بلوکه می شود؛  کشور 

تنگا هستیم.
است،  محور  بانک  کشور  مالی  بازارهای  اینکه  بیان  با  وی 
مناسب  ها  بانک  سرمایه  کفایت  )نسبت(  وضعیت  گفت: 
تا   8 عدد  حداقل  باید  رقم  این  که  حالی  در  زیرا  نیست 
12باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب 
باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که 

سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است.
بانکی  نظام  مطالبات  باالی  حجم  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
تومان  میلیارد  هزار  از 100  بیش  رقم  این  گفت:  دولت  از 
است بنابراین معادل این رقم از منابع قابل وام دهی، درگیر 

دولت است.
به  ها  بانک  به  گذشته  سال  دو  در  دولت  گفت:  نیا  طیب 
عنوان جیب خود نگاه و تالش کرده کسری بودجه را از محل 
منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم 
است. وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی 
تورم  این  ایجاد می شود؛  تورم در کشور  استفاده می کند 
مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود 
و ناعادالنه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به 

این مساله سخت است.

نايب رييس كمسيون صنايع اتاق اصفهان خواستار شد:

لحاظ ديدگاه های بخش خصوصی در 
پيش نويس سند ششم توسعه 

»مجتبی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
مالاحمدی« گفت: چنانچه برنامه ششم 
توسعه براساس دیدگاه دولت و مجلس  
تصویب شود و دیدگاه بخش خصوصی 
اقتصادی  فعاالن  نشود،  لحاظ  آن  در 
پیامدهای این مصوبات را باید بپذیرند.

هنوز  که  شرایطی  در  کرد:  اضافه  وی 
این برنامه ها  و سندها به تصویب نهایی 
نرسیده، بخش خصوصی باید یک صدا 
در  را  خود  کارشناسی  دیدگاه های 

اصالح برنامه ها دخیل دارد .
و  برنامه ها  تصویب  از  پس  افزود:  وی 

ابالغ آن، بنگاه های اقتصادی باید سال ها به دنبال دفع ضرر از اجرای این 
برنامه ها باشند و بهتر است عالج واقعه قبول از وقوع اتفاق صورت پذیرد.

وزارت  راهبردی  سند  به  خود  سخنان  از  بخشی  در   مالاحمدی 
از  بسیاری  سند  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نشده  گرفته  نظر  در  موجود  صنعتی  واحدهای  مشکالت  و   مسایل 

است .
»رضا خیامیان« مسوول کمیته انرژی کمیسیون، خواستار ارتقای جایگاه 
استان اصفهان در صادرات بخش انرژی شد و گفت: صادرات فرآورده های 
نفتی از استان، آمار قابل توجهی دارد و می توان با صادرات محصوالت با ارزش 
 افزوده  بیشتر، زمینه توسعه شرکت های خدمات انرژی را در استان فراهم

 ساخت.
وی از حضور مسئولین کمیسیون انرژی اتاق ایران در اتاق اصفهان خبر 
فعاالن  با  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  مشترك  نشست  در  گفت:  و  داد 
قرار  توجه  مورد  بخش  این  تقویت  زمینه های  استان،  انرژی   بخش 

می گیرد.
نیز  کمیسیون  غذایی  صنایع  کمیته  مسئول  پور«  هادی  مسعود  »امیر 
از  چالش واحدهای صنایع غذایی با سازمان های متعدد دولتی خبر داد 
سازمان های  به  غذا  صنعت  واحد  یک  مراجعه های  گستردگی  گفت:  و 
و  کمیت  افزایش  برای  کننده  تولید  توان  و  است  زیاد  بسیار  نظارتی 
کیفت تولیداتش کاهش می یابد. وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه اخیر 
استاندارد  باید  غذایی  محصوالت  از  یک  هر  برای  استاندارد،  کل  اداره 
یک جلسه شورای  اختصاص  هادی پور خواستار  جداگانه ای صادر شود. 
غذایی صنایع  مشکالت  به  خصوصی،  بخش  و  دولت  گوی  و   گفت 

 استان  شد.
بازیافت  صنایع  کمیته  رییس  نایب  ملکی«  »حمیدرضا 
و  اصفهان  استان  بازیافت  صنایع  اطلس  تشکیل  گفت: 
تولید  جهت  شهرداری  کمپوست  کود  از  استفاده  فرهنگ سازی 
کمیته این  فعالیت های  دیگر  از  ارگانیک  کشاورزی   محصوالت 

 است.

جنگ تمام عيار جديد عليه ايران

اتاق اصفهان 

««مخابرات 

رییس انجمن تولیدکنندگان قارچ گفت: افزایش 
صادرات و خروج مازاد تولید می تواند تا حدودی 

از افت شدید قیمت ها در بازار جلوگیری کند.
کیمیای وطن- محمدحسن افشار رییس انجمن 
تولیدکنندگان قارچ کشور در خصوص وضعیت 
با  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  قارچ  قیمت 
افزایش تولید و کاهش تقاضا قیمت ها با کاهش 
مواجه بوده به طوری که قیمت قارچ فله درجه 
یک کیلویی 5 هزار تومان، درجه دو، 3 هزار و 

500 تومان است. 
گفتنی است که متوسط دریافتی تولیدکنندگان 
در  این  و  بوده  تومان   300 و  هزار   4 حدود 
برای  شده  تمام  قارچ  هزینه  که  است  حالی 
و  است  تومان   800 و  هزار   5 تولیدکنندگان 
تومانی   500 و  هزار  زیان  امر  این  طرفی  از 
نشان  قارچ  کیلو  هر  تولید  در  را  تولیدکنندگان 

می دهند.
در  واقع  در  گفت:  صادرات  به  اشاره  با  وی 
دارد؛  وجود  ساختاری  مشکالت  قارچ،  صادرات 

نقل  و  حمل  وسیله  نبود  سبب  به  طوریکه  به 
در  کیفیت خوب  با  را  قارچ  نمی توانیم  مناسب، 
بازارهای هدف عرضه کنیم و از طرفی به سبب 
زیاد بودن قیمت های هوایی، صادرات محدودی 

داریم.
افشار با اشاره به راهکار و تمهیدات مازاد تولید 
افزایش  با  که  است  این  بر  تالش  کرد:  بیان 

صادرات بخشی از مازاد تولید را خارج کنیم؛ زیرا 
بازار داخل مازاد تولید را به خوبی جذب نکرده 
و همین امر موجب افت شدید قیمت ها می شود 
و باید گفت که روسیه با توجه به کاهش تعرفه 
واردات مواد غذایی، می تواند بازار مناسبی برای 

صادرات قارچ باشد.
در  افزود:  قارچ  تولیدکنندگان  انجمن  رییس 
به  تولید  وضعیت  سال جاری،  ابتدای  ماه  شش 
وجود  کمپوست  تولید  در  که  مشکالتی  دلیل 
افت  با  خاطر  همین  به  و  نبوده  مناسب  داشته 
تابستان مواجه شدیم که هنوز  تولید در  شدید 
هم نمی توانیم آماری از علت مشکالت تولید در 
تابستان دهیم، زیرا این امر در حال بررسی است؛ 
ابتدی  از  تولیدکنندگان  که  کرد  فراموش  نباید 
سال جاری با زیان مواجه بودند. وی تصریح کرد: 
ثبات  برای  نیز  قارچ  تضمینی  صندوق  اکنون 
افتتاح  تولیدکنندگان  زیان  کاهش  و  قیمت ها 
نشده و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی این امر 

را به سال آینده موکول کرده است.

اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
گفت: با توجه به آمار نگران کننده طالق و طرح بیمه 
بهبود  و  طالق  کاهش  جهت  در  گامی  باید  ازدواج، 

استحکام زندگی باشد.
عضو  سعیدی  اسماعیل  محمد  وطن-  کیمیای 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
به  منجر  باید  ازدواج،  بیمه  طرح  اجرای  اینکه  به 
اجرای  داشت:  اظهار  روابط خانوادگی شود،  استحکام 
این طرح باید متضمن حفظ حقوق زوج ها، پشتیبان 
هر دو طرف ) چه مرد و چه زن( درمشکالت زندگی و 

منجر به کاهش طالق شود. وی افزود: اگر قرار است 
از  باید مالحظات آن نیز  این طرح اعمال شود، قطعا 
جنبه های مختلف در نظر گرفته و  معایب و مزایای 
گیرد.  قرار  مربوطه  مسئوالن  با  بحث  مورد  این طرح 
این طرح  اجرای مثبت  اینکه در  به  اشاره  با  سعیدی 
ادامه  شود،  گرفته  نظر  در  عوامل  تمام  که  است  نیاز 
ریشه یابی  در  که  بگوییم  توانیم  نمی  هیچ گاه   : داد 
کاهش ازدواج، بیمه ازدواج به تنهایی قادر به حل این 

مشکالت است؛ چرا که در سالمت استحکام زندگی، 
نیز   ... و  آموزش  اشتغال،  از جمله:  دیگری  حلقه های 
نقش دارند. وی در خصوص هدف اجرای بیمه ازدواج 
تاکید کرد: کاهش طالق، ایجاد انگیزه در بین جوانان، 
پرداخت  از  حمایت  و  ازدواج  شکل گیری  در  پشتوانه 

مهریه، از جمله مهم ترین اهداف این طرح هستند. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت 
: هنور جزئیات این طرح به طور کامل اعالم نشده و 
در حال حاضر اطالعات دقیقی از چگونگی اجرای این 

طرح  در دست نیست.

روسيه هدفی مناسب برای قارچ ايرانی

ازدواج ها بيمه می شوند

استحصال  کارخانه  اولین  مجتمع  این  گفت:  موته  طالی  مجتمع  مدیر  منتظری«  »حمید  وطن:  کیمیای 
طال در ایران،  به روش سیانوراسیون مستقیم است که  شامل سه بخش  معدن،کارخانه و آزمایشگاه است 
حدود سالیانه  تولید  است.  روز  شبانه  در  تن  بر  گرم  عیار2/2  با  خاك  تن   600 کارخانه  اسمي  ظرفیت   و 

250- 300 کیلوگرم  شمش طال با عیار 999 در هزار است. وی تامین ماده معدنی، فرسودگی ماشین آالت 
نیروي  کمبود  تعمیرات،  هزینه  افزایش  و  معدنی 
انساني ماهر )فنی و مجرب( و فروش محصول  را 
از جمله مسایل و مشکالت پیش روی مجتمع طالی 

موته برشمرد .
به  اشاره  با  »محمد رضا ممتاز« دیگر عضو کمیته 
انجمن فوالد  خواستار تدوین اطلس ملی فوالد در 
ایران، گفت:  ارایه کلیاتی از طرح های فوالدی کشور 
آخرین  تا  معدنی  بهره برداری  و  استخراج  آغاز  از 
افزایش بهره  مراحل نورد و فوالدسازی می تواند به 

وری  تولید مواد معدنی مورد نیاز کمک کند .
خواستار  کمیته  این  عضو  دیگر  رستگار«  »علیرضا 

توجه به نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت های این  کمیته شد .

همایش ترویج کار و کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی به همت سازمان 
شهرستان  این  پاسدار  شهدای  سالن  در  کاشان  سازندگی  بسیج 

برگزار شد.
به گزارش کیمیای وطن، کارآفرین برتر استان اصفهان در همایش 
امروز  کرد:  اظهار  مقاومتی  اقتصاد  و  کارآفرینی  و  کار  ترویج 
امر در  این  و  و کارآفرینی است  اشتغال  نیاز جامعه  ضروری ترین 

جامعه باید با تولیدات خانگی و کوچک شروع شود.
علی نوریان گفت: داشبورد خودروهای میلیاردی مانند المبورگینی 
به صورت دستی و در خانه ها و یا کارگاه های کوچک تولید می شود، 
وارد  از کشور چین  را  اقالم  این  در حالی  که خودروسازان کشور 

می کنند.
 کارآفرین برتر استان اصفهان افزود: صنایع سنگین ما هم متأسفانه 

در حال اشتغال زایی برای کارگران چینی هستند.
 نوریان تأکید کرد: همه نباید صاحب صنایع سنگین باشند بلکه 
محصوالت  بهترین  امکانات،  ابتدایی ترین  و  کمترین  با  می توانیم 
تولیدات  همین  به  صنعتی  غول های  که  چه بسا  و  کنیم  تولید  را 

کوچک نیاز داشته باشند.
 نوریان با اشاره به مسائل مربوط به بازاریابی گفت: قبل از تولید 
این  که  باید مشخص شود  وضوح  به  و  بود  بازاریابی  فکر  به  باید 
کاال را برای چه کسی و با چه کیفیتی و چه قیمتی می خواهیم 

تولید کنیم.
 وی یادآور شد: در ایجاد کار هرگز نباید به تسهیالت بانکی اکتفا 
کرد و در حقیقت سرمایه ما آن تعریفی است که ما از خودمان در 

ذهنمان داریم.
 علیرضا نوش آبادی، مسئول سازمان بسیج سازندگی کاشان نیز در 
این همایش با اشاره به اهمیت کارآفرینی اظهار کرد: این همایش 
در راستای آشنایی بسیجیان با اهداف و چگونگی اقتصاد مقاومتی و 
برخورداری از ظرفیت های موجود برای انجام فعالیت های اقتصادی 

با همکاری شرکت نگار نصر استان اصفهان برگزار شده است.
با  بسیجیان  دستاوردهای  از  نمایشگاهی  همایش  این  حاشیه  در 
مشاغل  و  اشتغال زایی  و  مقاومتی  اقتصاد  تسهیالت  از  استفاده 

خانگی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

كار آفرينی بايد با توليدات خانگی و كوچک شروع شود توليد  300 كيلوگرم طال با عيار 999 در اصفهان

کارشناس مسائل اقتصادی و معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد 
در گفتگوی ویژه خبری به بررسی ابعاد مختلف رکود در کشور 

پرداختند.
کارشناس  صفاری  مصطفی  سید  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
مسائل اقتصادی و شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر 
اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری حضور یافتند و رکود را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.
در ابتدای برنامه سید مصطفی صفاری به ارزیابی سیاست های 
کاری  سیاست  گفت:  و  پرداخت  رکود  با  مقابله  برای  دولت 
مقابله با رکود در اقتصاد به دو دسته سیاست های طرف تقاضا 

و سیاست های طرف عرضه تقسیم می شود.
سعی  معموالً  تقاضا  سیاست  طرفداران  کرد:  اضافه  وی 
می کنند با سیاست های پولی اقتصاد را از رکود خارج کنند اما 
مالی   به سیاست های  اعتقاد  بیشتر  طرفداران سیاست عرضه 
دنبال  را  سرمایه گذاران  تشویق  سیاست های  معموالً  و  دارند 
اعطای   عرضه  طرف  طرفداران  سیاست ها  این  در  و  می کنند 

وام را به سمت تولیدکنندگان سوق می دهند
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
تقاضا  بیشتر سیاست های طرف  دولت  اخیر  رکود  بسته ضد 
پرداخته  تولیدکنندگان  بحث  به  کمتر  و  داده  قرار  هدف  را 

شده است.
در ادامه نیز شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد 
در راستای اظهارات حفاری اظهار داشت: بسته سیاستی که 
جدیداً از سوی دولت ابالغ شده و بسته سیاستی که قباًل اعالم 
شده است کارهای زیادی را هم برای طرف تقاضا و هم برای 

طرف عرضه انجام داده ایم ولی از آن جایی که ثبات داشتن 
در اقتصاد حرف اول سیاست گذاری است دولت ابتدا کاهش 
تورم و ثبات ارز را هدف قرار داد و این سیاست ها را با موفقیت 
بسیار باالیی پیش برد و پس از آن روی سیاست های خروج 
اعطای  عرضه  به سمت  سیاست های  در  و  کند  کار  رکود  از 
از مهم ترین سیاست ها  به سرمایه در گردش یکی  تسهیالت 
بود که موجب شد 60 درصد تسهیالت به سرمایه در گردش 
بنگاه های  دسترسی  که  شد  باعث  و  شود  داده  اختصاص 
در  که  این  ضمن  کند  پیدا  افزایش  مالی  منابع  به  تولیدی 
کنار این قضیه دولت کاهش سود نرخ بانکی را نیز دنبال کرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد: دولت  با توجه به 
این که توانست بنگاه های تولیدی چون بخش صنعت خودرو، 
فوالد و سایر صنایع وابسته را از رکود خارج کند منطقی بود 
که از طرف دیگر نیز به سیاست های طرف تقاضا نیز توجه کند 
لذا کمک کرد که تولیدکننده دسترسی به منابع داشته باشد 
و پس از آن نیز طرف تقاضا را نیز فعال کند تا بتوانند به طور 

همزمان عرضه و تقاضا را پیش ببرند.
شده  تر  عمیق  رکود  اما  مهار  تورم  حاضر  حال  در   »»

است
در ادامه این بحث صفاری در پاسخ به این سؤال که وضعیت 
صندوق  داشت:  اظهار  است  حدی  چه  در  اآلن  ما  رکود 
برای  را  نیم  منفی  تا  مثبت  رکود  پیش بینی  پول  بین المللی 
اقتصاد ایران پیش بینی کرده است اما در بخش های مختلف ما 
شاهد رکود بیشتری هستیم و می توان گفت: در حال حاضر 

تورم مهار اما رکود عمیق تر شده است.

تورم مهار، اما ركود عميق تر شده است



استاد دانشگاه تهران گفت: در فضاي شهري 
بايد صدا، بو، نور، صداي آب و آنچه موجب 
يا به واسطه آن  زنده شدن شهر مي شود و 
به  شود.  حفظ  و  احيا  مي ماند،  زنده  شهر 
شهرداري  رسانه اي  ارتباطات  اداره  گزارش 
در  حبيبي  محسن  سيد  پروفسور  اصفهان، 
زيبايي شناسي شهري،  و  نشست شهروندي 
بهسازي و نوسازي شهري در كالنشهرها، با 
تشريح جزييات زيبايي شناسي شهري اظهار 
كرد: شهر به كيفيت آن شناخته می شود كه 
محيط  دانش  سرزميني،  زيست  علم  سه  با 
زيست، اقليم و طبيعت و دانش فناوري زمانه 
تلفيق شده است. وي افزود: به هم  آميخته 
شدن هنر معماري و شهرسازي، اين دانش 
را به شهرسازان و معماران مي دهد كه در هر 
زمانه حرف نو بزنند و اين مسئله با نوسازي 
تهران،  دانشگاه  استاد  است.  بوده  همراه 
نوآوري  تصريح كرد: در شهرسازي در حال 

هستيم؛ اما اين چگونگي نگاه و تصوير از شهر 
در خيابان ها اهميت دارد؛ چنانكه در خيابان 
خيابان  نوآوري  همين  با  اصفهان،  چهارباغ 
مواجه هستيم. وي در ادامه صحبت هاي خود 
به تشريح نمودهاي شهري پرداخت و گفت: 
مهمترين  از  نيم رخ،  و  چهره  سيما،  پيكره، 
از  كدام  هر  كه  هستند  شهري  نمودهاي 
اين  اساس  بر  شهرها  و  دارد  تعريفي  آنها 
تعريف ها سنجيده مي شوند. حبيبي سيماي 
بصري  كيفيت  زيبايي شهر،  و  شهر، زشتي 
فضا، بنا و عناصر موجود در فضا را چهره و 
دورنمايي از كالبد شهري عنوان كرد. وي با 
اشاره به عوامل طبيعي بر خط آسمان كه در 
شرايط طبيعي يك شهر سالم قابل مشاهده 
است، گفت: در سيماي شهر الگوي بلوك ها، 
شبكه ارتباطي و استخوان بندي اصلي شهر و 
در چهره فضا، جداره ها،كف و مبلمان شهري 
و  مردم  و  غيربصري  عوامل  نيم رخ،  در  و 
فعاليت هاي آنها، نقش مهمي در شكل دادن 
اينكه تمام  بر  تاكيد  با  يك شهر دارند. وي 
حس ها بايد در يك شهر خالق درك شود، 
گفت: در فضاي شهري بايد صدا، بو، نور، آب، 
زنده شدن شهر  موجب  آنچه  و  آب  صداي 
مي شود و يا به واسطه آن شهر زنده مي ماند، 
احيا و حفظ شود؛ چرا كه شهر يك كالبد 

زنده است.

تبليغات  هماهنگی  شورای  مسئول  کرمان: 
اسالمی استان كرمان گفت: مراسم ويژه 9 دی، 
در  صبح  دقيقه   30 و   9 ساعت  از  كرمان  در 
مقابل حسينيه ثاراهلل كرمان همراه با سخنرانی 
امام  تيپ  فرمانده  طيبی فر  حجت االسالم 
صادق)ع(، سپاه برگزار می شود. مهدی صدفی در 
نشست خبری حماسه 9 دی روز بصيرت و ميثاق 
امت با واليت، اظهار داشت: از بدو پيروزی انقالب 
و  توطئه ها  با  نظام  و  انقالب  دشمنان  اسالمی، 
بوده  براندازی نظام  ترفندهای مختلف در صدد 
به  مقطعی  هر  در  داشت:  بيان  وی  هستند.  و 
طرق مختلف از جمله اختالفات قومی و مذهبی، 
بمب گذاری، جنگ تحميلی، جنگ نرم و شايعات 
برای براندازی نظام فعاليت داشتند. صدفی افزود: 
جنگ نرم و به ويژه فتنه 88، يكی از ترفندهای 
دشمن بود كه دشمنان نظام با همكاری ايادی 
در  ساله  برنامه ريزی های چند  با  و  داخلی خود 

راستای براندازی نظام تالش می كردند. 
مسئول ستاد بزرگداشت 9 دی در استان كرمان 
گفت: هفتم دی ماه 88، در روز عاشورا با ايجاد 
بلوا در سطح جامعه به ويژه تهران و آتش كشيدن 
اموال عمومی و خيمه های حسينی در راستای 
مذهبی  و  دينی  اعتقادات  و  باورها  با  مخالفت 
به  را   88 فتنه  داد:  ادامه  وی  آمدند.  بر  مردم، 
عنوان يك چالش داخلی نام می برند؛ اما هدف 

براندازی نظام جمهوری اسالمی بود. مردم بصير 
با حضور  و  آمده  به ميدان  ماه  ايران در 9 دی 
در راهپيمايی باشكوه و خودجوش مردمی تمام 
صدفی  كردند.  آب  بر  نقش  را  آنان  ترفندهای 
همراه  به  را  پيام هايی  دی   9 اينكه  به  اشاره  با 
پيام 9  نشان كرد: مهم ترين  داشته است، خاطر 
و  دينی  ارزش های  به  هميشگی  پايبندی  دی، 
انقالبی بود. وی ادامه داد: نفی سلطه زورگويان و 
زياده خواهان در اين روز، پيروی از امام شهيدان 
اعتقاد  نظام،  آرمان های  و  ارزش ها  حفظ  برای 
نظام  به  مردم  وفاداری  فقيه،  واليت  به  راسخ 
بود.  پيام های 9 دی  از ديگر  جمهوری اسالمی 
صدفی بيان داشت: 9 دی دستاوردهای داخلی و 
خارجی به همراه داشت كه از آن جمله می توان 
به انسجام بيشتر مردم به نظام انزوای سياسی و 
مردمی جريان فتنه، آشكار شدن نقش نيروهای 

مدافع نظام در بعد داخلی اشاره كرد.

امور  و  شهيد  بنياد  اداره  فرهنگی  معاون 
ايثارگران استان اصفهان گفت: بايد به مدافعان 
از  دفاع  آنها  اقدام  چراكه  كرد؛  افتخار  حرم 
علی  سيد  است.  اسالم  واالی  ارزش های 
قريشی با اشاره به ارايه خدمات به خانواده های 
اظهاركرد:  اصفهان،  در  حرم  مدافع  شهدای 
و  شهيد  بنياد  اداره  قبلی  روال  اساس  بر 
ايثارگران  جامعه  كليه  به  كه  ايثارگران  امور 
خدمت رسانی صورت می گرفت، اين خانواده ها 
نيز مستثنی نيستند و به همان شكل خدمات 
می گيرند. وی در ادامه با بيان اينكه شهدايی 
كه در كشور سوريه به شهادت می رسند هيچ 
تفاوتی با ديگر شهدا ندارند، افزود: اين شهدا 
كه از طريق كشورمان اعزام شده اند، همچون 
شهدای دفاع مقدس هستند و به همان شكل 
به خانواده هايشان خدمات داده می شود. معاون 
ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  اداره  فرهنگی 
استان اصفهان گفت: شهدای مدافع حرم، ابتدا 
پس از مراسم تشييع و بزرگداشت، در گلستان 
و گلزار شهدای شهرستان های مختلف استان 
دفن می شوند و سپس خانواده های آنها اعم از 
پدر، مادر، همسر و فرزند تحت پوشش بنياد 
گرفت.  خواهند  قرار  ايثارگران  امور  و  شهيد 
شهيد  بنياد  اداره  كرد:  بيان  ادامه  در  وی 
شهدا  خانواده های  ميان  ايثارگران،  امور  و 
هيچ تبعيضی قايل نيست و همه آنها اعم از 

شهدای رزمنده تا شهدای سردار به عنوان يك 
شهيد تلقی شده و خانواده های آنها به صورت 
و  فرهنگی  امكانات  و  خدمات  از  يكنواخت 

اجتماعی بهره مند خواهند شد.
 قريشی تاكيد كرد: برای پدر، مادر و همسر 
ايثارگری صادر خواهد شد  اين شهدا، كارت 
كارت  اين  ارايه  و  استفاده  با  عزيزان  اين  كه 
و  شهيد  بنياد  خدمات  و  مزايا  از  می توانند 
داد:  ادامه  وی  كنند.  استفاده  ايثارگران  امور 
نخستين يادواره باشكوه شهدای مدافع حرم 
ايثارگران،  امور  و  شهيد  بنياد  مشاركت  با 
حفظ  بنياد  جمعه،  امام  دفتر  علميه،  حوزه 
اصفهان  در  مردم  و  مقدس  دفاع  آثار  نشر  و 
برگزار شد؛ كار رزمندگانی كه در حال حاضر 
از نظام جمهوری اسالمی به صورت مستشاری 
دفاع می كنند، برای ما ارزشمند است و بايد 
به آنان افتخار كرد؛ چراكه اقدام آنها دفاع از 

ارزش های واالی اسالم است.

در  ولی فقيه  نماينده  بختیاری:  و  محال  چهار 
خبرگان  مجلس  گفت:  بختياری  و  محال  چهار 
رهبری، ستون اصلی خيمه انقالب است و خبرگان 
كسی را كه نگه دارنده انقالب اسالمی ايران است، 
انتخاب می كنند. حجت االسالم محمدعلی نكونام 
در نشست مردمی بزرگداشت حماسه 9 دی ماه، 
ضمن تبريك نهم ربيع االول سالروز آغاز امامت و 
واليت امام زمان )عج(، اظهار كرد: خدا از انسان 
ندارد  ديگری  انتظار  و حق مداری  جز حق گويی 
و دغدغه انسان بايد اين باشد كه روی مرز حق 
حركت كند. وی با اشاره به خصوصيات انسان های 
محكم گفت: دل و وجود اين افراد از حق مملو 
شده و باكی از كشورهای مستكبری چون آمريكا 
بيان  با  اين مسئول  ندارند.  اروپايی  و كشورهای 
اينكه فتنه سال 88 نمونه ای از يك پرده باطل 
بود كه در جامعه خودنمايی كرد خاطر نشان كرد: 
قطعا اين فتنه نه اولين، نه آخرين و نه فتنه ای بود 
كه قبال يا در آينده از آن پيچيده تر وجود داشته 
باشد. نكونام افزود: دليل اينكه از فتنه سال 88 
گفته می شود نه به اين خاطر است كه موضوع 
مهم و تاثيرگذاری بوده باشد، بلكه به اين دليل 
متذكر  جامعه  به  بتوان  و  عبرتی شود  كه  است 
داشت؛ پس  فتنه ها وجود خواهند  اين  كه  شد 

ابعاد  به  اشاره  با  وی  باشيم.  هوشيار  بسيار  بايد 
از  قبل  ابعاد  اين  از  يكی  كرد:  تصريح  فتنه 88 
انتخابات شكل گرفت؛ مثل همين انتخاباتی كه 
به  پيش رو داريم و عده ای چون گذشته شروع 
بهانه جويی و گفتن بعضی حرف ها كرده اند كه در 
جامعه وهم و تزلزل ايجاد كنند. نماينده ولی فقيه 
در چهار محال و بختياری، به 7 اسفند و زمان 
انتخابات اشاره و خاطر نشان كرد: متاسفانه شاهد 
هستيم كه هنوز به زمان انتخابات نرسيده ايم، ولی 
همان هايی كه در گذشته آغازگر فتنه بودند، شروع 
كرده و بحث تخريب و تقلب را پيش كشيده اند.  
نماينده ولی فقيه در چهار محال و بختياری تاكيد 
كرد: االن كه قبل از انتخابات است، مسئوليتمان 
سنگين تر است؛ چراكه فتنه و فتنه گران همچنان 
هستند؛ پس اين ما هستيم كه بايد با حق مداری و 

ايستادگيمان، به مقابله با آن ها بپردازيم.

مدیر کل راه آهن استان اصفهان : 

اصفهان به شبکه ریلی دو خطه 
مجهز می شود

از  پس  اصفهان  گفت:  اصفهان  استان  راه آهن  كل  مدير 
جزو  و  می شود  مجهز  خطه  دو  ريلی  شبكه  به  مشهد 
خطوط پرسرعت قرار می گيرد. حسن ماسوری در نشست 
مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: اصفهان دومين 
شهر در كل كشور بعد از شهر مشهد است كه به شبكه 
اصالح  با  كرد:  بيان  وی  می شود.  مجهز  خطه  دو  ريلی 
پرسرعت  خطوط  افزايش  دنبال  به  ريلی  شبكه  خطوط 
در شبكه ريلی راه آهن استان اصفهان هستيم. مديركل 
توسعه  كيلومتر   ۲۵0 كرد:  اضافه  اصفهان  استان  راه آهن 
و  راه  در  به سزايی  نقشه  اصفهان  استان  در  ريلی  شبكه 
به  اينكه  بيان  با  وی  دارد.  مسافر  نقل  و  و حمل  ترابری 
با كاهش 30 درصدی  اقتصادی  نامناسب  دنبال وضعيت 
در حمل بار از سوی شبكه های ريلی مواجه بوديم كه با 
كاهش تعرفه ها اين موضوع را مديريت كرديم، ادامه داد: 
نه تنها شاهد منفی شدن نرخ حمل بار نيستيم، بلكه در 
برخی از شاخص ها مانند بار در بخش صادرات، با رشد ۱۲ 
درصدی و در بخش صادرات با رشد 38 درصدی مواجه 
بوديم. ماسوری با اظهار اينكه به دنبال كاهش رتبه كشور 
در بخش بار هستيم، اعالم كرد: در حال حاضر مقام سوم 
به مقام دوم  داريم؛ در تالشيم  اين بخش  را در  كشوری 
دست يابيم. وی با اشاره به توسعه خطوط ريلی در استان 
اصفهان گفت: با توجه به گره ترافيكی شمال - جنوب و 
را  استان  ريلی  توسعه خطوط  بايد  استان،  غرب  تا  شرق 
توسعه  اول  اولويت  در  طوريكه  به  دهيم  قرار  كار  محور 
را  تا محمديه  ميبد  از  و  ميبد  تا  زرين شهر  ريلی  خطوط 
اينكه  اظهار  با  ماسوری  داديم.  قرار  خود  كار  دستور  در 
توسعه خطوط ريلی از زرين شهر تا ميبد با اعتباری بالغ 
بر ۵70 ميليارد تومان قابل انجام است، اعالم كرد: برای 
زير  كيلومتر   ۵00 به  نياز  خط  اين  ريلی  خطوط  توسعه 
ساخت است. وی همچنين به توليد فوالد ريل در شركت 
فوالد استان اصفهان اشاره كرد و بيان داشت: در صورت 
دوم  فاز  وارد  ريلی  شبكه  توسعه  برای  زيرساخت   تامين 
اصفهان  استان  راه آهن  كل  مدير  می شويم. 
ريلی سوانح  امسال  خوشبختانه  داشت:   بيان 

 نداشتيم.

در شهرک علمی تحقیقاتی صورت 
پذیرفت

امضای تفاهم نامه همکاری 
شهرداری و دانشگاه های اصفهان

و  آموزشی  پژوهشی،  علمی،  همكاری  تفاهم نامه 
شهرك  و  دانشگاه ها  و  اصفهان  شهرداری  مابين   فناوری 
علمی-تحقيقاتی منعقد شد. به منظور توسعه پژوهش های 
و  شهرداری  مابين  همكاری  تفاهم نامه  كاربردی، 
شهرك  و  هنر  خوراسگان،  اصفهان،  دانشگاه های 
اين  گزارش  اين  اساس  بر  شد.  منعقد  تحقيقاتی  علمی 
دانشگاه ها  شهرداری،  مابين  سال   ۵ مدت  به  تفاهم نامه 
اساس  بر  است.  شده  منعقد  علمی-تحقيقاتی  شهرك  و 
اعالم  ضمن  شود  می  متعهد  شهرداری  تفاهم نامه  اين 
و  دانشگاه  به  فناوری  و  آموزشی  تحقيقاتی،  عناوين 
از  مصوب  پروژ های  نياز  مورد  مالی  هزينه های  تامين 
حمايت تكميلی  تحصيالت  دانشجويان   پايان نامه های 

 كند. 
همچنين دانشگاه متعهد می شود كه ضمن فراهم سازی 
شرايط ادامه تحصيل كاركنان به صورت دوره های دكتری 
آموزشی  و  فناوری  ارايه خدمات علمی،  و  پژوهش محور 
و اطالعاتی در زمينه های تخصصی، طرح های پژوهشی و 
فناوری مورد نياز شهرداری را اجرايی كند. گفتنی است، 
دوره های  برگزاری  در  توانند  می  دانشگاه  و  شهرداری 
دوره های  مشترك،  صورت  به  مدت  كوتاه  آموزشی 
جديد  دوره های  اجرای  الكترونيكی،  صورت  به  آموزشی 
 بين رشته ای در سطوح كارشناسی ارشد و دكترا همكاری 

نمايند.

یک فعال حوزه راهداری عنوان کرد : 

 تخریب بیشتر پل های کشور
 با نمک پاشی

تخريب  از  راهداری  حوزه  در  خصوصی  بخش  فعال  يك 
رويه آسفالت اكثر پل های كشور به دليل نمك پاشی و پايه 

پل ها بر اثر آب شستگی خبر داد.
 به گزارش ايمنا، داود مدقالچی نسبت به تخريب تعداد زيادی 
از پل های موجود در راه های برون شهری خبر داد و گفت: 
به دليل انجام عمليات نمك پاشی و جذب يُون ُكلر موجود 
در نمك در حال تخريب هستند و از طرفی بر اثر برداشت 
 مصالح از بستر رودخانه ها، پايه پل ها نيز دچار آب شستگی

 شده اند.
 وی افزود: اين وضعيت بيانگر لزوم توجه بيشتر، افزايش 
بودجه و اعتبارهای بخش راهداری است. اين فعال بخش 
خصوصی در امور راهداری با اشاره به چهار مرحله مطالعه 
كرد:  بيان  آناليز،  و  نگهداری  ساخت،  و  مصالح  طرح،  و 
مطلوب  وضعيت  در  طراحی  و  مطالعه  بخش  در  كشور 
و  مصالح  لحاظ  به  اما  است؛  گرفته  قرار  ای  پيشرفته  و 
توجه  با  بنابراين  روبروست  جدی  كمبود  با  مالی  منابع 
به افزايش هزينه نگهداری راه ها، بازنگری روش ها الزم 
برداری  بهره  برای  الزم  »هزينه  اينكه  بيان  با  وی  است. 
يك  تا  بين ۵00  مرحله ساخت  اتمام  از  پس  جاده ها  از 
جاده ها  كاربران  كرد:  نشان  خاطر  است«  تومان  ميليارد 
در كشور راه را ملك شخصی می پندارند؛ در حاليكه يك 
معبر برای ارتباط بين آبادی ها است و از طرفی به دليل 
بی توجهی به اطالعات هواشناسی، اقدام به سفر می كنند 
سفر ادامه  به  اصرار  نامناسب  هوای  مشاهده  با  حتی   و 

 دارند.

 شهرک مبل، شاه کلید ساماندهی 
خیابان شریف 

و  مبل  صنايع  نمايشگاه  سيزدهمين  وطن:  کیمیای   
امور  معاون  مجيری،  دكتر  حضور  با  خانگی  دكوراسيون 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان و رييس و اعضای اتحاديه مبل اصفهان در 
پل  اصفهان در جوار  استان  بين المللی  نمايشگاه های  محل 
شهرستان آغاز به كار كرد و تا چهارم دی ماه طی ساعات 
گزارش  به  است.  داير  محل  اين  در   ۲۲:30 تا   ۱۵ بازديد 
واحد رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان، 
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان پيش از آغاز رسمی اين نمايشگاه 
فرمانداری های  برخی  متاسفانه  در جمع خبرنگاران، گفت: 
برگزاری  از  ممانعت  درباره  استان  شهرستان های 
نداشته اند.  را  الزم  همكاری  مجوز،  بدون  نمايشگاه های 
نمايشگاه های  برگزاری  اينكه  به  اشاره  با  مجيری  محمد 
داشت:  اظهار  می زند،  لطمه  كشور  صنايع  به  مجوز  بدون 
و  معتبر  صنفی  واحدهای  تقاضای  و  مسافت  بُعد  دليل  به 
استان  برخی شهرستان های  برای  نمايشگاهی  مجوز  فعال، 
و  نيست  اينگونه  شهرستان ها  برخی  در  اما  می شود؛  صادر 
از  جلوگيری  در  مسووالن شهرستان ها  همكاری  ما،  انتظار 
ورود  داد:  ادامه  وی  است.  نمايشگاه هايی  چنين  برگزاری 
در  اصفهان  استان  به  استان ها  ديگر  بی كيفيت  محصوالت 
قالب نمايشگاه های بدون مجوز، هم به واحدهای صنفی و 
هم به مصرف كنندگان به عنوان حلقه آخر زنجيره مصرف، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معاون  زد.  خواهد  ضربه 
استان تاكيد كرد: در نمايشگاه های بدون مجوز، در صورت 
ارايه  كيفيت  از  آنان  نارضايتی  اعالم  و  خريداران  شكايت 
شده، مرجعی برای پاسخگويی وجود ندارد؛ در صورتی كه 
صنعت  سازمان  و  اتحاديه  نظارت  تحت  نمايشگاه های  در 
با  مجيری  شد.  خواهد  انجام  الزم  پاسخ گويی  معدن،  و 
در  افزود:  اصفهان،  در  مبل  شهرك  ايجاد  طرح  به  اشاره 
خارجی  گذار  سرمايه  نهايی  تصميم  منتظر  خصوص  اين 
هستيم تا در صورت امكان با جذب سرمايه گذار خارجی، 
اين پروژه را پيش ببريم. همچنين شهرداری بهارستان نيز، 
كرده  مطرح  پروژه  اين  درباره  را  زمينی  واگذاری  پيشنهاد 
است. وی اذعان داشت: در صورت احداث اين شهرك هم 
مشكل وجود نمايشگاه های بی رويه حل خواهد شد و هم 
قابل  اصفهان،  شريف  خيابان  در  مشاغل  ساماندهی  بحث 
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  است.  حل 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه كرد: با توجه 
به رشد صنعت مبلمان در سال های اخير، گسترش فرهنگ 
مبل نشينی و تنوع طلبی خانواده ها درباره تغيير دكوراسيون 
و مبلمان منزل، نياز به تعدد محصوالت با كيفيت و متنوع 
در اين زمينه، بيشتر احساس می شود و با توجه به ظرفيت 
گسترده صنعت مبل در استان اصفهان انتظار می رود سطح 
كيفی محصوالت ارتقا يابد و با استفاده از تجهيزات به روز 
به  رو  توليدات  اين  رقابت  قدرت  موجود،  تكنولوژی های  و 
افزايش رود. وی گفت: صنعت مبلمان بايد عالوه بر بازارهای 
داخلی به صادرات نيز توجه بيشتری داشته باشد. همانگونه 
كه كشور تركيه طی مدت كوتاهی توانست از صنعت مبل 

ايران، پيشی بگيرد.
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با  ديدار  در  اصفهان  آهن  عامل ذوب  مدير  مهندس صادقی 
رييس اتحاديه آهن فروشان كشور، رييس اتحاديه آهن فروشان 
اصفهان و ديگر فعاالن اين حوزه اقدامات اساسی ذوب آهن 
محصوالت  فروش  و  توزيع  شبكه  بهينه سازی  برای  اصفهان 
فوالدی برای جلب رضايت و اعتماد بيشتر مشتريان را تشريح 

نمود. 
مهندس صادقی در اين ديدار، از سياست های جديد ذوب آهن 
امنيت  مشتريان،  بيشتر  اعتماد  و  رضايت  جلب  راستای  در 
از طريق تضمين سرمايه گذاری خبر  اين حوزه  سرمايه در 
داد كه موجب اطمينان سرمايه گذران بابت خريد محصوالت 

ذوب آهن اصفهان می شود . 
مديرعامل اين شركت، امنيت در بازار را برای سرمايه گذاران 
راستا،  اين  در  آهن  ذوب  گفت:  و  دانست  ضروری  بسيار 
می  دنبال  را  فروش  در  ريسك(  )پوشش  هجينگ  سياست 
كند؛ به نحوی كه سرمايه گذارانی كه محصوالت اين شركت 
را خريداری می كنند، از حداقل سود تضمين شده برخوردار 
به  منفعت  اين  نيز،  بيشتر  سود  كسب  صورت  در  و  شوند 

سرمايه گذار مي رسد. 
وی افزود: بدين منظور و جهت بهره گيري از ابزارهاي مالي 
الزم، بنگاه هاي مالي و اقتصادي نيز به كار گرفته مي شوند؛ 
نكرد،  امر مشاركت  اين  در  مالي  نهاد  اگر هيچ  اينكه  ضمن 

ذوب آهن آمادگي الزم را براي اين تضمين دارد.
قيمت  درصدي   4 افزايش  به  اشاره  با  صادقي،  مهندس 
جهاني سنگ آهن در هفته گذشته، گفت: اين افزايش قيمت 

و همچنين رفع تحريم هاي كشور كه به گفته مسئوالن در 
بازار  رونق  نويد  شد،  خواهد  انجام  كامل  طور  به  ژانويه  ماه 
بازار به  تلنگر  با  ويژه  به  و  مي دهد  را  فوالدي   محصوالت 

ساخت و ساز، شاهد احيای بازار مقاطع ساختماني خواهيم 
بود. 

جدي  اهتمام  و  فروش  شيوه هاي  در  اساسي  تغييرات  وي، 
شركت  اين  اولويت هاي  ديگر  از  را  مشتري مداري  درجهت 
ذكر كرد و گفت: در گذشته، ذوب آهن اصفهان تنها فروشنده 
مقاطع ساختماني در كشور بود؛ اما اكنون شاهد شكل گيري 
كارگاه هاي نوردي در كشورهستيم؛ لذا بايد شيوه هاي فروش 
خود را تغيير دهيم. در اين راستا مشتري مداري، حمايت و 
پشتيباني از مشتري از زمان فروش تا تحويل كاال از اهميت 

اساسي برخوردار است. 
اين سبدها  تغيير در سبد هاي محصوالت و كوچك كردن 
جديد  سياست هاي  ديگر  از  مشتريان،  تقاضاي  با  متناسب 
فروش ذوب آهن است كه مهندس صادقي دراين باره گفت: 
بايد سبدها را به گونه اي تعريف كنيم كه تمام تجار و فعاالن 
اين حوزه بتوانند محصوالت ذوب آهن را خريداري كنند؛ چرا 
كه سبدهاي بزرگ، فروش اين محصوالت را به چند خريدار 

خاص منحصر مي سازد. 
بازار و  به منظور تنظيم  مدير عامل ذوب آهن تصريح كرد: 
تامين  طريق  از  فروش  ناسالم،  رقابت  ايجاد  از  جلوگيري 
شركت  اين  بدهي هاي  پرداخت  جهت  تاكنون  كه  اعتبار 
صورت مي گرفته، متوقف مي شود و كليه محصوالت، تنها از 

طريق ذوب آهن قابل خريداري خواهد بود تا مشتريان اصلي 
محصوالت اين شركت آسيب نبينند. 

انحصار در فروش محصوالت  رد هرگونه  با  مهندس صادقي 
غيره  و  قيمت  سبد،  نوع  محصول،  نوع  جمله  از  آهن  ذوب 
گفت: هيچ انحصاري براي فروش محصوالت اين شركت وجود 
ندارد و هيچ شركت، فرد يا گروهي از امتياز خاص يا انحصار 
برخوردار نيست. در اين راستا كليه تعاوني ها و اتحاديه هاي 
آهن فروشي كه در شهرهاي مختلف كشور فعاليت مي كنند، 
مي توانند مستقيما به ذوب آهن مراجعه نموده و همكاري الزم 

با آنها صورت مي گيرد.  
مهندس صادقي، توجه به صادرات را در شرايط ركود فعلي 
بازار محصوالت بسيار مهم دانست و گفت : تالش مي كنيم 
تن  ميليون  يك  از  بيش  به  را  آهن  ذوب  ساالنه  صادرات 
افزايش دهيم و بدين منظور به دنبال ايجاد نمايندگي هايي 
در كشورهاي مختلف جهان هستيم كه در اين راستا پذيراي 
فعاالن اين بازار در بخش صادرات مي باشيم و از آنها دعوت 

مي كنيم در اين حوزه مهم با ذوب آهن مشاركت كنند. 
وي، يكي ديگر از سياست هاي برون مرزي ذوب آهن را خريد 
واحدهاي نوردي در كشورهاي حوزه خليج فارس ذكر نمود 
و گفت: از اين طريق، مي توان با ارسال بيش از يك ميليون 
شمش به اين كارگاه ها، عمليات نورد را در همان كشورها 
انجام داد كه در راستاي توسعه صادرات نقش مهمي ايفا مي 

كند.  
مديرعامل ذوب آهن اصفهان، يكي ديگر از سياست هاي اين 

شركت را استفاده از توانمندي و تخصص منابع انساني اين 
شركت جهت حضور در پروژه هاي مختلف دانست و گفت: در 
اين راستا با شهرداري اصفهان، مذاكرات خوبي صورت گرفت 

است و بر اين اساس اقداماتي انجام مي شود. 
مديرعامل ذوب آهن بر اجراي سياست هاي مربوط به كاهش 
قيمت تمام شده محصوالت اين شركت نيز تاكيد نمود و گفت: 
كاهش هزينه هاي توليد از طريق استفاده از مواد اوليه مرغوب 
و ارزان و تغيير در روند توليد از جمله استفاده از آهن اسفنجي 
به جاي قراضه، قيمت تمام شده محصوالت اين شركت را به 

مقدار قابل توجهي كاهش مي دهد.

مدیرعامل ذوب آهن در دیدار با فعاالن بازار محصوالت فوالدي عنوان نمود :

سیاست هاي جدید ذوب آهن جهت بهینه سازي شبکه توزیع 

تمام حس ها باید در یک شهر خالق، درک شود

پنج شنبه 3 دی ماه 1394                       12 ربیع االول 1437                24 دسامبر 2015           سال اول شماره 50                قیمت : 500 تومان 

 « گشتی در اخبار
 کنترل کیفی بیش از یکصد پروژه 

در استان اصفهان
مدير كل آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك استان اصفهان گفت: كنترل كيفی بيش از يكصد 
پروژه در سطح استان اصفهان در دستور كار اين اداره كل است. ابراهيم آيرون بعدازظهر 
سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه، اظهار داشت: اداره كل آزمايشگاه فنی 
و مكانيك خاك، وظيفه كنترل كيفی پروژه های عمرانی را بر عهده دارد كه اين طرح ها، 

شامل راه و شهرسازی، فرودگاه، راه آهن، ساختمانی، اداری و غيره می شود.
وی بيان كرد: در حال حاضر كنترل كيفی بيش از يكصد پروژه در سطح استان اصفهان 
در دستور كار اين اداره كل است. مدير كل آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك استان اصفهان 
تصريح كرد: ۶۵ پروژه در دست اقدام راه و شهرسازی و 3۶ پروژه در دست اقدام اداره 
كل راه آهن، حمل و نقل پايانه ها، فرودگاه ها، بنياد مسكن، آب منطقه ای، آب و فاضالب، 
نوسازی مدارس، جهادكشاورزی، برق منطقه ای و سازمان عمران شهر بهارستان و غيره 
در دستور كار اين اداره است. وی اظهار داشت: از ميان اين پروژه ها كنترل كيفی پنج 
پروژه مهم قطار سريع السير اصفهان- قم، كنار گذر شرق و غرب، بادرود و كاشان، داران 
و درود در اولويت قرار دارد. آيرون بيان كرد: همكاری با اداره كل استاندارد استان، در 
ارتباط با استانداردسازی مصالح ساختمانی از قبيل شن و ماسه، سيمان، ميل گرد، انواع 

آجر و بلوك و قير نيز از ديگر برنامه های اين اداره است.

 برگزاری همایش راه سبز در کمیته
 امداد اردستان

کیمیای وطن: مدير كميته امداد اردستان از برگزاری اولين همايش راه سبز 
در سال تحصيلی جديد جهت دانش آموزان تحت حمايت  اين كميته خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی كميته امداد امام خمينی )ره( استان 
ارتقای سطح آگاهی  به منظور  اين خبر گفت:  با اعالم  اصفهان، مهرداد پويان 
دانش آموزان مقطع متوسطه و پيش دانشگاهی در خصوص مهارت های ويژه برای 
راهيابی به دانشگاه، همايش راه سبز در اين كميته برگزار شد.  وی با اشاره به 
اينكه دوره های آموزشی كميته امداد بر اساس  وضعيت تحصيل و شرايط سنی 
برنامه ريزی  های صورت گرفته  با  مددجويان برگزار می شود، گفت: خوشبختانه 
دوره های آموزشی به صورت كاربردی برگزار می شود؛ اين دوره ها تاثير مثبتی 
در عملكرد دانش آموزان داشته است. مدير كميته امداد اردستان افزود: در اين 
آموزشی،  تحصيلی  ريزی  برنامه  درس خوانی،  مهارت های  در خصوص  همايش 
پيشگيری از اضطراب در امتحان و نحوه انتخاب رشته آزمون سراسری توسط 
بالغ بر ۲  ارايه شد. گفتنی است  مربيان و آموزش های الزم به دانش آموزان  
هزار خانوار تحت حمايت كميته امداد در اردستان بوده و از خدمات اين كميته 

استفاده می كنند.

آزادسازي خیابان آقا نجفي اصفهان
کیمیای وطن: مدير منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: بر اساس مصوبه 
و  امكان ساخت  نجفي، هيچ گونه  آقا  بدنه خيابان  ماده ۵ در  كميسيون 
شهرداري  رسانه اي  ارتباطات  اداره  گزارش  به  ندارد.  وجود  تجاري  ساز 
اصفهان، منصور نجفي درباره آزادسازي خيابان آقا نجفي اصفهان اظهار 
كرد: بر اساس مصوبه كميسيون ماده ۵ كه توسط استاندار اصفهان ابالغ 
شده، عرض اين خيابان ۱4 متر برآورد شده است و در حال حاضر نيز 
اين مصوبه در حال اجراست. وي با بيان اينكه بر اساس مصوبه كميسيون 
ماده ۵ در بدنه خيابان آقا نجفي هيچ گونه امكان ساخت و ساز تجاري 
وجود ندارد،  افزود: شهرداري نيز در حال حاضر، با توجه به طرح مصوب 
اصفهان  شهرداری  سه  منطقه  مدير  دارد.  كار  دستور  در  را  پروژه  اين 
شهردار منطقه سه اصفهان با بيان اينكه آزادسازي خيابان آقا نجفي بر 
اساس پيش بيني هاي صورت گرفته تا دو سال آينده ادامه خواهد داشت، 
بيان كرد: تاكنون ۵0 درصد از اين آزادسازي انجام شده است. وي اعتبار 
يافته براي آزادسازي خيابان آقانجفي در سال جاري را چهار  تخصيص  
ميليارد تومان عنوان كرد و ادامه داد: هنوز اعتبار پيش بيني شده براي 
اين پروژه در سال آينده به تصويب شوراي اسالمي شهر اصفهان نرسيده 

است. 

مدافعان حرم از ارزش های اسالمی دفاع می کنند

مراسم ویژه 9 دی مقابل حسینیه ثاراهلل کرمان برگزار می شودمجلس خبرگان، ستون اصلی خیمه انقالب اسالمی 



جلسه فیتیله ای ها با 
مجلس برگزار شد

برنامه »فیتیله«، درباره  تهیه کننده  آقایی  علیرضا 
جلسه دیروز عوامل این برنامه با کمیسیون اجتماعی 
از  همچنین  و  کرد  ارایه  را  توضیحاتی  مجلس، 
سخن  طرح،  ارایه  برای  سیما  شبکه های  پیشنهاد 
گفت. علیرضا آقایی تهیه کننده برنامه »فیتیله«، با 
اشاره به جلساتی که تاکنون با علی اصغر پورمحمدی 
مدیران  همچنین  و  ملی  رسانه  سیمای  معاون 
گفت:  داشته اند،  سیما  و  صدا  سازمان  شبکه های 
هم اکنون از شبکه پویا و شبکه نسیم، پیشنهادهایی 
ما  محتوایی  گروه  اما  داشته ایم؛  برنامه  ارایه  برای 
کند  تولید  برنامه ای  است  قرار  اگر  دارد،  نظر  در 
وی  باشد.  داشته  ارتقا  قبلی  برنامه های  به  نسبت 
درباره ادامه ساخت برنامه »فیتیله« اظهار کرد: ما 
درباره ادامه ساخت این برنامه نظر مثبتی نداریم؛ 
البته هنوز هم به قطعیتی در این باره نرسیده ایم؛ با 
این حال با توجه به پیشنهادهای مطرح شده تیم 
ما عالقه مند است، طرح های جدیدی را ارایه کند.  
آقایی که ۳۰ آذر ماه به همراه هنرمندان مجموعه 
بود،  رفته  اسالمی  شورای  مجلس  به  »فیتیله« 
درباره این دیدار توضیح داد: رفت و آمد گروه های 
که  است  طبیعی  و  عادی  امری  مجلس  به  هنری 
اتفاقا باید هم انجام شود و استمرار یابد و تیم های 
با کمیسیون های مرتبط  باید  برنامه سازی و هنری 
فرهنگی  کمیسیون  و  اجتماعی  کمیسیون  مثل 
برنامه ای  هر  که  باشند؛ چرا  ارتباط  در  در مجلس 
رویکرد  یک  مبنای  بر  یا  و  دارد  اجتماعی  اثر  یک 
از  بعد  کرد:  اضافه  وی  می شود.  تولید  اجتماعی 
بار  دو  داد، من  رخ  »فیتیله«  برنامه  در  که  اتفاقی 
به مجلس شورای اسالمی رفتم؛ اما در جلسه دیروز 
هنرمندان برنامه از جمله علی فروتن، حمید گلی 
صحبت های  داشتند.  حضور  نیز  مسلمی  محمد  و 
و  داد  رخ  برنامه  در  که  بود  اتفاقی  پیرامون  ما 
عواقب آن برنامه، بیانیه هایی که صادر شد و اثرات 
مثبت و منفی بیانیه ها بررسی شد و تاکید شد که 
عذرخواهی ما مورد پذیرش آذری زبانان قرار گرفته 
اگر هم سوء تفاهمی پیش آمده، رفع شده  است و 
است. عوامل »فیتیله«ای از عبدالرضا عزیزی رییس 
کمیسیون اجتماعی مجلس، ممنون هستند که در 
سوء تفاهم ها  این  رفع  به  نسبت  صمیمانه  فضایی 
حرکت کرد. تهیه کننده برنامه »فیتیله«، در پایان 
با اشاره به جلسه های خود با پورمحمدی نیز عنوان 
معاون  پورمحمدی  با  متعددی  جلسه های  ما  کرد: 
سیما داشته ایم و شرایط موجود را بررسی کردیم. 
مستقیم  متولی  عنوان  به  معاونت سیما  و  سازمان 
به  نسبت  مثبتی  نگرش  و  نگاه  سیما  برنامه های 
براساس  است.  مردم  مطالبه  که  دارند  برنامه ای 
به  مردمی  واکنش های  عمومی  روابط  نظرسنجی 
ادامه برنامه »فیتیله« مثبت بوده است و همین هم 
به  برنامه های جدید  ارایه  برای  شبکه ها  باعث شد 
است،  این  ما  خود  ترجیح  دهند.  پیشنهاد  ما  تیم 
اکنون که شبکه ها در حال تخصصی شدن هستند 
اگر قرار است برنامه ای را از نو بنیان کنیم در یک 
شبکه تخصصی برای کودکان و در جایی باشد که 
از ثبات بیشتری برخوردار است و فعال بنا نداریم که 

به شبکه ۲ بازگردیم.

روزهای  در  ساالنه   روال  طبق  »فوربز«  مجله 
براساس  را  فهرست هایی   ،۲۰15 سال  پایانی 
می کند.  منتشر  مختلف  حوزه های  آمار 
جدیدترین این جدول ها به بازیگران هالیوودی 
برای  گزاف  دستمزدهای  که  می شود  مربوط 
دپ«  »جانی  می گیرند.  خود  نقش های  ایفای 
»دزدادن  سینمایی  مجموعه  پرطرفدار  ستاره 
این  صدرنشین  امسال  کاراییب«،  دریایی 
این  اشغال  برای  دپ  است.  شده  فهرست 
معروف  بازیگر کمدی  »آدام سندلر«،  جایگاه، 
کنار  را،  گذشته  سال  هنرپیشه  گران ترین  و 
رتبه  و ۲۰14  زد. سندلر در سال های ۲۰1۳ 
به  آمار  براساس  داشت.  را  این جدول  نخست 
هر  ازای  به  گذشته  ماه   1۲ در  آمده،  دست 

برای  سینمایی  کمپانی های  که  دالری  یک 
 1.۲۰ او  کرده اند،  پرداخت  دپ  جانی  بازی 
دالر برایشان سودآور بوده است. درآمد ساالنه 
بازیگر ۳۰ میلیون دالر تخمین زده شده  این 
است. جالب است که 1۰ عنوان نخست فهرست 
گران ترین بازیگران هالیوودی »فوربز« در سال 
درآورده اند.  خود  تسخیر  به  مردها  را   ۲۰15
فهرست  با  توجهی  جالب  تناقض  در  این 
در  زنان  می داد  نشان  که  است  »فوربز«  اخیر 
براساس  هستند.  پول سازتر  هالیوود  سینمای 
این آمارگیری، چهار جایگاه از پنج رتبه نخست 
را  هالیوودی  بازیگران  پول ساز ترین  فهرست 
زنان اشغال کردند. »میال کانیس «، »اسکارلت 
پالترو« و »اما استون«  یوهانسون«، » گوینیث 

که  هستند  هالیوودی  سرشناس  بازیگر  چهار 
پول سازترین  عنوان  ایوانز«  »کریس  کنار  در 
بازیگران سال ۲۰15 را کسب کرده اند. از نگاه 

این مجله اقتصادی، »دنزل واشنگتن« پس از 
جانی دپ دومین بازیگر پرهزینه برای هالیوود 
است. او در سال ۲۰15 به ازای هر دالری که 
برایش خرج شده، 6.5۰ دالر برای فیلم سازان 
مبلغی  برابر  پنج  رقم  این  است.  بوده  سودآور 
است که جلوی نام دپ نوشته شده است. عالوه 
بازیگر 6۰ ساله طی  بر این، هر سه فیلم این 
این  سوم  رتبه  رسیدند.  سود  به   ،۲۰15 سال 
در  که  است  فرل«  »ویل  آن  از  هم  رده بندی 
این  در  نامش  نیز   ۲۰1۰ و   ۲۰۰9 سال های 
فهرست به چشم می خورد. او در ازای هر یک 
به جیب  دالری که دریافت کرده، 6.8۰ دالر 

سینماگران واریز کرده است.

رشیدزاده:  دامون   – وطن  کیمیای 
دیواری  ناشناس  جوان  چند  که  زمانی 
بال  لباس  دست  چند  و  کردند  رنگ  را 
گذاشتند  دیوار  این  روی  را  استفاده شان 
نیاز  بذار؛  نداری،  »نیاز  نوشتند:  زیرش  و 
نمی کرد  را  فکرش  هیچکس  بردار«  داری 
هر  اکنون  دهد.  تکان  را  دنیا  دیوار  این 
رسد می  خبر  ایران  گوشه  گوشه  از   روز 

که دیوار دیگری از جنس مهربانی بنا شده 
 است. دیواری که اگر اینگونه پیش رود، می رود

تا دیوار چین را هم درنوردد. 

«« دیوار مهربانی از اینجا تا آنجا 
اولین بار تصویری از یک دیوار که تعدادی 
لباس بر روی آن قرار داشت، به سرعت در 

رسانه های اجتماعی فراگیر شد.
را  خود  جای  مهربانانه  مهربانی،  دیوار   
و  کرد  باز  ایرانی  میلیون ها  قلب  میان  در 
از این دیوار در  خیلی زود تصاویر بیشتری 

شهر های مختلف منتشر شد.
خیلی  و  نشد  ختم  همین جا  به  داستان 
این دیوار، واکنش  زود رسانه های جهان به 
نشان دادند. دویچه وله در این باره گزارش 
مفصلی منتشر کرد و در این گزارش نوشت: 

است؛  خالقانه  و  خودجوش  حرکت،  این 
به  و  می شود  اجرا  دارد  مردم  توسط  یعنی 
بیشتری  تاثیرگذاری  می تواند  دلیل  همین 
باشد. کسی  اقشار مختلف جامعه داشته  بر 
کی  از  دقیقا  و  کجا  از  نمی داند  درستی  به 

شروع شد.
ثروتمندنشین  محله  در  مشهد  در  مردی   
ظاهرا  گویا،  کوچه  سجاد،  بلوار  ملک آباد، 
را  خانه اش  دیوار  که  بوده  کسی  اولین 

اختصاص داده به پخش مهربانی.
برده  او  از  نامی  نه می خواهد  که  مرد  این   
گفت وگو  در  شود،  علنی  شغلش  نه  و  شود 
که  باره  این  در  دو«  »همشهری  سایت  با 
این ایده از کجا و چگونه به ذهنش رسیده 
در  را  این  به  شبیه  ایده  »چندتا  می گوید: 
اینترنت دیده بودم. در استرالیا مردم در یک 
نداشتند  نیاز  که  را  وسایلی  مشخص،  روز 
هم  بزرگ  بادبادکی  می گذاشتند؛  در  پشت 
آن  در  بفهمند  مردم شهر  تا  می کردند  هوا 

خانه، دارد کار خیر انجام می شود. 
عکس دیگری هم دیدم که مربوط به استان 
گیالن بود. جایی را مشخص کرده بودند که 
می گذاشتند  را  اضافیشان  لباس های  مردم 

که هرکس الزم دارد، بردارد.

گذاشته اند  یخچالی  هم  تهران  در  شنیدم   
و مردم داخلش خوراکی و غذا می گذارند.« 
به  فراوان  طرح  این  شبیه  البته  اروپا  در 
فلزی  بزرگ  کانتینر های  می خورد.  چشم 
وجود  محله  هر  در  زباله  جایگاه های  شبیه 
و کفش های  لباس ها  ساکنان محل  تا  دارد 

اضافیشان را در آن بریزند. 

در شهرهای بزرگ هم هر چند وقت یکبار 
به  ویژه در روزهای سرد سال در میدان های 
اصلی شهر، بساط سوپ داغ و نان تازه برای 

بی خانمان ها برپاست.
است  بار  اولین  این  ظاهرا  اما  ایران  در   
عملی  صورت  این  به  ایده ای  چنین  که 
اما  حرکت،  این  بودن  تازه  وجود  با  شده. 
»سوءاستفاده« از آن الاقل به چشم این مرد 

مشهدی تا کنون مشاهده نشده است. 
خدا  »شکر  می گوید:  همشهری  به  او 
اول  روزهای  است.  شده  خوبی  استقبال 
لباس ها  همه  و  بیایند  کسانی  بودم  نگران 
را بردارند و بروند ولی این اتفاق نیفتاد. من 
به چشم خودم دیدم که یک نفر دو دست 
به  را  نو  تقریبا  و  کت و شلوار کاور کشیده 
این جالباسی آویزان کرد. کت  و شلوارها را 
اتفاق  این  از  بعد  بود.  آورده  از خشکشویی 
یک نفر آمد و چند تا لباس بچگانه برداشت 
و  کت  به  دست  ابدا  و  اصال  یعنی  رفت؛  و 

شلوارها نزد.«

 «« این دیوار مردمی است؛  لطفا سیاسیش
 نکنید

اکنون  نهاد،  مردم  معنا  تمام  به  دیوار  این 

نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا شناخته 
شده است و در دوران ایران هراسی غرب که 
دشمنان این مرز و بوم در حال شکل دادن 
مهربانی  از  است  روشنی  نور  هستند،  آن 

ایرانیان.
 اما مشکل اینجاست که متاسفانه در کشور 
ما همه چیز خیلی زود سیاسی می شود؛ از 
تا مسایل روزمره  تلویزیون گرفته  فوتبال و 

و خصوصی.
 پس ما نیز در کنار مردم از دوستان مسئول 
را  پسندیده  حرکت  این  می کنیم  خواهش 
این  گسترش  برای  را  زمینه  و  نهند  ارج 
فرهنگ فراهم کنند. صد البته منظور ما این 
از مسئوالن  از نظر مادی کمکی  نیست که 
محترم صورت بگیرد، همین که اجازه دهند 
کافی  برود  را  خود  راه  مردمی  حرکت  این 

است. 
محترم  مسئوالن  که  داریم  انتظار  تنها  ما 
اجازه ندهند فردا روز، دوستانی به بهانه سد 
دخالت  و  شهر  نمای  زیبا سازی  یا  و  معبر 
مهربانی  دیوار  و...  خیریه  نهادهای  امور  در 

را فرو بریزند.
 انتظار ما و مردم کوچک است:  این دیوار 

مردمی است؛ لطفا سیاسیش نکنید.

عکاسان برگزیده شاهدان غواص 

تجلیل شدند
عکاسان  از  تجلیل  مراسم  وطن:  کیمیای 
غواص،  شاهدان  عکاسی  فراخوان  برگزیده 
و   4 کربالی  عملیات  سالگرد  مناسبت  به 
گرامیداشت شهدای غواص با حضور جمعی از 
هنرمندان و عالقه مندان و پیشکسوتان عرصه 
جهاد برگزار شد. فرزان معظم مدیرخانه عکس 
حوزه هنری استان اصفهان، با اعالم این خبر 

افزود: فراخوان عکاسی از تشییع شهدای غواص در اصفهان که در 
مرداد 94 انجام شد، با عنوان شاهدان غواص با مشارکت حوزه هنری 
استان اصفهان، بسیج هنرمندان و شورای هماهنگی اعالم شد. وی 
خاطر نشان کرد: پس از اعالم این فراخوان ۲445 اثر، در مهلت مقرر 
به دبیرخانه این فراخوان رسید که از میان این آثار ۲5 اثر به عنوان 
آثار برتر انتخاب شدند. در این مراسم ضمن تجلیل از برگزیدگان، از 
آثار منتخب عکس شاهدان غواص نیز رونمایی شد و کلیپ از »هبوط 
تا عروج« نیز به نمایش در آمد که موضوع آن، ترکیب عکس ها از 

شاهدان غواص بود. 

کتاب » چتری برای جوان« منتشر شد
برای جوان«  کیمیای وطن: کتاب »چتری 
استاد  نوشته  کتاب های  از  دیگر  یکی 
عبدالکریم شمشیری است که توسط فضل اهلل 
صابری تدوین شده است و برای اولین بار در 
سال 1۳94 به چاپ رسیده است. این کتاب 
در ۲6۲صفحه توسط انتشارات شهید حسین 
فهمیده و در ۲۰۰۰ نسخه منتشرشده است؛ صفحه آرایی آن را اکرم 
شادانی فر انجام داده است. طرح جلد نیز از فضل اهلل صابری است. 
این کتاب با اشاره به آیات قرآن و احادیث مختلف به موضوع جوانان 
و دین می پردازد و تاثیرات دین در زندگی جوانان را بررسی می کند. 
در کتاب حاضر »چتری برای جوان«، تالش شده است ادعای کسانی 
به دین گریزی و حتی گاهی دین ستیزی متهم می  را  که جوانان 
کنند رد شود؛ همچنین تالش شده به خطراتی که دین و دینداری 
آن ها را تهدید می کند، موانع و مواردی که ممکن است باعث تضعیف 
تدین و دینداری جوانان شود و یا نیاز به رفع یا مراقبت دارد، در سه 
بخش بپردازد: 1- جوانان دین گریز نیستند! ۲- برای تثبیت و تقویت 
اشاره  باشید.  مراقب  کنیم؟ ۳- جوان ها  جوانان چه  دینی  باورهای 

کنیم و هشدار دهیم.

دست از توهین به ایرانیان بردارید
ایرانی  موسیقی  خواننده  معتمدی  محمد 
بر  مبنی  آمریکا  کنگره  اخیر  مصوبه  پی  در 
محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران 
بیانیه ای منتشر کرد. در متن  سفر می کنند، 
یک  عنوان  »به  است:  آمده  معتمدی  محمد 
کنگره  اخیر  مصوبه  ایرانی،  مستقل  هنرمند 
آمریکا را )محدودیت صدور ویزا درصورت سفر 

به ایران(، توهین به ملت بزرگ و اصیل ایران مي دانم و از جامعه 
بزرگ ایراني مخصوصا هنرمندان وطن پرست دعوت مي کنم به این 
مصوبه توهین آمیز واکنش نشان دهند. قطعا این قانون، ضربه بزرگي 
است به صنعت توریسم کشورمان. سوال من از دولتمردان محترم 
آمریکا این است: اگر صداقت دارید، به ما بگویید چگونه عربستان 
سعودي را که در تمام این سال ها منشأ تولید اندیشه تکفیر و ترور 
بوده هم پیمان و دوست خود مي دانید، اما تمام تحریم ها و توهین هاي 
خود را براي ما ایرانیاني خرج مي کنید که همین امروز در حال مبارزه 

با تروریست هایي هستیم که شما برایمان به سوغات آورده اید؟«

»کشتارگاه« در انتظار مجوز است
انتظار  در  همچنان  کرد:  بیان  سینما  کارگردان  انصاری  امیراحمد 
سینمایی  فیلم  برای  ساخت  پروانه  دریافت 
انصاری  امیراحمد  است.  »کشتارگاه« 
کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به فیلم سینمایی »کشتارگاه« که قبال 
گفت:  اینگونه  بود،  داده  خبر  آن  ساخت  از 
ساخت  پروانه  دریافت  برای  پیش  ماه  سه 
درخواست  ساخت  پروانه  صنفی  شورای  به 
داد:  ادامه  وی  کرده اند.  مطرح  فیلمنامه  درباره  را  نکاتی  آنها  دادم؛ 
شورای صدور پروانه ساخت نکته ها و اصالحاتی را نسبت به فیلمنامه 
»کشتارگاه« اعالم کرده که ما سعی داریم با گفتگو و روشن کردن 
البته  کنیم.  کم  اصالحیه ها  تعداد  از  فیلمنامه،  این  مختلف  موارد 
به  داستان  متفاوت  مضمون  به  توجه  با  اصالحیه ها  این  از  بخشی 

فیلمنامه وارد شده که قابل حل است.

رونمایی از پنج جلد کتاب
در آستانه  هفته  وحدت، انتشارات »۲7 بعثت«، 
رزمندگان  و  شهدا  درباره  کتاب  جلد  پنج 
رونمایی  )ص(  اهلل  رسول  محمد  لشکر۲7 
زندگی نامه  ماهی ها«  »پیغام  کرد.  خواهد 
سردار شهید حاج حسین همدانی، »بچه های 
رزمندگان  و مصور  دو جلدی  کتاب  حبیب« 
گردان حبیب لشکر ۲7 محمد رسواهلل )ص(، 

»سوت آخر« زندگی نامه شهید محمد ُمجازی فرمانده گردان حمزه 
خاطرات  نمی میرد«،  هرگز  »آب   ، )ص(  رسواهلل  محمد   ۲7 لشکر 
سردار جانباز میرزا محمد ُسلگی و »حبیب تولدی دیگر«، کارنامه 
)ص(،  رسول اهلل  محمد   ۲7 لشکر  حبیب بن مظاهر  گردان  عملیاتی 
کتاب هایی هستند که رونمایی خواهند شد. مراسم رونمایی از این 
خیابان سمیه،  در  ماه ساعت 14:۳۰  پنجشنبه سوم دی  روز  آثار، 
نرسیده به خیابان حافظ، حوزه  هنری-تاالر اندیشه برگزار خواهد شد.

مستندی مادرانه
پروانه معصومی، مستندی درباره  مادر »رضا سوخته سرایی«، قهرمان 
کشتی می سازد. این بازیگر پیشکسوت گفت: تصاویر این مستند را 
تهران  با عنوان »قهرمان مادرم«، در سال 87 در علی آباد کتول و 
گرفتم که بعد از فوت شدن مادر آقای سوخته سرایی، این کار متوقف 
شد. وی ادامه داد: در این کار که حدودا ۳۰ دقیقه خواهد شد به 
ارتباط این قهرمان کشتی با مادرش می پردازم که تاثیر بسزایی در 

قهرمانی های رضا سوخته سرایی داشته است.

گرانترین هنرپیشه های جهان 
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گشتی در اخبار

 «سینامی جهان

رفهنگ و هنر

تمامی پیشکسوتان دفاع مقدس از سال آینده 
مهدی  می شوند. سردار  کارت شناسایی  دارای 
محمدی فرد رییس سازمان پیشکسوتان سازمان 

کشور،  مقدس  دفاع  مقاومت  و  جهاد 
پیشکسوتان  دفتر  افتتاح  مراسم  در 
مقدس  دفاع  مقاومت  و  جهاد 
 75۰ وجود  از  جنوبی،  خراسان 
در  مقدس  دفاع  پیشکسوت  هزار 

اقدامات  به  اشاره  با  و  داد  کشور خبر 
دفاع  پیشکسوتان  برای  شده  پیش بینی 

مقدس، اظهار کرد: تاریخ مصور از پیشکسوتان 
تمامی  عکس های  و  طراحی  مقدس،  دفاع 
پیشکسوتان، با ذکر نام و توصیفی از اتفاق های 
شناسایی  از  وی  می شود.  گردآوری  جنگ 
کشورهای  مستشار  عنوان  به  پیشکسوتان 
باید ارزش های دفاع  اسالمی خبر داد و گفت: 
به نسل های  از پیشکسوتان  استفاده  با  مقدس 
آینده و دیگر کشور ها انتقال یابد. رییس سازمان 
دفاع  مقاومت  و  جهاد  سازمان  پیشکسوتان 

شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  کشور  مقدس 
در سازمان پیشکسوتان جهاد و مقاومت دفاع 
تاکنون،  گذشته  سال  یک  از  مقدس 
گفت: برگزاری سومین همایش 
پیشکسوتان،  و  پژوهشگران 
حوزه  در  مدیریت  تبیین 
بیان  و  مقدس  دفاع 
تجربیات و آموزه های آن ها 
و بررسی چالش های موجود 
اجتماعی  تامین  حوزه  در 
بازنشستگان نیروهای مسلح از جمله 
اقدامات انجام شده است. محمدی فرد با اشاره به 
از سازمان های پیشکسوتان  استانی  بازدیدهای 
استان ها  در  مقدس  دفاع  مقاومت  و  جهاد 
مختلف، اظهارکرد: این بازدید ها دستاوردهایی 
ایجاد احساس مشارکت در پیشکسوتان  مانند 
و مسئوالن استانی، معرفی سازمان ها به عنوان 
 یک کار متداوم و ابالغ خواسته های رهبری را به

 دنبال داشت. 

بلند سینمایی سید جالل  فیلم  دومین  »دلبری« 
اشکذری، به دفتر جشنواره فجر تحویل داده شد. 
فیلمبرداری این فیلم به تهیه کنندگی سید محمود 

رضوی سال گذشته در سکوت خبری انجام 
نسخه  گذشته،  روز  چند  طی  و  شد 

هیئت  بازبینی  برای  فیلم  کامل 
انتخاب ارایه شده است. در خالصه 

داستان این فیلم آمده است:
امیرحسیِن،  امشب عروسی  طوبی: 

اون  نباید  من  خوشحالیم...  دوتامون 
چرا  بگو  بهم  فقط  می زدم،  رو  حر ف ها 

چهار بار چشمتو باز بسته کردی... منظور خاصی 
داشتی میثم؟ 

غزالی،  عباس  پسیانی،  آتیال  قاضیانی،  هنگامه 

مهدی  و  هاشمی  مهسا  شیرخانلو،  محمدرضا 
تولید  عوامل  هستند.  »دلبری«  بازیگران  عطاران، 
سید  کارگردان:  و  نویسنده  از:  عبارتند  فیلم  این 
تهیه کننده: سید محمود  اشکذری،  جالل 
متولی،  مرتضی  تولید:  مدیر  رضوی، 
مدیر فیلمبرداری: فرشاد بشیرزاده، 
طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، 
پیشوایی،  طاهر  صحنه:  صدابردار 
طراح گریم: سعید ملکان، تدوین: 
و  صداگذاری  قربانی،  حمیدرضا 
موسیقی:  علویان،  علیرضا  سید  میکس: 
اسماعیل  محمد  تدارکات:  مدیر  سعادتمند،  فرید 
ناحی، دستیار  آبادی، عکاس: محمد حسن  کلبی 

اول کارگردان و برنامه ریز: بابک نبی زاده. 

بهادران تهیه کننده »جیوگی« معتقد است  مهدی 
زنده  برنامه های  به  نیازی  اخبار،  جز  به  تلویزیون 
می دهند  را  امکان  این  تولیدی  برنامه های  و  ندارد 

باکیفیت تر  برنامه ها،  و  کمتر  اشتباه ها  تا 
کننده  تهیه  بهادران  مهدی  باشند. 

برنامه »جیوگی« درباره ساختار این 
روی  سیما  دو  شبکه  از  که  برنامه 
ظاهرا  اگرچه  گفت:  می رود  آنتن 

گفت  تولیدات  قالب  در  برنامه  این 
نظر  به  اما  می گیرد،  قرار  محور  گو  و 

قالب جدید  یا  فرم  عبارت  از  است  بهتر  من 
استفاده کنیم. ما قبل از آغاز تولید، روش هایی را در 
دستور کارمان قرار دادیم که اعمال آنها این برنامه 
معمول  که  محوری  گو  و  گفت  ساختار  از  کامال  را 

تلویزیون است، دور می کند؛ چرا که موضوع برنامه، 
نوع دعوت و چگونگی حضور مهمان ها و حتی مجری، 
ساختاری جدید میان برنامه های تلویزیون به وجود 
دخانچی  میالد  افزود:  وی  است.  آورده 
امروز  که  نیست  برنامه  مجری  صرفا 
»ماه  فردا  و  باشد  »جیوگی«  در 
عسل« اجرا کند. او یکی از اعضای 
اصلی تیم تولید است و تحصیالتش 
در رشته دکترای مطالعات فرهنگی 
همه  و  من  نیست.  برنامه  با  بی ارتباط 
دخیل  برنامه  این  ساخت  در  که  کسانی 
هستیم، دانشجویان رشته های علوم انسانی بودیم و 
 درصددیم از منظری دیگر به برنامه های تلویزیون نگاه 

کنیم.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی 
نیم  و  سال  یک  طول  در  گفت:  گردشگری  و 

جامع  برنامه ای  توسعه،  ششم  برنامه  برای 
شده  چالش  دچار  که  کردیم  آماده 

محمد  نشد.  اضافه  برنامه  به  و 
تهیه  برنامه   طالبیان،  حسن 
شده برای برنامه ششم توسعه را 
یک رفرنس کامل برای سازمان 

گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
بحث  در  متاسفانه  افزود:  و  دانست 

فرهنگی  میراث  سازمان  برنامه  گنجاندن 
به  که  ایجاد شد  توسعه چالش  به طرح ششم 
این اتفاق اعتراض کردیم؛ بنابراین گفتند حتما 
این قضیه را مدنظر قرار می دهند. در نتیجه تا 
برطرف شدن چالش یک سری مجوزهای دارای 
اهمیت مانند مجوز دادسراهای میراث فرهنگی ، 
ظرفیت ها  آموزش  فرهنگی،  میراث  ضابطان 
می گیریم. وی در ادامه اهمیت کار و همکاری 

بین دستگاهی و مشارکت ذی نفعان با یکدیگر را 
مهم دانست و تاکید کرد: باید این نوع همکاری ها 
بزرگ  موفقیت های  به  بتوانیم  تا  دهد  رخ 
مراسم  در  که  طالبیان  برسیم. 
پژوهش های  »همایش  افتتاحیه 
آبگیر  حوضه  باستان شناسی 
سد سیمره« در موزه ملی سخن 
در  اینکه  به  اشاره  با  می گفت، 
میراث  سازمان  پژوهشگاه  ظاهر 
فرهنگی  میراث  معاونت  از  فرهنگی 
جداست، افزود: ما نیاز داریم به اینکه بحث 
احیا و حفاظت در کنار هم باشند و از دستگاه های 
مختلف کمک بگیریم. وی نمونه این همکاری ها 
را عبور ریل قطار از کنار نقش رستم دانست و 
زده  پروژه  این  آغاز  کلنگ  که  زمانی  در  گفت: 
شد، همه به صورت بخشی به آن نگاه می کردند؛ 
اما وقتی با مشاوران صحبت کردیم، به راه حل 
رسیدیم و همکاری ها باعث اتفاق های مثبت شد.

فرهنگ تازه ای از 

مهربانی ایرانیان 

دیواری 
به بلندای 

مهربانی

 ما تنها انتظار داریم که مسئوالن 
محترم اجازه ندهند فردا روز 

دوستانی به بهانه سد معبر و یا 
زیبا سازی نمای شهر و دخالت در 
امور نهاد های خیریه و... دیوار 
مهربانی را فرو بریزند. انتظار ما 
و مردم کوچک است:  این دیوار 

مردمی است؛ لطفا سیاسیش نکنید.

نباید میراث فرهنگی را یک ضدتوسعه تلقی کرد

تلویزیون به برنامه زنده نیاز ندارد

صدور کارت برای پیشکسوتان دفاع مقدس

»دلبری« به فجر رسید



پنج شنبه 3 دی ماه 1394                       12 ربیع االول 1437                24 دسامبر 2015           سال اول شماره 50                قیمت : 500 تومان 6

جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، علیرضا 
اسدی و اعضای مجمع عمومی سازمان لیگ برگزار شد. در ابتدای جلسه کفاشیان 
گفت: امیدوارم امروز )چهارشنبه( بتوانیم با جلسه ای که برگزار می کنیم، طبق 
اساسنامه تغییراتی را به وجود بیاوریم. فعالیت های بسیار خوب و کارهای پرتالش 
و مهمی در سازمان لیگ انجام شده است و این امر با هم فکری مدیران سازمان 

لیگ، اعضا و باشگاه ها در کمال صحت و سالمت اجرا شده است.
او افزود: سازمان لیگ نسبت به گذشته مسئولیتش بیشتر شده و اکنون عالوه 
بر سازماندهی و مدیریت بازی های لیگ برتر، لیگ های دسته اول، دوم، سوم، 
تیم های پایه و بانوان نیز به زیر مجموعه آنها اضافه شده است. سازمان لیگ اکنون 
باید به سمت کارهای توسعه ای گام بردارد که از جمله آن می توان به کمک برای 
راه اندازی آکادمی فوتبال باشگاه ها، مدارس فوتبال و کمک به لیگ های بانوان 

اشاره کرد.
کفاشیان اضافه کرد: فوتبال ایران اکنون در سطح آسیا در جایگاه خوبی قرار دارد 
و یکی از بهترین های آسیا به شمار می رود. تیم های ملی، فوتسال و بانوان ما در 
شرایط خوبی قرار دارند و در آسیا از جایگاه خوبی برخوردارند. این موفقیت ها 

حاصل تالش همه مجموعه فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاه هاست .
مهدی تاج، رییس سازمان لیگ فوتبال ایران نیز در ادامه این جلسه ضمن خیر 
مقدم به حاضران گفت: مسئولیت های سازمان لیگ فوتبال ایران نسبت به گذشته 
افزایش چشمگیری داشته است. این مجموعه پیش از این فقط لیگ برتر را هدایت 
می کرده است؛ اما اکنون با اضافه شدن لیگ های دسته اول، دوم، سوم، پایه و 
بانوان در سال، باید بیش از 6700 بازی را سازماندهی و مدیریت کند. سازمان 
لیگ به مجموعه گسترده ای تبدیل شده است و هماهنگی بسیار خوبی در این 

مجموعه حکم فرماست.
او افزود: همه ارکان سازمان لیگ باید هماهنگ و یک دل باشند؛ چه من در 

این مجموعه حضور داشته باشم چه نداشته نباشم؛ باید برای پیشرفت فوتبال 
تصمیم گیری های خوبی انجام شود. سازمان لیگ دارای نقاط قوت و ضعفی است 
که از جمله نقاط قوت آن می توان به ارایه برنامه یک ساله برای لیگ برتر در سال 

گذشته و امسال اشاره کرد.
البته امسال ما عالوه بر ارایه برنامه یک ساله برای لیگ برتر در لیگ های دسته اول، 
دوم و سوم نیز برنامه یک ساله ارایه کرده ایم. البته در ارایه برنامه لیگ اتفاق های 
پیش بینی نشده رخ می دهد که باعث انحراف ما از برنامه می شود. ما در برنامه ریزی 

لیگ، باید برنامه تیم ملی، لیگ قهرمانان آسیا و تیم امید را لحاظ کنیم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه امسال همکاری خوبی را با تیم ملی بزرگساالن و امید 
داشتیم و زیر 7 درصد از برنامه ای که ارایه کردیم، انحراف پیدا کردیم که این 

موضوع موفقیت خوبی است.
به  نیز،  کشور  های  ورزشگاه  در  الکترونیک  بلیت  توسعه  بحث  در  افزود:  تاج 
پیشرفت های خوبی دست پیدا کرده ایم. همچنین درباره جوان گرایی باید بگویم 
تا  باال برود  باید کیفیت لیگ  که در سال های اخیر به این نتیجه رسیدیم که 
بازدهیش بیشتر شود؛ به همین دلیل با مربیان داخلی و خارجی لیگ برتر و 
کارشناسان خبره فوتبال جلسه هایی را برگزار کردیم و در نهایت به این نتیجه 

رسیدیم که لیگ باید جوانتر شود.
نایب رییس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در 2 سال اخیر با جوان گرایی که از 
سوی سازمان لیگ انجام شده است، شاهد تحول بزرگی در این رابطه شده ایم و 
چهره تیم ملی جوان تر و با طراوت تر شده است. در گذشته این مجموعه سازمان 
لیگ برتر بود که حاال به سازمان لیگ ایران تبدیل شده و قطعا با این اساسنامه 

نمی توان آن را اداره کرد.
وی درباره درآمدزایی سازمان لیگ هم گفت: وقتی کشور درباره درآمدزایی دچار 
مشکل می شود، بدون شک به سایر بخش ها نیز انتقال پیدا می کند؛ نفت قبال 

110 دالر بود، اما اکنون به 35 دالر رسیده است و این موضوع تاثیر خودش را 
در همه اشکال جامعه از جمله فوتبال می گذارد. سازمان لیگ فوتبال ایران، سال 
گذشته 40 میلیارد تومان از محل در آمد تبلیغات محیطی به دست آورده است 
و امسال نیز از در آمدهای خود از محل تبلیغات محیطی به هیچ عنوان گذشت 

نخواهد کرد.

درمرحله برگشت مسابقات لیگ فوتبال 
دسته یک کشور:

   گیتی پسند در بازی تالفی جویانه، 
میزبان مس کرمان است

مسابقات  برگشت  مرحله  ماه(،  دی  سوم  )پنجشنبه  امروز   14 ساعت  از 

در شهرهای مختلف کشور  آزادگان(  فوتبال دسته یک کشور)جام  لیگ 
لیگ  رقابت های  دوره  درشانزدهمین  تیم شرکت کننده  و20  آغازمی شود 

دسته یک با هم دیدارمی کنند.
کرمان  مس  مقابل  رفت  بازی  در  که  اصفهان  پسند  گیتی  تیم   
بازی  یک  برای  بود،  داده  شکست  به  تن  صفر  بر  یک  نتیجه  با 
کرده تیم  این  از  میزبانی  آماده  را  خود  مقتدرانه،  و   تالفی جویانه 

 است.
چندان  نه  نتایج  کسب  با  رفت  دور  دیدارهای  در  که  پسند  گیتی 
رضایت بخش در جای یازدهم جدول رده بندی  قرارگرفته بود، باید برای 
تا  باشد  تیم  وضعیت  بهبود  در صدد  ایجاد شرایط الزم  و  مافات  جبران 
شاید در سایه تفکرات  واهیک تروسیان سرمربی ارمنستانی خود، جایگاه 
واقعی خود را بازیابد و به رده های باالتر صعود کند و جزو تیم های مدعی 

باشد.
جدول بازی ها درهفته بیستم لیگ فوتبال دسته یک کشور، امروز ساعت 

:14
ماشین سازی تبریزــ آلومینیوم هرمزگان

شهرداری اردبیل ــ پاس همدان
پارسه تهران ــ خیبر خرم آباد
داماش گیالن ــ پیکان تهران

فجر سپاسی شیرازــ خونه به خونه بابل
نساجی مازندران ــ فوالد یزد

مس رفسنجان ــ گل گهر سیرجان
گیتی پسند  ــ مس کرمان

نفت مسجد سلیمان ــ آلومینیوم اراک
ایران جوان بوشهرــ صنعت نفت آبادان

  اتومبیل رانان اصفهان، صاحب پیست 
استاندارد می شوند

گروه ورزش:  
داشتن  از  ملی،  تیم  عضو  اصفهانی  نامدار  اتومبیل رانان  زیادی  سال های 
پیست اختصاصی و استاندارد بین المللی در مضیقه بوده اند وبا تنگناهای 
زیادی، ناچار می شدند در محل پارکینگ ورزشگاه نقش جهان به تمرین 

و مسابقه بپردازند.
رییس هیئت  مداوم غالمرضا مصدقیان  و  پیگیری های مستمر  با  عاقبت 
و  منابع  توسعه  معاونت  پست  که  استان  موتورسواری  و  اتومبیل رانی 
و  جدید  پیست  داراست،  را  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  پشتیبانی 
)ورزشگاه  بزرگ  ورزشگاه  زمین های  در  اصفهان  اتومبیل رانی  بین المللی 

المپیک اصفهان( احداث می شود.
هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان اصفهان که با برخورداری از وجود 
نامدار و شایسته، کارشناسان، داوران، مربیان و زیرمجموعه ای  رانندگان 
کرده  پیدا  دست  ارزشمندی  موفقیت های  به  اخیر  سال های  در  کاربلد، 
است، به یقین سزاور داشتن یک پیست اختصاصی و استاندارد بین المللی 
بود تا بتواند میزبانی مسابقات کشوری و حتی آسیایی را برعهده گیرد؛ از 
این رو تالش زیادی از سوی مسئولین این هیئت و اداره ورزش و جوانان 
استان به عمل آمد تا سرانجام با تخصیص مبلغی بالغ بر 50 میلیارد ریال، 
پیشرفت  با سرعت شایان مالحظه ای  و  آغاز شد  پیست  این  احداث  کار 
فیزیکی داشت. اگر این روند ادامه داشته باشد، بی تردید درسال 1395به 

بهره برداری خواهد رسید.
 این پروژه که در زمینی به مساحت یکصد و بیست هزار مترمربع احداث 
می شود، پس از کسب پروانه ساخت حدود پنج هزار متر مربع آن برای 
پیست  برای  متر  هزار  چهار  حدود  و  موتورکراس،  اختصاصی  پیست 
موتورهای باالی 250 سی سی اختصاص داده شده است که با همکاری 
و عنایت ویژه شهرداری اصفهان قرار است، آسفالت  شود و مابقی برای 
نظرگرفته  در  اصفهان  اتومبیل رانی  بین المللی  استاندارد  پیست  احداث  
اتومبیل رانی  و  موتورسواری  نظرهیئت  زیر  امانی  طور  به  که  است  شده 

استان آغاز به کار کرده است.
و  سواری  موتور  هیئت  جدید  -دبیر  تنهایی  حسین  طرح،  مجری   
با  و  دارد  تبحرخاصی  راه سازی  امور  در  که  است  استان-  اتومبیل رانی 
آغاز  را  خاک برداری  کار  فعاالنه  راه سازی،  ماشین های  و  پرتالش  اکیپی 

کرده است.

انتظار به پایان رسید

      استقالل، حریف ذوب آهن در بازی 

فینال جام حذفی شد 

اصغرقلندری:
سرمربی  محمدی  گل  یحیی  به ویژه  آهن،  ذوب  باشگاه  مسئوالن  پراضطراب  انتظارهای  سرانجام 
بازی فینال جام  پایان رسید وحریف ذوب آهن در  به  این باشگاه  با دانش تیم فوتبال  بااخالق و 

حذفی مشخص شد.
درمرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور، ازساعت 14/30 دقیقه روزسه شنبه اول 
دی ماه جاری، دو تیم استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز، در ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز در 
یک هوای سرد آزاردهنده، به دیدار هم شتافتند و در شرایطی که هواداران تراکتورسازی از این 
بازی استقبالی به عمل نیاورده بودند، آبی پوشان استقالل تهران با برتری 2 بر یک، قرمزپوشان 

تبریزی را از پیش رو برداشتند  و حریف  تیم ذوب آهن اصفهان  در بازی فینال شدند.
نشان  تهاجمی  و  روان  بازی  یک  ارایه  با  میدان  به  ورود  لحظه  از  که  پرویزمظلومی  شاگردان 
و  زمین  کناره  از  برخوردارند، روی حمله ها  زیادی  انگیزه  از  بازی  این  در  پیروزی  برای  که  دادند 
دست  برتری  گل  به  شهباززاده  سجاد  توسط   ،30 دقیقه  در  حیدری  خسرو  خوب  ارسال های 
پایان  تا  شدند  موفق  منطقی  های  دفاع  با  کوشیدند؛  ارزش  با  گل  این  حفظ  برای  و  کردند  پیدا 
رختکن به  شادمانه  تا  دارند  نگه  خود  سود  به  همچنان  را  نتیجه  نخست  نیمه  دقیقه   45 

 بروند.
اما نیمه  دوم متفاوت و با برتری شاگردان امیر قلعه نوعی آغاز شد که با حمله های پیاپی در دقیقه 
50، به گل  تساوی دست پیداکردند. این گل را آگوستو سزار مهاجم خوش فکر و خارجی این تیم 
به ثمر رساند؛ اما شادی قرمزپوشان دوام چندانی نداشت و3 دقیقه بعد ) دردقیقه 53( مدافعان 
غافلگیرشده تراکتورسازی مقهور سرعت و تکنیک شهباززاده مهاجم تیز پای استقالل شدند تا 

گل دوم خود وتیمش را به ثمر برساند.
مهاجمان  درپی  پی  و  بی امان  وحمله های  کردند  زیادی  تالش  نتیجه  این  حفظ  برای  استقاللی ها 
را  بود  پنالتی  اضافی و ضربه های  به وقت  بازی  به دنبال گل تساوی و کشاندن  تراکتورسازی که 

با دقت عمل قابل تحسینی دفع کردند؛ درنهایت فاتح 2 بر یک این بازی جذاب وحساس شدند.
ازاتفاق های مهم این دیدار، اخراج شجاع خلیل زاده مدافع شایسته تراکتور سازی در ثانیه های 
پایانی و دریافت کارت زرد دوم خسرو حیدری هافبک متفکر و با تجربه اسقالل بود که از بازی 

فینال در برابر ذوب آهن محروم شد.

 مهدی تاج درباره برگزاری مجمع انتخاباتی سازمان لیگ اظهار داشت: 
مجمع سازمان لیگ برگزار شد تا نفرات جدید هیئت رییسه مشخص 
شوند. در یک فضای بسیار خوب و عالی بود؛ چون باید هئیت رییسه 
را تکمیل می کردیم و یک گزارش بسیار خوب هم توسط حسابرس 
قانونی داده شد. این گزارش پیش از این هم به تایید هیئت رییسه 

فدراسیون فوتبال رسیده بود.
 وی درباره اینکه آیا عملکرد سازمان لیگ مناسب بوده یا نه، اظهار 
با توجه به مشکالتی که وجود داشته  بوده و  داشت: عملکرد خوب 

است، ما از این عملکرد رضایت نسبی داریم.
 رییس سازمان لیگ بار دیگر به برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: 
آقایان  بین  از  بگویم که  باید  رییسه  اعضای هیئت  تکمیل  در مورد 
قنبرزاده و باقریان که کاندیدا شده بودند، قنبرزاده رای آورد. از بین 
ممکن(  رای  )حداکثر  رای   8 با  شیرازی  آقای  شیرازی،   و  طالقانی 
انتخاب شد و عابدینی با 8 رای توانست باالتر از زین علی که کاندیدا 
شده بود، به هیئت رییسه راه پیدا کند. در این شرایط، هیئت رییسه 
نیاز دارد که توسط رییس فدراسیون در  نفر دیگر  همچنان به یک 

مجمع بعدی معرفی می شود.
لیگ  تایید سازمان  انتخاب شده مورد  اعضای  آیا  اینکه  تاج درباره   
هستند یا نه، گفت: صد درصد همینطور است. آقای قنبرزاده که در 
البته در  انتخابات هیئت رییسه فدراسیون فوتبال کاندیدا بودند که 
آنجا آقای دبیری انتخاب شدند و اکنون در سازمان لیگ توانست عضو 
هیئت رییسه شود. عابدینی هم قبال در هیئت رییسه حضور داشت و 
آقای شیرازی دیگر عضو هیئت رییسه است که به نظرم ترکیب بسیار 
خوبی را تشکیل دادند. همه آنها نیز مورد عالقه سازمان لیگ هستند.

 وی درباره اینکه آلودگی هوا چقدر ممکن است بازی های هفته آینده 
را به تعویض بیندازد، گفت: اگر آلودگی هوا پایدار باشد، نمی توانیم 

بازی ها را برگزار کنیم. قبل از این هم که بازی ها برگزار می شد، آلودگی 
هوا پایدار نبود و مدارس هم تعطیل نمی شد؛ مجوز برگزاری بازی های 
ما طبق مجوز مدارس است و اگر مدارس تعطیل باشد، ما هم بازی  ها 
را برگزار نمی کنیم. امروز هم که بازی نفت برگزار می شود، مدارس 
تعطیل نیست. دیدارهای هفته آینده هم بستگی به پایداری آلودگی 
هوا دارد و اگر مدارس تعطیل باشد، بازی های تهران برگزار نمی شود و 

اگر تعطیل نباشد، بازی ها را برگزار می کنیم.
 رییس سازمان لیگ درباره اینکه آیا ممکن است بازی نفت تهران و 
تراکتورسازی به دلیل تعویق یک روزه بازی نفت با استقالل اهواز به 
تعویق بیفتد، گفت: ما کاری به بازی نفت و استقالل اهواز نداریم،؛ 
درباره بازی های هفته آینده نیز کمیته مسابقات، موضوع را بررسی 

خواهد کرد.
 تاج در پاسخ به این سوال که آیا قرار است نماینده های کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به ایران بیایند تا وضعیت باشگاه ها را بررسی کنند، اظهار 
 AFC داشت: بله همین طور است و ما برنامه کامل حضور نماینده های

را اعالم خواهیم کرد.
آیا بازی های خانگی پرسپولیس در   وی در پاسخ به این سوال که 
نیم فصل دوم در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد یا نه، 
نداده  رخ  اتفاق  این  هنوز  گفت: 
اما باشگاه ها هر ورزشگاهی را که 
برای میزبانی انتخاب کنند و به 
سازمان لیگ معرفی شود، بازی ها 
همان جا برگزار خواهد شد. جالب 
است که پرسپولیسی ها ابتدا برای 
بازی در این ورزشگاه برای دیدار 
قانع  سختی  به  راه آهن  مقابل 
قدس  شهر  از  اکنون  اما  شدند، 
می خواهند  و  آمده  خوششان 
بازی هایشان را آنجا برگزار کنند؛ 
ورزشگاه  امکانات  خوشبختانه 
میزان  و  قدس  شهر  شهدای 
خوب  نیز  تماشاگران  استقبال 

است.
 رییس سازمان لیگ درباره جلسه علی کفاشیان با مسئوالن سازمان 
صدا و سیما برای موضوع حق پخش تلویزیونی گفت: من هم دو روز 
پیش با مسئوالن صدا و سیما در جلسه بودم؛ البته جلسه ای که روز 
خصوص  در  تعامل هایی  و  تفاهم  و  داشت  کفاشیان  آقای  گذشته 
بازی های لیگ قهرمانان آسیا صورت گرفت. جلسه کفاشیان هم برای 
حق پخش بازی های تیم ملی بود و موضوع حق پخش بازی های لیگ 

در حوزه سازمان لیگ است.
است  قرار  ذوب آهن  و  سپاهان  آیا  که  مسئله  این  در خصوص  تاج   
از محل درآمدهایشان در سازمان لیگ پولی را برای ترمیم ورزشگاه 
فوالدشهر هزینه کنند، اظهار داشت: کامال درست است و ما هم موافق 

همین مسئله هستیم.

برانکو به تعطیالت می رود
و  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
نیم  تعطیالت  در  کرواتش  همکاران 
کرواسی  به  روزه ای   9 سفر  فصل، 

خواهد داشت.
با  بازی  از  پس  پرسپولیس  بازیکنان 
ماه،  دی  دهم  در  خوزستان  استقالل 
برای 10 روز استراحت خواهند داشت. 
به تعطیلی یک  با توجه  این تعطیالت 
در  فنی  کادر  سوی  از  مسابقات  ماهه 

نظر گرفته شده است.
 بر همین اساس، برانکو ایوانکوویچ و همکارانش نیز در مرخصی خواهند 
ترک  را  تهران  ماه  دی  دهم  پنجشنبه  روز  بازی  از  پس  آن ها  بود. 
خواهند خارج  تهران  از  ماه  دی  یازدهم  بامداد جمعه  آنها  کرد.   خواهند 

 شد. 
 البته مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز تیم، هفتم دی ماه راهی کشورش 
با استقالل خوزستان همراه اعضای  بازی  از  بعد  لوکا ماریچ هم  می شود. 

کادر فنی، تهران را ترک می کند.
کرواسی  از  ماه  دی  نوزدهم  شنبه  روز  نفرات  این  تمام  بازگشت  پرواز   
پیدا حضور  تهران  در  ماه  دی  بیست  یکشنبه  بامداد  آنها  و  بود   خواهد 

 می کنند.

استقالل در آستانه ترکاندن بمب نقل و انتقال ها
به گوش می رسید.  بختیار رحمانی  با  استقالل  از چند هفته قبل شایعه مذاکره 
هافبک شماره 11 تراکتورسازی که برای خدمت سربازی پیراهن این تیم را پوشیده 
بود. اما این مذاکرات هیچ گاه شکل علنی به خود نگرفت. طرفین مذاکره هر بار آن 
را تکذیب کردند؛ چون زمان نقل و انتقال ها فرا نرسیده بود. حاال و با آغاز نقل و 

انتقال های نیم فصل، این مذاکرات علنی شده و وارد دور جدیدی گردیده است.
بختیار رحمانی، عزم خود را جزم کرده تا از تراکتورسازی جدا شود. او در بازی تیمش 
مقابل استقالل در جام حذفی که با شکست دو بر یک همراه بود، توسط هواداران هو 
شد و مورد انتقاد قرار گرفت. به همین دلیل هم بود که در کنفرانس مطبوعاتی اعالم 
کرد که 10 میلیارد هم به او بدهند، هرگز در تراکتورسازی نخواهد ماند. سپس نوبت 
به پست او در اینستاگرام رسید. پستی با کپشن فدای سرم! این پست با انتقادهایی 
همراه شد تا بختیار رحمانی تصمیم به پاک کردن تمام پست ها و خروج ناگهانی از 
اینستاگرام کند. او دیشب و بعد از مسابقه نیز در تبریز نماند و همراه کاروان استقالل 
به تهران سفر کرد. گفته می شود در هواپیما با مسئوالن این باشگاه مذاکراتی نیز 
انجام داد.بختیار رحمانی به گفته خودش کسری خدمت دارد و از امروز می تواند 
پیراهن هر تیم دیگری را بپوشد. از طرفی مسئوالن تراکتورسازی معتقدند او مدارکی 
به نظام وظیفه ارایه نکرده و به همین دلیل تا تیرماه سال 1395 سرباز است و باید 
برای تراکتورسازی بازی کند. به نظر می رسد بختیار رحمانی به تهران آمده تا پس از 
حضور در نظام وظیفه و استعالم از مسئوالن، با استقالل به توافق برسد و پیراهن این 

باشگاه را بر تن کند. اتفاقی که از قبل می شد پیش بینی اش کرد.

برگزاری مسابقات لیگ بسکتبال 
استان اصفهان با تاخیر یک هفته ای!

عمومی  روابط  گزارش  به   
استان،  بسکتبال  هیئت 
برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری 
از  بود  قرار  که  28سال  زیر 
ماه  دی  چهارم  جمعه  روز 
اصفهان  بسکتبال  خانه  در 
یک  تاخیر  با  برگزارشود، 

هفته ای دنبال خواهد شد.
به  است:  حاکی  گزارش  این 

امیر  بزرگ  پدر  لوافان،  محمد  حاج  یاد  زنده  درگذشت  علت 
استان  بسکتبال  لیگ  مسابقات  کل  سرپرست  لوافان  حسین 
دو  احداث  بر  عالوه  که  ورزش یار-  خوشنام  خیران  از  -یکی 
برای  عمومی(  خانم  )حاجیه  و همسرشان  نام خود  به  مدرسه 
برداشته  مثبتی  گام های  جوانان  به ویژه  جامعه  سالمت  تامین 
است،  کرده  ورزشی  سالن های  احداث  به  شایانی  کمک های  و 
برگزاری مسابقات لیگ بسکتبال استان از روزجمعه 94/10/4، 
خواهد آغاز   94/10/11 جمعه  روز  از  تاخیر  هفته  یک   با 

 شد. 

پرسپولیس به موقع درنقل وانتقال ها فعال می شود
اینکه  با  رابطه  در  کاپ  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  طاهری  اکبر  علی 
بازیکن  جذب  به  اقدام  انتقال ها  و  نقل  در  زمانی  چه  پرسپولیس 
هنوز  فنی  کادر  چون  نداریم؛  عجله ای  ما  داشت:  اظهار  می کند، 
و  صبر  با  باید  موضوع  همین  برای  است.  نداده  ارایه  ما  به  را  لیستی 
خواهیم  جذب  هم  بازیکن  بود،  نیاز  اگر  موقع  به  و  برویم  پیش  حوصله 
خوبی  وضعیت  تیم  چون  نباشند؛  نگران  هواداران  است  بهتر   کرد. 

دارد.
برای سرخ پوشان عنوان کرد:  انتخاب زمین تمرین   وی همچنین درباره 
این مشکل به زودی حل خواهد شد. کادر فنی و نمایندگان ما در باشگاه 
بررسی های زیادی را از زمین های مختلف انجام دادند که به زودی نتیجه 
آن اعالم می شود. مذاکراتی را هم با مسئوالن ورزشگاه آزادی برای تمرین 

در زمین شماره 2 انجام دادیم. 
به هر حال درفشی فر باید ترمیم شود و به همین دلیل در تالشیم تا به 

زودی مشکل زمین تمرین را حل کنیم.
درباره  صحبت  به  زیادی  عالقه  که  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست   
هر  توانم  نمی  که  دارم  مشغله  آنقدر  من  گفت:  نداشت،  تیم  مسایل 
در  است  بهتر  کنم.  صحبت  تیم  مسایل  درباره  رسانه ها  با  دقیقه 
اخبار  پیگیر  عمومی  روابط  طریق  از  ها  رسانه  نیز  انتقال ها  و  نقل   دوره 

باشند.

تاج مطرح کرد:
درخواست پرسپولیس برای انجام بازی های خانگی در شهر قدس

ورزش و جواانن 

در جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ چه گذشت؟

عکس ها از محمد استکی

پرسپولیسی ها ابتدا برای بازی 
در این ورزشگاه برای دیدار 
مقابل راه آهن به سختی قانع 

شدند، اما اکنون از شهر قدس 
خوششان آمده و می خواهند 
بازی هایشان را آنجا برگزار 
کنند؛ خوشبختانه امکانات 

ورزشگاه شهدای شهر قدس 
و میزان استقبال تماشاگران 

نیز خوب است.



 طنین تالوت قرآن در
  پرواز شرکت هواپیمایی

 اسالمی مالزی 
 تالوت قرآن در پرواز دیروز نخستین شرکت هواپیمایی 
 اسالمی مالزی پیش از برخاستن هواپیما از زمین، طنین انداز

شد.
از  نقل  به  )ایکنا(  قرآن  بین المللی  خبرگزاری  گزارش   به 
»nz.travel.yahoo.com «، دیروز اول دی ماه، پرواز 
نخستین بار  برای  مالزی  در  اسالمی  هواپیمایی  شرکت 
از  حدیثی  قرائت  و  کریم  قرآن  از  آیاتی  تالوت  پخش  با 

پیامبر)ص(، انجام شد.
حالی  در  بودند  مسلمان  بیشتر  که  پرواز  این  مسافران 
بودند،  گرفته  باال  دعا  نشانه  به  را  خود  دستان  که 
برخاستن  از  پیش  که  سپردند  خدمه  کابین  به   گوش 
قرائت را   دعایی  بلندگو  طریق  از  زمین  از   هواپیما 

 کرد. 
اولین شرکت هواپیمایی  ایر«،  شرکت هواپیمایی »رایانی 
شریعت  با  منطبق  خدمات  که  است  مالزی  در  اسالمی 

اسالم به مسافران ارایه می دهد.
دعا  و  نماز  برای  فضایی  شرکت،  این  پروازهای  در 
نمی شود،  سرو  الکلی  مشروبات  است؛  شده  منظور 
مهماندارهای  و  خدمه  و  می شود  عرضه  حالل  غدای 
ظاهر  شرعی  کامل  پوشش  و  اسالمی  یونیفرم  با   زن 

می شوند.
این ابتکار عمل پس از درخواست عده کثیری از مشتریان 
رعایت  با  هوایی  سفر  متقاضی  که  گرفت  صورت  ناراضی 

شئونات اسالمی بودند.
اولین پرواز این شرکت هواپیمایی روز یکشنبه، 29 آذرماه، 
از مبدا کواالالمپور صورت گرفت که پروازی کوتاه و داخلی 
بویینگ  هواپیمای  دو  منظور  این  برای  شرکت  این  بود. 
 737 را در نظر گرفته است که به سه مقصد داخلی پرواز

 می کنند.
پرواز دوم این شرکت، دیروز از پایتخت به مقصد »کوتابارو« 
واقع در شمال شرقی مالزی انجام شد که 55 دقیقه به طول 
انجامید. در این پرواز که بالغ بر 100 مسافر داشت، خوراک 
سرو  محجبه  مهمانداران  توسط  حالل  نوشیدنی های   و 

شد.
مسلمانان  را  مالزی  میلیونی   30 جمعیت  از  درصد   60

تشکیل می دهند.

معارف و رگدشگری 

توصیه های های انتخاباتی آیت اهلل العظمی  مکارم شیرازی ؛ 

کاندیداها و احزاب از تخریب و تهمت زنی بپرهیزند
به گزارش کیمیای وطن، حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی در جلسه درس خارج از فقه 
خود در مسجد اعظم قم، سخنان مهمی درباره انتخابات خطاب به مسئوالن، مردم، 

کاندیداها و احزاب و گروه های سیاسی بیان کرد.
انتخابات پیش رو، گفت: ما در حکومت  با اشاره به اهمیت و حساسیت  این مرجع 
اسالمی انتخاباتمان باید اسالمی باشد؛ در غرب و آمریکا همه رقم قول می دهند و زد و 
بند می کنند، از حکومت مادی غیر از این انتظار نمی رود؛ اما در شعاع حکومت اسالمی 
همه انتظار دارند انتخابات هم، اسالمی باشد و تمام اصول اخالقی در آن حفظ شود و 

صدمه ای به هیچ یک از اصول اخالقی وارد نشود.
کاندیدها و احزاب سیاسی از تخریب و تهمت زنی بپرهیزند

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر این که کاندیدها، گروه ها و جناح های سیاسی 
باید از تخریب یکدیگر بپرهیزند، تهمت زنی را کنار بگذارند و از خالف گویی اجتناب 
کنند، اظهار داشت: اینها خالف شرع بّین است و در آینده نیز مشکالت بسیاری را 

همچون کینه و عداوت ایجاد خواهد کرد.
این مرجع تقلید اضافه کرد: نکته دیگر این است که باید افراد و کاندیدها از وعده های 
و  وعده های دروغ  و  کنند  تصور  فاضله ای  مدینه  نیایند  بپرهیزند،  مردم  به  دروغین 
برخی ساده لوحان  در  است  این وعده های دروغین ممکن  بدهند؛  مردم  به  آنچنانی 
موثر واقع شود، اما ضررهای بسیاری دارد و باعث بی اعتمادی و فاصله گرفتن از مردم 

می شود.
««وعده های دروغین و آنچنانی به مردم داده نشود

این استاد برجسته درس خارج از حوزه علمیه قم، با تاکید بر این که نامزدهای انتخاباتی 
صداقت داشته باشند، شرایط و امکانات را در نظر بگیرند و در همان حد وعده بدهند، 
ابراز داشت: نکته مهم دیگر اینکه از اسراف و ریخت و پاش در تبلیغات و کارهایی که 

نشان می دهد می خواهند رای بخرند و باعث بدبینی مردم می شود، بپرهیزند.
وی یادآورشد: باید در حدی که فرد می خواهد خود را به مردم معرفی کند و سوابقش 

را مطرح نماید، هزینه کند، دروغ و ریخت و پاش و اسراف نباید وجود داشته باشد.
«« از تردید در سالمت انتخابات صدمه های بسیار دیده ایم

نکته دیگری که حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی خطاب به کاندیدها بیان کرد، لزوم 
احترام گذاشتن به رای مردم بود، وی در این باره خاطر نشان کرد: همه باید به نتایج 

انتخابات احترام بگذارند، این که هر که بازنده شد بگوید تقلب شد، درست نیست.
وی اضافه کرد: ما از وسوسه در صحت انتخابات خیلی صدمه دیده ایم؛ در زمان های 
آثار آن هنوز  آمد که  اختالف هایی پیش  و  کارها  زدند، چه  گذشته چه حرف هایی 

نمایان است.
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: مردم نیز در انتخابات وظیفه دارند، به فردی که 
می خواهند رای دهند، تحقیقات الزم را انجام دهند؛ چرا که در اعمال فردی که به او 

رای داده اند، شریک هستند.
وی ابراز داشت: امیدواریم انتخاباتی پرشور و با استقبال حداکثری مردم و سالم و مفید 
به حال مردم و جامعه داشته باشیم؛ انشاءاهلل افرادی انتخاب شوند که هم با تقوا و هم 

با معلومات کافی باشند تا بتوانند گره مشکالت کشور را باز کنند. 
«« دروغ منشا بسیاری از خبائث و پلیدی ها است

این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری)ع( از دروغ به عنوان 
سرچشمه بسیاری از خبائث و پلیدی ها نام برد.

این مرجع تقلید با تاکید بر این که نباید دولت به ملت و همچنین ملت به دولت به 
یکدیگر خالف و دروغ بگویند، تصریح کرد: اگر دروغ را از دنیای امروز بردارند، اکثر 
مشکالت جوامع حل می شود. وی سرمایه جامعه را اعتماد دانست و گفت: خریدار به 
فروشنده، ارباب رجوع به مسئوالن، مسئوالن به مردم همه به هم اعتماد داشته باشند؛ 
اعتماد صداقت می خواهد؛ پای دروغ که به میان آمد، اعتماد از بین می رود و جامعه 

رو به ویرانی خواهد رفت.
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کیمیای وطن- اصفهان: در روزهای گذشته اصفهان 
فاتح  سلطان  دانشگاه  استاد  همراه  هیئت  میزبان  
میراث  کل  مدیر  که  نشستی  بود. طی  ترکیه  محمد 
اصفهان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
شخصیت های  درباره  وی  داشت،  ساعتچی  دکتر  با 
ایران گفت و گو کرد و گفت:  ناشناخته در  برجسته 
ایران،  تاریخی  و  فرهنگی  شخصیت های  از  بسیاری 
هنوز برای شهروندان ناشناس مانده اند؛ الزم است این 

شخصیت ها به صورت بین المللی معرفی شوند؛ 
که  هستند  ایران  در  زیادی  شخصیت های  اکنون 
فرهنگ دوستان  و  جهانی  جامعه  برای  آن ها  معرفی 
خالی از لطف نیست و می توانیم با کمک پژوهشگران 
شخصیت هایی  مانند  نیز  را  افراد  این  نویسندگان،  و 
همچون سعدی و فردوسی تبدیل به چهره های جهانی 
زبان  از  را  سخنان  این  درباره  بیشتر  جزییات  کنیم. 
فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی می خوانیم:

کردید  اظهار  نشست  در  اینکه  به  توجه  -با 
فرهنگی  برجسته  شخصیت های  باید  که 
معرفی  بین المللی  صورت  به  تاریخی  و 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  آیا  شوند، 
کار این  برای  برنامه ای  دستی  صنایع   و 

 دارد؟
با حضور استادان دانشگاه و  -صحبت هایی در جلسه 
بود؛  افراد  این  به  خطاب  که  شد  مطرح  پژوهشگران 
به ویژه اینکه در ترکیه یا کشورهای دیگر این موضوع 
رویکرد  این  می شود.  پرداخته  دولتی  دستگاه  توسط 
وجود دارد که شخصیت های برجسته تاریخی کشور را 
که سرمایه های مهم فرهنگی و اجتماعی کشور هستند، 
بین المللی  سطح  در  هم  و  ملی  سطح  در  هم  باید 
شناساند و عمده آن هم باید توسط کسانی انجام شود 
که درباره این افراد کتاب و مقاله می نویسند یا  آثاری 
را به زبان های دیگر ترجمه می کنند.  با کمک این 
آثار، شخصیتی که سرمایه فرهنگی اجتماعی ماست، 

به یک شخصیت فرهنگی بین المللی تبدیل می شود و 
همه دنیا او را خواهند شناخت. 

مثال  عنوان  به  که  را  شخصیت ها  از  بسیاری  امروزه 
مربوط به کشورهای دیگر در حوزه ادبیات و بخش های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی فعالیت هایی داشته 
اند، می شناسیم. در بیشتر موارد این افراد را به اعتبار 
از  بحث  این  می شناسیم.  داده اند،  انجام  که  کارهایی 
باب این بود که دکتر ساعتچی، 5 کتاب درباره معمار 
سینان که در زمان عثمانی اقدامات ارزشمندی انجام 
داده بود، نوشته است؛ ولی ما درباره شناسایی استاد 

علی اکبر اصفهانی چه قدر کار کرده ایم؟
معماری،  حوزه  در  سرشناس  شخصیت های  باید   
ما  کنیم؛  معرفی  را   کشورمان  در  فلسفه  و  ادبیات 
شخصیت های بزرگی در تاریخمان داریم که ناشناخته 
مانده اند و ضرورت دارد که راجع به این افراد کار کنیم 
تا جریان فرهنگی نیرومندی در این بخش راه بیفتد.

باید  طریقی  چه  از  و  چگونه  شما  نظر  -به 
و  ایران  عنوان مشاهیر  به  که  را  شخصیت هایی 

استان شناخته می شوند، به جهان بشناسانیم؟
که  داریم  کشور  در  زیادی  شخصیت های  ما  -البته 
متاسفانه  ولی  هستند؛  برخوردار  رفیعی  جایگاه  از 
در  و  شناسند  نمی  را  افراد  این  نیز  شهروندان  حتی 
مشخص  بوده،  گذشته  در  که  کم کاری هایی  اینجا 
این کم کاری ها،  به جبران  باید  اکنون  البته  می شود؛ 
در دانشگاه ها و مراکز علمی، متخصصان و پژوهشگران 

را به سمت نگاشتن این موضوعات سوق دهیم.
-آیا تا به حال کار ارزنده ای در این بخش انجام 

شده است یا خیر؟ 
که  است  این  منظور  باشد؛  نشده  کار  که  این  -نه 
بپردازیم  شخصیت  یک  شناسایی  به  حدی  تا  باید 
کنیم.  تبدیل  بین المللی  شخصیت  یک  به  را  او  که 
محدود  شده،  انجام  زیادی  کارهای  زمینه  این  در 
و  فردوسی  مانند  شده ای  شناخته  شخصیت های  به 
سعدی. اگر فردوسی را هم می شناسند نه به اعتبار 
است  فردوسی  فکر  و  زبان  اعتبار  به  بلکه  ما،  معرفی 
که  آن هایی  ولی  است.  شده  شناخته  جامعه  در  که 
شده  شناخته  نداشته اند،  معروفی  نوشتار  شاید 
در  بسیاری  حکیمان  و  ادیبان  معماران،  نیستند. 
این  از  یکی  مانده اند؛  ناشناخته  که  داریم  کشورمان 
الدین محمد جوینی یا فضل اهلل  وزرای بزرگ شمس 
همدانی یا خواجه نظام الملک و ...  هستند که هیچ 
 کدام را آنطور که شایسته است به مردم ایران و جهان

 نشناسانده ایم.                          آذین عطریان

آگهی ابالغ 
 9409980351100385  : پرونده  شماره   9410100351110119  : ابالغیه  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 940420 
خواهان : یزدان اسماعیلی دادخواستی  به طرفیت خوانده حسین فرخی پور رود دشتی 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
باال خ شهید  باغ  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره  318 ارجاع و 
به کالسه 9409980351100385ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/04 
و ساعت 12:30  تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی حاضر گردد. م الف  27409
منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان   

ابالغیه 
 9309980351200621  : پرونده  شماره   9410100351209011  : ابالغیه  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 930637  تاریخ 1394/08/16
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : نام حیدرعلی  نام خانوادگی : پری زنگنه 

جنب  اسماعیل  کمال  خیابان  اصفهان  شهرستان   : نشانی  حسین   محمد   : پدر  نام 
هتل ملل

مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظر خواهی رقیه شانه ساز و غیره بطرفیت شما 
نسبت به دادنامه شماره 9409970351200197 صادره از این شعبه به پیوست نسخه 
است  مقتضی   . میشود  ابالغ  شما  به  خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه ؛ به این دادگاه اعالم نمایید یا به 

دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد . 
م الف 27367

دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان 

ابالغ 
شماره پرونده : 750/94

نام و نام خانوادگی : امیر خلیلی کالهی نام پدر اکبر  محل اقامت : مجهول المکان 
محل حضور : شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد -ارباب وقت وقت 

حضور : یک هفته پس از نشر آگهی 
علت حضور : مطالبه نفقه جهت رویت نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه نمایید. 

م الف 27323
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت 
شماره درخواست  : 9410460361500048 شماره پرونده : 9409980361500073 

شماره بایگانی شعبه : 940083  تاریخ 1394/09/28
در خصوص پرونده کالسه 940083 دعوی فاطمه صادقی به طرفیت مهدی رضایی 
به کارشناسی و وصول نظریه  امر  ارجاع  به  نفقه نظر  بر مطالبه  فرزند ذوالفقار مبنی 
کارشناسی  با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان از طریق آگهی به نامبرده اخطار 
می گردد که ظرف یک هفته از تاریخ نشر آ/گهی فرصت دارد به دفتر شعبه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی خود چنانچه به نظریه کارشناس اعتراضی دارد کتبا اعالم نماید در 

غیر اینصورت برابر مقرارت رفتار خواهد شد . م الف 27363
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان حسین جمالی

ابالغ وقت 
تاریخ : 1394/9/28    پیوست : 941423

پیشنویس آگهی ابالغ سید علی هاشمی به اتهام توهین و تهدید و... از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 941423 تحت تعقیب است و ابالغ احظاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
36 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد م الف 27364
دادیار شعبه 36 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان احمد کمالی

ابالغ وقت 
شماره درخواست : 9410460358100011 

شماره پرونده : 8909980358100411 شماره بایگانی شعبه : 890416  
تاریخ 1394/09/30

نظر به اینکه 1- حسن خیاط فرزند موید متهم به معاونت در انتقال مال غیر و انتقال 
مال غیر و 2- مصطفی خیاط فرزند موید متهم به معاونت در انتقال مال غیر به شماره 
پرونده 890416 ب 2 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور 
بودن متهم  المکان  به مجهول  با توجه  باشد  انتشار آگهی می  از  ماه پس  ظرف یک 
حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
آید جهت  به عمل می  متهم مذکور دعوت  از  و  نشر می شود  و  االنتشار طبع  کثیر 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور ، احضاریه ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . م الف 27370
عبدالحسین مرادی - شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره 783/94

بر  رویا علی کوچکی دادخواستی مبنی  پرونده کالسه 783/94 خواهان  در خصوص 
مطالبه خسارات وارده بر خودرو و همچنین رویت نظریه کارشناسی به طرفیت سعید 
بهرامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/11/10 ساعت 4 
تعیین گردیده تا با توجه مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
آ تشگاه مجتمع شماره دو رای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیمی مقتضی 

اتخاذ می شود .
 م الف 27354 

 دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

 اخطار اجرایی 
تاریخ : 94/9/3  

 شماره : 245/94ش 11
المکان  مجهول  نشانی  اصغر  فرزند  زراعتی  علیرضا  نام    : علیه  محکوم  مشخصات 
مشخصات محکوم له نام : علی  نام خانوادگی : صادقی با وکالت مریم صالحی فرزند 
رضا نشانی : نجف آباد ، خیابان امام چهارراه 22 بهمن ابتدای خیابان 22 بهمن جنوبی 
محکوم به : بموجب رای شماره 818 تاریخ 94/5/31 حوزه 11 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 
مبلغ  پرداخت  157575و  شماره  چک  بابت  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلییون  سی 
190000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانون و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 15 /93/12 تا 

تاریخ وصول که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجراء احکام 
ماده 34 قانون اجرای احکام :

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامعه دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید م الف 27343 
شعبه 11 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی 
تاریخ : 94/9/25  

 شماره : 844/94ش 11
المکان  مجهول  نشانی  حیدر  فرزند  اخالقی   عباس  نام    : علیه  محکوم  مشخصات 
آزاده  وکالت  با  فضلی   میر   : خانوادگی  نام  احمد   سید   : نام  له  محکوم  مشخصات 
سلیمانی  نشانی : اصفهان ؛ خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید نرسیده به تقاطع اول 

ساختمان آسمان طبقه 4 واحد 18  
محکوم به : بموجب رای شماره 1163 تاریخ 93/7/21 حوزه 11 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است که محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 2450000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 444772 به عنوان اصل خواسته 
و  پرداخت مبلغ 185000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ سیصدو شصت هزار ریال و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک به تاریخ 20 /81/12 تا تاریخ وصول که در حق محکوم 

له با احتساب نیم عشر اجراء احکام 
ماده 34 قانون اجرای احکام :

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 

آنرا به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامعه دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید م الف 27331
شعبه 11 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی 
تاریخ : 94/9/29  
 شماره : 241/94

المکان  :  نام شاهین دانشور  فرزند غالمرضا نشانی مجهول  مشخصات محکوم علیه 
پاساژ تخت   - باغ عباسی  : چهار  : علیرضا نظافتی  نشانی  نام  له  مشخصات محکوم 

جمشید ط همکف گالری نازنین   
محکوم به : بموجب رای شماره 494 تاریخ 94/5/31 شعبه 23 شورای حل اختالف 
به پرداخت مبلغ 18000000 ریال هیجده میلیون  شهرستان اصفهان محکوم است 
بتاریخ  و 517345   90/12/18 بتاریخ  شماره 613215  به  فقره چک  دو  بابت  ریال 
92/2/25 هر دو بانک صادرات به انضمام مبلغ 270000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از سر رسید چک 90/12/18 و 92/2/25 در حق محکوم له پرداخت  نیم 
عشر حق االجرا - به عنوان اصل خواسته و  پرداخت مبلغ 185000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ سیصدو 
شصت هزار ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به تاریخ 20 

/81/12 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له با احتساب نیم عشر اجراء احکام 
ماده 34 قانون اجرای احکام :

ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شده  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  تا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده 
در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا 
مزبور صورت  مهلت  باید ظرف   ، نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  که خود  صورتی 
اعالم صریحا   ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی   جامعه 

 نماید . م الف 27334 
شعبه 23 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی 
تاریخ : 94/9/28 

  شماره : 243/94
مشخصات محکوم علیه :  نام 1- پروانه 2- فرزانه 3- افسانه 4- علی اکبر 5- علی اصغر 
المکان مشخصات محکوم  نشانی مجهول  انباز    نام خانوادگی 1و2 جالیری 3و4و5 
له نام : سید محمود امامی جمع فرزند سید علی   نشانی : اصفهان - خیابان زینبیه 

جنوبی مقابل پمپ بنزین کوچه کمبک پالک 2
محکوم به : بموجب رای شماره 557 تاریخ 94/6/17 شعبه 28 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 4/8 حبه 
مشاع از پالک ثبتی 375635 بخش 5 ثبت اصفهان در حق خواهان صادر می گردد 

نیم عشر در حق صندوق دولت  
ماده 34 قانون اجرای احکام :

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامعه دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید . م الف 27338 
دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی 
تاریخ : 94/9/8   شماره : 566/93/ش22

مشخصات محکوم علیه :  نام 1مهدی پاک زمان فرزند علی   نشانی مجهول المکان 
مشخصات محکوم له نام : مرتضی خرسندی فر    نشانی : اصفهان - خیابان سید کوی 

تلفنی خانه پ 18
اختالف  تاریخ 94/1/31 شعبه 22 شورای حل  بموجب رای شماره 53   : به  محکوم 
شهرستان اصفهان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه از 93/8/10 و نیم عشر 
ماده 34 قانون اجرای احکام :

ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شده  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  تا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده 

در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا 
مزبور صورت  مهلت  باید ظرف   ، نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  که خود  صورتی 
اعالم صریحا   ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی   جامعه 

 نماید. م الف 27339 
دفترشعبه 22 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی 
شماره : 682/94

المکان  مجهول  نشانی  بلطاقی    قره  کرمی  مجید  نام    : علیه  محکوم  مشخصات 
مشخصات محکوم له نام : مصطفی شجاعی     نشانی : اصفهان - خیابان زینبیه مهد 

سوران بن بست نیلوفر پالک 291
محکوم به : بموجب رای شماره 1187 تاریخ 94/7/20 شعبه سی و دو  شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم است به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 280000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک 94/4/25 لغایت اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی 
ماده 34 قانون اجرای احکام :

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامعه دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید م الف 27344 
شعبه 32 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی 
شماره : 67/94

مشخصات محکوم علیه :  1- علی 2- ضیاء الدین 3- میثم 4- سحر همگی بنی طباء 
5- سکینه طباطبایی    نشانی همگی :مجهول المکان مشخصات محکوم له نام : اسد اله 
خسروی با وکالت مرتضی زارعی      نشانی : اصفهان - خ کاوه - پل چمران ساختمان 

اداری آفتاب - طبقه سوم واحد 12
محکوم به : بموجب رای شماره 564 تاریخ 94/7/20 شعبه 24  شورای حل اختالف 
رسمی  اسناد  دفاتر  در  به حضور  خواندگان  الزام  به  است  محکوم  اصفهان  شهرستان 
ثبت  بخش 14  در  واقع  ثبتی 26/6/39  آپارتمان پالک  دانگ  انتقال رسمی شش  و 

اصفهان در حق خواهان و همچنین نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت  
ماده 34 قانون اجرای احکام :

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامعه دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید . م الف 27353 
شعبه 24 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی 
شماره : 210/94/ش6 تاریخ : 94/9/30

مشخصات محکوم علیه :  1- شرکت ساختمانی احسان د ژچهار محال با مدیرعاملی 
المکان مشخصات  نشانی:مجهول  اسفندیار       فرزند  الهی جوشقانی  احسان  فضل 
اصفهان   : نشانی  آزاد  شغل  اسماعیل  محمد  فرزند  عمیدزاده  پویان   : نام  له  محکوم 

خیابان هزار جریب کوی سپاهان خ پنجم پالک 10 
محکوم به : بموجب رای شماره 454 تاریخ 94/3/24 شعبه 6  شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم است به پرداخت مبلغ 15000000 ریال بابت اصل خواسته 
و 160000 ریال بابت هزینه دادرسی و 440000 ریال بابت نشر آگهی و تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک )91/6/12( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 

بصورت تضامنی  در حق محکوم له بصورت تضامنی   
محکوم  شده  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  :همین  احکام  اجرای  قانون   34 ماده 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد تا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامعه دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم 

نماید. م الف 27361 
 شعبه ششم  مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان
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 همه بالهایی که سرخ کردنی  ها
 بر سرتان می آورند

 محققان می گویند مصرف سیب زمینی سرخ کرده در طول 
ثابت  آنها  بررسی های  می اندازد.  خطر  به  را  نوزاد  بارداری، 
بارداری  کرده که مصرف سیب زمینی سرخ کرده در دوران 
وزن  کاهش  به  منجر  و  است  مضر  بسیار  رشد جنین  برای 
یک  آمید  آکریل  آنها  گفته  به  می شود.  تولد  زمان  در  او 
مثل  شده  فرآوری  نشاسته های  در  موجود  شیمیایی  ماده 
سیب زمینی سرخ شده، نان و چیپس است و خانم هایی که 
میزان باالیی آکریل آمید مصرف می کنند، نوزادان کم وزنی 

به دنیا می آورند.
 در این مطالعه مشخص شد مادرانی که در دوران بارداری از 
این ماده استفاده کرده بودند، نوزادانشان ۱۳۲ گرم سبک تر و 
سرشان 0/۳۳ سانتی متر کوچک تر از دیگر نوزادان بوده است. 
محققان معتقدند کاهش وزن هنگام تولد، عامل خطری برای 
ابتال به بسیاری از بیماری ها در سال های اولیه کودکی است 
افزایش بیماری های قلبی  و پیامدهایی همچون کاهش قد، 
و عروقی، دیابت نوع ۲ و پوکی استخوان در طول عمر را به 

همراه دارد.
««افسردهمیشوید

باالی  سطوح  می تواند  ماهی  زیاد  خوردن  که  حالی  در 
از  و  برساند  شما  بدن  به  را  نشده  اشباع  چرب  اسیدهای 
کرده  سرخ  سیب زمینی  خوردن  کند،  پیشگیری  افسردگی 
تاثیری متفاوت بر جسم و روان شما دارد و باعث افسردگی 
می شود. محققان معتقدند افرادی که در رژیم غذایی خود از 
از  دسر و غذاهای چرب استفاده می کنند، ۵۸ درصد بیش 

سایر افراد با احتمال ابتال به افسردگی مواجهند.
 آنها می گویند اگر نمی خواهید افسرده شوید، باید رژیم غذایی 
آنتی اکسیدان هایی  خوردن  با  و  کنید  انتخاب  را  سالم تری 
مانند میوه، سبزیجات و ماهی خود را در برابر این بیماری 

ناتوان کننده بیمه کنید.
««سوزشسردلمیگیرید

از  بارداری،  دوم  ماهه   ۳ در  باردار  خانم های  از  بسیاری 
مشهور  دل  سر  سوزش  به  که  دهنده ای  آزار  سوزش های 
چنین  تجربه  می گویند  محققان  اما  می دهند؛  خبر  است 
حالتی با رژیمی که این مادران انتخاب می کنند در ارتباط 
سوزش  کاهش  برای  باردار  خانم های  معتقدند  آنها  است. 
از  باید  سرخ کرده،  غذایی  مواد  از  استفاده  جای  به  سردل، 
غذاهای آب پز و بخارپز استفاده کنند. از آنجایی که سوزش 
بخش  داخل  به  معده  محتویات  برگشت  اثر  بر  سردل 
پایینی مری و جابه جایی روبه باالی معده و فشردگی معده 
این  در  مناسب  غذایی  رژیم  می آید،  وجود  به  رحم  توسط 
تسکین را  عارضه  این  به  مبتالیان  مشکل  می تواند   شرایط 

 دهد.
ادامه دارد ...

برخورد صحیح با بی اشتهایی کودکان
استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: والدین نباید هیچ گاه از رشوه دادن یا تهدید کردن و حتی تشویق بی رویه برای غذا دادن 

روش در مورد کودکان کم اشتها این است که هرگز نسبت به غذا به کودک استفاده کنند. بهترین و موثرترین 
نشان  واکنش  کودک  نخوردن  و  ندهند و حساسیت های او را تحریک نکنند.خوردن 

با  ایسنا گفت: کودکان غذا خوردن همراه با اجبار را دوست دکتر مسعود کیمیاگر در گفت وگو 
از  مادرها  و  پدر  اغلب  گاهی  این روش برای تغذیه کودکانشان استفاده می کنند که ندارند. 

پزشکان نیز با این روش مخالفند.
کمتر و شیطنت در آنها بیشتر است. والدین ضمن آگاهی وی افزود: قدرت تمرکز در کودکان 
اجازه  کودکان  به  باید  نکته  این  تعداد وعده های غذایی از  تحرک حین غذا خوردن دهند و 
به خوردن آنها را بیشتر کنند؛ چرا که این کار،  عادت  و  فعال می کند  را  بی اشتها  معده کودک 
می دهد.  آموزش  کودک  در  همچنین می توان برای رفع بی اشتهایی، در محل غذا خوردن را 

که همیشه در یک جا غذا صرف نشود.کودکان تغییر ایجاد کرد؛ به گونه ای 
انتخاب داده و دکتر کیمیاگر خاطر نشان کرد: گاهی  به کودکان حق  باید  اوقات 

در  را  غذا  تا  دهند  اجازه  آنها  هر ظرفی که دوست دارند، صرف به 
کودکان  همچنین  غذایی کنند.  مواد  خرید  برای  را 

همراه خود ببرند.

مهندس حمید عالقه مندان مدیر عامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان از امور برق شهرستان 
دهاقان بازدید و ضمن افتتاح ساختمان جدید 
دیدار  امور  پرسنل  با  نگهباني  و   بهره  برداري 

کرد.
ساختمان  افتتاح  ضمن  شرکت  مدیرعامل   
جدید بهره برداري و نگهباني  برق دهاقان با 
پرسنل  با  نزدیک  از  واحدها   کلیه  در  حضور 
دیدار و ضمن بررسي فرایند انجام کار واحدها 

درباره مسایل گوناگون با پرسنل گفتگو نمود. 
در این بازدید معاون بهره برداري، معاون فروش 
انساني،  منابع  معاون  مشترکین،  خدمات  و 
برون سپاري  دفتر  مدیر  مهندسي،  امور  مدیر 
و پیمانکاران، مدیر دفتر حراست و مدیر دفتر 
همراهي  را  شرکت  مدیرعامل  عمومي   روابط 

نمودند. 

 حضور کارشناسان دفتر مدیریت مصرف 
در مدارس تیران و کرون

برق  توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر 
استان اصفهان بیست و پنجم آذرماه جشنواره 
مدرسه   4 در  را  برق  بهینه  مصرف  آموزشی 
این  در  نمود.  اجرا  کرون،  و  تیران  شهرستان 
آموزان  دانش  از  نفر   9۳0 تعداد  جشنواره 
تئاتر و مسابقه به صورت  را   آموزش های الزم 

 دیدند.
   برگزاري دوره ایمني ویژه منطقه 

غرب استان اصفهان

پیمانکاران  ویژه  ایمني  آموزش  دوره      
آغاز  فریدن  شهرستان  در  غرب،   منطقه 

شد. 
دفتر آموزش با اعالم این خبر افزود: در این دوره 
آموزشي ۱۸ ساعته که در راستاي اجراي پروژه 
برگزاري دوره هاي آموزش ایمنی است، تعداد 

۱۸0 نفر از پیمانکاران شهرستان هاي فریدن، 
میاندشت  و  بوئین  و  چادگان  فریدونشهر، 
طي سه هفته شرکت خواهند داشت. الزم به 
یادآوری است که در انتهاي این دوره براي کلیه 
طي  موفقیت  با  را  دوره  که  شرکت کنندگان 
مجتمع  سوي  از  آموزشي  گواهینامه  نمایند، 
عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان صادر خواهد 

شد.

آیا می دانید سری شصت و پنجم
آیا می دانستید که، فالمینگو می تواند تا ۸0 سال زندگی کند.

آیا می دانستید که، نهنگ  آبی بدون خوردن تا 6 ماه می تواند دوام 
بیاورد.

آیا می دانستید که، تنها قاره بدون خزندگان و یا مارها قاره قطب جنوب 
است.

آیا می دانستید که، سگ های تازی بهتر از بقیه نژادهای سگ می توانند، 
ببینند.

 
*********************

آیا می دانستید که، استرالیا دارای بزرگ ترین جمعیت گوسفندان جهان 
است.

آیا می دانستید که، جلیقه های ضد گلوله، پلکان مخصوص فرار در مواقع 
حریق، برف پاک کن شیشه جلو اتومبیل و چاپگرهای لیزری به وسیله 

زنان اختراع شده اند.
آیا می دانستید که، دلفین ها می توانند کوسه ها را با کوبیدن پوزه هایشان 

به آنها بکشند.
آیا می دانستید که،کوسه ها می توانند یک قطره خون را از 4 کیلومتری 

)۲.۵ مایلی( حس کنند.
 

*********************
آیا می دانستید که، نهنگ های پوزه بطری می توانند در عرض دو دقیقه 

به عمق 9۱۵ متری، شیرجه بزنند.
آیا می دانستید که، سرعت سگ تازی می تواند به بیش از 67 کیلومتر 

در ساعت )4۲ مایل در ساعت( برسد.
آیا می دانستید که، جنسیت یک اسب را می توانید از روی دندان هایش 

بگویید )تعداد دندان های نرها 40 و ماده ها ۳6 تا است(.
شیر  می کنند،  گوش  موسیقی  به  گاوها  وقتی  که،  دانستید  می  آیا 

بیشتری می دهند.
 

*********************
آیا می دانستید که، فیل ها در امواج صوتی ای با هم ارتباط برقرار می 

کنند که زیر فرکانسی است که انسان ها می توانند بشنوند.
آیا می دانستید که، مارها در رودخانه ها و یا مرداب ها نمی توانند نیش 

بزنند )در غیر این صورت غرق می شوند(.
بیش  غول پیکر  الک پشت های  که،  دانستید  می  آیا 
زندگی می توانند  اسارت  در  دیگری  جانور  هر   از 

 می کنند.
آیا می دانستید که،کوسه ها هرگز متوقف نمی شوند؛ حتی زمانی که 

خوابند یا استراحت می کنند.

ساالنه 1200 نفر در حوادث جاده ای 
کشته می شوند

در هفته »حمل و نقل، رانندگان و راهداری« و در روز اول دی ماه 
مصادف با روز راهدار و شروع فصل سرما، مانور بزرگ امداد جاده ای 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  توسط  امدادی  دستگاه های  حضور  با 

استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان- 
با اشاره به اینکه حمل و نقل در  رسول زرگرپور استاندار استان 
جهان امروز به عنوان یک موضوع اساسی و حیاتی در دنیا مطرح 
از  عبارتست  کشورها  پیشرفت  از شاخص های  یکی  گفت:  است، 
میزان اتوبان ها، جاده ها، فرودگاه ها و سیستم های ریلی و کشورهایی 
که بیشتر این زیربناها را داشته باشند، به عنوان کشورهای پیشرفته 

تلقی می شوند.
زرگرپور اضافه کرد: نقش حمل و نقل در جامعه در ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غیرقابل کتمان است و همه 

به آن اذعان دارند.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  ما  کشور  در  گفت:  وی 
بخش  جمله  از  مختلف  بخش های  در  خوبی  سرمایه گذاری های 
حمل و نقل، هوایی، زمینی، دریایی انجام شده است و برنامه های 
خوبی در توسعه فرودگاه شهید بهشتی، توسعه سیستم ریلی استان 
خصوصا قطار سریع السیر، مترو اصفهان و اطراف اصفهان، اتوبان ها، 
کنارگذرها و رینگ هایی که در داخل شهر و سایر شهرهاست، پیش 

رو داریم.
گفت:  دولت  مالی  محدودیت های  به  اشاره  با  زرگرپور  رسول 
مسئولین این بخش ها، سعی کردند از طریق جذب منابع بخش 
جمله  از  دهند؛  ادامه  رونق  و  سرعت  با  را  کارها  این  خصوصی، 
کشور  بازنشستگان  سرمایه گذاری  صندوق  قرارداد  پیش نویس 
برای تکمیل کنارگذر شرقی با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال، قطار 
با طرف  یورو  میلیارد  دو  از  بیش  با  تهران  اصفهان-  سریع السیر 
چینی و توسعه دو بخش پارکینگ و ترمینال بین المللی فرودگاه 
شهید بهشتی استان که به مناقصه بین المللی گذاشته شده است. 

استاندار استان اضافه کرد: سرمایه های عظیم هزاران میلیاردی در 
بخش راه، نیاز به نگهداری دارد که وظیفه اصلی و اساسی آن به 
عهده راهداران زحمت کش، تالشگر و جهادگر است تا مردم بتوانند 

از این سرمایه گذاری ها و خدمات به خوبی استفاده کنند.
نقل  استان در بخش حمل و  به جایگاه بسیار ویژه  اشاره  با  وی 
غربی  شرقی-  و  جنوبی  شمالی-  کریدور  اصفهان  استان  گفت: 
از  بار کشور و ۲0 درصد مسافر کشور  کشور است و 40 درصد 
شریان های حیاتی این استان عبور می کنند؛ بنابراین حمل و نقل 
استان اصفهان وضعیت ملی دارد. رسول زرگرپور با اشاره به اینکه 
در کشور، میزان تصادفات و کشته ها از میزان استانداردهای جهانی 
باالتر است، گفت: وضعیت نسبت به چندسال گذشته بهتر شده 
و از سالی ۲7 هزار کشته به ۱۸ هزار در کل کشور رسیده است؛ 
ولی نسبت به استانداردها خیلی فاصله داریم و از این آمار ساالنه 
نفر در حوادث جاده ای  به طور متوسط حدود یک هزار و ۲00 
اصفهان کشته می شوند که از این تعداد حدود ۸00 نفر در راه های 
بین شهری و حدود 400 نفر در داخل شهرها هستند. استاندار 
اصفهان، حرکت راهداران را یک حرکت جهادی دانست و گفت: 
به وجود شما راهداران افتخار می کنیم و امیدوارم بدون کمترین 

حادثه و مشکالت به وظایف خود عمل کنند.

شست و شوی تابلو فرش

به صورت کلی می توان گفت تابلو فرش ها نیاز به شست و 
شو ندارند. اگر به هر دلیلی احساس کردید تابلو فرشتان 
کثیف شده، پیشنهاد ما کمک گرفتن از مراکز قالی شویی  

است که در زمینه شستن تابلو فرش نیز تخصص دارند.
اما اگر چنین مراکزی را سراغ ندارید و مایلید خودتان این 

کار را انجام دهید باید:
۱- اول از همه تابلو را از قابش جدا کنید.

دهانه اش  که  برقی  جارو  با  را  فرش  تابلو  روی  ۲- سپس 
تمیز است جارو بزنید تا ذرات گرد و غبار از بین برود. 

۳- سپس اطمینان از پس ندادن رنگ های بافته شده در 
فرش داشته باشید و بعد از این مقداری شامپو فرش را در 
آب سرد حل کنید و با یک تکه اسفنج بزرگ که در این 
با  و  یکنواخت  به صورت  را  آن  غلتانده اید، سطح  محلول 

سرعت بسایید.
زمین،  روی  را  فرش  تابلو  باید  شدن،  خشک  برای   -4
تا  نور خورشید بگسترانید  از  در محیط نسبتا گرم و دور 
این  تابلو فرش تغییر رنگ ندهد.  رطوبتش تبخیر شود و 
کار اجازه نمی دهد رنگ های آن در همدیگر بلغزند و ادغام 

شوند.
نکته:

* هرگز تابلو فرش را روی طناب پهن نکنید. چون ممکن 
است کش بیاید و از ریخت بیفتد. پهن کردن تابلو فرش 
زیر آفتاب هم پسندیده نیست. اگر می خواهید این کار را 

انجام دهید، آن را پشت و رو، زیر آفتاب قرار دهید.
* برای گردگیری روزانه تابلوفرش، بهترین روش، استفاده 

از برس گردگیری جارو برقی است.

پذیرش مقاله همكار 
در سومین کنفرانس 

GIS  ملي
آقا  رضا  امیر  مهندس  آقاي  مقاله 
شهرستان  برق  مدیریت  محمدي 
آران و بیدگل، تحت عنوان استفاده 
از GIS در مدیریت بحران و نحوه 
در  واقعي  بحران هاي  در  استفاده 
سومین کنفرانس ملي GIS کاربرد 
سامانه اطالعات مکاني در مدیریت 
آذرماه  در  که  برق  و  آب  صنعت 
شد،  برگزار  مازندران  استان  در 
توزیع  تنها مقاله  شرکت  به عنوان 
برق استان بصورت پوستر پذیرفته 

گردید .

برق رساني به منطقه 
کارگاهي دستگرد 

برخوار
امور برق شهرستان برخوار در راستاي 
کارگاهي  منطقه  به  برق رساني 
دستگرد تکمیل این پروژه را با ایجاد 
دو فیدر خروجي از پست ۲0/6۳ کیلو 
ولت دولت آباد و احداث ۲۲00 متر 
شبکه دو مداره فشار متوسط هوایي 

به انجام رسانید.

 پذیرش مقاله همكار در سومین 
GIS  کنفرانس ملي

مهردشت  بخش  توابع  از  گلدره،   روستاي  اسالمي  شوراي 
بخش  رییس    ، مدیر  از  نامه ای   ارسال  با   آباد،   نجف  شهرستان 
تشکر و  تقدیر  آباد  نجف  شهرستان  برق  امور  پرسنل  و   مهردشت  

از  متر   6۵0 حدود  جاري  سال  در  که  است  ذکر  به  الزم  نمود. 
 600 حدود  در  اعتباري  با  گلدره  روستاي  فرسوده  شبکه هاي 
گردیده خودنگهدار  کابل  به  تبدیل  و  بهینه سازي  ریال   میلیون 

 است. اعضاي شورا و دهیار روستاي همگین از توابع شهرستان دهاقان روز سه 
شنبه ۲4 آذر ماه با حضور در دفتر مدیریت برق شهرستان دهاقان به صورت 
مکتوب و شفاهي از زحمات پرسنل عملیات این شهرستان به جهت تعویض 
 نمودن المپ هاي سوخته و اصالح روشنایي به طریق مطلوب روستا تقدیر

 نمودند .

سالمت  آیا می دانستید؟؟ 

راه و شهرسازی 

خانه داری 

از لنز دوربین 
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