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 امام حسن عسکری
 جهاݥݥدݥݥگرݥݥ فرݥݥهنگݥݥ ساݥݥزݥݥ  

کوتاه خود و در  امام حسن عسکری در طول عمر 
و  زحمات  شیعیان،  بر  خود  امامت  زمان  مدت 
با  باید  طرفی  از  کردند؛  تحمل  را  زیادی  مشقات 
گستر زمان  جور و اقدامات خلفای ستمگر و ظلم 
و  را هدایت می کردند  و مردم  کنار می آمدند  خود 
از طرفی خود و شیعیان را از فتنه ها و توطئه های 
کارگزارانشان سالمت می گذراندند؛ از دین  خلفا و 
مردم پاسداری و از انحراف و ارتداد و بدعت های 
مختلف جلو گیری می کردند. در این میان از بهترین 
رفتارها و اقدامات ویژه ایشان می توان جهادگری را 
نام برد؛ البته جهاد ایشان را نمی توان در چارچوب 
جهاد  گنجاند؛  خود  روزگار  مردم  عرف  و  اصطالح 
راستین  عقاید  و  احکام  و  دین  از  دفاع  ایشان 
مخالفان  و  بی دینی  با  ایشان  مبارزه  بود؛  اسالم 
که اصلی ترین مبارزات  دین مردم بود، به شکلی 
 ایشان در این راه را می توان به سه قسمت تقسیم

کرد :  
کردن مردم از دین خدا 1. مبارزه با بی دینی و دور 

شیعیان  از  حمایت  و  کنندگان  غلو  با  مبارزه   .2  
مشکل  و  )راهنمایی  معنوی  و  مادی  شکل  به 

گشایی( 
 3. مبارزه با فرقه ها و شبهه های فتنه انگیز...

سرمقاله

2

2

وزنامه ای برای همه ر

بهݥݥ مناݥݥسبتݥݥ رݥݥوݥݥزݥݥ ملیݥݥ هوݥݥاݥݥیݥݥ پاݥݥکݥݥ اݥݥستاݥݥندݥݥاݥݥرݥݥ اݥݥصفهاݥݥنݥݥ دستور داد:

کنند  امروز مدیران از حمل و نقل عمومی استفاده 

ادامه در صفحه 

  رییس جمهوری در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی 



صفات منافقان
که مسلمانان  که زمانی  از جمله خصوصیات منافقان آن است 
برای  می کنند،  آن ها  با  همراهی  ابراز  منافقان  می شوند،  پیروز 
کنند. در این موقع  اینکه بتوانند از مواهب این پیروزی استفاده 
منافقان خود را در صف مومنان قرار می دهند و می گویند: آیا ما با 
کمک های ارزنده ما موثر در غلبه و پیروزی شما  شما نبودیم و آیا 
نبود؟ بنابراین ما هم در تمام این موفقیت ها و نتایج معنوی و 
مادی آن شریک و سهیم هستیم. در سوره نسا، آیه 14 خداوند 
که  کسانی هستند  می فرماید: »الذین یتربصون بکم« منافقان 
کان لکم  پیوسته انتظار می کشند و مراقب شما هستند؛ »فان 
گر فتح و پیروزی نصیب شما  فتح من اهلل قالوا أ لم نکن معکم«، ا
گردد، می گویند: مگر ما با شما نبودیم، پس ما نیز در افتخارات و 

غنایم شریکیم.
دچار  مسلمانان  و  برسند  پیروزی  به  کافران  و  دشمنان  گر  وا
و  می کنند  نزدیک  آنها  به  را  خود  منافقان  شوند،  شکست 
صورت  در  منافقان  برسند.  مواهبی  به  که  هستند  درصدد 
در  آن ها  ساختن  مصمم  با  چون  خوشحالند؛  کفار  پیروزی 
را  پیروزی  این  مقدمات  آنان،  نفع  به  جاسوسی  و  کفرشان 
نستخوذ  لم  قالوا  نصیب  للکافرین  کان  »إن  ساخته اند؛  فراهم 
کارفران  گر بهره ای نصیب  ا المومنین«؛ و  علیکم و نمنعکم من 
به مبارزه و عدم تسلیم  را  آنان می گویند: مگر ما شما  به  شوذ، 
 در برابر مومنان تشویق نمی کردیم، پس با شما شریک خواهیم

 بود.
که  زمانی  هستند،  فرصت طلب  افرادی  منافقان  اینکه  خالصه 
مسلمانان به پیروزی برسند، خود را به آن ها نزدیک می کنند و 
کفار پیروز می شوند  که  در صف مسلمانان قرار می دهند و زمانی 
خود را یار و همکار آن ها نشان می دهند تا به منافع مادی خود 

برسند.
خداوند متعال می فرماید: »فاهلل یحکم بینکم یوم القیامة«. این 
حرص و طمع و فرصت طلبی منافقان برخداوند متعال پوشیده 
روزی  باالخره  می شود.  داوری  آنها  میان  رستاخیز  در  و  نیست 
آنان  زشت  چهره  از  نقاب  و  می رود  باال  پرده ها  که  می رسد  فرا 
برداشته می شود. منافق نمی تواند برای همیشه در پرده نفاق 
که آثار نفاق خود را  کند و روزی فرا خواهد رسید  خود را پنهان 

خواهد دید.
خداوند  است.  بهانه تراشی  منافقان  خصوصیات  از  دیگر  یکی 
می کند.  اشاره  آن ها  ویژگی  این  به   9 آیه  توبه،  سوره  در  متعال 
برای  منافق  قیس  بن  جد  شده:  گفته  آیه  این  نزول  شأن  در 
کرد و آن اینکه  حضور نیافتن در جنگ تبوک، بهانه ای درست 
از جنگ  بربایند و دست  را  او  زیبارویان رومی دل  ممکن است 
گناه شود؛ قرآن می فرماید: »و منهم من یقول  بکشد و مرتکب 
به ما اجازه ده  از آن ها می گویند:  تفتنی«، بعضی  ائذن لی و ال 
آنها را  گناه نیفکن. خداوند  تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به 
سرزنش می کند و می فرماید: »اال فی الفتنة سقطوا و ان جهنم 
سقوط فتنه  و  گناه  در  آن ها  باشید  گاه  آ بالکافرین«؛   لمحیطة 

کرده اند.  
آلودگی  دچار  است  ممکن  اینکه  و  واهی  عذرهای  با  منافقان 
آنها  گرد  گردا جهنم  و  دارند  قرار  گناه  دل  در  کنون  ا هم  شوند، 
درباره  را  پیامبرش  و  خدا  صریح  فرمان  آنها  است.  گرفته  فرا  را 
مبتال گناه  به  مبادا  که  می گذارند  پا  زیر  جهاد  سوی  به   حرکت 

 شوند.
دکتر سید حسین هاشمی پژوهشگر حوزه و دانشگاه 

«« یادداشت  

باصدور بیانیه ای

قدردانی230 نماینده مجلس از دو اقدام فاخر سپاه پاسداران 
فرماندار اصفهان:

120 نفر برای نامزدی انتخابات مجلس تایید شدند

۲۳۰ نماینده مجلس با صدور بیانیه ای از ۲ اقدام سپاه پاسداران در توقف شناورهای رزمی و 
دستگیری تفنگداران آمریکایی و بهره برداری از پاالیشگاه های فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی 

کردند. توسط قرارگاه خاتم االنبیا تجلیل 
 28 دوشنبه  روز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر   230 وطن،  کیمیای  گزارش  به 
توقف شناورهای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  اقدام سپاه  از دو  بیانیه ای  با صدور  دی ماه 
از  بهره برداری  و  شده  کشور  دریایی  حریم  وارد  که  آمریکایی  تفنگداران  دستگیری  و  رزمی 

کردند. فازهای 15 و 16 پارس جنوبی توسط قرارگاه خاتم االنبیا تجلیل 
در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسالمی آمده است: 

تفنگداران  دستگیری  و  آمریکا  رزمی  شناورهای  توقیف   
آمریکایی به دلیل ورود غیرقانونی و غیر مجاز به آب های 
»رهاسازی«  سپس  و  ایران  اسالمی  جمهوری  سرزمینی 
سپاه«  دریایی  »نیروی  توسط  عذرخواهی،  از  پس  آنان 
 16 و   15 فازهای  پاالیشگاه   از  بهره برداری  و  افتتاح  نیز  و 
پارس جنوبی توسط »قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(« 
انقالب اسالمی  پاسداران  ارزشمند سپاه  و  اقدام فاخر  دو 

و  برای نمایش همت  که فرصتی طالیی  به شمار می رود  در عرصه های دفاعی و سازندگی 
اسالمی  نظام  و  انقالب  از  دفاع  کشور،  ارضی  تمامیت  و  استقالل  از  صیانت  در  ایرانی  اراده 
از  ناشی  راهبردی آن هم در شرایط  به پیشرفت های  برای دست یابی  و مجاهدت و تالش  
پیامدهای تحریم های ظالمانه اقتصادی نظام سلطه و استکبار فراهم آورد. در این بیانیه 
که ملت ایران در دفاع از »امنیت و منافع ملی« خود با احدی شوخی نداشته و  کید شده  تا
هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از خواسته آنان در بیدارسازی »ظرفیت های خفته  اقتصادی 
کشور« و حصول دستاوردهای راهبردی در این صحنه نخواهد بود و در این رهگذر هر مانع 

و سدی را قاطعانه و هوشمندانه از مقابل خود برخواهد داشت.

فرماندار اصفهان از رد صالحیت 259 نفر از نامزدهای ثبت نام شده در شهرستان 
برای  نفر   120 صالحیت  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  مجلس  انتخابات  برای  اصفهان 

نامزدی انتخابات مجلس احراز شده است. 
مجلس  انتخابات  برای  اصفهان  شهرستان  در  نفر   403 گفت:  کفیل  اهلل  فضل   
کرده بودند و هیئت های اجرایی از  5 دی ماه سال جاری  شورای اسالمی ثبت نام 
دادستانی،  قانونی  مرجع   4 طریق  از  و  طوالنی  بسیار  جلسات  در  و  روز   10 طی 
انتظامی  نیروی  و  اطالعات  اداره  احوال،  ثبت 
دهم  مجلس  انتخابات  نامزدهای   صالحیت های 

کرد. را بررسی 
 379 لیست  اجرایی  هیئت  اینکه  بیان  با  وی   
مجلس  انتخابات  برای  شده  نام  ثبت  نامزد  نفر 
داشت:  اذعان  کرد،  ارسال  نظارت  هیئت  به  را 
طی  دادند؛  انصراف  داوطلبان  این  از  نفر   24
از  نفر   120 صالحیت   فقط  نظارت   هیئت  سوی  از  آورده  عمل  به  بررسی 
 نامزدهای  ثبت نام شده  شهرستان اصفهان برای انتخابات مجلس احراز شده

 است.
که صالحیتشان تایید نشده، برای شکایت و اعتراض    وی ادامه داد: داوطلبانی  
از 27 تا 29 دی ماه سال جاری فرصت دارند از ساعت 8 صبح تا 16 بعد ازظهر به 
کوچه 92  کاوه، بعد از خیابان جابر انصاری،  دفتر شورای نگهبان واقع  در خیابان 

کنند. سالن ورزشی آتش نشانی مراجعه 

رییس جمهوری در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی، 
گانه ایران اسالمی در حوزه  با تشریح دستاوردهای یازده 
گفت: دولت  های هسته ای، سیاسی، حقوقی و اقتصادی 
حضرتعالی،  رهنمودهای  به  کامل  توجه  با  است  مصمم 
کند  اجرای تعهدات طرف مقابل را با دقت و جدیت رصد 
و هرگونه تالش دشمنان را برای سوء استفاده جهت نفوذ 

گذارد. کام  نا
ریاست  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  وطن  کیمیای 
جمهوری، بخش هایی از متن نامه رییس جمهوری را به 

کند: محضر رهبر معظم انقالب اسالمی منتشر می 
انقالب  معظم  رهبر  محضر  به  رییس جمهوری  نامه  در  

اسالمی آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

»ِاْن َیْنُصْرکُم اهلل َفال غاِلَب َلُکم« 
محضر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت  اهلل خامنه ای )دامت برکاته( 

با سالم و تحیات وافره 
که بار دیگر  حمد و سپاس بی کران به پیشگاه قادر متعال 
امتحانی  از  را  ایران  بزرگ  ملت  خود،  عنایت  و  لطف  با 
دشمنان  و  آورد  بیرون  سرفراز  و  موفق  تاریخی،  و  سخت 

کشور و نظام را مبهوت ساخت.
 درود و سالم بر پیامبر عظیم الشأن و اهل بیت مطهرش 
بوده  عزیزمان  مردم  حال  شامل  همواره  آنان  عنایت  که 

است.
که همواره دستگیر   سالم و تحیت به محضر ولی اهلل اعظم 

این ملت در روزهای سخت بوده است.
و  سربلندی  و  عزت  راه  که  )ره(  راحل  امام  بر  درود   

اعتمادبه نفس را به ما آموخت. 
گرانقدر  سالم بر همه شهیدان واال مقام، به ویژه شهدای 
کاری خود راه ایستادگی و مقاومت را  که با فدا هسته ای 

به  ما آموختند.
 اینک افتخار دارم به  استحضار حضرتعالی و ملت سربلند 
ایران  اقدامات  تکمیل  پی  در  که  برسانم  ایران  مقاوم  و 
برجام،  طبق  خود  تعهدات  اجرای  در   5+1 کشورهای  و 
اقدام  جامع  برنامه  رسما   ،1394 ماه  دی   26 شنبه  روز 

گردید. مشترک وارد مرحله اجرایی 
استقامت  و  پایمردی  نتیجه  در  و  روز  این  از  بنابراین   
تهدیدها  تمامی  مقابل  در  ایران  استوار  مردم  ساله   12
رهبر  آن  شجاعانه  و  داهیانه  رهبری  تحت  و  تحریم ها  و 
حاصل  زیر  دستاوردهای  هسته ای،  حوزه  در  فرزانه، 

گردید:
فعالیت  صلح آمیز  زمینه  در  مسلم  حق  تثبیت   -1

کشورمان با  هسته ای، به تحقق رسید و برنامه هسته ای 
ابعاد تجاری و صنعتی مورد شناسایی و احترام جهانیان 

گرفت. قرار 
2- غنی سازی به عنوان حساس ترین و مهم ترین بخش   
تکامل یافته  مسیری  در  کشورمان،  هسته ای  برنامه 
زمره  در  ایران  مدون،  برنامه ای  طی  و  می یابد  ادامه 

تولیدکنندگان بین المللی سوخت هسته ای درمی آید.
ک، در چارچوب یک  کتور تحقیقاتی آب سنگین ارا  3- را
و  مدرن  تحقیقاتی  کتور  را یک  به  بین المللی  همکاری 
تبدیل  بین المللی،  باالی  سطح   استاندارد  با  و  پیشرفته 

گردید. خواهد 
کیک زرد، ذخایر راهبردی   4- با ورود بیش از دویست تن 
اسالمی  انقالب  از  پس  بار  اولین  برای  ایران  در  اورانیوم 

افزایش شایان توجهی یافت.
تولیدی،  سنگین  آب  و  غنی شده  اورانیوم  فروش  با   -5  
کشورهای  معدود  جمع  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

صادرکننده این مواد حساس وارد شد.
هسته ای  برنامه  با  بین المللی  همکاری های  باب   -6  
تاسیس  همچون  عرصه هایی  در  کشورمان  صلح آمیز 
تولید  تحقیقاتی،  کتورهای  را هسته ای،  نیروگاه های 
هسته ای،  گداخت  پیشرفته،  توسعه  و  تحقیق  سوخت، 
شیرین کن،  آب  هسته ای،  ایمنی  هسته ای،  پزشکی 

محافظت از محیط زیست باز شده است. 
 هم زمان دستاوردهای زیر در حوزه های سیاسی، حقوقی 

گردید:  و اقتصادی نیز محقق 
7- شش قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان 
کنون تنها قطعنامه 2231  ملل بر ضد ایران لغو شد. هم ا
خواهد  لغو  خودبه خود  سال  ده  از  پس  که  دارد  اعتبار 

گردید.
8- دوازده قطعنامه و پنج تصمیم شورای حکام آژانس   

تمامی  کنون  ا هم  گردید.  لغو  اتمی  انرژی  بین المللی 
کشور  گذشته برنامه هسته ای  موارد و ابهامات مربوط به 
خاتمه یافته است و تنها قطعنامه اخیر )2015/70( اعتبار 

که صرفا ناظر به اجرای برجام خواهد بود. دارد 
هسته ای  به  مربوط  مالی  و  اقتصادی  تحریم های   -9  
آمریکا  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  امنیت،  شورای 
مالی،  نقل وانتقاالت  همچون  گون  گونا حوزه های  در 
خدمات  سرمایه گذاری،  سوئیفت،  بانکی،  فعالیت های 
پتروشیمی،  گاز،  نفت،  صادراتی،  اعتبارات  بیمه، 
کشتیرانی، بنادر، تجارت طال و سایر فلزات،  حمل ونقل، 
خودرو و هواپیما برداشته شد؛ به این ترتیب زمینه الزم 
استفاده  جهانی،  اقتصاد  در  ایران  توانمند  حضور  برای 
سرمایه  بازار  به  دسترسی  و  صادراتی  بازار  فرصت های  از 

گردید. بین المللی فراهم 
تحریم های  به  مربوط  شده  مسدود  دارایی های   -10
برای  استفاده  امکان  که  گردید  آزاد  ایران  هسته ای 
کشور را در دسترس قرار  سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در 

می دهد.
11- و از همه مهم تر، تالش چندین ساله بدخواهان اسالم 
ک از  که می خواستند تصویری نادرست و هراسنا و ایران 
سیمای  و  خورد  شکست  کنند،  ترسیم  اسالمی  انقالب 
جهانی  فضای  در  اسالمی  ایران  صلح طلب  و  انسانی 
منش  و  اخالق  تحسین  به  را  جهانی  جامعه  و  درخشید 

خردمندانه و عزتمندانه فرزندان انقالبی شما وا داشت.
تبریک  انقالب  معظم  رهبری  به  را  بزرگ  موفقیت  این   
می گویم و از صبر و بردباری ملت غیور ایران تشکر می کنم 
که در مسیر تحقق این توفیق  و از خدای بزرگ برای آنان 
پاداش  کردند  شبانه روزی  تالش  تحمل،  و  تدبیر  با  ملی 

مجاهدان را مسألت می کنم.
درادامه نامه ی ریس جمهوری آمده است:

رهنمودهای  به  کامل  توجه  با  است  مصمم  دولت 
و  دقت  با  را  مقابل  طرف  تعهدات  اجرای  حضرتعالی، 
جدیت رصد نموده و با واقع بینی هوشمندانه و به دور از 
گونه خوش بینی افراطی، در برابر هر ُخلف وعده، اقدام  هر 
و  دقیق  برنامه ریزی  با  و  آورده  به عمل  متقابل  متناسب 
کشور، ابتکار  اصرار بر خواسته ها، منافع و نیازهای واقعی 
پساتحریم  اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی،  روابط  در  عمل 
سوء  برای  دشمنان  تالش  گونه  هر  و  گرفته  اختیار  در  را 

گذارد. کام  استفاده جهت نفوذ را نا
بدون شک، در این مرحله جدید از تاریخ انقالب اسالمی 
راه  روشن گر  رهبری،  هدایت های  گذشته،  همچون  نیز، 

ملت و دولت خواهد بود. 

 امام حسن عسکری جهادگر 
فرهنگ ساز  

ادامه از صفحه یک ...
عباسی  خلفای  زمان  در  )ع(  عسکری  حسن  امام 
این  تاریخ  در  آشکار  سیاست های  از  یکی  می زیستند؛ 
سلسله، ایجاد فرقه های مختلف در این عصر و رواج شبهه 
و بدعت های جدید بود تا به واسطه آن مخالفان و مردم 
کنند یا به این بهانه آن ها را نابود سازند؛ در واقع  را سرگرم 
با ایجاد توطئه های عقیدتی در برهه های مختلف زمان 
و رواج آن بین مردم و ایجاد مخالف و موافق با آن عقاید، 
کنند. البته  کشتار و نابودی مخالفان خود را ایجاد  زمینه 
که در  بازی می گرفتند؛ چرا  به  را  این بین دین مردم  در 
گاه خلیفه ای به یک  تاریخ دوران عباسی ثبت است، هر 
به  را  اعتقاد  آن  مخالفان  می پیوست،  اعتقاد  و  مسلک 
انحای مختلف در حبس و شکنجه و قتل قرار می دادند؛ 
بسیار  السالم  علیه  عسکری  حسن  امام  دلیل  همین  به 
دقیق و زیرکانه این مسئله را زیر نظر داشتند و متفکرانه 

گیری می کردند. در برابر خلفا موضع 
پناه  خود  امام  به  فتنه ها  این  از  دوری  برای  نیز  مردم   
نایبان و وکالی خود  با نامه هایی به  می آوردند و ایشان 
به  فتنه ها  این  از  دوری  در  روایات  و  احادیث  نقل  یا 
کمک می کردند؛ جهت آشنایی اجمالی با  شیعیان خود 
کوتاه بیان  اهم اقدامات این امام عزیز در ذیل مطالبی 

می شود:
خود  نایب  به  عسکری  حسن  امام  نامه   .1
احمدبن اسماعیل در باب »شبهه قدیم یا حادث بودن 
قرآن؛ »ایشان پیروان خود را از قیل و قال این شبهه دور 

ساختند و آن را فتنه ای بیش ندانستند.«
مردم  دینی  بی  باعث  که  نصرانی«  »جاثلیق  شبهه   .2  
امام  فراست  با  می شد،  اسالم  دین  از  مردم  برگشتن  و 
کرامت امام  حسن عسکری پرده از راز جاثلیق برداشته و 

آشکار شد.
که قایل به قدمت نور و ظلمت، خیر   3. بدعت » ثنویه« 
سازگاری  توحید  اصل  با  اعتقاد  این  البته  بودند؛  شر  و 

ندارد و شریک قراردادن برای خداست.
ایشان  راه  که  چرا  صوفیانه«؛  »زهد  پروری  تن  فتنه   .4  
مغایر راه ائمه است و حضرت صوفیان را یهود و نصارای 
کردن نور  دین اسالم می دانستند؛ چون در پی خاموش 

خدا هستند.
کندی  5. مقابله با »شبهه افکنان فکری« نظیر اسحاق   
کتابت  به  قرآن  خود  آیات  واسطه  به  قرآن  رد  در  که 

مشغول بود.
و  فقه  در  پیشرفت  برای  زمینه  ایجاد  و  قرآن  تفسیر   .6  
کتاب تفسیر منسوب  اعتقادات برای مسلمانان، عالوه بر 
مختلف  تفاسیر  السالم،  علیه  عسکری  حسن  امام  به 
مثل  دارد،  وجود  قرآن  آیات  و  سوره ها  از  که  را  ایشان 
ایشان  به  منتسب  روایات  از  که  فاتحةالکتاب  تفسیر 

جمع آوری شده است.
از ایشان نظیر فرقه   7. مقابله با مخالفان امامان پیش   

»مفوضه« و »واقفیه«.
و  غیبت  دوران  زمینه سازی  ایشان  کار  8.مهم ترین   
ایشان  بود؛  بر مسلمانان  امام دوازدهم شیعیان  معرفی 
و  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  مهدی  امام  والدت  بشارت  با 
برای  ایشان  نشانه های  بیان  ایشان،با  امامت  تصریح 
اصحاب خاص و ارجاع امور شیعیان به نایبان و وکالی 
شیعیان  دوازدهم  امام  غیبت  دوران  زمینه ساز  خود، 
این  باید  بودند.  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  مهدی  حضرت 
که ایشان در مدت 6 سال امامت  گرفت  نکته را در نظر 
که  خود، به انجام این امور پرداختند؛ آن هم در شرایطی 
یا در  تبعید  پیروان خود در  از  به دور  را  زمان  این  بیشتر 
زندان به سر می بردند، ایشان چراغ راه و نورانیت خدارا 
زمینه ساز  بزرگ ترین  و  نگاه داشتند  برای محبان روشن 

ج بودند. انتظار فر

 »فانی« از مجلس کارت 
زرد گرفت 

عالی  حلیمه  سؤال  بررسی  از  پس  مجلس  نمایندگان   
از  که  کردند  اعالم  پرورش  و  آموزش  وزیر  از  زابل  نماینده 

کارت زرد دادند.  پاسخ های فانی قانع نشده اندو به او 
شورای  مجلس  نمایندگان  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
ملی  سوال  دوسنبه،  روز  صبح  علنی  جلسه  در  اسالمی 
از  مجلس  در  زهک  و  زابل  مردم  نماینده  عالی  حلیمه 
مدیریت  درباره  را  پرورش  و  آموزش  وزیر  فانی  علی اصغر 

کردند. کل آموزش و پرورش بررسی  ضعیف مدیران 
 پس از تشریح این سؤال از سوی حلیمه عالی و پاسخ های 
به  خطاب  مجلس  نماینده  این  پرورش،  و  آموزش  وزیر 
گفت: آیا واقعا از صحبت های وزیر قانع  بهارستان نشینان 
که قانع نشدم. شدید؟ من به دلیل حق معلمان می گویم 

 پس از این اظهارنظر، هیئت رییسه مجلس، این سؤال را 
با  نیز  مجلس  نمایندگان  که  گذاشت  ملت  وکالی  رای  به 
99 رای موافق، 61 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 
را  وزیر  پاسخ های  مجلس  صحن  در  حاضر  نماینده   200

قانع کننده ندانستند.
وزارت  در  فانی  مسئولیت  ابتدای  از  مجلس  نمایندگان    
که  دادند  او  به  زرد  کارت   4 کنون،  تا پرورش  و  آموزش 
مجلس  دوم  رییس  نایب  باهنر  محمدرضا  اعالم  براساس 
به  گفت:  داشت،  عهده  بر  را  علنی  صحن  ریاست  که 
پرورش،  و  آموزش  وزیر  استیضاح  از  پس  اینکه  دلیل 
اخطارهای  لذا  داد،  اعتماد  رای  وی  به  مجددا  مجلس 
بنابراین  می شود؛  ک  پا وزیر  استیضاح  از  قبل  مجلس 
مجلس از  زرد  کارت  دو  کنون  تا پرورش  و  آموزش   وزیر 

گرفته است.  
کارت زرد از مجلس نهم دریافت   وزرای دولت یازدهم 18 

کرده اند.

29دی ماه 1357
   - »جالل  الدین تهرانی« رییس شورای سلطنت، خواستار 
دیدار  این  برای  امام  شد.  )ره(  خمینی«  »امام  با  مالقات 
اعالم  و  سلطنت  شورای  ریاست  از  او  استعفای  شرط  دو 
کردند. وی هر دو شرط  غیرقانونی بودن این شورا را مطرح 

را پذیرفت. 
   - به مناسبت اربعین شهادت »امام حسین« )ع(، سراسر 
ایران شاهد راهپیمایی های عظیم و آرام مردم در حمایت از 

امام خمینی )ره( بود. 
در  کرد:  اعالم  ارتش  ستاد  رییس  باغی،  قره   ارتشبد   -
عالقه  عدم  و  بالتکلیفی  بی  ایمانی،  آثار  ستاد،  فرماندهی 
روزافزون  فرار  و  است  مشهود  وضوح  به  روزمره  کارهای  به 
افسران و سربازان و افزایش آمار غایبان نشانه این امر است. 
علیه  توهین  آمیز  مقاله  انتشار  به  اعتراض  در  تهران  بازار   -

»امام خمینی« )ره( در روزنامه اطالعات، تعطیل شد. 
خدمت  به  مربوط  موافقتنامه  تمدید  با  آمریکا  دولت   -
اول  از  به مدت یک سال  ایران،  در  امریکا  نظامی  مأموران 

کرد.  فروردین 1357 موافقت 
- دولت عراق پس از پنج ماه ممانعت از انتشار فتوای »امام 
به  صدقات  و  زکات  پرداخت  لزوم  به  راجع  خمینی«)ره( 
نشریه  در  فتوا  این  داد  اجازه  سرانجام  فلسطینی،  مبارزان 

حزب دمکرات منتشر شود. 
- دادگاه فوق  العاده زمان جنگ در مهاباد، »قاضی محمد«، 
دمکرات  فرقه  رهبران  قاضی«  »سیف  و  قاضی«  »صدر 

کرد.  کردستان را به اعدام محکوم 
امور  اعتراض به دخالت های شوروی در  ایران در  - دولت 
داخلی ایران، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت 

کرد.

«« یادداشت رسدبیر
  رییس جمهوری در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی 

ݣݣدݥݥݥݥوݥݥݥݥلتݥݥݥݥ هرݥݥݥݥ گوݥݥݥݥنهݥݥݥݥ تالݥݥݥݥشݥݥݥݥ دݥݥݥݥشمناݥݥݥݥنݥݥݥݥ را برݥݥݥݥاݥݥݥݥیݥݥݥݥ نفوݥݥݥݥذݥݥݥݥ ݥݥݥݥ ناݥݥݥݥکاݥݥݥݥمݥݥݥݥ میݥݥݥݥ گذݥݥݥݥاݥݥݥݥرݥݥݥݥدݥݥݥݥ

عالی  شورای  جلسه  در  قضاییه  قوه  رییس 
گفت:  قضایی با اشاره به اجرایی شدن برجام 
کرات امتیازاتی  جمهوری اسالمی ایران در مذا
اقتضا  منصفانه  نگاه  گرفت؛  امتیازاتی  و  داد 
با واقع بینی  را  ترازو  این  کفه  که هر دو  می کند 
اذعان  باید  که  است  صورت  این  در  و  ببینیم 
قبول،  قابل  آمده  دست  به  نتایج  کنیم 

ارزشمند، منطقی و عقالنی بوده است. 
صادق  اهلل  آیت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
آملی الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن عالی 
اقتصادی  امنیت  اینکه  بر  کید  تا با  قضایی 
عالی  مسئوالن  به  خطاب  است،  مهم  بسیار 
کشور  اجرایی  دست اندرکاران  همه  و  قضایی 
نیاز  گذاری  سرمایه  که  شود  توجه  باید  گفت: 
کشور از جمله قوه  به امنیت دارد و همه ارکان 
که دارند  قضاییه به سهم خود و بنابر وظایفی 
از  حمایت  و  اقتصادی  امنیت  برقراری  به  باید 
و  تولید  ارتقای سطح  با هدف  گذاران  سرمایه 
کمک  کشور و ایجاد رونق اقتصادی  اشتغال در 

کنند.
و  مردم  مقاومت  و  صبر  حاصل  برجام،   

مسئوالن

بخش  کشوردر  قضایی  عالی  شورای  رییس 
مرحله  آغاز  تبریک  با  خود  سخنان  از  دیگری 
رهبری،  معظم  مقام  به  برجام  شدن  اجرایی 
تیم  و  دولت  هیئت  اعضای  جمهور،  رییس 
ملت  به  تبریک  و  هسته ای  کننده  کره  مذا
برجام  کرد:  اظهار  ایران«  صبور  و  »بزرگ 
اما  کرد؛  را طی  روندی طوالنی و بسیار سخت 
دارای  مدعی  کشورهای  مقابل  در  نهایت  در 
قدرت و اقتدار، ملت بزرگ و صبور ما به نتایج 
کرد:  تصریح  قضا  دستگاه  رسید.رییس  خوبی 
کرات  مذا این  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
گرفت و نگاه منصفانه  امتیازاتی داد و امتیازاتی 

کفه این ترازو را با واقع  که هر دو  کند  اقتضا می 
باید  که  است  صورت  این  در  و  ببینیم  بینی 
کنیم نتایج به دست آمده قابل قبول،  اذعان 
آیت  است.  بوده  عقالنی  و  منطقی  ارزشمند، 
که رییس  اهلل آملی الریجانی افزود: همان گونه 
کرده اند، منتقدان نیز  جمهور محترم هم اشاره 
کردن برخی نقاط  با انتقادهای خود و برجسته 
نقش  کرات  مذا رسیدن  نتیجه  به  در  ضعف 

داشته اند.
اتکا به ارکان اقتصاد مقاومتی

اجرایی  و  توافق هسته ای  رییس دستگاه قضا 
رفع  در  مهم  بسیار  رکنی  را  برجام  شدن 
گفت: البته این توافق تنها  مشکالت دانست و 
برای رفع مشکالت  یک رکن و یک عنصر مهم 
و  درست  مدیریت  با  باید  آن  کنار  در  و  است 
صحیح  مسیر  در  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  فهم 
گام بر داریم و نگاه اصلی ما به  رونق اقتصادی 
اتکا  از  »پرهیز  و  تولید«  »رونق  ملی«،  »اقتصاد 
به واردات« باشد. آیت اهلل آملی الریجانی یکی 
از شروط مهم پایداری و استمرار توافق صورت 
از  را  کرات  مذا طرفین  برداری  بهره  و  گرفته 
کشورهای  نتایج به دست آمده، پرهیز آمریکا و 

مقابل  در  ورزی  حیله  و  فریب کاری  از  اروپایی 
افزود:  و  کرد  توصیف  ایران  اسالمی  جمهوری 
گام برداشتن آمریکا و اروپا در مسیر فریب کاری و 
بازگردانندن تحریم ها  از جمله  اقداماتی  انجام 
به بهانه های واهی دیگر، به هیچ عنوان برای 

جمهوری اسالمی ایران قابل قبول نیست.
نمایشی از اقتدار و صالبت نیروهای مسلح

سخنان  پایانی  بخش  در  قضا  دستگاه  رییس 
با  کشور  مسلح  نیروهای  مواجهه  به  خود 
گفت: مواجهه  کرد و  تفنگداران آمریکایی اشاره 
با  مسلح  نیروهای  عزتمندانه  و  قدرتمندانه 
و  هوشمندی  نشانگر  آمریکایی  تفنگداران 
تسلط آنان بر تحرکات نظامی در منطقه است 
صالبت  و  اقتدار  نمایش  ضمن  حرکت  این  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 

موجب سرور مردم شد.
جمهوری  متانت  و  صبر  الریجانی  اهلل  آیت 
را  منطقه ای  تحرکات  مقابل  در  ایران  اسالمی 
کشور  مسئوالن  عقالنیت  و  تدبیر  از  ای  نشانه 
کشورهای منطقه خواست  برخی  از  و  دانست 
نظر  تجدید  خود  اشتباه  رفتارهای  به  نسبت 

کنند.

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی: 

پرهیز آمریکا از فریب و حیله، شرط مهم پایداری توافق هسته ای  
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مکالمه  ح های  طر و  تلگرام  وجود  با  که  حالی  در 
از  آنها  استفاده  میزان  می گویند  مشترکان  نامحدود، 
زیاد  مبلغ  همچنان  اما  یافته،  کاهش  بسیار  پیامک 
می کند.  متعجب  را  مشترکان  برخی  قبوض،  در  پیامک 
کرده  پیگیری  را  مبالغ  این  پشت پرده  و  علت  فارس، 
است. مدتی است برخی مشترکان اعتباری تلفن همراه 
اینکه  بدون  می شوند؛  مواجه  شارژ  بی دلیل  کسر  با 
از  نیز   دایمی  مشترکان  برخی  و  کنند  ارسال  پیامکی 
هستند.  متعجب  خود  قبوض  در  پیامک  باالی  هزینه 
قبوض  در  حالی  در  پیامک ها  بابت  انتظار  از  دور  ارقام 
که اغلب مشترکان ناراضی اعالم می کنند  نمایان می شود 
نشده  ج  در هزینه  با  پیامک  از  آن ها  استفاده  میزان  که 
که در زمینه محصوالت  ع پور  زار ندارد. حسین  تناسب 
گوید: برخی  اپل در ایران فعالیت می کند، در این باره می 
کاربران محصوالت اپل در ایران، به فروشگاه های این  از 
در  پیامک  هزینه   ج  در از  و  می کنند  مراجعه  محصوالت 
گفت:  گالیه مند هستند. وی  کسر شارژ  یا  تلفن  قبوض 
که  شده ایم  متوجه  اپل  محصوالت  با  کار  تجربه  در 
شدن   verify هنگام  ایرانی،  کاربران  برخی  آی دی  اپل 
مقصد  به  پیامکی   Imessage و   FaceTime و  سرویس 
پاسخ  دلیل  به  که  می کند  ارسال  انگلیس  در  اپل  سرور 
ادامه  وی  می شود.  تکرار  پیامک  ارسال  عمل  نگرفتن 
ج هزینه  پیامک در قبوض  داد: نتیجه این اتفاق به در

در  می شود؛  منجر  بین الملل  پیامک  بابت  شارژ  کسر  یا 
از سرویس  زیادی  استفاده  اعالم می کند  کاربر  که  حالی 
ج این مبلغ بابت سرویس پیامک  پیامک نداشته و از در
کرده است. این فروشنده محصوالت اپل افزود:  تعجب 
این مشکل FaceTime و Imessage با تغییر اپل آی دی 
کردن سرویس ها برطرف می شود و اساسا نیز  یا غیرفعال 
که دچار این مشکل شده اند، استفاده  ای  کاربران  برخی 
از این سرویس نمی کنند و سرویس بی علت فعال است. 
 FaceTime شدن سرویس verify وی یادآور شد: پس از
و Imessage، تمامی هزینه های ارسال پیامک و برقراری 
یا  پیامک  هزینه  و  شد  خواهد  محاسبه  اینترنت  روی 
مجدد  شدن  روشن  و  خاموش  از  پس  ندارد.  مکالمه 
می شود  داده  نمایش  آیفون  روی  پیغام  این  گوشی، 
ممکن  سرویس  این  می کند  یادآوری  مشتری  به  که 
نهایت  در  باشد.  پیامک داشته  کاربر هزینه  برای  است 
که پس از خاموش و  مشترکان باید مطلع باشند زمانی 
 FaceTime گوشی پیغام مخصوص روشن شدن مجدد 
 OK کلید  فشردن  می شود،  داده  نمایش   Imessage و 
 Cancel کلید مشمول ارسال پیامک و هزینه است و باید 
کردن  غیرفعال  به  نیازی  ترتیب  این  به  و  شود  انتخاب 
کلی این سرویس ها روی آیفون نیست. یادآوری می شود 
کردن  که این پیغام الزاما پس از هر بار خاموش و روشن 

نمایش داده نخواهد شد.

ما  گفت:  اصفهان  شهر  شورای  عمران  کمیسیون  عضو 
تعهدات  به  دولت  نکردن  عمل  دلیل  به  نمی توانیم 
مردم  برسد؛  بهره برداری  به  پروژه ها  تا  بمانیم  منتظر 
اصفهان نباید هزینه های پروژه سالن اجالس را بدهند 

و این حق مردم این شهر نیست. 
برای  شهرداری  برنامه های  درباره  جهانگیری  رسول 
گذشته  در  داشت:  اظهار   95 سال  عمرانی  بودجه های 
بارگذاری هایی در بحث عمرانی توسط مدیریت شهری 
از  بعضی  نیز  شهری  مدیران  که  است  شده  دولت  و 
است  باری  این ها  همه  گرفته اند؛  گردن  بر  را  مسایل 
شرایط  این  به  توجه  با  پس  افتاده؛  شهر  دوش  بر  که 
پروژه های  تا  برود  سمتی  به  باید  شهری  مدیریت 
پایان به  رسیده  ارث  به  گذشته  از  که  را   عمرانی 

 برساند. 
در  شهر  مردم  حق وحقوق  از  بسیاری  افزود:  وی 
پروژه های عمرانی سرمایه گذاری شده است و نمی توان 
که ما به این پروژه ها اعتقاد داریم یا خیر؛ به این  گفت 
که اعتبار انجام همه این پروژه ها از بودجه مردم  دلیل 
سالن  پروژه  هزینه های  نباید  اصفهان  مردم  است؛ 
باید همه  را بدهند و این حق مردم نیست؛ ما  اجالس 

تحمیل شده  نیز  برخی  البته  که  نیمه تمام  پروژه های 
کمیسیون عمران شورای  است را به پایان برسانیم. عضو 
بسیاری  اینکه  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهر 
دلیل  به  نمی توانیم  ما  شده،  هزینه  شهر  مردم  پول  از 
تا  بمانیم  تعهدات توسط دولت منتظر  به  نکردن  عمل 
را  پروژه های عمرانی  گر  ا و  برسد  بهره برداری  به  پروژه ها 
کنیم، بیش از منفعت توقف پروژه ضرر می کنیم؛  متوقف 
آغاز  را  شهری  جدید  پروژه های   95 سال  در  نباید  ما 
 کنیم و باید دیگر پروژه های نیمه تمام شهری را به پایان

 برسانیم. 
آسان سازی  برای  اتخاذشده  تصمیم های  درباره  وی 
برخی  حل  برای  کرد:  تصریح  انبوه سازان  برای  قوانین 
ارتباط  در  همایشی  زمینه  این  در  موجود  مشکالت  از 
و  داخلی  سرمایه گذاری  ظرفیت های  شناساندن  با 
این  همایش  این  هدف  که  شد  برگزار  اصفهان  خارجی 
جذب  و  سرمایه گذار  برای  را  قرمز  فرش  بتوان  که  است 
اساس  بر  کنیم؛  پهن  را  اصفهان  شهر  برای  سرمایه ها 
مشارکت ها  بحث  در  خوبی  قراردادهای  ارقام  و  آمار 
فراهم  انبوه سازان  برای  زمینه  تا  امیدواریم  و   بسته شد 

شود.

اصفهان  ساختمانی  مصالح  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
انبارهای مصالح ساختمانی در  باالی ۳۰ درصد  کنون  ا گفت: 
کردند. ناصر  اصفهان غیرفعال شدند و ۱۰ درصد اعالم تعطیلی 
محمدی پیرامون مشکالت فروشندگان مصالح ساختمانی در 
کشور بر همه بخش های  کم بر  اصفهان اظهار داشت: رکود حا
تاثیر  مسکن  بخش  زیرمجموعه های  جمله  از  اقتصادی 
اصلی ترین  از  یکی  مالیات،  اینکه  بیان  با  وی  است.  گذاشته 
کرد:  تصریح  است،  ساختمانی  مصالح  فروشندگان  مشکالت 
متاسفانه با توجه به ورود رکود به عرصه مسکن، فروش مصالح 
کرده و متاسفانه عرف در  کاهش پیدا  ساختمانی تا 10 درصد 
که دارایی مالیات را بر اساس درآمد  این سال ها این گونه بوده 
بر اساس تشخیص  بلکه محاسبات  واقعی محاسبه نمی کند؛ 
است و ساالنه 20 درصد به مالیات فروشندگان اضافه می کند. 

رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان با بیان 
گفت: تمامی مراجعه  اینکه دارایی عدله مالیاتی ارایه نمی کند، 
و  هستند  دارایی  خود  به  وابسته  مالیاتی  کمیسیون های  و 
تصریح  وی  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  دادرسی  متاسفانه 
در  ساختمانی  مصالح  انبارهای  درصد   30 باالی  کنون  ا کرد: 
کردند؛ بیشتر  اصفهان غیرفعال شدند و 10 درصد اعالم تعطیلی 
نیستند.  خود  کارگران  هزینه  پرداخت  به  قادر  فروشندگان 
کاشی، سرامیک  کرد: بازار تولید فوالد، سیمان،  محمدی بیان 
همکاری  چشم انتظار  ما  کنون  ا و  است  شده  رکود  وارد  گچ  و 
اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی  هستیم.  فروشندگان  با  دارایی 
افزایش  سوخت  و  انرژی  حامل های  قیمت  که  زمانی  قاعده 
کنون  تا اما  یابد،  افزایش  نیز  اقالم  دیگر  قیمت  باید  می یابد، 
گذشته  سال  به  نسبت  سیمان  گفت:  است،  نبوده  این گونه 
کاهش قیمت مواجه  گچ 20 درصد با  30 درصد، آجر 25 درصد و 
شدند. رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان 
آجرپزی  کوره های  از  بسیاری  در  آجر  تولید  کنون  ا داد:  ادامه 
با 50 درصد ظرفیت خود  کوره ها  از این  متوقف شده و برخی 
گچ 50  کار می کنند؛ همچنین تولید سیمان 70 درصد و تولید 
راهکار  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  کرده  پیدا  کاهش  درصد 
خروج از این رکود، مدیریت و انضباط اقتصادی بوده و تا زمانی 
از  کنار نرود، صنایع وابسته به آن  از سر مسکن  که سایه رکود 

ج نمی شود. این وضعیت خار

غ التحصیالن  فار درصد   ۷۰ گفت:  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رییس 
کار می شوند. مسعود شفیعی  دانشکده های فنی و حرفه ای  جذب بازار 
کنفرانس آموزشکده فنی و حرفه ای شهید  در نشست خبری در سالن 
کاشان، اظهار داشت: دانشگاه فنی و حرفه ای به معنای واقعی  رجایی 
کارآفرین  دانشگاه  به عنوان  که  است  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  کلمه 
کاهش معضل  جایگاه باالیی در ارتقای علم آموزی و مهارت افزایی و در 
بیکاری در جامعه سهم بسزایی دارد. وی از مدرک گرایی به عنوان یکی 
کشور نام برد و افزود: هرم نیروی انسانی  از معضالت حایز اهمیت در 
به استوانه نیروی انسانی تبدیل شده و افراد تحصیل کرده در حال رشد 
و افزایش هستند. به گفته رییس دانشگاه فنی و حرفه ای تجهیزات و 
کمبود بودجه و سرانه ای نبودن بودجه این دانشگاه  امکانات قدیمی، 
از معضالت و مشکالت است؛ چرا  که فناوری های دانشگاه قدیمی است 

با فناوری های جدید امکانات وجود ندارد. شفیعی تصریح  و مطابق 
کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، باید حدود 40 درصد دانشجویان این 
که در حال حاضر حدود 28 درصد  باشند  نیروی تکنسین  دانشگاه، 
راه اندازی  ضرورت  بر  کید  تا با  وی،  است.  شده  محقق  سهم  این  از 
رشته های جدید در این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر، 95 رشته 
دانشگاه وجود  این  در  ناپیوسته  کارشناسی  فنی  رشته  و 53  کاردانی 
و  کیفی  تربیت تکنیسین ماهر  دارد. رییس دانشگاه فنی و حرفه ای، 
کرد  کارآمد را از چشم اندازهای دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان  کاردان و 
و گفت: پرورش هنرجویان و دانشجویان مهارتی تکنسینی، از مهم ترین 
به  هنرستان ها  به  دانش آموزان  ورود  و  آموزشکده هاست  چشم انداز 
که در این برهه زمانی،  معنای قشر ضعیف از نظر تحصیلی نیست؛ چرا 
مهارت و علم دانش آموز ارزیابی می شود. سرپرست آموزشکده فنی و 
کاشان تنها و  گفت:  کاشان نیز در این نشست  حرفه ای شهید رجایی 
که افتخار میزبانی این دوره از مسابقات را  نخستین شهرستانی است 
از طریق آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی دارد. احمد اشرفی، 
روز 28  از  کشور  المپیاد ورزشی  اینکه مسابقات هشتمین  به  اشاره  با 
این  در  گفت:  برگزار می شود،  آموزشکده  این  در  بهمن  اول  تا  دی ماه 
کشور در  مسابقات 300 شرکت کننده از 84 شهرستان شامل 20 استان 
کاشان و اردکان یزد با  2 رشته فوتسال و والیبال، به صورت هم زمان در 
یکدیگر به رقابت می پردازند. وی افزود: بخش مسابقات فوتسال این 
المپیاد ویژه کارکنان و اساتید مرد در کاشان و بخش والیبال این المپیاد 

ویژه مردان و بانوان در اردکان یزد برگزار می شود.

مجلس  اینکه  بیان  با  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
اضافه  وقت  روز   ۲۰ حتی   ۹۵ بودجه  الیحه  تصویب  برای 
گفت: دولت فعال هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت  می آورد، 
حامل های انرژی ندارد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
که به منظور ارایه توضیحاتی درخصوص بودجه سال 95 برگزار 
شده بود، با اشاره به اینکه تاخیر در ارسال لوایح بودجه 95، 
باید  ما  آنچه  برخالف  داشت:  اظهار  بود،  مصلحت  و  تدبیر 
تاخیر  به  را  آن  می دادیم  مجلس  تحویل  ماه  آذر   15 را  بودجه 
 95 سال  بودجه  و  ششم  برنامه  همزمان  تهیه  زیرا  انداختیم؛ 

 15 از  قبل  ما  ولی  بود  کرده  کند  را  مدیریت  سازمان  کار  سرعت 
آبان ماه موفق به تهیه پیش نویس الیحه و برنامه ششم شدیم؛ 
باید این نکته را بگویم ما برنامه و بودجه را با فرض لغو تحریم ها 
را  لغو تحریم ها آن  تا قبل  کرده بودیم و این زیبنده نبود،  تهیه 
اینکه در پیش نویس الیحه  بیان  با  تحویل مجلس دهیم. وی 
هزار   350 و  میلیون  دو  را  نفت  فروش  دولت  ششم  برنامه  و 
گفت: مقام معظم رهبری از همان  کرده بود،  بشکه پیش بینی 
نیز  کردند و ما  را مشروط اعالم  ابتدای برجام اجرایی شدن آن 
نمی توانستیم تا لغو تحریم ها پیش نویس خود را به مجلس ارایه 
گذشته  دهیم. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در مجموع روز 
بر  گفت:  شد،  مجلس  تقدیم  توسعه  ششم  برنامه  و   95 بودجه 
هزار   953  ،95 سال  در  کشور  کل  بودجه  دولت  الیحه  اساس 

رشد  گذشته  سال  به  نسبت  رقم  این  که  است  تومان  میلیارد 
و  مدیریت  سازمان  رییس  است.  کرده  تجربه  را  درصدی   12.5
کرد: بودجه شرکت های دولتی و موسسات  برنامه  ریزی تصریح 
نیز نسبت به  که این رقم  682 هزار میلیارد تومان تعیین شده 
گذشته رشد 13.3 درصدی دارد.  نوبخت با اشاره به اینکه  سال 
کشور نیز در سال آینده با رشد 12 درصدی نسبت  بودجه عمومی 
گذشته  307 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است،  به سال 
اظهار داشت: در بخش منابع ما دو بودجه عمومی و اختصاصی 
که در بخش بودجه عمومی با رشد 13.2 درصدی نسبت  داریم 
شده  پیشنهاد  تومان  میلیارد  هزار   267 رقم  گذشته  سال  به 
است. در بخش بودجه اختصاصی نیز با رشد 4.9 درصدی رقم 

40 هزار میلیارد تومانی تعیین شده است.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوی اسالمی ایران با بیان اینکه 
گفت:  یک خط مترو در مدت ۱۵ تا ۲۰ سال ساخته می شود، 
راه آهن حومه ای اصفهان-نجف آباد طی سه سال و با هزینه 

۱۲۰۰ میلیارد تومانی ساخته می شود. 
خطوط  قرارداد  امضای  مراسم  در  پورسیدآقایی  محسن 
افزود:  آباد  اصفهان-نجف  کیلومتری   30 حومه ای  قطار  و 
حومه ای  نقل  و  حمل  مانده  مغفول  کامال  کشور  ونقل  حمل 
کردیم و شهرداری  فکر  نقل درون شهری  و  برای حمل  است؛ 
ریلی  ونقل  حمل  در  کرد:  تصریح  وی  کردیم.  آن  مسئول   را 
کرده  پیدا  زیادی  توسعه  و  بوده  متولی  راه آهن  برون شهری 
سازماندهی  گاه  هیچ  شهرها  بین  اتصال  حلقه  اما  است؛ 

کشور نداشت و مغفول مانده است. مشخصی در قوانین 
سازمان  حتما  است  الزم  می رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  وی   
مشخصی را به عنوان متولی قطارهای حومه ای داشته باشیم 
قرارداد  گفت: در  را دارد،  برنامه ای  برنامه ششم چنین  که در 
که آن همکاری بین  مذکور، مدل بسیار جدید و خوبی است 
 شهرداری و راه آهن است. به این ترتیب بخشی از هزینه ها که در 
اراضی،  تملک  جمله  از  شهرداری هاست  وظایف  حیطه 

استفاده از بخش های تجاری و...تامین می شود. 
وی ادامه داد:  راه آهن هم بحث مربوط به ساخت، نگهداری و 

تعمیر قطار را بر عهده می گیرد. 
ساخته  سال  سه  مدت  در  پروژه  این  این که  بیان  با  وی 

که 15  با ساخت هر خط مترو  کرد: در مقایسه  می شود، بیان 
و  است  خوب  خیلی  زمان  این  است،  برده  زمان  سال   20 تا 
کرد و ما  مطمئنم سایر شهرها نیز همین الگو را دنبال خواهند 

هم آمادگی اجرای این مدل را داریم. 
شهرستان ها  اینکه  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
در  نفر  هزار   60 افزود:  هستند،  حومه ای  قطارهای  خواستگاه 
تلفات  و  آلودگی  کاهش  که  می شوند  جابجا  قطار  این  با  روز 
هزینه  اینکه  بیان  با  پورسیدآقایی  می یابد.  کاهش  جانی 
شده  برآورد  تومان  میلیارد   1200 حومه ای  قطار  این  ساخت 
گفت: این هزینه به صورت مشترک بین شهرداری های  است، 
راه آهن  و  آباد  نجف  شهرداری  گری  متولی  با   مسیر 

تامین می شود. 

اقتصاد مقاومتی و الزامات 2
دݥݥݥݥرݥݥݥݥ  رݥݥݥݥاݥݥݥݥ  اݥݥݥݥیرݥݥݥݥاݥݥݥݥنیݥݥݥݥ  اݥݥݥݥسالݥݥݥݥمیݥݥݥݥ  زݥݥݥݥندݥݥݥݥگیݥݥݥݥ  سبکݥݥݥݥ  وݥݥݥݥ  مقاݥݥݥݥوݥݥݥݥمتیݥݥݥݥ  اݥݥݥݥقتصاݥݥݥݥدݥݥݥݥ  اݥݥݥݥلزݥݥݥݥاݥݥݥݥماݥݥݥݥتݥݥݥݥ 
و  کردیم  بیان  قبل  شماره  در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 
به  توجه  با  سطور  این  در  پرداختیم؛  آن  تبیین  به  مقدور  حد  در 
سیاست های  ابالغ  از  سال  دومین  به  نزدیکی  و  موضوع  اهمیت 
برنامه های  و  دیدگاه ها  اهم  آنکه  منظور  به  و  مقاومتی  اقتصاد 
و  مقاومتی  اقتصاد  درخصوص  انقالب  معظم  رهبر  راهبردی 
مهم ترین  از  بخشی  شود،  مشخص  جامعه  در  آن  اجرای  الزامات 
بیان خالصه  صورت  به  معظم له  رهنمودهای  و   بیانات 

 می شود:
مقاومتی  اقتصاد  اهمیت  و  الزامات  اصلی   محورهای 

عبارتند از:
1ـ اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست؛ بلکه یک واقعیت است و باید 

محقق شود.
تنگناهای  و  تحریم ها  از  عبور  در  راسخ  اراده  و  ملی  عزم  وجود  2ـ 

اقتصادی دشمن.
با  وجه  هیچ  به  و  نیست  بن   بست  در  ایران  ملت  وجه  هیچ  به  3ـ 

که ما را از تصمیم به ادامه    راه بازدارد، مواجه نیستیم. مشکالتی 
ایفا را  آن  و  بشناسیم  را  خودمان  نقش  کدام  هر  باید  ما   4ـ 

کنیم.  
کارشکنی و خباثت دشمنان  5ـ اقتصاد مقاومتی، مقاومت در مقابل 
اقتصاد  بر  تمرکز  و  کشور  بر  اقتصادى  فشار  دشمن،  هدف  و  کشور 

کشور است.
اقتصاد  مؤلفه   هاى  مؤثرترین  از  یکی  دانش بنیان،  شرکت های  6ـ 

مقاومتی هستند.
کار  و  مضاعف  همت  اسراف،  از  جلوگیرى  مصرف،  الگوى  اصالح  7ـ 
سرمایه   و  کار  از  حمایت  و  ملی  تولید  اقتصادى،  جهاد  مضاعف، 
کامل  ایرانی و جهاد اقتصادی حلقه هایی براى ایجاد یک منظومه  

کشور است. در زمینه  مسایل اقتصادی 
کاهش وابستگی به صنعت نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی  8ـ 

است.
کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. 9ـ مردمی 

که مردم وارد میدان  کنند  کمک  10ـ دولت، قوه  مقننه و قوه  قضاییه 
اقتصاد شوند.

است؛  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  از  یکی  مصرف،  مدیریت  مسئله   11ـ 
همچنین مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، در دستگاه هاى 

دولتی، غیردولتی، آحاد مردم و خانواده ها.
نهادهای  و  دولت  توسط  داخلی  تولیدات  از  استفاده  12ـ 
کاالهای مصرف  از  پرهیز  و  مردم  آحاد  هم  و  کمیتی   حا

 خارجی.
کارهاى اساسی حرکت بر اساس برنامه است؛ تصمیم هاى  13ـ یکی از 
»اقتصاد  به  که  تغییر مقررات، جزو ضربه هایی است  و  خلق الساعه 
این  به  مجلس  و  دولت  توجه  لزوم  و  می شود  وارد  مقاومتی« 
کشور در هر زمانی دچار  که نگذارند سیاست هاى اقتصادى  مسئله 

تغییرهاى بی مورد شود.
کثرى از زمان و منابع و امکانات. 14ـ استفاده  حدا

میان  همچنین  و  مردم  میان  همبستگی  و  وحدت  حفظ  15ـ 
مسئوالن و عدم انعکاس اختالفات میان خود به سطح رسانه ها.

مکلف  و  موظف  را  خود  باید  کشور  دلسوزان  و  مسئوالن  همه   16ـ 
کردن روزافزون این  کارآفرینی، و پررونق  کار، تولید،  بدانند به ایجاد 

کارگاه عظیم )کشور ایران(.
چند  به  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق  بر  می توان  بنابراین 

کرد: نکته اصلی اشاره 
•حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادی

• وظیفه شناسی افراد جامعه
• رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان

•حرکت به سمت اقتصاد مردمی
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی  •

• مدیریت بهینه در مصرف و اصالح الگوی مصرف
کاالی داخلی •حمایت از تولید داخلی با مصرف 

کارآفرینی • رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای 
کشور و آحاد مردم •حفظ وحدت و همبستگی میان مسئوالن 

کثری از زمان، منابع و امکانات • استفاده حدا
عرصه  در  عجوالنه  تصمیمات  از  پرهیز  و  برنامه  اساس  بر  حرکت   •

اقتصاد
• شناخت عزم دشمن و ناتوان سازی حربه دشمنان با هوشیاری و 

کردن تمام تحریم ها  عزم و اراده ملی و خنثی 
رهبری  معظم  مقام  حکیمانه  بیانات  طبق  بر  می توان  نتیجه  در 
اشاره باره  این  در  له  معظم  شده  کید  تا اصلی  نکته  چند   به 
افراد  وظیفه شناسی  اقتصادی،  رشد  در  پویا  و  مداوم  حرکت  کرد:   
سمت  به  حرکت  بنیان،  دانش  شرکت های  توسعه  و  رشد  جامعه، 
مدیریت  نفتی،  درآمدهای  به  وابستگی  کاهش  مردمی،  اقتصاد 
داخلی  کاالی  مصرف  با  داخلی  تولید  از  حمایت  مصرف،  در  بهینه 
میان  همبستگی  و  وحدت  حفظ  کارآفرینی،  مبنای  بر  رشد  و 
از زمان، منابع و  کثری  کشور و آحاد مردم، استفاده حدا مسئوالن 
از تصمیمات عجوالنه در  و پرهیز  برنامه  بر اساس  امکانات، حرکت 
عرصه اقتصاد، شناخت عزم دشمن و ناتوان سازی حربه دشمنان با 

هوشیاری و عزم و اراده ملی.

««یادداشت اقتصادی عضو شورای شهر اصفهان: 

 هزینه ساخت سالن اجالس نباید از جیب 
مردم اصفهان پرداخت شود

دارندگان گوشی اپل مواظب باشند

 پشت پرده هزینه 
زیاد پیامک ها در قبوض

رییس اتحادیه مصالح ساختمانی اصفهان عنوان کرد:

رکود بازار مصالح در اصفهان
رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در کاشان:

۷۰ درصد فارغ التحصیالن  فنی و حرفه ای  جذب بازار کار می شوند

نوبخت: 

دولت تصمیم به افزایش قیمت سوخت ندارد
با افتتاح راه آهن حومه ای

اصفهان با ۱۲۰۰ میلیارد تومان به نجف آباد می رسد
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 حركت شهرداری به سمت

ک  تولید انر ژی های پا

 احداث نیروگاه یكصد كیلوواتی 
سالن همایش ها 

به  اصفهان  شهرداری  حركت  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
همین  بر  اصفهان  شهرداری  گفت:  پاك  انرژی های  سمت 
احداث  را  اجالس  سالن  كیلوواتی  یكصد  نیروگاه  اساس، 
رسیدن  فرا  به  اشاره  با  جمالی نژاد  مهدی  است.  كرده 
تابش خورشیدی در شهر  اینكه میانگین  و  پاك  روز هوای 
و  است  مربع  متر  بر  ساعت  كیلووات   4.5 حدود  اصفهان 
نزدیك به 330 روز آفتابی داریم، افزود: بر همین اساس تاثیر 

بر بازده تولید انرژی الكترونیكی در اصفهان مناسب است.
اجرای  و  معرفی  با  نیز  اقتصادی  لحاظ  از  داد:  ادامه  وی 
انرژی های  از  تولیدی  برق  تضمینی،  خرید  تعرفه های 
توجیه  جهانی  رده های  در  پاك  صنعت  این  تجدیدپذیر 
پذیر است و سرمایه  گذاران با انگیزه های بیشتری به سمت 

بازارهای تولید انرژی در ایران روی می آورند.
شهردار اصفهان  بیان داشت: شهرداری اصفهان به عنوان 
قصد  به  و  محیطی  زیست  حوزه های  در  پیشرو  نهاد  یك 
و  اصفهان  شهر  در  پاك  گذاری  سرمایه  برای  زمینه سازی 
فرهنگ سازی مردمی، اقدام به تولید انرژی الكتریكی پاك 
در  و  است  كرده  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد  طریق  از 
كمیته مشترك  این راستا با ایجاد ساختاری نوین در قالب 
یكصد  نیروگاه  اصفهان،  شهر  در  تجدیدپذیر  انرژی های 

كیلوواتی سالن اجالس را احداث نموده است.
دیگر  كیلووات  هشتاد  حدود  در  داد:  ادامه  جمالی نژاد 
شهر  سطح  در  كنده  پرا مقیاس  با  كوچك  نیروگاه های  نیز 

پیش بینی و سامان بخشی شده است.
شهردار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود بیان داشت: 
پیش بینی می شود در مجموع ظرفیت نصب شده فعلی 
سال  در  كربن  كسید  ا دی  تن   300 كاهش  موجب  بتواند 

شود.

 مخابرات استان در بهمن ماه 

اݤݤرݤݤزݤݤیاݤݤبیݤݤ میݤݤ شوݤݤدݤݤ
بهمنݥݥ  ۱۴ݥݥ  وݥݥ  ۱۳ݥݥ  تاݥݥرݥݥیخݥݥ  دݥݥرݥݥ  اݥݥصفهاݥݥنݥݥ  اݥݥستاݥݥنݥݥ  مخاݥݥبرݥݥاݥݥتݥݥ  شرݥݥكتݥݥ 

امسال توسط سازمان تنظیم مقررات ارزیابی می شود.
استان  مخابرات  شركت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
و  ارتباطی  سرویس های  اپراتورهای  ارزیابی  اصفهان، 
فناوری اطالعات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی آغاز و مخابرات اصفهان 13 و 14 بهمن ماه ارزیابی 

می شود.
اظهار  عملكرد  ارزیابي  و  كیفیت  اداره  رییس  كشانی  بهزاد 
بهبود  باهدف  مقررات  تنظیم  سازمان  ارزیابی  داشت: 
ارتقای جایگاه شركت در  ارایه به مشتریان،  قابل  خدمات 
رضایت  كسب  همچنین  و  كیفیت  با  خدمات  ارایه  زمینه 

مشتریان و ذی نفعان صورت می گیرد.
ارایه  تعالی  مدل  اساس  بر  ارزیابی  این  داد:  ادامه  وی 
شده توسط سازمان تنظیم مقررات، در دو حوزه سرویس 
خدمات تلفن ثابت و دیتا )همراه با خدمات ADSL( انجام 

خواهد شد.
اصفهان  استان  مخابرات  شركت  اینكه  بیان  با  كشانی 
ساالنه در این ارزیابی شركت می كند، یادآور شد: مخابرات 
اصفهان در سال 93 افتخار رتبه اول اپراتورهای استانی را 

كرده است. كسب  كشور  در سطح 
را  ارزیابی  این  بازخورد  گزارش  و  نتایج  نمود:  تشریح  وی 
گزارش  مدل،  معیار  اساس  بر  سازمان  از  نمایی  شامل  كه 
منطق  مطابق  زیرمعیارها  و  اصلی  معیارهای  از  تفصیلی 
به  ارشد  ارزیاب  است،  سازمان  كتسابی  ا امتیاز  و  رادار 

دبیرخانه اعالم می كند.
كرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده،  وی در پایان اعالم 
و 14  تاریخ 13  استان اصفهان در  ارزیابی شركت مخابرات 

بهمن امسال برگزار می شود.

ک  پا هوای  ملی  روز  ماه  دی   29 مناسبت  به 
ارشد  مدیر  مختاری  مهندس  با  مصاحبه ای 
این  مشروح  كه  دادیم  انجام  آهن   ذوب   HSE

مصاحبه در ذیل آمده است.
 29 روز  گرامیداشت  ضمن  مختاری  مهندس 
هدف  داشت:  اظهار  ک  پا هوای  روز  ماه  دی 
هوای  ملی  روز  نام  به  روز  این  نام گذاری  از 
ایجاد  و  عمومی  افكار  جلب  گاه سازی،  آ ک،  پا
به  جامعه  مختلف  اقشار  بین  در  حساسیت 
كردن فرهنگ حفاظت از محیط  منظور نهادینه 
عنوان  به  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  و  زیست 

اصلی ترین عنصر حیات است.
هوای  روز  نمادین  مراسم  برگزاری  افزود:  وی 
حفظ  اهمیت  از  روشنی  تصویر  می تواند  ک،  پا
تصویر  كند.  ترسیم  اذهان  در  را  ک  پا هوای 
كه با فرهنگ سازی و انجام آموزش های  روشنی 
مستمر زیست محیطی می تواند نقش ماندگاری 
نكته  اما  شد؛  نخواهد  ک  پا هرگز  كه  كند  ایجاد 
چنین  گرامیداشت  كه  است  این  اهمیت  حایز 
زیست  خاص  اقدامات  انجام  با  روزهایی 
كه  كند  تداعی  را  موضوع  این  نباید  محیطی، 
محیطی  زیست  مثبت   فعالیت های  انجام 
بلكه  است؛  خاص  زمان هایی  و  روزها  مختص 
كه تنها در صورت  حركتی مستمر و پیوسته است 

پیوستگی و مستمر بودن آن ها، می توان شاهد 
و  محیطی  زیست  وضعیت  در  محسوس  تغییر 
حركت در جهت حفظ و صیانت واقعی از محیط 

زیست بود.
از مفهوم  كرد:   HSE شركت تصریح  ارشد  مدیر 
ک امسال »نقش من در حفظ  شعار روز هوای پا
درک  قابل  نكته  این  روشنی  به  ک«،  پا هوای 
است كه حفظ محیط زیست و به تبع آن داشتن 
تک  تک  كه  است  همگانی  وظیفه  ک  پا هوای 
موثری  بسیار  نقش  آن  ایجاد  در  جامعه  آحاد 
وظیفه  تنها  زیست  محیط  از  حفاظت   دارند. 
بلكه  نیست؛  خاصی  انجمن  یا  نهاد  سازمان، 

وظیفه ای  است همگانی. 
هم راستاسازی  با  تنها  شد:   یادآور  وی 
فعالیت های مثبت زیست محیطی آحاد مختلف 
در  عظیم  حركت های  شاهد  می توان  جامعه، 
چرا  باشیم؛  زیست  محیط  از  حفاظت  جهت 
محیطی  زیست  مثبت  فعالیت  های  برآیند  كه 
تحویل  جامعه،  مختلف  آحاد  كوچک  چند  هر 
را  زیست  محیط  از  حفاظت  حوزه  در  شگرف 

همراه خواهد داشت.
فعالیت های  به  ادامه  در  مختاری  مهندس   
از  جلوگیری  جهت  در   HSE ارشد  مدیریت 
آالیندگی های زیست محیطی، به ویژه در بخش 

هوا پرداخت و اظهار داشت: واحد محیط زیست 
از  پیشگیری  راستای  در  ارشد  مدیریت  این 
آالینده های  كنترل  همچنین  و  آالیندگی  ایجاد 
ناخواسته ناشی از فرآیندهای تولیدی شركت با 
جاری سازی الزامات زیست محیطی و همچنین 
 ISO محیطی  زیست  مدیریت  سیستم  الزامات 
انجام  خصوص  این  در  موثری  اقدامات   14001
انجام  به  می توان  آن ها  جمله  از  كه  است  داده 
بازرسی های مستمر از خطوط تولید، شناسایی، 
اصالحی  و  كنترلی  اقدامات  تعریف  و  ارزیابی 
جهت جنبه های منفی زیست محیطی ناشی از 
فعالیت ها، خدمات و محصوالت شركت، پایش 
محیطی،  زیست  آالینده  عوامل  اندازه گیری  و 
كنترلی،  اقدامات  تعریف  انطباق،  ارزیابی 
اصالحی و پیشگیرانه جهت موارد عدم انطباق 
راهبری  بهبود،  پروژه های  تعریف  الزامات،  با 
تعیین  و  شركت  محیطی  زیست  پروژه های 

كرد. اثربخشی اقدامات زیست محیطی اشاره 
انجام  به  اشاره  با  شركت   HSE ارشد  مدیر 
هوا،  آب،  بخش  در  محیطی  زیست  پروژه های 
هزینه های  صرف  با  انرژی  و  پسماند  پساب، 
انجام  با  كرد:   امیدواری  اظهار  هنگفت،  بسیار 
زیست  باقی مانده  پروژه های  اندک  اثربخش 
ک  محیطی شركت، به زودی شاهد ذوب آهن پا

و عاری از آالیندگی خواهیم بود. 
وی در پایان اظهار داشت : بیایید تا قبل ازاینكه 
گذشته هایمان  خاطرات  موضوع  ک  پا هوای 
كوشا باشیم و  باشد، در حفظ و نگهداری از آن 
در انجام این مسئولیت اجتماعی و جهانی سهم 
كه در این  كنیم و به یاد داشته باشیم  خود را ادا 
فرزندان  و  ما  ک حق  پا تنفس هوای  كی  كره خا

ماست.

كید بر انجام اندك پروژه های باقی مانده زیست محیطی گفت: مدیر ارشد HSE ذوب آهن اصفهان با تا
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«« ارتباطات « گشتی در اخبار

  امروز مدیران از حمل و نقل عمومی
 استفاده کنند

كرݥݥدݥݥ:ݥݥ ݥݥ مدݥݥیرݥݥاݥݥنݥݥ اݥݥزݥݥ وݥݥساݥݥیلݥݥ حملݥݥ وݥݥ نقلݥݥ عموݥݥميݥݥ در روز  بهݥݥ مناݥݥسبتݥݥ رݥݥوݥݥزݥݥ ملیݥݥ هوݥݥاݥݥیݥݥ پاݥݥکݥݥ اݥݥستاݥݥندݥݥاݥݥرݥݥ اݥݥصفهاݥݥنݥݥ تاݥݥكیدݥݥ 
كیمیای وطن، رسول زرگرپور با ارسال اطالعیه ای از همه  مدیران  گزارش  كنند. به  هواي پاك استفاده 
كه به منظور همراهي با مردم در روز هواي پاك از وسایل حمل و نقل  و مسئوالن استان، خواست 
كنند. متن اطالعیه استاندار اصفهان به مناسبت روز ملي هواي پاك، به شرح ذیل  عمومي استفاده 
است: با عنایت به اینكه روز  ۲۹ دي ماه به نام روز ملي هواي پاك نام گذاری و شعار محوری این روز در 
كاركنان دستگاه ها و نهادهای  كشور » نقش من در حفظ هواي پاك« تعیین شده است؛ عموم  سراسر 
دولتی و عمومی مستقر در مركز  استان و شهرستان های برخوار، خمیني شهر، شاهین شهر، میمه، 
كاشان، نجف آباد، لنجان و فالورجان الزم است در حركتی نمادین و به منظور فرهنگ سازی  مباركه، 
كنند و  كار خود از خودروهای عمومی استفاده  در روز سه شنبه ۹۴/۱۰/۲۹ برای رفت وآمد به محل 
گسترده ای را جلوه گر سازند. شهرداری های مرتبط  در همراهی با مردم، همدلی، همزبانی و مشاركت 
نیز الزم است در این روز نهایت همكاری را در خدمات بهینه حمل و نقل به شهروندان مشاركت جو 
در این اقدام زیست محیطي پسندیده ارایه دهند. بدیهي است این اطالعیه به منزله دستورالعمل 
ویژه روز ملي هواي پاك براي تمام سازمان ها و نهادهای مركز استان و شهرستان های یاد شده، الزم 

االجراست.

 استقبال فراوان صنعتی ها از نخستین 
ایده بازار نساجی کشور

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مسئول برگزاری نخستین ایده بازار صنعت نساجی كه عصر روز گذشته 
در سالن همایش های محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان همزمان با آخرین روز از یازدهمین نمایشگاه صنعت 
كه با استقبال شایان توجه  گفت: این برنامه در اولین دوره برگزاری، تجربه بسیار موفقی بود  نساجی برگزار شد، 
دانشجویان دانشگاه صنعتی، اعضای مركز رشد این دانشگاه و اعضای »ایده شو« شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان 
گزارش واحد رسانه شركت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، دكتر حسین ایزدان با اشاره  روبه رو شد. به 
به اینكه ایده بازار صنعت نساجی با حضور بیش از 80 نفر و ارایه 12 ایده انتخابی از بین 25 ایده برگزار شد، افزود: 
كاهش بیماری های ناشی از رنگ های شیمیایی در این  گیاهی در رنگرزی لباس ها و  كاربرد رنگ های  ایده نحوه 
كرد: ایده پردازان از دانشجویان دانشكده های مختلف دانشگاه  كید  برنامه، به عنوان اولین ایده برگزیده شد. وی تا
صنعتی یا از میان شركت های دانش بنیان بودند. ایزدان با بیان اینكه بخش صنعت از ایده بازار صنعت نساجی 
كرد: در این ایده بازار یک ایده  حمایت خوبی داشت و داوران بخش صنعت نیز در این برنامه حضور داشتند، اضافه 
كه جزو 5 ایده اول هم نبود، با موضوع »استفاده از بینایی ماشین برای اندازه گیری تغییرات رنگی در پارچه« از سوی 
كرد منوط به  یكی از داورهای صنعتی حمایت شد و مدیر بخش فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی نیز، اعالم 
كرد: برای برگزاری نمایشگاه صنعت  كید  حمایت داور صنعتی، دانشگاه صنعتی نیز از این ایده حمایت می كند.وی تا
نساجی اصفهان، دانشكده نساجی دانشگاه صنعتی چهار برنامه تاالر گفت و گوی بخش صنعت و دانشگاه، نمایشگاه 

كارگاه آموزشی و ایده بازار صنعت نساجی را برنامه ریزی كرده بود. محصوالت شركت های دانش بنیان، دو 
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گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالسه 94-718 خواهان آقای جواد صفه پور با وکالت خانم لیال  در خصوص پرونده 
بر:مطالبه یک فقره چک به شماره 889/629042/الف به طرفیت  سر بخش مبنی 
پیمان داوطلب بروجن تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 
94/12/18 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  حسب 
ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب  این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان -  ک 57  ساختمان صبا - پال
شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 30098/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
اسماعلیان  رضا  حمید  ه/25خواهان  911/94ش  کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر: مطالبه وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخ 94/12/10ساعت 
گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای  5عصر تعیین 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در 
می  اتحاد  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
شود. شماره: 30100/م الف  مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالسه 917/94خواهان حمید رضا خیرالهی دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده 
بر: مطالبه به طرفیت حبیب اله وفادارتقدیم نموده است.وقت رسیدگی برای روز شنبه 
گردیده است .با توجه به مجهول المکان  مورخ 94/12/8ساعت 3/30عصر تعیین 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  در صورت عدم  نمایید.   اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 30101/م الف  مدیر دفتر شعبه 25مجتمع 

شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالسه 8649/94خواهان سمیه خیر الهی دادخواستی مبنی بر:  در خصوص پرونده 
مطالبه به طرفیت مسعود آذری تقدیم نموده است. مورخ 94/12/16ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 
30102/م الف  مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:  الهی دادخواستی مبنی  کالسه 863/94خواهان سمیه خیر  پرونده  در خصوص 
94/12/16ساعت  مورخ  است.  نموده  تقدیم  بکتاشیان  مهدی  طرفیت  به  مطالبه 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  .با  است  گردیده  تعیین  3/30عصر 
تا  آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان 
آتشگاه  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتحاد می شود. شماره: 30103/م الف  مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 1019/94خواهان سید مصطفی شاهی دادخواستی مبنی بر: 
مطالبه به طرفیت مجتبی شماعی تقدیم نموده است. مورخ 94/12/8ساعت 16/30 
تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 

30104/م الف  مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
در خصوص پرونده کالسه 1113/94 خواهان سلمان نظیفی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
تعیین  عصر  ساعت 4  مورخه 94/12/16   . است  نموده  تقدیم  معرفت  پور  غالمرضا 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
کد پستی  ک 57  اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پال
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30107/م الف مدیر 

دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
صادقی  مریم  وکالت  با  ملت  بانک  خواهان   914/94 کالسه  پرونده  خصوص  در 
کریمی مهردادداوری تقدیم نموده است .  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت آرش 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن  مورخه 94/12/8 ساعت 4 عصر تعیین 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان -  ک 57  ساختمان صبا - پال
شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 30110/م الف مدیر دفتر شعبه 23مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

در خصوص پرونده کالسه 1537/94خواهان شاهپورمجدی نسب دادخواستی مبنی 
بر:انقطاع نفقه فرزندبه طرفیت نوید مجدی نسب تقدیم نموده است . مورخه 94/12/5 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  گردیده است  ساعت 8/30 تعیین 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان  واقع در خیابان سجاد- اول 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3  ک 57  صبا - پال
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 30080/م الف مدیر دفتر شعبه 4مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان
گهی ابالغ آ

شماره در خواست: 9410460359500103 شماره پرونده: 9409980359501914 شماره 
بایگانی شعبه: 942051 تاریخ تنظیم: 1394/10/24 به نام خدا نظر به اینکه متهم محمد 
عبدالهی قلعه سوخته فرزند جابر از طرف این دادسرا در پرونده 942051 ب 16 به اتهام 
فرزند محمد  ندارهبری  امانت جعل عنوان حسب شکایت  کالهبرداری خیانت در 
ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی 
گهی  کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آ و انقالب در امور 
در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
گهی اقدام  خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آ

قانونی معمول خواهد شد. شماره: 30133/م الف محمدرضا قرهی
گهی ابالغ آ

پرونده: 9409980359501051 شماره  شماره در خواست: 9410460359500102 شماره 
بایگانی شعبه: 941110 تاریخ تنظیم: 1394/10/23 به نام خدا نظر به اینکه متهم 1- 
کامل  محمد مهدی پنجه شاهی فرزند حبیب به شماره ملی 20453549896-ولی 
کالهبرداری اینترنتی  فرزند احمد از طرف این دادسرا در پرونده 941110 ب 16 به اتهام 
حسب شکایت مهری رحیمی فرزند علی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
گهی در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ظرف یکماه از تاریخ انتشار آ
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
گهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.شماره: 30134/ م الف  یکماه از تاریخ انتشار آ

محمدرضا قرهی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر:  مبنی  دادخواستی  اسماعیلیان  حمیدرضا  94-1326خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه سفته به طرفیت کریم عباسی  تقدیم نموده است .مورخ 5-12-94ساعت 30-18 تعیین 
گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 30091/م الف  مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  مهردادجعفری  94-1339خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
گردیده  کریم بدیعی   تقدیم نموده است .مورخ 4-12-94ساعت 15-18 تعیین  چک به طرفیت 
قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  .با  است 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 30092/م الف  مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره2 

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ  آ

 9409980350700985 پرونده:  شماره   9410100350711121 ابالغیه:  شماره 
میثم  خواهان   1394/10/26 تنظیم:  یخ  تار  941108 شعبه:  بایگانی  شماره 
سر  رستمی  امید  خواندها  طرفیت  به  دادخواستی  اصفهانی  حیدرزاده 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خواسته  موربه 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه  کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به  دادگستری 
و   1394/12/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350700985
ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
کی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  در خواست خواهان/ شا
نوبت در  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقالب در  و  های عمومی 
و  گهی  آ نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می  گهی  آ االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی 
کامل خود نسخه  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  دوم دادخواست و ضمائم را در
گردد.شماره: 30131/ م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی  حاضر 

شهرستان اصفهان- حیدر علی هاشم پور 

گهی ابالغ  آ
شماره ابالغیه: 9410100350710967 شماره پرونده: 9409980350700745 
خواهان   1394/10/23 تنظیم:  یخ  تار  940832 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  حسینی  علی  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بیگلرزاده  دلنواز 
به  ترابی  الملوک  فخر  بختیاروندو  عجمی  موسوی  و  ذوالفقاری  مجید 
تنظیم  به  الزام  و  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالب  خواسته 
های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  ملک  رسمی  سند 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
کل استان اصفهان طبقه 3  باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
که  گردیده  کالسه 9409980350700754 ثبت  اتاق شماره 311 ارجاع و به 
وقت رسیدگی آن 1395/01/30 و ساعت 09:45تعیین شده است. به علت 
کی و به تجویز ماده  مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان/ شا
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا  گهی می شود  آ االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه 
گهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  خوانده پس از نشر آ
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30132/ م الف منشی شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حیدر علی هاشم پور 



سخنگوی وزارت ارشاد اسالمی:

بزرگ ترین مدافع تئاتر در کشور 
شخص رهبر انقالب است

معاون وزیر و سخنگوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، با اشاره به تاکید و اهمیت 
مقام معظم رهبری مبنی  بر توجه به تئاتر 
گفت: مقام معظم رهبری بزرگ ترین مدافع 
نمایشی  هنرهای  و  تئاتر  مورد  در  کشور 

هستند. 
حسین نوش آبادی در آیین اختتامیه سی و 

چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی در یزد اظهار داشت: 
امروزه بحث هنر، به ویژه هنرهای نمایشی مورد توجه جدی همه قرار 
گرفته است؛ چرا که خواست مقام معظم رهبری در کشور توجه به 

هنرهای نمایشی و تئاتر است. 
وی با بیان اینکه رهبری دستور برگزاری همایشی با عنوان همایش 
ویژه  تاکید  رهبری  معظم  مقام  کرد:  عنوان  دادند،  را  هنر  و  فقه 
زمینه  این  در  را  خود  نیز  روحانیون  و  علمیه  حوزه های  که  دارند 
از  متکفل  فقه  که  همانگونه  داد:  ادامه  مسئول  این  کنند.  درگیر 
باشد و خواست حضرت  نیز  از هنر  باید متکفل  انسانی است،  امور 
هنری  مسایل  و  تئاتر  به  همگان  ویژه  توجه  نیز  خامنه ای  آیت اهلل 
اذعان  دارد،  خاصی  اصالت  ایران  در  تئاتر  اینکه  بیان  با  وی  است. 
بیان  در  که  پیدا می کند  معنا  زمانی  تئاتر  واالیی  و  اصالت  داشت: 
صحنه  روی  به  بشریت  قصه  بیان  و  مظلومان  مظلومیت  و   دردها 

برود.

اعضای شورای پروانه فیلم بلند 
اصفهان انتخاب شدند

پروانه  شورای  اعضای  وطن:  کیمیای 
ساخت فیلم ٩٠ دقیقه ای استان اصفهان 
برای یک دوره  یکساله از سوی مدیر کل 
منصوب  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شدند. 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
فرهنگ  کل  مدیر  احکام  در  اصفهان، 

رضا   ، آقاییان زاده  حسینعلی  اصفهان،  استان  اسالمی  ارشاد  و 
هوشنگ  مهیمن،  رضا  آزادی،  غالمرضا  احمدجو،  امراهلل  دهقانی، 
جمشیدیان، غالمرضا آب آب، به عنوان اعضای شورای پروانه ساخت 
رضا  همچنین  شدند.   منصوب  اصفهان  استان  دقیقه ای   ٩٠ فیلم 
اداره کل  اداره سینمایی و سمعی-بصری  به عنوان رییس  دهقانی 
منصوب شورا  این  دبیر  و  عضو  و  استان  اسالمی  ارشاد  و   فرهنگ 

 شد.

گشتی در اخبار

میراث فرهنگی اصفهان خبر داد : 

مرمت نقاشی های تاالر 
چهلستون

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، 
فریدون الهیاری مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان عنوان کرد: به 
دلیل زیاد بودن حجم آالینده های شیمیایی و گرد و غبار بیش از 
حد در این فصل در هوای اصفهان، الزم است سریع عملیات مرمت 
پروژه  مدیر  زیرک  منصور  شود.  انجام  نقاشی ها  این  پاکسازی  و 
مرمت نقاشی های مجموعه جهانی کاخ موزه چهلستون نیز عنوان 
کرد: آالینده های شیمیایی تاثیر مستقیمی در از بین بردن استحکام 
بین ملکولی رنگ های این نقاشی ها دارد. با این وصف الزم است 
هرچه سریع تر عملیات پاکسازی و مرمت آن آغاز شود. وی در ادامه 
اظهار داشت: در اولین فرصت، عملیات مرمت و پاکسازی این آثار 
ارزشمند با هزینه ای بالغ بر 2٠٠ میلیون ریال انجام خواهد شد؛ به 
گونه ای که برای بازدید مسافران در روزهای نوروز آماده شود. شایان 
بزرگ نمایی  به شیوه  نقاشی های چهلستون  از  است، بخشی  ذکر 
از  عباسی،  رضا  شاگردان  توسط  اصلی  تاالر  گچی  دیواره های  بر 
نگارگران و نقاشان مشهور مکتب هنری اصفهان در عصر صفوی 
نقش بسته و بخشی هم در دوران قاجار نقاشی شده است که از 
برخوردار هستند؛ در حال حاضر عملیات  اعتبار جهانی  و  ارزش 

مرمت یکی از تابلوها موسوم به جنگ چالدران آغاز می شود.

مدیر کل ارشاد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 

 چاپ بیش از 150 کتاب
 در حوزه ایثار و شهادت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از چاپ 
و نشر بیش از 15٠ کتاب در این استان خبر داد. جواد کارگران 
در نشست با ایثارگران اداره فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری 
در  کرد:  اظهار  ایثارگران  به  خدمت رسانی  اهمیت  به  اشاره  با 
راستای خدمت رسانی به ایثارگران تاکنون برنامه های متعددی در 
زمینه های مختلف توسط این اداره کل اجرا شده است. وی با اشاره 
به فعالیت های هنری از جمله برگزاری کنگره شهدا در چهارمحال 
و بختیاری بیان داشت: کمیته چاپ و نشر این اداره کل مسئولیت 
راستای  برعهده داشته که در  را  چاپ و نشر کتاب کنگره شهدا 
اداره کل صورت  این  از سوی  چاپ و نشر آن همکاری های الزم 
گرفت. کارگران با بیان اینکه بیش از 15٠ کتاب در حوزه ایثارگر 
و شهادت در این استان چاپ شده است، تصریح کرد: سهم نشر و 
چاپ کتاب در سال جاری در چهارمحال و بختیاری سه کتاب است. 
وی با اشاره به اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در بین اقشار مختلف 
مردم تاکید کرد: در این راستا جشنواره ها و برنامه های مختلفی هر 
ساله برگزار و زمینه ی آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت 

توسط این اداره کل در این استان فراهم می شود.

علی فرهمند 
بیستمین  تو«،  برای  هم  سیب  »این  سینمایی  فیلم 
این  سینما  قدیمی  کارگردان  الوند  سیروس  ساخته 
روزها در سینماهای کشور و همچنین سینما سپاهان 
اصفهان بر روی پرده است. در این فیلم پژمان بازغی، 
رعنا آزادی ور، چنگیز جلیلوند، پریناز ایزدیار و امیرعلی 

دانایی به ایفای نقش پرداخته اند.

««تحلیلݥݥݥݥ
»این  نمی شوم؟  منظورتان  متوجه  ببخشید؟ 
سیب هم برای تو«؟ ... فیلم سرتاسر آشفته است 
به  نبود  کلیشه ای  خطی  دو  طرح  همین  اگر  و 
 سختی می توانست گفت که با یک »فیلم« طرف

 هستیم.
 ظاهرا فیلمنامه نویس بسیار تحت تاثیر سریال های 
رایج ِ»ترک زبان« قرار گرفته و دقیقا خواسته تا با 
به  را  ایرانی  فیلمی  آثار،  همان  معادالت  از  استفاده 
این نکته بسیار مهم  البته بدون توجه به  وجود آورد؛ 
که سریال های مذکور با طرحی مشابه ِ »این سیب هم 
»بخشش«  مثل  مفاهیمی  به  آنکه  از  بیش  تو«،  برای 
بپردازند، حول صحنه هایی می گردند که  یا »خیانت« 
ندارد  هم خوانی  کشور  این  اخالقی  چارچوب های  با 
ایران  سینمای  در  را  صحنه ها  این  می توان  تنها  و 
سیب  باغ  یک  مثل  »بیتا  کرد:  تبدیل  جمله  یک  به 
می مونه که یک سیب هم به دست آدم نمی ده«. حاال 
سیب«  بخشایش  در  »خساست  مفهوم  همین  اگر 
چنین  از  را  محصول«  برداشت  برای  »سماجت  و 
داستان هایی حذف کنیم و به جای آن مضمونی چون 
 »بخشش« را به فیلم اضافه کنیم، آیا یک کمدی پدید

 نمی آید؟

««شخصیت پردازی
نه در فیلم اثری از زیبایی شناسی کمپزیسیون می بینیم 
و نه درامی قرار است مخاطب را درگیر کند و نه حتی 
می ماند  آنچه  هستیم.  استاندارد  بازی  یک  شاهد 
سؤال های متعددی است که در نهایت چیزی جز ابهام 

باقی نمی گذارد؛
 »بیتا« که مانند کودکانی خردسال از مجلس عروسی 
با  و  قایم می شود، چطور  و پشت درخت  قهر می کند 
اعتمادبه نفس تبدیل  با  چه منطقی به چنین شخصی 

می شود و درصدد انتقام برمی آید؟ 

»بیتا« که نجابت ظاهری اش موجب این اتفاقات شده، 
فکر  می دهد؟  کیان«  »نادر  با  همکاری  به  تن  چطور 
می کنم هر کودکی با اولین پالنی که از »نادر کیان« در 
فیلم ببیند –یا اگر فقط صدای ایشان را بشنود- متوجه 
که  اینجاست  سؤال  می شود.  فیلم  در  او  خصوصیات 
»بیتا« متوجه نمی شود که »نادر کیان« چه انتظاراتی 
از او دارد؟ یا این »نجابت بالقوه«، فقط بهانه ای است 
برای شروع چنین داستانی؟ ماجرای عشق ِ »شاهین« 

چه تأثیری در فیلم دارد؟
 این سؤال ها پاسخی ندارند و فاجعه زمانی رخ می دهد 
هم  را  »بخشش«  »بیتا«،   ِ خصوصیات  در  ما  که 
می بینیم؛ چون به هر حال هر فیلمی به یک مضمون 
نیاز دارد. متاسفانه »این سیب هم برای تو« عاری از 
هرگونه فکر و سواد و خالقیت کافی برای ساخت یک 

فیلم است.

««بازیگری
هیچ کدام  زیرا  ندارد؛  تعریفی  هم  بازیگران  بازی های 
حاال  که  نرسیده اند  بازیگری  استاندارد  حد  به  حتی 
انتظار خالقیت را بتوان داشت؛ تنها می توان به صدای 
بار  که  بود  دل خوش  جلیلوند«  »چنگیز  نوستالژیک 

فیلم را یک جا بر دوش می کشد.
هم  سیب  »این  است:  عجیب  بسیار  فیلم  عنوان  اما   
برای تو«. آیا این راهکاری است که فیلمنامه نویس در 
آخر پیشنهاد می دهد: تغییر ِ ظاهری و باطنی »بیتا« و 

تبدیل شدن به دوستش »شایسته«؟

««فیلم فارسی  آلترناتیو
الگوهای  از  تقلید  شاهد  دیگر  بعد  به  حاال  از  ظاهرا 
آلترناتیو«  »فیلم فارسی های  و  نیستیم  فیلم فارسی 
سریال های  الگوهای  به  را  خود  جای  دارد  رفته رفته 
خاصی  اتفاق  کنیم،  دقت  اگر  و  می دهد  ترکی 
و  ناموس پرستی  چون  مفاهیمی  فقط  نمی اُفتد؛ 
خیانت  و  رادیکال  عشق های  به  را  خود  جای  غیرت 
»انتقام« دو  هر  نتیجه  نهایت  در  که   می دهد 

 است.
 فقط الگوی »دو مرد و یک زن« در فیلم فارسی به الگوی 
»دو زن و یک مرد« تبدیل می شود. باید گفت که تا وقتی 
که سواد سینمایی از درام ها و تصاویر متحرک زدوده 
نمی توان ایران  سینمای  از  بیشتری  انتظار   می شود، 

 داشت.

نگاهی به فیلم »این سیب هم برای تو«

این سیب برای خودتان

سیری در دنیای خرب 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
جلیل  وکالت  با  سمبلستانی  مصطفی  خواهان  کالسه 940709  پرونده  خصوص  در 
صادقی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت فریدون حافظی تقدیم نموده است 
گردیده  تعیین  8/30صبح  ساعت   94/12/8 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  .وقت 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 30073/م الف  

مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
کالسه 1778/94خواهان راضیه بهنام حقیقی با وکالت نفیسه  در خصوص پرونده 
مستکل  دادخواستی مبنی بر: مطالبه سه فقره چک به مبلغ بیست و نه میلیون  ریال 
یا تمام مطلق خسارت به طرفیت احمد نعامی و احمد رضا محبی تقدیم نموده است 
.وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 94/12/25ساعت 12 ظهرتعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 30074/م الف  مدیر دفتر 

شعبه 5 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  محبی  محمود  783/94خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
ساعت   94/12/2 .مورخه  است  نموده  تقدیم  صبوری  فرخ  طرفیت  به  بر:مطالبه 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  16/30عصر 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای  ک 57  - پال
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 30075/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
در خصوص پرونده کالسه 902/94خواهان داریوش رمضانی گهرئی دادخواستی مبنی 
کیان ارثی فرزند فریدون تقدیم نموده  بر: الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت نفیسه 
گردیده  است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 94/12/11ساعت 10/30 تعیین 
است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود.خوانده چنانچه شمود 
کارت شناسایی حاضر نماییند. شماره: 30076/م الف  مدیر دفتر  معارضی دارند با 

شعبه 12 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  محمدی  درویش  مرتضی  940941خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مبنی بر: الزام خواندگان به دفتر خانه و انتقال سند به طرفیت مجید رضا یزدی- عطابه 
محمدپورفرزند عزت اهلل تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 
94/12/12ساعت 8/30 تعیین گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتحاد می شود. شماره: 30077/م الف  مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
در خصوص پرونده کالسه فوق خواهان سهراب سعیدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت امین ابراهیمی تقدیم نموده است .مورخ 95/1/28ساعت 17/30 تعیین 
گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 

30078/م الف  مدیر دفتر شعبه29 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
در خصوص پرونده کالسه فوق خواهان سهراب سعیدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 
به طرفیت آرین اسعدی تقدیم نموده است .مورخ 95/1/28ساعت 18 تعیین گردیده 
است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. شماره: 30079/م الف  

مدیر دفتر شعبه29 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  کریمی  اکبر  علی  1556/94خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
ساعت  .مورخه 94/12/12  است  نموده  تقدیم  سعیدرهنمایی  طرفیت  به  بر:مطالبه 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   8/30
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه 3 شورای  ک 57  - پال
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 30086/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
تقدیم  منفرد  جعفر  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  کالسه 1605/94  پرونده  خصوص  در 
نموده است .مورخه 94/12/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی 
ک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف  پور - جنب ساختمان صبا - پال
اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30087/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:  مبنی  دادخواستی  مظاهری  اصغر  791/94خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه به طرفیت احمد رضا نجف طرقی تقدیم نموده است .مورخ 94/12/9ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  .با  است  گردیده  تعیین   16
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.  در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتحاد می شود. 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  شعبه16  دفتر  مدیر  الف   30088/م  شماره: 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  اسماعیلیان  حمیدرضا  94-1328خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت رستم ظهرابی کرانی  تقدیم نموده است .مورخ 12-5-
گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  94ساعت 18 تعیین 
تا  آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان 
آتشگاه  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتحاد می شود. شماره: 30090/م الف  مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر:  مبنی  دادخواستی  نریمانی  حسن  94-1069خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مطالبه سه فقره چک به طرفیت محمد رضا مسعود   تقدیم نموده است .مورخ 12-4-

گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  94ساعت 18 تعیین 
تا  آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان 
آتشگاه  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید.  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتحاد می شود. شماره: 30093/م الف  مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

کالسه 941222خواهان بهزاد مرادیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه  در خصوص پرونده 
وجه به طرفیت حمیده ایرانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن  مورخ 94/12/11ساعت 8/30 تعیین 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
ابتدای  واقع در اصفهان  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  در صورت عدم  نمایید.   اخذ  را  و ضمائم 

تصمیم مقتضی اتحاد می شود.
اختالف  حل  شورای  شماره2  7مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   30095/م  شماره:   

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
سرݥ  لیالݥ  وݥکاݥلتݥ  بهݥ  پوݥرݥ  صفهݥ  جوݥاݥدݥ  آݥقاݥیݥ  خوݥاݥهاݥنݥ  ۹۴ݥ-۷۱۷ݥ  کالݥسهݥ  پرݥوݥندݥهݥ  خصوݥصݥ  دݥرݥ 
 89/12/25 مورخ   334/157776 شماره  به  چک  فقره  یک  بر:مطالبه  مبنی  بخش 
به مبلغ بیست میلیون ریال به اتمام مطلق خسارات دادرسی خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکالبه طرفیت عبداالمبین برین تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه 
گردیده است با توجه به مجهول  شنبه مورخه 94/12/18 ساعت 4/30 عصر تعیین 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی 
ک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف  پور - جنب ساختمان صبا - پال
اصفهان - شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30097/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه :
مشخصات  المکان  مجهول  اقامت  محل  ریزی  :طالبیان  خانوادگی  نام  فاطمه  نام: 
محکوم علیه: نام: امیررضانام خانوادگی :ابراهیمی دهکردی نام پدر: بهمن نشانی محل 
گردو پ 17محکوم به به موجب  ک باغ  اقامت: اصفهان خ حکیم نظامی خ مهرداد 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  88/9/30حوزه16  895تاریخ  شماره  رای 
محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ 12/800/000ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک88/7/4-88/5/4و سفته 
ازتقدیم دادخواست 88/5/31وپرداخت مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت /شماره : 30089/م الف شعبه 

16 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان
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بانوان  کمان  با  تیراندازی  ملی  تیم  اصفهانی  ملی پوش 
است؛  پرهزینه ای  رشته  کمان  با  تیراندازی  ورزش  گفت: 
در  و  کنیم  رشد  بهتر  می توانیم  شویم،  حمایت  گر  ا اما 

مقام آوری پیشرفت داشته باشیم.
گفت وگو با خبرنگار  کیمیای وطن، ویدا هنرمند   گزارش   به 
تیر  رشته  در   ۱۳۸۷ سال  از  کرد:  اظهار  اصفهان  در  فارس 
حدود  و  دیدم  آموزش  و  کردم  کار  به  شروع  کمان  و 
به صورت  که  مسابقاتی  در  آن  پس  از  ماه  هفت  یا  شش 

کردم. نیمه حرفه ای و حرفه ای برگزار می شد، شرکت 

به  حریفان  با  ریکرو  متر   ۳۰ مسافت  در  ابتدا  افزود:  وی   
محسوب  نیمه حرفه ای  مسابقات  از  که  پرداختم  رقابت 
شرکت  نیز  را  استانی  رقابت های  آن  پی  در  و  می شد 
کال سه سال در ریکرو  گفت  می کردم و بدین ترتیب می توان 

فعالیت داشتم.
کامپوند  به   ۸۹ سال  اواخر  کرد:  تصریح  ملی پوش  این   
رشته  در  شدن  وارد  و  رشته  تغییر  دلیل  به  و  آوردم  روی 
نداشتم  شرکت  مسابقه ای  هیچ  در  ماه   ۶ یا  پنج  جدید، 
ملی  تیم  انتخابی  رقابت های  در  که   ۱۳۹۳ اسفندماه  تا 

کردم و به مقام دوم دست   به میزبانی تهران حضور پیدا 
یافتم.

مسابقات  در  دومی ام  عنوان  کرد:  خاطرنشان  وی   
ملی  تیم  اردوی  به  شدنم  دعوت  اصلی  علت  انتخابی 
ریزش  اردو  در  کمانداران  از  عده ای  حالی  که  در  و  بوده 
داشتند، من با رکوردگیری خوب و نظر مربی به عضویت 

تیم ملی درآمدم.
 هنرمند اظهار داشت: نخستین تجربه ملی من با حضور 
در مسابقات جام جهانی آنتالیای ترکیه در مسافت ۵۰ متر 
سطح  آن  در  تجربه ام  اولین  به  توجه  با  که  گرفت  شکل 
جهان  سراسر  از  کمانداران  بهترین  که  رقابت هایی  از 
کرده بودند، در نتیجه گیری خوب عمل نکردم و  شرکت 

در حذفی در مرحله یک بیست و چهارم حذف شدم.
رشته  برای  تایلند  آسیایی  مسابقات  کرد:  عنوان  وی   
المپیک به حساب می آمد؛  کسب سهمیه  ریکرو به نوعی 
کار می کنیم، همان رقابت های  کامپوند  که در  اما برای ما 
در  که  مسابقات  آن  در  من  و  می شد  محسوب  آسیایی 
شانزدهم  یک  مرحله  در  گرفت،  صورت  متر   ۵۰ مسافت 
کردم؛ البته الزم به ذکر  گذار  به حریف هندی نتیجه را وا

که همان حریف به فینال رسید و اول شد. است 
بیشتر  را  تالشم  جهانی  مسابقات  در  موفقیت  *برای   

می کنم
گفته بازیکن تیم ملی، وی در حال حاضر در تمرینات   به 
آنکارای  اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی 
که  می برد  سر  به  سالن  داخل  متر   ۱۸ مسافت  در  ترکیه 
کماندار ایرانی برای نخستین بار رقابت در  بانوان ملی پوش 

این مسافت )۱۸ متر داخل سالن( را تجربه می کنند.
کرد: من از دو ماه پیش تمریناتم را زیر نظر مربی  کید   وی تا

کردم؛ اما اردوی رسمی از یک ماه  در مسافت ۱۸ متر آغاز 
کادمی ملی المپیک برپاشده و  پیش در ورزشگاه انقالب، آ
کافی و تجهیزات سالن همه چیز خوب و  از نظر مکانی، نور 

رضایت بخش است.
کرد: با توجه به اینکه یک ماه و نیم تا شروع   هنرمند بیان 
را  جایگاهم  است،  باقی  زمان  و  هست  فرصت  مسابقات 
نسبت به خودم خوب ارزیابی می کنم؛ اما حریف فرضی را 
که در نظر می گیرم، جزو بهترین ها می بینم و سعی می کنم 
حریفان  جهانی  رقابت های  در  زیرا  برسم؛  سطح  آن  به 

کنم. قدرتمند هستند و مسلما باید تالشم را بیشتر 
کمان  کارم را در ورزش تیراندازی با   وی یادآور شد: از ابتدا 
نظر  زیر  اوایل  که  کردم  شروع  اصفهان  آبشار  باشگاه  از 
بخش  به  خصوصی سازی  با  کنون  هم ا و  بوده  شهرداری 
قبل  به  نسبت  تمرینی  شرایط  و  شده  گذار  وا خصوصی 

کرده است. کمی فرق 
فرسودگی  دلیل  به  داشت:  اذعان  هنرمند  همچنین   
از  باید  وسایل  این  بار  دو  یا  یک  سالی  باشگاه،  تجهیزات 
نو تهیه و خریداری شود و همین مسئله مسئوالن باشگاه 
هیئت  گر  ا می کنم  فکر  من  و  کرده  مواجه  مشکالتی  با  را 
برطرف  این مسایل  کند،  باشگاه همکاری  با  مالی  نظر  از 
کثر ملی پوشان  که ا گرفتن این موضوع  می شود. با در نظر 

کرده اند. اصفهانی از همین باشگاه به تیم ملی راه پیدا 
بانوان  کمان  با  تیراندازی  ملی  تیم  اصفهانی  ملی پوش   
تیم  اردوی  تمرینات  در  اینکه  دلیل  به  امسال  افزود: 
و  نکردم  شرکت  لیگ  رقابت های  در  دارم،  حضور  ملی 
کمان  گر ما در رشته تیر و  به عنوان نکته پایانی باید بگویم ا
از  خیلی  باشیم،  داشته  اسپانسر  ورزش ها  دیگر  همانند 

مشکالت مان حل می شود.

در تکاپو برای یافتن جانشین شریفی

سپاهان و فقط دو هندوانه دربسته؟

و  نقل  پنجره  شدن  بسته  به  مانده  روز  دو  از  کمتر 
جدید  بازیکن  دو  تنها  سپاهان  زمستانی،  انتقاالت 
مهاجم یک  یافتن  برای  تکاپو  در  و  کرده   جذب 

 است.
تمام  فصل  نیم  یک  سپاهان  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
خود  تقویت  به  انتقاالت  و  نقل  در  تا  نشست  انتظار  به 
افتاد،  فاصله  این  در  که  اتفاقی  مهم ترین  اما  بپردازد؛ 
تیم  این  گلزن  بهترین  عنوان  به  شریفی  مهدی  جدایی 

بود.
که سپاهانی ها مدتها در   البته در این فاصله اتفاق مثبتی 

کارت بازی  انتظارش بودند هم افتاد و آن صدور 
که به دلیل برخی مشکالت  دو بازیکن برزیلی این تیم بود 
را  اول  فصل  نیم  در  سپاهان  همراهی  اجازه  اداری 

نداشتند.
با وجود اضافه شدن لوسیانو پریرا و لئوناردو پادوانی اما 
که در نقل و انتقاالت  انتظار از باشگاه اصفهانی این بود 
که سپاهان به غیر از نیم فصل  پرتکاپوتر باشد؛ به خصوص 
دوم از لیگ پانزدهم، لیگ قهرمانان آسیا را هم در پیش 

دارد.
همه  زیاد،  توقع  و  طوالنی  انتظار  این  وجود  با   
و  لحظه  این  تا  سپاهان  انتقاالتی  و  نقل  فعالیت های 
و  نقل  پنجره  شدن  بسته  به  مانده  ساعت   40 از  کمتر 
که  می شود  ختم  خرید  دو  به  تنها  زمستانی  انتقاالت 
را  دربسته ای  هندوانه های  حکم  آنها  دوی  هر  قضا  از 
بد  خیلی  یا  خوب  خیلی  است  ممکن  هم  که   دارند 

باشند.
خرید  پرسروصداترین  و  مهم ترین  ایبریچیچ  سنیاد   
بازیکن  این  بود.  نیم فصل  انتقاالت  و  نقل  در  سپاهان 
که با نظر مستقیم ایگور استیماچ جذب شده  بوسنیایی 
هرچند رزومه خوبی دارد، اما درباره او به این دلیل باید 
بوده  ترکیه  یک  لیگ  در  بار  آخرین  که  کرد  درنگ  اندکی 

است.
کامال  بازیکن سال های قبل نیست،  آن  ایبریچیچ  اینکه   
گذشته  کیفیت او نسبت به  گر از  بدیهی است و طبیعتا ا
به  اروپا  فوتبال  در  همچنان  بازیکن  این  بود،  نشده  کم 
و  ایران  فوتبال  به  آمدن  همین  می داد؛  ادامه  فعالیت 
درباره  دیگر،  عبارت  به  است.  کیفی  نزول  نشانه  آسیا 
گذشته بحثی نیست؛  کیفیت ایبریچیچ نسبت به  کاهش 
این  که  است  این  دارد  وجود  نگرانی  آن  درباره  آنچه  اما 
برتر لیگ  در  او  که  نباشد  زیاد  آن قدر  فنی  سطح   کاهش 
گفتن نداشته باشد و نتواند   و لیگ قهرمانان حرفی برای 

کند.   کمک  در ایران و آسیا به سپاهان 
و  نقل  در  سپاهان  کامی  نا یا  موفقیت  باید  شاید 
یک  جذب  در  شکست  یا  توفیق  به  منوط  را  انتقاالت 
می توان  صورتی  در  تنها  یعنی  کرد؛  دانگ  شش  مهاجم 
قبولی  نمره  انتقاالت  و  نقل  در  اصفهانی  باشگاه  به 
پیدا را  شریفی  جانشین  اندک  مهلت  این  در  که   داد 

کند.  
مشابهی  وضعیت  نظر  یک  از  هم  سپاهان  دیگر  خرید   
که یک بازیکن  دارد. البته علی هزامی برخالف ایبریچیچ 
که تازه در  باتجربه محسوب می شود، بازیکن جوانی است 

ابتدای راه بازیگری قرار دارد. 
که  درباره خرید خوزستانی سپاهان این نگرانی وجود دارد 
که سپاهانی ها تصور می کنند، بازیکن  آیا او به همان اندازه 
که بتواند جای  مستعدی است و آیا او آنقدر توانایی دارد 
کند؟ از یک  خالی بازیکنی چون احسان حاج صفی را پر 
ح  مطر باشگاه های  توجه  مورد  بار  چندین  هزامی  طرف 
از  یک  هیچ  دیگر  طرف  از  و  گرفته  قرار  آسیایی  و  اروپایی 

این پیشنهادها به عقد قرارداد منجر نشده است.
 همین شرایط ضدونقیض باعث می شود تا درباره هزامی 
هم درست مثل ایبریچیچ، نه بتوان خیلی خوش بین بود 

کامال ناامید. و نه 
کمتر از دو روز مانده به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت   
نیز  مهاجم  یک  جذب  برای  سپاهان  ظاهرا  نیم فصل، 
در  سپاهان  کامی  نا یا  موفقیت  باید  شاید  می کند.  تالش 
نقل و انتقاالت را منوط به توفیق یا شکست در این باره 

کرد.
گر باشگاه اصفهانی بتواند در این مهلت اندک یک   یعنی ا
کند شاید  اضافه  تیم خود  به  را هم  مهاجم شش دانگ 
بتوان به آن در نقل و انتقاالت نمره قبولی داد؛ زیرا در غیر 
با  سپاهان  گلزنی  مشکل  که  می رود  آن  بیم  صورت  این 
توجه به جدایی شریفی و با وجود اضافه شدن شیمبا در 

ادامه فصل همچنان پابرجا بماند. ایمنا

باشگاه پرسپولیس در تالش است با انتقال مایکل اومانیا به تیم راه آهن بتواند یک جای خالی 
کند و دروازه بانی خارجی به خدمت بگیرد. در لیست خود باز 

کاستاریکایی پرسپولیس فقط در صورتی حاضر به فسخ قرارداد با باشگاه پرسپولیس  مدافع 
کند، اما این باشگاه در حال حاضر توان پرداخت  کل پول قراردادش را دریافت  که  خواهد شد 
این پول را به وی ندارد و از این رو قصد دارد اومانیا را به راه آهن انتقال دهد.حقیقت امر این 
گذار  که باشگاه پرسپولیس در نظر دارد بخشی از پول اومانیا را به وی دهد و پرداخت بخشی دیگر از قرارداد وی را به راه آهنی ها وا است 
کند. مشکل اینجاست که باشگاه راه آهن نیز از شرایط مالی خوبی برخوردار نیست و همین مسئله باعث شده مسئوالن دو باشگاه در حال 
چانه زنی بر سر مسایل مالی در این انتقال باشند. ضمن اینکه اومانیا قصد ندارد در این مقطع از سال ایران را ترک کند؛ چرا  که فرزندانش در 
تهران مشغول تحصیل هستند و او با انتقال به راه آهن حداقل می تواند خانواده اش را تا پایان فصل در تهران نگه دارد. قرار است تا امشب 

مسئوالن دو باشگاه پرسپولیس و راه آهن به نتیجه نهایی در خصوص این انتقال برسند. تسنیم

پیام »محمود گودرزی«، وزیر  ورزش و جوانان به مناسبت آغاز اجرای برجام
ملت سربلند و سرافراز ایران اسالمی

روزهای تاریخی هر ملتی محدود و انگشت شمارند. امروز که گفتمان صلح بر گفتمان خشونت پیروز گشته و ملت سرافراز ایران از تنگنای تحریم، با هوش و ذکاوت و توانمندی بیرون آمده، یکی از آن روزهای تاریخی و سرنوشت ساز 
گرفته است.پس از حماسه تاریخی 24 خرداد که با بصیرت و حضور گسترده جوانان پرشور و آینده نگر ایران اسالمی به واسطه برنامه های کلیدی جناب آقای دکتر روحانی و نگاه ویژه ایشان به تغییر نگرش در برنامه های  شکل 

دیپلماسی کشور صورت گرفت، شاهد بودیم طی دو سال گفت وگو و تعامل و ورود تیم واقع گرا، متخصص و آشنا به ساختار و ساز و کار نظام بین الملل، با انتخاب منش دیپلماسی صبر، استقامت و تعامل که حاصل جمع آن 
که خود تحولی در عرصه روابط بین الملل محسوب شده و شناخت ایران را  تنش زدایی پس از ده سال بی اعتمادی و فشار از سوی سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف دنیاست، راه جدیدی گشوده شد. رخدادی 
کرده است. بی شک این دستاورد حاصل رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقالب، جانفشانی شهدای عزیزمان در عرصه های انقالب اسالمی، دفاع مقدس،  به عنوان یک قدرت نوظهور و موثر در منطقه و فرامنطقه ایجاد 

دانش هسته ای، حضور مدبرانه و پرشور جوانان و ملت بزرگ ایران اسالمی بوده و خواهد بود.
کام ملت ایران ماندگار خواهد ماند. وقتی فعاالن، متخصصان و دلسوزان و دولتمردان با عزم راسخ با توجه به دستور ریاست محترم جمهوری برنامه های عملیاتی و اجرایی خود را با همراهی ملت پیش  شیرینی برجام، بر 

می برند و در این میان نقش جوانان این سرزمین مثل همیشه پررنگ و اثرگذار است. وزارت ورزش و جوانان به نمایندگی از جامعه بزرگ ورزش و جوانان کشور با تبریک این موفقیت بزرگ، خود را در شادی مردم سهیم می داند و 
به ملت بزرگ نوید می دهیم، با برنامه ریزی دقیق از این فرصت بزرگ تاریخی برای جبران چندین سال فرصت سوزی گذشته استفاده می کنیم و دست تک تک حماسه سازان این دستاورد بزرگ را با اقدامات خود و بهره برداری از 

که خالقیت، توانمندی، تخصص و متانت و شور جوانی می تواند موتور محرکه و پیش برنده آن باشد و مسیر طوالنی توسعه و دست یابی به آینده ای در شأن و لیاقت ایرانی اسالمی در  فرصت های تازه پس از برجام می فشاریم. فرصتی 
گودرزی وزیر  ورزش و جوانان کوتاه به ثمر بنشاند.   محمود  زمانی 

گذاشت در نهایت طاقت نیاورد و دقایقی پیش دار  که روزهای تلخی را در بیمارستان پشت سر می   احدی 
که تنها 53  گفت. احدی از محبوب ترین بازیکنان استقالل در دهه 60 محسوب می شود، وی  فانی را وداع 
سال داشت از بازیکنان بی حاشیه و خوش اخالق فوتبال ایران بود و مرگ وی خبر بدی برای فوتبال ایران 
محسوب می شود. مرحوم رضا احدی از سال های 1359 تا 1365 در جمع استقاللی ها حاضر بود، سپس 
کشور توپ زد؛ وی سپس به جمع آبی پوشان  به مدت دو سال در آلمان و در باشگاه روت وایس هسن این 

که در تیم ملی  کرد. وی  بازگشت و تا سال 1370 در این تیم حضور داشت، وی پس از آن چند سال نیز در جمع پرسپولیسی ها و سپس ذوب آهن بازی 
که در سنگاپور برگزار شد، بدون شک یکی از بااخالق ترین و بی حاشیه ترین بازیکنان تاریخ  نیز یکی از بازیکنان حاضر در جام ملت های آسیا 1984 بود 
کوثر  فوتبال ایران محسوب می شد.مرحوم احدی در دوران مربیگری خود نیز روی نیمکت تیم های استقالل اهواز، ابومسلم خراسان، شهرداری زنجان، 
لرستان، پیکان و کوثر لرستان نشسته بود و همچنین در مدت کوتاهی که مسئول تیم جوانان استقالل بود، فوتبالیست هایی مانند وحید طالب لو، خسرو 

کرد. حیدری، امیرحسین صادقی ، آندرانیک تیموریان  و ... را به فوتبال ایران معرفی 

برجام،  اجرای  با  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیئت  عضو   
خواهد  متحول  فوتبال  پرطرفدار  ورزش  جمله  از  ایران  ورزش 
شد و تاثیرات این پیروزی بزرگ در عرصه دیپلماسی را در عرصه 
ارتباطات بین المللی ورزش هم شاهد خواهیم بود.شهرام دبیری 
پول های  شدن  آزاد  گفت:  ایرنا،  ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
بلوکه شده فدراسیون فوتبال و همچنین فراهم شدن زمینه انجام 
معامالت اقتصادی و بازاریابی در ورزش، بزرگ ترین تاثیر برجام در 
این حوزه پرمخاطب خواهد بود. وی ادامه داد: یکی از بزرگ ترین 
مشکالت ما در زمان تحریم پرداخت نشدن مطالباتمان از فیفا بود 

کرده و  و این مسئله فدراسیون ما را با مشکل مالی جدی روبه رو 
کرده بود.  برنامه ریزی ها را مختل 

شدن  اجرایی  با  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیئت  عضو 
برجام باشگاه های ورزشی حرکت مثبت و رو به رشدی در درآمد 
کنند و به طور حتم آن ها از این پس در بازارهای  زایی را تجربه می 
تصریح  وی  داشت.  خواهند  تری  فعال  حضور  ورزشی  اقتصادی 
اقتصادی  شرایط  بهبود  با  و  برجام  اجرای  کنار  در  امیدوارم  کرد: 
بتوانیم  تا  شود  داده  فوتبال  به  هم  تلویزیونی  پخش  کشور،حق 
کنیم. دبیری با اشاره  به سمت خصوصی سازی به راحتی حرکت 
کرد:  اظهار  ایران  فوتبال  فدراسیون  به  فیفا  بدهی  پرداخت  به 
با اجرایی شدن برجام، 1.5 میلیون دالر از طلب باقی مانده ما از 
سوی فیفا پرداخت خواهد شد و این پول می تواند بخش زیادی 
از مشکالت مالی فوتبال ایران بکاهد.وی با اشاره به دیگر تاثیرات 
بازاریابی  کرد:  اظهار  کشورمان،  ورزش  در  برجام  شدن  اجرایی 
ورزشی نیاز به دیپلماسی دارد و قطعا پس از برجام ما می توانیم در 
ورزش درآمد زایی مثبت داشته باشیم و به سمت حرفه ای شدن 
کنیم. اطمینان دارم با اجرایی شدن برجام، ورزش ایران با  حرکت 

تقویت ارتباطات بین المللی متحول خواهد شد.

برتر  لیگ  قهرمان  را  خود  االن  از  گفت:  آهن  ذوب  تیم  مربی   
و ز نه بر د ار ی نمی دانیم و مسابقه فینال را دست کم نخواهیم گرفت.
گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان  علی جباری در 
ایران )ایسنا(، درباره شانس ذوب آهن برای قهرمانی در لیگ برتر 
کرد: برای قهرمانی در لیگ برتر همه چیز دست  و ز نه بر د ار ی، بیا ن  
تیم  حاضر  حال   در  باشیم.  داشته  اشتباه  نباید  و  است  خودمان 
کنیم و از ما سبقت  که ما اشتباه  یاسین پیشرو منتظر این است 
یک  گر  ا اما  هستید؛  قهرمان  می گویند  ما  به  همه  االن  بگیرد. 
و ز نه بر د ار  اوتی داشته باشیم، شرایط سخت می شود. تیم ایران در 

مسابقه جهانی از هفت و ز نه بر د ار ، سه نفر اوت  شدند. بنا بر این در 
مسابقه هیچ چیزی مشخص نیست و برای همین می گویم همه 
اشتباه  نیز منتظر  پیشرو  یاسین  تیم  و  چیز دست خودمان است 
ماست تا از آن نهایت استفاده را ببرد.او ا دا مه  داد: 100 امتیاز اختالف 
کمی نیست؛ )در حال حاضر ذوب  دو تیم اول و دوم فاصله زیاد یا 
آهن اول و یاسین پیشرو دوم است(؛ اما با یک و ز نه بر د ار  اوتی تیم 
حریف امیدوار می شود تا به مسابقات برگردد و خود را جمع و جور 
را  مسابقه  و  هستیم  قهرمان  نمی کنیم  فکر  االن  از  رو  این  از  کند. 
کم نمی گیریم؛ زیرا ر قا بت سختی را در پیش رو داریم.جباری  دست 
که رسول تقیان شرایطش نسبت به هفته   در پاسخ به این پرسش 
که در هفته  چهارم لیگ، در  گفت: تقیان  چهارم لیگ چطور است، 
که تازه از مسابقات جهانی  گرفت، به این دلیل بود  رده چهارم قرار 
کیانوش  که  برگشته بود و بدنش نیاز به استراحت داشت؛ از آنجا 
رستمی را نداشتیم و چند و ز نه بر د ار  تیم هم مصدوم بودند، بنا بر این 
کامل  آمادگی  و  آمد  تمرین  بدون  هم  تقیان  و  داشتیم  نیاز  او  به 
نداشت؛ اما برای هفته  پایانی لیگ شرایطش بهتر است.مربی تیم 
وزنه برداری ذوب آهن در باره ایجاد تغییر در ترکیب تیم ذوب آهن 

نسبت به هفته های قبل، گفت: ترکیب تقریبا مشخص است. 

دیدار دوستانه استقالل و امید این باشگاه از ساعت 14 و 30 دقیقه در زمین شماره 2 
گل میثم  گردان مظلومی با سه  ورزشگاه آزادی برگزار شد. در این مسابقه در نهایت شا

مجیدی 30، پروپیچ 40 و سجاد شهباززاده 59 مقابل حریف خود به برتری رسیدند.
کرده بود پس از اینکه  که در تست فنی پرویز مظلومی شرکت    ماهان بغدادی بازیکنی 
که باز  مورد تایید سرمربی استقالل قرار نگرفت، امروز در ترکیب تیم امید به میدان رفت 

هم عملکرد مطلوبی نداشت.  در ابتدای نیمه دوم پرویز مظلومی ترکیب تیمش را کامال عوض کرد و بازیکنانی مثل شهباززاده و 
برهانی را به زمین فرستاد.  در دقیقه 60 مسابقه، هرائر مگویان مدافع ارمنی آبی پوشان دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی 

که یک بار تعویض شده بود، دوباره به جای این بازیکن به زمین برگشت. ادامه دهد. حنیف عمران زاده 
   نفراتی مثل وحید طالب لو، مهدی رحمتی، امید ابراهیمی، خسرو حیدری و حنیف عمران زاده بعد از گذشت 60 دقیقه محل 

تمرین آبی پوشان را ترک کردند.

العربی  با  تیم ملی  کاپیتان سابق  نکونام  توافق جواد  از  کثر رسانه ها خبر  ا درحالی که 
کاپیتان سابق تیم ملی و  که امروز میان جواد نکونام  قطر می دادند، بعد از جلسه ای 

مسئوالن العربی برگزار شد، طرفین بر سر مدت و مبلغ قرارداد به توافق نرسیدند.
مسئوالن تیم العربی پیشنهاد داده بودند که جواد نکونام برای 4 ماه آینده یعنی تا پایان 
که او برای یک فصل و  که البته پیشنهاد نکونام این بود  فصل با این تیم قرارداد ببندد 
کند. ضمن اینکه مبلغ پیشنهادی قطری هم به مذاق نکونام خوش نیامد تا اینکه از حاال  نیم آینده در این تیم قطری بازی 

کوتاه بیاید. نکونام را مجددا بازیکن سایپا فرض کنیم؛ مگر اینکه اتفاق جدید بیفتد و یکی از طرفین از موضع خودش 
حضور  قطر  لیگ  تیمی  چهارده  جدول  ششم  جایگاه  در  امتیاز   23 با    حاضر  حال  در  قطر  العربی  تیم  است   گفتنی 

دارد.

رضا احدی درگذشت

عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال:
شݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

زݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
رݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

وݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
لمللیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
بینݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

تݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
طاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

تباݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
رݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
رݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

دݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
لݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

تحوݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
وݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

مݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
جاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

برݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
جرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ
 

مربی تیم وزنه برداری ذوب آهن: 

از االن خود را قهرمان نمی دانیم 

مدافع ملی پوش استقالل مصدوم شد

نکونام با العربی به توافق نرسید مذاکرات راه آهن و پرسپولیس جدی شد

«« سپاهان 

ملی پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان:

  ورزش تیراندازی با کمان پرهزینه است 
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 مدیر کل دفتر فنی استانداری 

چهارمحال و بختیاری اعالم کرد

تمدید برنامه زمان بندی اجرای 
گرس تا سال 99 دهکده گردشی زا

کل دفتر فنی استانداری چهار محال و بختیاری از تمدید برنامه  مدیر 
چغاخور  منطقه  در  واقع  گرس  زا گردشی  دهکده  اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ  زݥݥݥماݥݥݥنݥݥݥ بندݥݥݥیݥݥݥ 
کرد: اجرای طرح  این استان تا سال 99 خبر داد. احسان امانی اظهار 
گرس به دلیل رکود اقتصادی بازار، عدم امکان جذب  دهکده گردشی زا
سرمایه گذار، میسر نشدن اجرای کار عملیاتی در فصول پاییز و زمستان 
به علت سرمای هوا از برنامه زمان بندی عقب بوده است؛ به همین 
دلیل اجرای طرح تا سال 99 تمدید شد. وی با بیان اینکه مسئوالن 

اجرای طرح، باید زیرساخت های مورد نیاز 
و روشنایی،  برق  آن مانند آب و فاضالب، 
گاز، راه، تسطیح معابر را تا سال آینده اجرا 
زیرساخت های  اجرای  هزینه  افزود:  کنند، 
سال  ماه  شهریور  آخر  تا  مجموعه  اول  فاز 
آینده، 59 میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد 

شده است.
کل دفتر فنی استانداری چهارمحال  مدیر 
زمان بندی  برنامه  کرد:  بیان  بختیاری  و 

تهیه  بیشتر  جزییات  با  همراه  دقیق تر  صورت  به  باید  طرح،  اجرای 
و ارایه شود؛ در همین راستا الزم است خدمات عمومی طرح مانند 
اولویت بندی و  هتل، رستوران، متل، ایستگاه آتش نشانی و مسجد 
از خدمات عمومی طرح به  مشخص شود در هر سالی چه قسمتی 
 150 را  طرح  کل  زیرساخت های  تامین  هزینه  امانی  می رسد.  پایان 
گردشگری  مجموعه  این  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  ریال  میلیارد 
از  خصوصی  بخش  توسط  آن  ویالسازی  که  است  ویال   242 دارای 
محل  انتخاب  وی  می شود.  انجام  جزء  بخش  سرمایه گذاری  طریق 
کرد: باید ضمن  کید  گردشگر عنوان و تا اقامت را نخستین اولویت یک 
استانداردسازی، اطالع رسانی و تبلیغات مناسب نیز، در این خصوص 

کز اقامتی داشت.  گیرد و نگاه ویژه ای به هتل ها و مرا صورت 
گردشگری استان باید  این مسئول افزود: جذب سرمایه گذار و تقویت 
این  از  بتوان  تا  باشد  استان  گردشگری  توجه مسئوالن بخش  مورد 

کرد. کمک  طریق به توسعه و رونق اقتصادی بیشتر استان 
گفت: در استان  کل دفتر فنی استانداری چهارمحال و بختیاری  مدیر 
که  گردشگری زیادی وجود دارد  چهارمحال و بختیاری، جاذبه های 
که بر  گردشگران زیادی در این استان می شود  این امر سبب حضور 
و  تکمیل  را  گرس  زا گردشگری  دهکده  که  است  نیاز  اساس  همین 

راه اندازی کنیم.

نخل چوبی یزد، نماد آزادی
نخل چوبی میدان امیر چخماق به عنوان قدیمی ترین نخل چوبی 
حیدری ها  نخل  به  و  صفوی  عصر  به  متعلق  عمر  سال  با 450  ایران 

متر   8.5 نخل  این  بلندی  است.  معروف 
است.  متر   8.5 در   8.5 نیز  آن  اضالع  و 
چوب های  از  مشبکی  مجموعه  نخل  این 
تیرهای  و  چینی ها  گره  با  شده  تراشیده 
که تقریبا به شکل درخت سرو  بزرگ است 
)نماد آزادگی( ساخته شده است. اما بزرگ 
ویژگی ها در  با همین  نیز  ایران  ترین نخل 
رسم  یزدی ها  دارد.  قرار  چ  زار شهرستان 
حسین  امام  سوگواری  ایام  در  که  دارند 

میان  در  نفر   150 توسط  نخل  این  کنند.  اجرا  گردانی  نخل  مراسم 
گردانده می شود تا مراسم ویژه آن نمادی باشد، برای آزادگی و  مردم 

مظلومیت امام سوم شیعیان.

غذاهای سنتی اصفهان
زیادی  سنتی  غذاهای  که  است  قدیمی  شهرهای  جمله  از  اصفهان 
دارد. اما متاسفانه در سالهای اخیر با ورود غذاهای آماده به طبخ و 

گرایش مردم، به ویژه جوانان  فست فودها 
کمتر شده است. مشهورترین  به این غذاها 
بریان  است.  بریان  اصفهان  سنتی  غذای 
که هنوز به شکل  از جمله غذاهایی است 
می شود.  طبخ  اصفهان  در  خود  سنتی 
غذاهای دیگری چون: اشکنه، کاله جوش، 
و  گوشت  لوبیا،  و  گوشت  کاچی،  اماج، 
عدس، قیمه ریزه، سرگنجشکی، پلوماش، 
ترش،  یخمه  کباب،  تاس  ماشازردک، 

یخمه لوبیا، کوفته باقالی، کباب ُمشتی، ماشا قمری، حلیم بادمجان، 
خورش ماست، نخوداب غوره، شوربا، آش آلوچه و شله بریان زیره ... 

از دیگر  غذاهای سنتی استان اصفهان به شمار می آیند.

 قلمکاری
پس از آنکه شهر اصفهان به پایتختی صفویان انتخاب شد، هنرمندان 
و صنعتگران از اقصی نقاط ایران به این شهر روی آوردند و به تولید و 
عرضه محصوالت مختلف پرداختند. یکی از این هنرها، قلمکــاریست. 
که هر یك نقـش و نگار زیبا و  در این هنر با استفــاده از قالب های ویژه 
دلنشینی دارنــد، نقش اندازی بــر روی پارچه صورت می گیرد. این هنر 
که در این دوره بیشتر  گونه  در عصر صفویه به اوج خود رسید. بدان 

پارچه های  از  مردانه  و  زنانه  لباس های 
قلمکار تهیه می شد.

فراوان  شهرت  عهد  آن  در  ها  پارچه  این   
داشتند. نقش های قلمکار در ابتدا شامل 
و  اسلیمی  همانند  ایران  سنتی  نقوش 
گل های چند پر مجلسی برگرفته از  مینیاتور 
می شد. اما در اواخر دوران قاجار با تحولی 
که در نقاشی آن زمان به وجود آمد، عده ای 
بر آن شدند تا نقاشی های عامیانه و مردمی 

کنند و به جای استفاده از نقش های  رایج آن روزگار را نیز وارد قلمکار 
کنند.  سنتی از نقوش مذهبی یا حماسی آن زمان در قلمکار استفاده 
کنار  در  شد.  ابداع  قهوه خانه ای  قلمکار  پارچه های  ترتیب  بدین 
نیز به وسیله هنرمندان قلمکار  به  این پارچه ها پرده های مذهبی 
اطهار،  ائمه  حماسه های  و  جنگ ها  شرح  از  پرده هایی  آمد.  وجود 
به خصوص حماسه ساالر شهیدان زینت بخش تکایا و حسینیه ها و 
مساجد شدند و قلمکاری های اصفهان در شهرهای دیگر نیز طالبان 
کاشان و  فراوان یافت. شهرهای بزرگ و مهمی مانند شهر ری و یزد و 
کرمان عالوه بر پرده های مذهبی و تصاویر قهوه خانه ای،  سیرجان و 
که  خریدار جانماز، سفره، رومیزی، دستمال و انواع لباس هایی شدند 
در اصفهان تهیه می شد. با پیروزی انقالب و تاسیس رشته های هنر 
در دانشکده هایی مانند دانشگاه فارابی، به استادان سنتی این هنر 
توجه و از تجربیات آنان بهره برداری شد. از اساتید معروف و مشهور 
که  گیاهی و عطریان هستند  قلمکاری اصفهان مرحومین پورصناعی، 
گرفته  آثار آنان طی نمایشگاه های متعدد در معرض بازدید عموم قرار 

جانشینسازمانبسیج،جزایردفاعیکشوررا
ازدیگرعناصرمهماردوهایراهیاننورعنوان
کردوگفت:اعزاماساتید،نخبگانودانشجویان
برای طالیی فرصت کشور دفاعی جزایر به
آشناییآنهاباجزایرایرانوموقعیتدریایی

آنمحسوبمیشود.
دانشجویی نور راهیان ملی قرارگاه جلسه
شهیدعلمالهدی،باموضوعهماهنگیارتقای
راهیاننوردانشجوییسال94باحضورسردار
علیفضلی،جانشینسازمانبسیجوفرمانده
قرارگاهمرکزیراهیاننورسپاهوبسیج،سید
وزارت اجتماعی فرهنگی معاون هاشمی ضیا
و بهداشت وزارت فرهنگی کل مدیر علوم،
دستگاههای سایر فرهنگی معاونان از جمعی

آموزشعالیوبسیجدانشجوییبرگزارشد.
جانشین فضلی سردار جلسه، این ابتدای در
سازمانبسیجوفرماندهقرارگاهمرکزیراهیان
اجرایی آییننامه ابالغ از بسیج و سپاه نور
راهیاننوردانشجوییکشورکهازجانببنیاد
و مقدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ
شده تنظیم کشور نور راهیان مرکزی ستاد
است،خبردادوگفت:اینآییننامهبهفرمانده
معظم مقام نمایندگی نهاد رییس قوا، کل
رییس بهداشت، وزیر دانشگاهها، در رهبری
ابالغ دانشگاهی جهاد رییس و آزاد دانشگاه
دانشگاههای همه به است قرار و است شده

کشورنیزابالغشود.
این اجرای چگونگی نحوه درخصوص وی

نیروهای در ما کرد: خاطرنشان آییننامه
شود می صادر که را ابالغیهای هر مسلح،
الزماالجرامیدانیموتصورمنایناستکه
ابالغشدنآییننامهاجراییاردوهایراهیان
دانشگاهها و وزارتخانهها همه در نیز، نور

اجراییخواهدشد.
سردارفضلیدرادامهسخنانخودیادآورشد:

دیروزجلسهراهیاننوردریارادربندرعباسو
جزیرههرمزداشتیموبهحمداهللشرایطبرای

اعزامدانشجویانبهاینمناطقوجوددارد.
جانشینسازمانبسیجهمچنینجزایردفاعی
راهیان اردوهای ازدیگرعناصرمهم را کشور
نخبگان اساتید اعزام گفت: و کرد عنوان نور
فرصت کشور دفاعی جزایر به دانشجویان و

و ایران جزایر با آنها آشنایی برای طالیی
موقعیتدریاییآنمحسوبمیشود.

ویبایادآوریاینموضوعکهدرششمینسال
ازاعزامراهیاننوردریاییقرارداریم،تصریح
کرد:نیرویدریایینیزدراینششسالتمام
از نفر هزار 150 تاکنون و بوده کار پای قد

راهیاننوردریاییبهرهمندشدند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور کشور؛

اعزام به جزایر دفاعی کشور، از عناصر مهم اردوهای راهیان نور است

گفت: با آغاز حرکت انقالب اسالمی، انقالبیون  حاجی جمالی 
با  شاهنشاهی،  رژیم  با  مبارزه  پیشگامان  آن  راس  در  و 
ترسیم  را  خود  آرمان های  نهج البالغه  و  قرآن  به  مراجعه 
منبع  دو  این  از  را  انقالب  شاخصه های  و  مفاهیم  و  کردند 

کردند. ارزشمند اخذ 
با  تبلیغات اسالمی شهرستان نطنز  اداره  کارشناس فرهنگی 
کرد: باید با بهره گیری  اشاره به ایام اهلل دهه مبارک فجر اظهار 
از فضای انقالبی و معنوی ایام اهلل دهه فجر، بتوانیم زمینه 
کریم و نهج البالغه و سخنان حضرت علی بن  گرایش به قرآن 
ابیطالب )ع( و بهره گیری بخش وسیع تری از آحاد مردم را از 

اینها داشته باشیم.
انقالب اسالمی،  آغاز حرکت  با  افزود:  مجتبی حاجی جمالی 
انقالبیون و در راس آن پیشگامان مبارزه با رژیم شاهنشاهی 
ترسیم  را  خود  آرمان  های  البالغه  نهج  و  قرآن  به  مراجعه  با 
منبع  دو  این  از  را  انقالب  شاخصه های  و  مفاهیم  و  کردند 

کردند. ارزشمند اخذ 
و  بود  باطل  و  حق  محور  علی)ع(  حضرت  کرد:  تصریح  وی 
فریاد  نهج البالغه  واژه های  تک  تک  در  را  عدالت  این  جلوه 

مردم  و  کم  حا رابطه  نسبت  تبیین  به  کرات  به  آن  در  و  زده 
را  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  صحیح  شیوه  و  پرداخته 
با  اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  کارشناس  است.  کرده  ترسیم 
یادآور شد: نهج البالغه  ح در نهج البالغه  آرمان مطر به  اشاره 
حکومت  به  نهادن  گردن  و  ستم  و  ظلم  نفی  حق گرایی،  به 
ضرورت  جامعه،  در  فقر  نفی  تجمل گرایی،  نفی  طاغوت، 
کمان، ضرورت تحقق امر به معروف و نهی از  نظارت و نقد حا
که  منکر در جامعه و… می پردازد؛ اینها سخنان انسانی نبود 
کسی  کاخ شیشه ای رویاهای خود باشد؛ بلکه آرمان های  در 
که بار مسئولیت اداره یک جامعه عظیم را بر دوش خود  بود 

کرد. تحمل و در راه تحقق این اهداف جانفشانی ها 
وی با اشاره به فرازی از سخنانی رهبر معظم انقالب در این 
گفت: معظم له نهج البالغه را تالی قرآن و جامع ترین و  باره 
و  می کند  بیان  انسان  زندگی  حیات  برای  کتاب  معتبرترین 
شیعیان  وظیفه  فقط  نه  را  البالغه  نهج  احیای  جهت  بدین 

بلکه وظیفه همه مسلمان ها بر می شمارد.
در  )ع(  علی  حضرت  آرمانی  جامعه  افزود:  جمالی  حاجی 
ماست؛  جامعه  دردهای  درمان  داروی  امروز  البالعه،  نهج 

اسالم  از  کج روانه  و  منحرفانه  تعبیرهای  همچون  دردهایی 
آزمندی  و  قرآن، درد حرص طلبی  به ظاهر  قالب تمسک  در 
در  اعتمادبه نفس  حس  نبود  و  تقلید  درد  امروز،  جهان  در 
ایمان  و  معنویت  از  دوری  درد  تکبر،  و  غرور  درد  جوانان، 
کردن حقیقت به پای مصلحت،  راستین به پروردگار، درد فدا 
همچون  ستمگر  و  جبار  رژیم های  و  حکومت ها  وجود 
استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و نظایر آن؛ با تمسک به 
که با  نهج البالغه راه نجات برای ما میسر می شود، همچنان 
انقالب سال ۵۷ اتفاق افتاد. وی در پایان درخصوص برنامه 
با  انس   ،۸۹ فجر  قرآنی  ح های  طر اجرای  به  نیز  قرآنی   های 
با  انس  محافل  برگزاری  و  قرآنی  زندگی  سبک  قرآن،  معانی 
از  بعد  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره  گذشته  سال های  در  قرآن 
کشور  ماه رمضان دهه فجر، دومین فضای عمومی در سطح 
ظرفیت  این  از  باید  و  می شود  قرآن  متوجه  دل ها  که  است 
در جهت توسعه فعالیت ها و برنامه های قرآنی هم به لحاظ 
فنون تالوت و هم بهره گیری از محتوای قرآن در جهت سبک 

گام برداشت. زندگی اسالمی 
منبع: صاحب نیوز

معارف و رگدشگری 

مدیر  کل میراث فرهنگی استان

کارگروه مرمت بازار تاریخی 
قیصریه اصفهان تشکیل شد

فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
تشکیل  از  اصفهان  استان 
تاریخی  بازار  مرمت  کارگروه 

قیصریه خبر داد.
کیمیای وطن و به  گزارش  به 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل 
استان  فرهنگی  میراث  کل 
الهیاری  فریدون  اصفهان، 
و  مرمت  ح  طر از  بازدید  در 
شورای  اعضای  حضور  با  که  قیصریه  تاریخی  بازار  بهسازی 
سازمان  کارشناسان  استان،  فرهنگی  میراث  کل  اداره  فنی 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان و تنی چند از اعضای 
کرد: مرحله اول  هیئت امنای بازار قیصریه همراه بود، عنوان 
که شامل:  ح عظیم مرمت بازار تاریخی قیصریه اصفهان  طر
رطوبت(،  )دفع  کش  نا کانال  ایجاد  از:  اعم  بازار،  کف سازی 
فروشگاه های  ورودی  مناسب سازی  سازی،  زیر  اصالح 
کف فرش بازار  بازار، مرمت نمای داخلی دیواره های بازار و 
است، از ورودی میدان امام تا راسته بازار چیت سازها اجرا 

می شود.
بازار  این  در  موجود  حساسیت های  به  توجه  با  افزود:  وی 
کشور و همچنین  نفایس ملی  از  یکی  به عنوان  که  تاریخی 
شمار  به  اصفهان  امام  میدان  جهانی  مجموعه  از  بخشی 
شورای  کارشناسان  و  ناظران  از  متشکل  کارگروهی  می رود، 
و  بهسازی  و  نوسازی  سازمان  کارشناسان  کل،  اداره  فنی 
همچنین نمایندگان بازاریان بر چگونگی مرمت بازار نظارت 

خواهند داش.
ح در چندین  کرد: با توجه به اجرای این طر الهیاری تصریح 
کل انجام می پذیرد،  که با مصوبه شورای فنی اداره  مرحله 
بازار،  مختلف  بخش های  شرایط  با  متناسب  کارگروه  این 
ح عظیم  راهکارهای مرمتی خود را برای ادامه روند این طر

کرد. ارایه خواهد 
شمالی  محور  در  قیصریه  تاریخی  بازار  است  ذکر  شایان 
و  شده  واقع  جهان(  )نقش  امام  میدان  جهانی  مجموعه 
و  سلجوقی  دوران  اصفهان  اتصال  محور  صفوی  عصر  در 
اصفهان صفوی به شمار می رفت. برخی محققان معتقدند 
به  و  کیلومتر    30 از  بیش  طول  به  تاریخی  عظیم  بازار  این 
آن  در  اصفهان  شهر  مختلف  بخش های  در  مسقف  صورت 
گسترده شده بود. با این وصف در حال حاضر حدود  دوران 
گذشت بیش از  که با  8  کیلومتر از این بازار تاریخی باقی مانده 
4 سده، همچنان فعال و پویا به حیات خود ادامه می دهد 
کز مهم تجاری فالت مرکزی ایران به شمار می  و یکی از مرا

رود.

کرمان خبر داد: شهردار 

 بازگشایی قدیمی ترین 
کرمان مدرسه 

تجهیز  و  بازسازی  روند  اتمام  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
عنوان  به  مکان  این  گفت:  کرمان  حیاتی  مدرسه 
آغاز را  خود  کار  کرمان  مردم  فرهنگ  و  تاریخ   موزه 

کند.  می 
در  حیاتی  مدرسه  اظهارداشت:  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
حال  به  مدتها  که  بود  بنایهایی  از  یکی  کرمان  قدیم  بازار 
که  خود رها شده و در حال تخریب بود اما طبق تصمیمی 
با  مکان  این  بازسازی  شد  گرفته  کرمان  استاندار  توسط 
میراث  کارشناسان  نظارت  تحت  و  کرمان  شهرداری  تالش 

فرهنگی آغاز شد.
و  رسیده  پایان  به  بنا  این  مرمت  کار  کنون  ا هم  افزود:  وی 
کرمان  فرهنگ  و  تاریخ  موزه  عنوان  به  و  است  شده  تجهیز 

بازگشایی می شود.
کرمان ادامه داد: این بنا در چند فاز مختلف و تغییر  شهردار 
تبدیل  گردشگران  بازدید  از مکانهای اصلی  به یکی  کاربری 
کرمان به تصویر  خواهد شد و فرهنگ و آداب و رسوم مردم 

کشیده می شود.
خریده  شهرداری  توسط  بنا  این  داد:  ادامه  وی 
هزینه  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  دو  و  ایت  شده 
شده بنا  مرمت  هزینه  نیز  میلیارد  یک  و  بنا  این   خرید 

 است.
کارشناسان زبده  کار زیر نظر  بابایی ادامه داد: تمام مراحل 
انجام  شهرداری  کارشناسان  روزی  شبانه  تالش  و  میراث 
قلب  در  مند  آبرو  ای  موزه  تاسیس  آن  نتیجه  و  است  شده 

کرمان است. بازار 
گفت: استحکام بخشی، مرمت بدنه ساختمان و درها  وی 
از  حتی  و  شد  انجام  سنتی  مصالح  با  موزه  های  پنجره  و 
بندی  قالب  دقیقا  که  شد  استفاده  موزه  این  در  آجرهایی 

آجرهای اصلی بودند.مهر
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طول  در  گر  ا گفت:  اصفهان  جمعه  امام 
داشته ،  وجود  ریزش هایی  انقالب 
نمونه  که  داشته  وجود  نیز  رویش هایی 
آن شهدای مدافع حرم و جوانانی انقالبی 
که حتی پس از دوران جنگ متولد  هستند 

شدند.
طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت اهلل 
سال   8 جانبازان  از  جمعی  دیدار  در 
و  امام  خط  داشت:  اظهار  دفاع مقدس 
)ص(  کرم  ا پیامبر  خط  همان  رهبری، 
و  گروه ها  و  است  معصومین  )ع(  ائمه  و 
که تشکیل شده، تنها بازی سیاسی  احزابی 
گروه   2 تنها  قرآن  آیات  براساس  که  است 
یا  انقالبی  دارند؛  وجود  اسالمی  کشور  در 

ضد انقالب.
باید  باشد،  انقالبی  هرکس  افزود:  وی 

براساس  و  رهبری  فرامین  به  پای بند 
خداوند  که  کند  عمل  اساسی  قانون 
اسالم  پیامبر  به  خطاب  قرآن  در 
حکم  برابر  در  اینان  گر  ا فرمود:  )ص( 
می دهند،  انجام  که  قضاوت هایی  و 
حکم  نیاوردند ،  ایمان  کردند،  اختالف 
تو فصل الخطاب است و همه مخالفان 

و موافقان، باید تسلیم باشند.
اهتمام  بر  کید  تا با  اصفهان  امام جمعه 
تسهیالت  ایجاد  برای  مسئوالن  بیشتر 
از  قشر  این  رفاه  راستای  در  مناسب 
مقام  به  رسیدن  کرد:  بیان  جامعه 
به  خداوند  بزرگ  لطف  جانبازی، 
قبال  در  نتوانستیم  ما  گر  ا و  شماست 
انجام  درستی  به  را  خود  وظیفه  شما 
سبب  ما  بی ادبی های  این  دهیم، 

را نسبت  کفران نعمت شما نشود و شما 
به الطاف الهی دل سرد نکند.

با  کرد:  تصریح  روایتی  بیان  با  وی 
سخت ترین  اعمال،  فضیلت ترین 
شما  مقام  و  اجر  بنابراین  آن هاست؛ 
شما  و  است  باالتر  شهدا  به  نسبت 
گلوله جنگ  همچنان صدمات و ترکش و 
را  تحمل می کنید . آیت اهلل طباطبایی نژاد 
با  ارتباط  مشکالت،  اثر  بر  هیچ گاه  گفت: 
انقالب  این  گر  ا که  نکنید  سست  را  خدا 
برکت خون شهدا و شما  به  حفظ شده، 
انقالب  طول  در  هم  گر  ا است؛  جانبازان 
نیز  رویش  بوده ایم،  ریزش هایی  دارای 
که نمونه آن شهدای مدافع  وجود داشته 
که حتی  انقالبی هستند  حرم و جوانانی 

پس از دوران جنگ متولد شدند.

 دبیر علمی جشنواره شعر نماز و نیایش استان یزد 
اظهار داشت: اولین جشنواره شعر نماز استان یزد 
»به افق عشق«، طی فراخوانی در موضوعات »نماز 
معراج عاشقانه انسان«، »نماز پیام عاشورا«، »نماز 
جمعه تجلی حضور«، »نماز جماعت ترنم وحدت«، 

»نماز در سنگر 8 سال دفاع مقدس«،»نماز 
نمازهای  »جلوه  آن«،  تربیتی  آثار  و 

عید  و  فطر  »عید  عاشورا«،  ظهر 
در  و  نماز«  »یاوران  و  قربان« 
شعر  کالسیک،  شعر  بخش های 
کودک و نوجوان، رباعی و بخش 

و  »نماز  موضوعی  محور  با  ویژه، 
و  »نماز  و  محراب«  شهید  سومین 

جان باختگان فاجعه منا«، پذیرای 220 
کدگذاری  شعر از شاعران استان بود؛ این آثار پس از 
داوران  اختیار  در  جشنواره،  این  دبیرخانه  توسط 
محترم قرار گفت و نتایج آن اعالم شد. عالیه مهرابی 
و  اسالم  مبین  دین  کید  تا به  توجه  با  داد:  ادامه 
گیری  اهتمام اهل بیت دربرپایی فریضه نماز، بهره 

از زبان هنر، در جهت تولید آثار فاخر در این زمینه 
ضروری به نظر می رسد؛ شعر با بهره مندی از زبان 
رسا و زیبایی های لفظی و معنوی خویش، می تواند 
مثل  مختلف  زوایای  از  فریضه  این  به  پرداختن  با 
نماز ظهر عاشورا، نماز در هشت سال دفاع مقدس، 
فرهنگ  ترویج  در  و...  زندگی  سبک  و  نماز 
وی  باشد.  داشته  موثری  نقش  نماز 
جشنواره  این  در  کرد:  نشان  خاطر 
و  کودک  شعر  بخش  افزودن  با 
فاخری  آثار  تا  شد  تالش  نوجوان، 
نماز  فرهنگ  ترویج  راستای  در 
نوجوان  و  کودک  سنی  گروه  برای 
بخش  در  همچنین  و  شود  تولید 
بودیم.  خوبی  بسیار  آثار  شاهد  نیز  رباعی 
دبیر علمی جشنواره شعر نماز و نیایش استان یزد 
کرد: انشاءاهلل در اختتامیه این مراسم  خاطرنشان 
که 28 دی ماه بعد از نماز مغرب در محل سالن برق 
شهید عباسپور برگزار خواهد شد، شاهد شعرخوانی 

شاعران برگزیده استان باشیم؛

کل  ستاد  مفقودان  جستجوی  کمیته  فرمانده 
پیکرهای  آغاز عملیات تفحص  از  نیروهای مسلح 
در  تحمیلی  جنگ  سال  هشت  شهدای  مطهر 
باقرزاده،  محمد  سید  سردار  داد.  خبر  اروند  جزایر 
کل  ستاد  مفقودین  جستجوی  کمیته  فرمانده 

جستجوی  عملیات  گفت:  مسلح  نیروهای 
پیکرهای مطهر شهدای عملیات کربالی 

۴ با همکاری وزارت راه و شهرسازی، 
با  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
جزایر  در  خرمشهر  بندر  پشتیبانی 

اروند آغاز می شود.
نام  به  عملیات  این  کرد:  اظهار  وی 

که  زنگنه بسیجی دالوری  فرزاد  شهید 
کردستان عراق  اخیرا در عملیات تفحص در 

به شهادت رسید، نام گذاری شده است.
کل  ستاد  مفقودین  جستجوی  کمیته  فرمانده 
نیروهای مسلح، با اشاره به اینکه ۹ جزیره در اروند 
افزود:  شد،  خواهند  تفحص،جستجو  تیم  توسط 
عملیات  که  است  جزیره ای  اولین  ام الرصاص، 

تفحص در آن آغاز می شود و پس از  آن هشت جزیره 
دیگر جستجو می شود.

کار به این شکل است  کرد: ترتیب  باقرزاده تصریح 
خط  از  خرمشهر،  بندر  از  تفحص  تیم  روز،  هر  که 
تالوگ مرز بین المللی عبور داده می شوند و پس از 
کاوش  و  جستجو  به  منطقه  در  استقرار 
باز  بندر  به  شبانگاه  و  می پردازند 

می گردند.
وی با بیان اینکه این عملیات 
و  بندر  کل  اداره  پشتیبانی  با 
انجام  خرمشهر  دریانوردی 
انتقال  با  افزود:  می شود، 
یک  با  مهندسی  دستگاه های 
ج به سواحل مجاور اروند رود  فروند بار

در عراق، عملیات آغاز می شود.
کل  ستاد  مفقودین  جستجوی  کمیته  فرمانده 
کرد: در نظر داریم تمام  نیروهای مسلح خاطرنشان 
گانه  که در جزایر ۹  موانع پدافندی پنج گانه عراق را 

کنیم.  کاوش  وجود دارد 

در دیدار با جمعی از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس مطرح شد؛ 

شهدای مدافع حرم، نمونه بارز رویش انقالب اسالمی هستند

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسالمی عنوان کرد:

نهج البالغه، الهام بخش آرمان های انقالب اسالمی

 « گردشگری « گردشگری

بخشی از خاطرات شهید شاهرخ ضرغاملطیفه قرآنیلطیفه جبهه ای 

بسم رب الشهدا
ما   به  بودیم  رفته  عراقی  اسرای  اردوگاره  به  که  اول 

کردن نداره؛ کسی حق ورزش  گفتند 
مامور  کرد؛  ورزش  رفت  بچه ها  از  یکی  روز  یه   
در  و  جلو  اومد   دید،  را  صحنه  این  تا  عراقی 
برای  بود،  دستش  در  کاغذ  و  خودکار  که  حالی 
گفت: و  آمد  جلو  دوستمون  اسم   نوشتن 

 مااسمک؟ 
یعنی، اسمت چیه؟

گچ پژ .  گفت :  که شوخ طبع بود، برگشت   رفیقمون هم 
کاری  کنید تا چند دقیقه اون مامور عراق هر  باور نمی 
گذاشت و  کرد،  کنه، نتونست ول  کرد این اسم رو تلفظ 

رفت و ما همین طور می خندیدیم.

که در شب قدر، هزار مرتبه سوره »إنا أنزلناهُ«،   شخصی شنید 
باید خواند؛ آن شب هزار مرتبه سوره مبارکه را خواند. متاسفانه 
که  را دیدند  او  القدر می خواند؛ صبح آن روز،  لیلة  أنزلنا فی  إنا 
گفتند: چرا چنین  تسبیح در دست دارد و می گوید ُه ُه ُه ُه.  به او 

می گویی؟ 
کنون دارم جبران می کنم. گفت: دیشب ُه إنا انزلناه را نگفته ام، ا

»»»»»»»»
بچه ها بهلول را اذیت می کردند و به او سنگ می زدند. بهلول 
برای فرار از دست آنان به خانه ای پناه برد. تا وارد شد، مردی را 
گفت: )یاذا القرنین اّن یاجوج  گیسوی بلند دید و بی درنگ  با دو 
و  شاخ،یاجوج  دو  صاحب  األرض()ای  ِفی  ُمفِسدون  ماجوج  و 
ماجوج در زمین فساد می کنند بیا مالی در اختیارت قرار بدهیم 

تا میان ما و آن ها سدی قرار دهی؟
گیسو بلند خوشش آمد؛ برخاست؛ در  را بست و به او پناه  مرد 

داد.

کهݤݤݤ  بچهݤݤݤ  میݤݤݤ کرݤݤݤدݤݤݤ.ݤݤݤ  کاݤݤݤرݤݤݤ  فرݤݤݤوݤݤݤشیݤݤݤ  مشرݤݤݤوݤݤݤبݤݤݤ  توݤݤݤیݤݤݤ  وݤݤݤ  بوݤݤݤدݤݤݤ  تهرݤݤݤاݤݤݤنݤݤݤ  گندݤݤݤهݤݤݤ الݤݤݤتݤݤݤ 
کاری از دست  بوده، باباش می میره.خودش می مونه و مادرش. 
طاقچه  توی  بود  گذاشته  رو  خونه  نمی یومد.سند  بر  هم  مادر 
بره  باید  و  کرده  دعوا  می دونست  می زدند،  زنگ  کالنتری  از  تا 
و  شناختنش  می  همه  کالنتری،  رفت  می  وقتی  بیاره.  بیرونش 
برات  که  پسر  این  مادر شاهرخه.خیلی ها می گفتند:  گفتند:  می 
گریه  نمازها  کنی؟!!!مادر سر  نمی  نفرینش  چرا  نذاشته،  آبرو 
)عج(  زمان  امام  سرباز  رو  من  بچه   خدایا  گفت:  می  و  کرد  می 
گرفت؛  می  خنده شون  مادر  دعای  این  از  ها  خیلی  بده؛  قرار 
کجا و امام زمان  می گفتند: بچه قمارباز و مشروب خور و مست تو 
بودند...  گرفته  نادیده  رو  مادر  دعای  اثر  انگار  اما   )عج(کجا؟!!!! 
سال ۵۷ همراه انقالب، درون شاهرخ هم انقالبی به پا شد؛ توبه 
کارستون؛  کرد  کاری  کرد و شد عاشق امام خمینی؛ رفت جبهه و 
عراقی ها تا می فهمیدند شاهرخ توی منطقه عملیاتیه، تنشون 
گذاشته بود تا اینکه باالخره  می لرزید. صدام برا سرش جایزه بزرگی 
توی یه عملیات شهید شد. پیکرشم برنگشت. انگار می خواست 

کنه...   حضرت زهرا )س( براش مادری 

آغاز عملیات تفحص پیکر مطهر شهدا در جزایر اروندبه افق عشق برگزار شد
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حرف های خود را از ۳ صافی عبور دهید!
شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت:

 گوش کن، می خواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به تازگی درباره 
تو می گفت

همسایه حرف او را قطع کرد و گفت:
 قبل از اینکه تعریف کنی، بگو آیا حرفت را از میان سه صافی گذرانده ای 

یا نه؟
گفت: کدام سه صافی؟

- اول از میان صافی واقعیت. آیا مطمئنی چیزی که تعریف می کنی، 
واقعیت دارد؟

گفت: نه؛ من فقط آن را شنیده ام. شخصی آن را برایم تعریف کرده است.
سری تکان داد و گفت:

پس حتما آن را از میان صافی دوم، یعنی خوشحالی گذرانده ای. یعنی 
چیزی را که می خواهی تعریف کنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، 

باعث خوشحالی ام می شود.
گفت: دوست عزیز، فکر نکنم تو را خوشحال کند.

- بسیار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمی کند، حتما از صافی سوم، یعنی 
فایده، رد شده است. آیا چیزی که می خواهی تعریف کنی، برایم مفید 

است و به دردم می خورد؟
- نه، به هیچ وجه! 

همسایه گفت: پس اگر این حرف، نه واقعیت دارد، نه خوشحال  کننده 
است و نه مفید، آن را پیش خود نگهدار و سعی کن خودت هم زود 

فراموشش کنی.

 از بین بردن لکه های روی لباس نوزاد
برای پاک کردن لکه از روی لباس نوزاد باید ابتدا آن ها را با آب 
سرد بشویید. بسیاری از لکه ها، به ویژه لکه شیر اگر زود شسته 
شوند، به راحتی با آب از بین می روند. حتی لکه هایی که مدتی 
روی لباس مانده اند هم، اگر در آب خیسانده شوند تا حد زیادی 
پاک می شوند. برای پاک کردن اثر لکه روی لباس نوزاد، می توان 
از یک فرچه نرم و مقدار کمی صابون استفاده کرد. این کار باید 
به  است  این صورت ممکن  غیر  در  انجام شود چون  آرامی  به 

پارچه آسیب برسد. 
قبل از خشک شدن لباس نوزاد مطمئن شوید لکه به طور کامل 
از بین رفته است. اگر مقداری از لکه باقی مانده بود، از شوینده 

قوی تری استفاده کنید. 
برای از بین بردن لکه لباس هایی مانند کهنه و لباس های زیر 
که به طور مستقیم با پوست بچه تماس دارند، از شوینده قوی 

استفاده نکنید. 
قبل از شست وشوی لباس نوزاد، به برچسب راهنمای لباس توجه 

کنید.
«« لکه های چرب و روغنی

درصورت ریختن روغن بچه، کرم و پماد روی لباس نوزاد، ابتدا 
مقدار اضافی آن را بردارید. سپس برای جذب روغن، روی لکه را 
با نشاسته ذرت یا پودر تالک بپوشانید و بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 
کننده ها  پاک  از  لکه  ماندن  باقی  کنید. در صورت  پاک  را  آن 
را  لباس ها  سپس  و  کنید  استفاده  چندمنظوره  محلول های  و 

بشویید.

 ساخت اولین تراشه رایانه ای 
بیولوژیکی جهان

سیماس نیم رسانای اکسید فلزی مکمل، در واقع یکی از رده های اصلی 
مدارهای مجتمع محسوب می شود که در سال ۱998 به صورت حسگر 
ثبت تصویر جایگزین سی سی دی در دوربین های دیجیتال شد و بعدا 
در ساخت میلیون ها ریزپردازنده و حافظه در دنیای کامپیوتر به صورت 

تراشه های سیماسی مورد استفاده قرار گرفت.
پروفسور کن شپارد، مدیر گروه تحقیقاتی مذکور در دانشگاه کلمبیا و 
تیم همراهش، برای اولین بار توانسته اند تا پردازش بیولوژیکی را ایزوله 
کنند و از آن برای قدرت بخشیدن به مدار الکتریکی استفاده کنند و این 

مشابه تولید انرژی برای استفاده درگوشی ها و رایانه هاست.
آن ها سیستمی مجهز به یک غشای دو الیه لیپیدی )ترکیب آلی حاوی 
هیدروکربن در آب نامحلول و در حالل غیرقطبی محلول( حاوی یون های 
طبیعی ابداع کردند تا از طریق آن بتوان به مولکول های موجود به نام 
ATP )آدنوزین تری فسفات( برای اولین بار در جهان، قدرت و انرژی داد. 
 ATP، کوانزیمی است که انرژی شیمیایی را بین سلول های زنده منتقل 

می کند.
در واقع محققان غشای لیپیدی را به درون مدار الکتریکی سیماس دار متصل 
کرده و با پمپ های یونی، به آن قدرت دادند. پمپ های یونی نقشی شبیه 
ترانزیستور را ایفا می کنند. سیستم ابداعی درون یک آی سی نصب شده 
 و برای ایجاد انرژی الزم درون پمپ های یونی روی مدار الکتریکی سوار 

می شوند.

من هم مثل خیلی آدم های دیگر، سال های زیادی از زندگی ام را نفهمیده 
بودم که آرامش درونی یک انتخاب است. مطمئن نیستم چه فکر می کردم. 
شاید باور نداشتم که کسی بتواند یک آرامش درونی ماندگار داشته باشد. 

می دانستم که احساس آرامش خودم همیشه موقت بوده است.
سخت  موقعیت های  است.  داشته  زیادی  نشیب های  و  فراز  من  زندگی 
زیادی برایم پیش آمده بود که باید با آنها کنار می آمدم. فکر می کنم باور 
داشتم که آرامش درونی را فقط قدیس ها و راهب ها می توانند به دست 
آورند یا آنهایی که زندگی تارک دنیا را انتخاب می کنند که الزم نیست با 

مشکالت روزمره، دست و پنجه نرم کنند.
بودم و نمی دانستم وقتی همیشه مشکلی در  در دنیای خودم سردرگم 
زندگی  خودم یا آن هایی که دوستشان دارم وجود دارد، چطور می توانم 

به آرامش برسم.
در  که  است  منفی  چیزهای  سراسر  دنیا  که  بود  این  تصورم  واقع،  در 

روزنامه ها می خوانم، در تلویزیون می بینم و از دیگران می شنوم.
اخبار   - می کنند  درگیر  را  شما  احساسات  که  هستند  چیزهایی  این ها 
زن گمشده ای که به قتل رسیده، تراژدی بچه ای که توسط یک راننده 
مست کشته شده، تعداد آدم های بی خانمان، سونامی که جان هزاران نفر 

را می گیرد و …
بعد ماجراهایی که به خانه خودم نزدیک ترند؛ شوهر دوستم که به سرطان 
مبتال شده و پزشک ها گفته اند تا سه ماه دیگر بیشتر زنده نیست، پدرم 
که دچار فراموشی شده، ازدواج دوستم که در حال فروپاشی است، همه 

اتفاقاتی که قلبم را جریحه دار می کنند.
می کردم  حس  که  کنترلی  با  احساساتم  هم،  شخصی  ام  زندگی  در 
عروسک  حس  می رفت.  پایین  و  باال  دارم،  خوشبختی ام  و  شادی  روی 
خیمه شب بازی را داشتم و بارها و بارها از خودم می پرسیدم: »چطور وقتی 

احساساتم باال و پایین می رود، می توانم آرامش قلبی داشته باشم؟«
باور داشتم که احساساتم مهم  نگاه می کنم، می دانم که  به عقب  وقتی 
بودن  زنده  از  بودن بخش مهمی  احساسی  آیا  اینها گذشته،  از  هستند. 
باعث می شدند  و  بودن می دادند  واقعی  به من حس  نیست؟ احساسات 

بتوانم با دیگران همدردی کنم.
دلم  نداشتم.  خوبی  احساس  وقت ها  بیشتر  خودم،  وجود  عمق  در  اما 
مشکالت  همه  از  می خواست  دلم  نباشم.  احساسی  آن قدر  می خواست 
زندگی ام خالص شوم، به عصبانیت ها و حرف های دیگران واکنش نشان 

ندهم و در قلبم آرامش داشته باشم.
نیاز شدیدی بود برای تغییر دادن وضعیت یا متوقف کردن چرخه منفی 

اتفاقات که به نظر می رسید کنترل روابط و زندگی من را در دست گرفته 
است. 

باور دارم که این تصمیم بود که مدام در ذهن و قلبم چرخ می خورد و 
جستجوی معنوی من را پیش برد و کمکم کرد باوجود همه مشکالتی که 

در زندگی ام بود، یک روش زندگی آرامش بخش تر کشف کنم.
می دانستم که همان طور که ماه ها و سال ها پیش می روند، در تصمیمم 

برای تغییر روش زندگی ام مصمم تر می شدم.
چند سال پیش بود که باالخره توانستم به آرامش درونی برسم که با تغییر 
احساساتم یا مشکالتم در زندگی تغییر نکند. می دانم که مجموعه ای از 

تغییرات بود که من را به آنجا رساند.
باور اینکه دیگران دوستمان دارند

با درک اینکه اتفاقات منفی دوران کودکی باعث می شود احساس کنیم 

کسی دوستمان ندارد و اعتماد به نفسمان پایین بیاید، سعی کردم حقیقت 
را درباره خودم کشف کنم. این چیزی نبود که باور داشتم درست است.

باور اینکه دیگران دوستمان دارند از شناختن خودمان سرچشمه می گیرد؛ 
مرتکب  که  اشتباهاتی  خاطر  به  دیگران  یا  خودمان  نکردن  قضاوت  از 
می شویم و از تفکرات هر روز که باعث می شود عشقی بدون شرط برای 

چیزی بزرگتر از خودمان احساس کنیم.
کنترل و تغییر افکارمان  

یک زمانی باور داشتم که هیچ کنترلی روی فکرهایم ندارم؛ چون هیچ وقت 
فکر نمی کردم که افکار را می توان تغییر داد. بعد شروع کردم به متمرکز 
شدن بیشتر بر افکارم و متوجه شدم بیشتر چیزهایی که به آن فکر می کنم 

احساس واقعی ام نبودند.

فقط با توجه کردن به فکرها، می توانیم ببینیم که خیلی از آن ها مبتنی 
بر ترس یا قضاوت هستند. چون بدون هیچ مقاومتی می آیند و می روند؛ 
مشکل  دچار  زندگی هایمان  طول  در  ناخودآگاه  صورت  به  ما  بیشتر 
می شویم چون باور داریم که ما همان فکرهایمان هستیم. وقتی پدیدار 
دربرابرشان  یا  نمی کنیم  نگاه  آن ها  به  اصال  می شوند،  غیب  یا  می شوند 
مقاومت نمی کنیم. با قبول کردن آن ها، به آن ها اجازه می دهیم اعتقادات 

و باورهایمان درباره خودمان و زندگی مان را شکل دهند.
وقتی شروع به تشخیص آنها کنید، می توانید تغییرشان دهید. وقتی ببینید 
افکارتان تا چه اندازه با احساس واقعی شما متفاوت هستند، می توانید فکر 

دیگری را جایگزین آن در ذهنتان کنید.
مهربان بودن

با دیدن و حس کردن مهربانی دیگران، می فهمیم که تا چه اندازه این 
مهربانی ها در زندگی روزمره مهم هستند. در برخورد با تماس های تلفنی 
مسئله ساز، مثل فردی عصبانی که آن طرف خط است، می توانیم تصمیم 

بگیریم که مهربان باشیم.
وقتی دوستی از شما می خواهد در کاری کمکش کنید، می توانید تصمیم 

بگیرید که به مهربانانه ترین صورت ممکن به او پاسخ دهید.
وقتی کسی برای کمک مالی از شما تقاضا می کند، می توانید با مهربانی به 
این تقاضا پاسخ دهید. مشخص است که زمان هایی هست که نمی توانید 
نیاز طرف مقابل را برآورده کنیم؛ اما وقتی هم وسیله الزم برای برآوردن نیاز 

او را نداریم، »نه« گفتن با مهربانی بهترین انتخاب است.
گاهی  اوقات رد کردن مهربانانه، برای کمک کردن برای رشد فردی دیگران 
بسیار مهم است و به آن ها این امکان را می دهد که درس های مهمی برای 

زندگی شان بگیرند. 
با  می توانیم  می کند،  غیبت  می شناسیم،  که  کسی  درباره  کسی  وقتی 
انتخاب  با  نپذیریم.  را  آنها  بحث  به  وارد شدن  و  باشیم  مهربان  سکوت 
مهربانی، اجازه می دهیم که انرژی مثبت از ما به دیگران هم سرایت کند 
ترتیب،  این  به  به ما جلوگیری می کند.  انرژی منفی  نزدیک شدن  از  و 
ارتباطی با نفس واالی خود برقرار می کنیم و می فهمیم که مهربان بودن 

واقعا تا چه انداز ه خوب است.
وارد کردن تمرین پذیرش به زندگی روزانه

که هست  آنچه  بتوانید  که  است  این  واقعی  آرامش  احساس  رمز  شاید 
را بپذیرید. پذیرش یعنی صدای نفستان را می شنوید و آن را رد کنید. 
اینکه بدانید تنها کسی که می توانید تغییر دهید، خودتان هستید کمکتان 

می کند این کار را انجام دهید.

دانشگاه  دانشمندان  جدید  تحقیقات  نتایج 
ریدینگ انگلیس حاکی از آن است که جویدن 
ناخواسته  افکار  از  را  ذهن  می تواند  آدامس 
می آید  پیش  زیادی  زمان های  کند.  منحرف 
تکرار  انسان  ذهن  در  فکر خاصی  یا  آهنگ  که 
صورت  سختی  به  آن  از  خالصی  و  می شود 
که  دریافته اند  محققان  اکنون  اما  می گیرد؛ 
برای  ساده ای  راه حل  می تواند  آدامس  جویدن 
یافته ها، جویدن  این  باشد.بر اساس  این معضل 
آدامس می تواند همچنین برای جلوگیری از عود 
خاطرات آزاردهنده در مغز استفاده شود. به گفته 
اکثر  پژوهش،  این  ارشد  مولف  بیمان«،  »فیل 
برای دوره های  را  این حالت  است  مردم ممکن 

کنند؛  تجربه  دقیقه ای  چند  شاید  و  کوتاه مدت 
برخی نیز ممکن است این افکار مزاحم را برای 

چندین روز داشته باشند که این امر به به شدت 
خسته کننده و گاهی فلج کننده است.

شرکت کنندگان در این پژوهش به چند آهنگ 
تا به  از آن ها خواسته شد  گوش کردند؛ سپس 
بار یادآوری،  با هر  این آهنگ ها گوش نکنند و 
آدامس  که  افرادی  دهند.  فشار  را  کلید  یک 
از سایرین این کلیدها  می جویدند، بسیار کمتر 

را فشار می دادند.
به گفته محققان، دخالت در سخنرانی درونی   
از روش جویدن  از طریق یک نسخه پیچیده تر 
آدامس، ممکن است به طور گسترده ای کاربرد 
برای  بیشتر  تحقیقات  به  اما  باشد؛  داشته 
عالیم  با  مقابله  در  آن  بودن  سودمند  مشاهده 
است.  نیاز  مشابه  اختالالت  و  اجباری  وسواس 
 Experimental این پژوهش در مجله نتایج 

Psychology منتشر شده است.

کردن خانه نحوه تمیز 

مرتبا  و  است  آلوده  شما  خانه  محیط  می کنید  فکر  اگر 
یا  باکتری  بیمار می شوند، شاید دلیل آن  اعضای خانواده 

ویروس هایی است که در خانه رشد کرده اند.
فرش،  شامپو  تی،  یک  دارید  نیاز  شما  که  چیزی  همه  
حاال  است.  اسپری  بطری  و  کاغذی  دستمال  دستکش، 

می توانید با جرم ها خداحافظی کنید.

««ضدعفونی کردن حمام
از مواد ضدعفونی کننده برای سطوح سخت مانند زمین و 

کاشی استفاده کنید.
روی  دستور  مطابق  و  تهیه  ضدعفونی کننده  محلول  یک 
را  تمامی سطوح سخت  روی  کنید.  استفاده  آن  از  بسته 
یک  از  حاال  زمین.  و  سقف  مانند  بزنید،  ضدعفونی کننده 
را خوب  وان و کاشی ها  و  ماده  سفیدکننده کمک گرفته 
برای  سفیدکننده  همان  از  می توانید  شما  کنید.  تمیز 
فرنگی، خطوط  توالت  صندلی،  روی  جرم های  ازبین بردن 
پرده، جای مسواک و همه  وسایل پالستیکی و سرامیکی 
استفاده کنید. مطمئن باشید دستشویی و  آینه به خوبی 

تمیز شده اند.
زیر  نواحی  آب  و  باشید  داشته  خاصی  توجه  کاشی ها  به 
دوش را کامال تخلیه کنید؛ زیرا در این نواحی باکتری ها 

دوباره تشکیل  می شوند و رشد می کنند.

««ضدعفونی کردن کوچک ترین فضاها
زیر میز، گوشه  کشوها، سطوح نرم زیر مبل یا صندلی و 
نواحی اطراف آویز چراغ های سقفی و پنکه را کامال تمیز 
یا  ویروس  خانه  از  فضایی  هیچ  در  که  طوری  به  کنید؛ 

باکتری باقی نماند. 
روی فرش ها، پرده ها، تشک، مبلمان و موکت ها را دوبار در 
ماه جارو بزنید تا هیچ گونه باکتری و آلودگی ای باقی نماند. 
اشیا متحرک مانند اسباب بازی های پارچه ای یا پالستیکی 

نیز باید هر چند وقت یکبار تمیز شوند.

««ضدعفونی کردن سقف ها
سقف را به وسیله یک پارچه یا جارو تمیز کنید. در زمان 

تمیز کردن سقف روی زمین و مبلمان را بپوشانید.
را  خود  خانه   سقف های  و  برسد  عید  تا  نباشید  منتظر 
تمیز کردن خانه صحبت  مورد  در  که  زمانی  کنید.  تمیز 
می کنیم اغلب ما منظورمان تمیز کردن وسایل و نقاطی 
به  نسبت  مواقع  بیشتر  در  در دسترس هستند.  که  است 
به  آغشته  پارچه   یک  از  بی توجه ایم.  کردن سقف ها  تمیز 
ضدعفونی کننده استفاده و آن را سر یک جاروی بلند وصل 
کنید. حاال با کمک جارو سقف را تمیز کنید. در زمان تمیز 

کردن سقف روی زمین و مبلمان را بپوشانید.

««ضدعفونی کردن مواد غذایی خام
برای شستن سبزیجات چند ثانیه در ترکیب آب و سرکه یا 

لیمو بشویید تا برای مصرف مناسب باشند.
عواملی  مهم ترین  از  یکی  خام،  غذاهای  کردن  ضدعفونی 
است که باید رعایت شود تا مطمئن باشید غذایی بهداشتی 
می خورید. قبل از مصرف میوه و سبزیجات آن ها را خوب 
راحت  آن ها  روی  آلودگی  و  گل  از  کار  این  با  بشویید، 

می شوید.
در  ثانیه  چند  برای  را  آن ها  که  است  این  کار  بهترین   
ترکیب آب و سرکه یا لیمو بشویید تا مطمئن شوید برای 
مصرف مناسب هستند. در زمان تمیز کردن گوشت خام، 

ماهی یا مرغ حتما از آب لیمو و نمک استفاده کنید.

««ضدعفونی کردن مواد غذایی فرآوری شده
بسته های برخی مواد غذایی مانند پنیر، گوشت و ماست 

باید قبل از استفاده کامال خشک شوند.
به  نیازی  کنید  فکر  شاید  شده،  فرآوری   غذاهای  درباره 
که  است  این  حقیقت  اما  نیست؛  آن ها  کردن  ضدعفونی 
)حتی  شوند.  تمیز  گاهی  باید  نیز  غذایی  مواد  این  حتی 
اگر در بسته های ضد آب به فروش رسیده اند(. زمانی که 
آن  درب  باشید  مطمئن  می دارید،  نگه  را  مواد  این گونه 
محکم بسته شده است و جایی برای نفوذ رطوبت یا هوا 
بسته های  روی  محلول ضدباکتری  هیچ گونه  ندارد.  وجود 
غذا اسپری نکنید. بسته ها و بطری های برخی مواد غذایی 
از  قبل  باید  ماست،  و  شده  فرآوری  گوشت  پنیر،  مانند 

استفاده با یک حوله کامال خشک شوند.

 آیا دندان های سفید و  براق 
می خواهید؟

شکل  مرواریدی  سفیدی  آیا   
دندان هایتان را به دلیل لکه های 
ازدست  تیره،  زرد  یا  خاکستری 

داده اید؟
دندان های  سن،  رفتن  باال  با 
دست  از  را  خود  سفیدی  شما 
می دهند؛ اما با روش های ساده ای 
یا  غذاها  بعضی  خوردن  مثل 

نوشیدنی ها و استفاده از دهان شویه، می توانید سفیدی دندان هایتان 
را حفظ کنید.

مانند  خانگی  دندان  سفیدکننده های  از  استفاده  با  شما 
افتاده،  مد  از  قدیمی  داروهای  حتی  یا  نوار  خمیردندان،کیت، 
می توانید از شر لکه های سطحی خالص شوید. این محصوالت که در 
داروخانه ها هستند، به روشن کردن به مرور دندان ها کمک می کنند. 
خمیر دندان با استفاده از مواد شیمیایی که دارد لکه های سطحی را 
حذف می کند اما برای لکه های عمیق تر ممکن است نیاز به مراجعه 

به دندان پزشک داشته باشید.
می توانید  می کنیم،  پیشنهاد  شما  به  که  نکاتی  این  از  استفاده  با 

لکه های دندانتان را برطرف و سفیدی دندان هایتان را حفظ کنید.
کیت های سفیدکننده دندان

کیت های سفیدکننده دندان حاوی کاربامید پراکساید هستند که 
و سطحی  عمیق  لکه های  دو  هر  می تواند  و  می باشد  سفیدکننده 
را حذف و سفیدی طبیعی دندان را حفظ کند. اگر شما لکه های 
سفیدی  به  می تواند  کیت  این  دارید،  دندانتان  روی  رنگ  قهوه ای  
دندان شما کمک کند. کیت ها به شکل های مختلفی هستند؛ در 
سطح  به  کوچک  برس  یک  با  را  پراکسید  ژل  کیت ها،  از  بعضی 
دندان هایتان می مالید و در برخی دیگر، این ژل به شکل قالب دندان 
شماست. روزی ۴۵-۳۰ دقیقه از این نوار استفاده کنید و تا یک هفته 

ادامه دهید تا لکه ها از بین بروند.
نوار سفیدکننده دندان

این نوار به شما کمک می کند تا از شر لکه های دندان خالص شوید.
این نوار بسیار باریک و تقریبا نامریی است و با یک ژل سفید مبتنی 
بر پراکسید پوشش داده  شده است. شما باید از این نوار چند دقیقه 
در روز به  مدت یک هفته یا بیشتر استفاده کنید تا لکه ها از بین 
بروند؛ البته نتایج در چند روز قابل مشاهده هستند؛ ولی باید حداقل 
یک سال استفاده از این نوارها را ادامه دهید. نوار سفیدکننده به اندازه 
کیت های سفیدکننده قوی نیستند؛ اما استفاده از آن ها آسان تر است.

شست وشو با خمیردندان سفیدکننده
خمیردندان و ژل های شست وشو به از بین بردن لکه های سطحی 
کمک می کنند؛ زیرا بسیاری از این محصوالت حاوی مواد ساینده 
که  درعین حال  هستند؛  جرم زدا  عوامل  و  شیمیایی  مواد  خفیف، 

دندان ها را سفید می کنند، رنگ طبیعی دندان را تغییر نمی دهند.
داروهای خانگی

بعضی از مردم هنوز مایلند برای سفیدی دندان، جوش شیرین را با 
مسواک به دندانشان بمالند. همچنین، برخی از مواد غذایی مانند 
کرفس، سیب، گالبی و هویج باعث تولید مقدار زیادی بزاق می شوند 
که به شستن مواد غذایی باقی مانده از دندان کمک می کند. جویدن 
آدامس بدون قند یک عمل پاک سازی دندان است و همچنین باعث 

تولید بزاق در دهان می شود.
 مراجعه به دندان پزشکی

شما ممکن است تعداد زیادی از فرآیندهای دندانی مانند باند، پر 
کردن، روکش، تاج و پل انجام داده باشید؛ سفید کردن دندان در 
دندان پزشکی باید بااحتیاط انجام شود. سفیدکننده دندان نمی تواند 
محصوالت مصنوعی دندان و دندان مصنوعی را سفید کند؛ به منظور 
مطابقت دندان هایتان با یکدیگر می توانید در دندان پزشکی، دندانتان 

را روکش کنید.
مرتبا به دندان پزشکی مراجعه کنید؛ تکنیکی مثل جرم گیری به از 

بین بردن لکه های دندانی کمک می کند.
نوشیدنی و مواد غذایی

)مینای  بیرون دندان  همان طور که شما سالخورده می شوید، الیه 
خارجی  عوامل  به  نسبت  شما  دندان  و  می رود  بین  از  دندان( 
این مهم است که سعی کنید  به همین دلیل  حساس تر می شود. 
از غذاها و نوشیدنی هایی که رنگ دندان را تغییر می دهند، استفاده 
نکنید. سفید کردن دندان اغلب برای داشتن لبخندی زیبا ضروری 

است.
اجتناب از سیگار کشیدن

نه تنها سیگار کشیدن برای سالمتی کلی شما مضر است، بلکه برای 
لکه های  باعث  تنباکو  و  توتون  می باشد.  مضر  نیز  دندان  سفیدی 
نفوذ  دندان  مینای  چاله  و  به شیار  که  دندان می شود  در  قهوه ای 
می کند. لکه توتون و تنباکو با مسواک زدن به سختی حذف می شود. 
سیگار کشیدن طوالنی مدت این لکه ها را نیز بیشتر تثبیت می کند. 
سیگار کشیدن باعث بوی بد دهان و التهاب لثه )بیماری لثه( و خطر 

ابتال به بسیاری از انواع سرطان می شود.
اجتناب از نوشیدنی هایی که رنگ دندان را تغییر می دهند

مراقب آنچه که می خورید باشید. بعضی غذاهای رایج می تواند باعث 
تغییر رنگ دندان شوند. یک راه آسان برای اینکه بدانیم چه چیزی 
می تواند روی دندانمان لک ایجاد کند، وجود دارد. راه تشخیص این 
است که هر چیزی که بتواند یک تیشرت سفید را لکه دار کند، روی 
دندان نیز می تواند لکه ایجاد کند. به عنوان مثال قهوه، چای، نوشابه و 
آبمیوه روی دندان لک می اندازد؛ البته با سرعت خیلی کمی این کار 
را انجام می دهند، اما هرچه که شما سالخورده تر شوید، سرعت ایجاد 
تغییر رنگ توسط آن ها بیشتر می شود. البته این به آن معنی نیست 
که آبمیوه ، چای و … ننوشید؛ بلکه بعد از نوشیدن این ها دهان و 

دندانتان را آب کشیده و بشویید.
که رنگ دندان را تغییر می دهند  اجتناب از غذاهایی 

زغال اخته، تمشک و چغندر برای سالمتی بسیار مفید هستند؛ اما 
رنگ دندان را به  مرور زمان تغییر می دهند، برای جلوگیری از تغییر 
رنگ دندان ها، بالفاصله بعد از اینکه این میوه ها یا سبزیجات رنگ دار 

را خوردید، مسواک بزنید و با آب، دهان و دندانتان را بشویید.

««  دانستنی های نوزادان ««حکایت  «« سالمت ««ارسار خانه داری  
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 هرکس آبروی مومنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.
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از لنز دوربین 

پیشگیری از بازگشت افکار مزاحم به مغز با آدامس جویدن

آرامش فکر، توانایی کنار آمدن با مشکالت است


