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انتخابات و پیوند نامبارک 
قدرت و ثروت  

بخشݥݥ سوݥݥمݥݥ ۲ݥݥ
چرا بعضی از صاحبان قدرت در مقابل ثروتمندان 
اما جواب سالم و سؤال یک  کمر خم می شوند؛  تا 
ُمراجع را نمی دهند و حاضر نیستند، لحظه ای با او 
هم کالم شوند؟ آیا این روحیه حکایت از نوعی جهل 
و نزدیک شدن به دوران جاهلیت نیست؟ مگر نه 
با  افراد  شخصیت  عصرجاهلیت  در  که  است  این 
ثروت سنجیده می شد؛ خدای متعال در آیه شریفه 
کرد و  را فاقد اعتبار اعالم  ۳۷ سوره سبا این معیار 

معیار جدید را جایگزین فرمود: 
»و مااموالکم و ال اوالدکم بالتی تقربکم عند نا زلفی 
اال من آمن و عمل صالحًا فاولئک لهم جزاء الضعف 

بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون.«
مقرب  ما  نزد  را  شما  هرگز  فرزندانتان  و  اموال   
عمل  و  بیاورند  ایمان  که  کسانی  جز  نمی سازد، 
کارهایی  که برای آنان در برابر  صالحی انجام دهند 
پاداش مضاعف است و آن ها در  انجام داده اند  که 

غرفه های بهشتی در نهایت امنیت خواهند بود. 
اتقیکم«؛  عنداهلل  کرمکم  ا »ان  فرمودند:  نیز  و 

گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
به  قدرت،  و  ثروت  از  را  شخصیت  معیار  اسالم  لذا 
که  کسانی  و  داد  تغییر  صالح  عمل  و  تقوا  و  ایمان 
معیارها  این  به  باید  می گیرند  قرار  امور  مسند  در 
گر معیار ایمان، تقوا و عمل صالح شد،  کنند؛ ا توجه 
هزینه های  اختالس،  مالی،  فساد  گرفتاری های 
بی جا، ریخت وپاش بیت المال، دادن بیت المال به 
گذشت از جرایم تخلفات اربابان ثروت   ارباب ثروت، 

نخواهد بود...

حضور گسترده در انتخابات،خلق حماسه ای دیگر
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انتخابات و پیوند نامبارک 
قدرت و ثروت  

بخشݥݥ سوݥݥمݥݥ ۲ݥݥ
چــرا بعضــی از صاحبــان قــدرت در مقابــل ثروتمنــدان 
کمــر خــم می شــوند؛ امــا جــواب ســام و ســؤال یــک  تــا 
ُمراجــع را نمی دهنــد و حاضــر نیســتند، لحظــه ای بــا 
او هــم کام شــوند؟ آیــا ایــن روحیــه حکایــت از نوعــی 
جهــل و نزدیــک شــدن بــه دوران جاهلیــت نیســت؟ 
کــه در عصرجاهلیــت شــخصیت  مگــر نــه ایــن اســت 
ــا ثــروت ســنجیده می شــد؛ خــدای متعــال در  افــراد ب
آیــه شــریفه ۳۷ ســوره ســبا ایــن معیــار را فاقــد اعتبــار 

کــرد و معیــار جدیــد را جایگزیــن فرمــود:  اعــام 
نــا  »و مااموالکــم و ال اوالدکــم بالتــی تقربکــم عنــد 
زلفــی اال مــن آمــن و عمــل صالحــًا فاولئــک لهــم جــزاء 

ــوا و هــم فــی الغرفــات آمنــون.« الضعــف بمــا عمل
مقــرب  مــا  نــزد  را  فرزندانتــان هرگــز شــما  و  امــوال   
کــه ایمــان بیاورنــد و عمــل  کســانی  نمی ســازد، جــز 
برابــر  در  آنــان  بــرای  کــه  دهنــد  انجــام  صالحــی 
کــه انجــام داده انــد پــاداش مضاعــف اســت  کارهایــی 
امنیــت  نهایــت  در  بهشــتی  غرفه هــای  در  آن هــا  و 

بــود.  خواهنــد 
اتقیکــم«؛  عنــداهلل  کرمکــم  ا »ان  فرمودنــد:  نیــز  و 
گرامی تریــن شــما نــزد خــدا بــا تقواتریــن شماســت.
لــذا اســام معیــار شــخصیت را از ثــروت و قــدرت، بــه 
کــه  کســانی  ایمــان و تقــوا و عمــل صالــح تغییــر داد و 
ــه ایــن معیارهــا  ــد ب ــد بای در مســند امــور قــرار می گیرن
ــح  ــار ایمــان، تقــوا و عمــل صال ــر معی گ کننــد؛ ا توجــه 
اختــاس،  مالــی،  فســاد  گرفتاری هــای  شــد، 
بیت المــال،  ریخت وپــاش  بی جــا،  هزینه هــای 
از  گذشــت  ثــروت،  اربــاب  بــه  بیت المــال  دادن 

بــود. ثــروت  نخواهــد  اربابــان  جرایــم تخلفــات 
خــط  فرزنــد   و  ثــروت  معیــار  بــر  قــرآن  وقتــی   
و  ،ابولهب  هــا  ابوســفیان  ها  می کشــد،  بطــان 
بــه ســلمان  ها و ابوذرهــا  را  ابوجهل هــا جــای خــود 
از  تفــاوت  کنیــم  توجــه  می دهنــد؛  مقدادهــا  و 
قرآنــی  ک  مــا اســت.وقتی  آســمان  تــا  زمیــن 
ریاســت طلبان،  سوء اســتفاده کنندگان،  باشــد 
فرصت طلــب  افــراد  و  تملق گویــان  ثروت انــدوزان، 

داشــت.  نخواهنــد  جایگاهــی 
ک  هــا و معیارهــای الهــی بــر همــه معیارهای  یقینــا ما
ناپســند عصــر جاهلیــت قلــم بطــان می کشــد و در 
کــم می شــود، از  کــه معیارهــای دیــن حا جامعــه ای 
غوغاســاالری قومی خبــری نخواهــد بــود و بالعکــس 
کــه افــراد وابســته و اقــوام خــود را ســرکار  هــر مســئولی 
بیــاورد، از معیارهــای دینــی ســرباز زده اســت و بــه 
کــه افــراد قبیلــه و  عصــر جاهلیــت برگشــته اســت؛ چــرا 
کــه بــدون ضابطــه  قــوم او برتــری بــر دیگــران ندارنــد 
ــر قــرار باشــد  گ ــد؛ ا گیرن برمســند و جایگاه هایــی قــرار 
کار گمــارده شــوند، بایــد براســاس ضوابط  افــرادی بــه 
گزینــش عمــل شــود و همــگان در  و قانــون، آزمــون و 
گاه،  یــک ســطح آزمــوده شــوند؛ نیروهــای قــوی، آ
ک هــای ارزشــی  بادانــش الزم و از طرفــی دارای ما
کفایــت  بایــد برگزیــده شــوند و صــرف نســبت بــا مدیــر  
نمی کنــد و ایــن نوعــی جاهلیــت محســوب می شــود.
کــه در حکومــت  قومیت گرایــی همــان چیــزی اســت 
کســانی که  خلیفــه ای  عمــل می شــد و در هــر دوره ای 
ــدگان راه  ــد رون ــه ایــن عمــل ناپســند دســت می زنن ب
بیــت  تقســیم  در  می شــوند.تبعیض  محســوب  او 
گــذاری پســت  ها،حیف و میل  هــا  میــراث  المــال و وا
گریــزان  کــه بایــد امــروز از آن  حکومــت عثمــان اســت 
بــود.آری، مقــام، تکلیــف اســت نــه افتخــار ؛ وســیله 
کــه غیــر از ایــن می اندیشــد  کســی  اســت نــه هــدف و 

و عمــل می کنــد بســیار بــه خطــا مــی رود.
مولــی علــی )ع( فرمودنــد: »ان عملــک لیــس لــک 
بطعمــه و لکنــه فــی عنقــک«؛ فرمانــداری )پســت 
و مقــام( بــرای تــو وســیله آب و نــان نیســت؛ بلکــه 

گردنــت.  امانتــی اســت بــر 
کنیــم و  کنیــم، بیندیشــیم، تعقــل  لــذا خــوب نظــر 
کــه در فکــر پیونــد قــدرت و ثــروت بــرای  کســانی  از 
کســانی  بــه  نکنیــم؛  پیــروی  آینــده خــود هســتند، 
ــه مــردم هســتند  کــه خواهــان خدمــت ب روی آوریــم 
نــه دنبــال قــدرت و ثــروت و مکنــت . شــهید مظلــوم 
شــیفتگان  »مــا  فرمودنــد:  بهشــتی  دکتــر  اهلل  آیــت 
کســانی را انتخــاب  خدمتیــم و نــه تشــنگان قــدرت«؛ 
کــه عاشــق و شــیفته خدمــت بــه مــردم باشــند  کنیــم 

ــدرت. ــنه ق ــه تش ن

در نشست مطبوعاتی روسای جمهوری اسالمی 
ایران و فرانسه؛ 

تهران و پاریس در مبارزه با 
تروریسم اهداف مشترک دارند

رݥوݥســاݥیݥ جمهــوݥرݥیݥ اݥســاݥمیݥ اݥیــرݥاݥنݥ وݥ جمهــوݥرݥیݥ فرانســه پــس 
کشــور ، در جمــع  از امضــای 20 ســند همــکاری میــان دو 
کــه امضــای ایــن اســناد بیان گــر اراده  گفتنــد  خبرنــگاران 
بــرای همکاری هــای  پاریــس   - تهــران  و مصمــم  جــدی 
گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دولــت،  مشــترک اســت. بــه 
روحانــی  حســن  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســام 
رییس  جمهــوری  بــا  خــود  کــرات  مذا  ، رییس جمهــوری 
را مفیــد  بــزرگ فرانســوی  فرانســه و روســای شــرکت های 
گفــت: همکاری هــای ایــران و  کــرد و  و مطلــوب توصیــف 
کشــور روابــط علمــی  فرانســه صرفــا اقتصــادی نبــوده و دو 
کــه  بیــش از یکصــد ســال قدمــت  و فرهنگــی خــود را نیــز 
بــا اشــاره  دارد، تعمیــق خواهنــد بخشــید. دکتــر روحانــی 
بــه برگــزاری اجــاس جهانــی محیــط زیســت در فرانســه، 
اظهــار داشــت: ایــران در مســیر دســتیابی بــه اهــداف ایــن 
و  دنیاســت  کشــورهای  دیگــر  و  فرانســه  کنــار  در  اجــاس 
هســتیم.  زمینــه  ایــن  در  همــکاری  بــه  مایــل  و  مشــتاق 
گفت وگوهــای خــود بــا  رییس  جمهــوری در ادامــه دربــاره 
کــه طرف هــای  کــرد: ایــران تــا زمانــی  فرانســوا اوالنــد تصریــح 
ــه تمــام تعهــدات  ــه تعهداتشــان متعهــد بماننــد، ب توافــق ب
خــود بــر مبنــای برجــام و ضمایــم آن، پای بنــد خواهــد بــود.
کنیــم تــا  کمــک  روحانــی افــزود:  مــا بایــد بــه مــردم عــراق 
کشورشــان بیــرون براننــد و بایــد در ایــن  تروریســت ها را از 
کنیــم و  زمینــه در حوزه هــای اطاعاتــی و سیاســی همــکاری 
از مبــارزه فرهنگــی بــا ریشــه های تروریســم غافــل نشــویم که 

در ایــن زمینه هــا بــا فرانســه اتفــاق نظــر داریــم.
کــرد: مشــکل امــروز ســوریه ایــن یــا  رییــس  جمهــوری اضافــه 
ــانی  کس ــت و  ــش اس ــم و داع ــه تروریس ــت؛ بلک ــرد نیس آن ف
کــه از داعــش نفــت می خرنــد، بــه آن هــا ســاح می فروشــند و 
گروهــک تروریســتی حمایــت سیاســی می کننــد؛ ایــن  از ایــن 
عــده بایــد متوجــه باشــند کــه حقــوق بشــر و حقــوق ملت ها را 
زیــر پــا می گذارنــد. فرانســوا اوالنــد رییــس  جمهــوری فرانســه 
بــا اظهــار خوشــحالی  ایــن نشســت خبــری  نیــز در ادامــه 
کــرات و توافــق بــه  از ســفر دکتــر روحانــی بــه فرانســه، مذا
و  کــرد  توصیــف  ســازنده  و  مثبــت  بســیار  را  آمــده  دســت 
ــه نفــع دو ملــت،  گفــت:  تحکیــم روابــط تهــران و پاریــس ب
منطقــه و جهــان اســت. رییس  جمهوری فرانســه  تروریســم 
اظهــار  و  کــرد  توصیــف  گیــر  فرا و  همگانــی  خطــر  یــک  را 
داشــت: تروریســم، تنهــا دشــمن مــا نیســت؛ بلکــه بــدون 
هیــچ اســتثنایی همــه ملت هــا را مــورد حملــه قــرار می دهــد 
و معتقدیــم همکاری هــای ایــران و فرانســه می توانــد بــرای 
صلــح جهانــی و جنــگ علیــه تروریســم بســیار مفیــد باشــد.
اوالنــد گفــت:  تهــران و پاریــس در مبــارزه با تروریســم اهداف 

مشــترک دارند.
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 حریف به دنبال بازکردن 
 معبر برای تضعیف

 امت حزب اهلل است 

کنگــرݤݤݤݤهݤݤݤݤ آݤݤݤݤمرݤݤݤݤیــکاݤݤݤݤ  کــرݤݤݤݤدݤݤݤݤ:ݤݤݤݤ  کیهــاݤݤݤݤنݤݤݤݤ تصرݤݤݤݤیــحݤݤݤݤ  مدݤݤݤݤیــرݤݤݤݤ مســئوݤݤݤݤلݤݤݤݤ رݤݤݤݤوݤݤݤݤزݤݤݤݤناݤݤݤݤمــهݤݤݤݤ 
کــهݤݤ هــرݤݤ رݤݤوݤݤزݤݤ مصوݤݤبــهݤݤ اݤݤیݤݤ  کپیݤݤ بــرݤݤدݤݤاݤݤرݤݤیݤݤ اݤݤزݤݤ مجلــسݤݤ ششــمݤݤ اݤݤســتݤݤ 
علیــه ایــران را تصویــب می کنــد. بایــد مراقــب باشــیم؛ زیــرا 
ــرای تضعیــف شــورای  کــردن معبــر ب ــاز  ــه دنبــال ب حریــف ب
کیمیــای  گــزارش  اســت.به  حــزب اهلل  امــت  و  نگهبــان 
امــت  وطــن،  حســین شــریعتمداری در همایــش همدلــی 
کــه  هســتیم  روبــه رو  جریانــی  بــا  امــروز  گفــت:  حــزب اهلل 
تابلویــی ناهم خــوان بــا هویــت و شناســنامه اش برافراشــته 
اســت.وی افــزود: شــاید شــناخت ایــن جریــان و عبــور از 
کار  ترفندهــای آن دشــوار بــه نظــر برســد، امــا بــرای ایــن 
مســیر شناخته شــده ای وجــود دارد.مدیــر مســئول روزنامــه 
داد:  ادامــه  و  خوانــد  حســاس  را  کنونــی  شــرایط  کیهــان 
کــه  کســانی  ک نیســت؛  شــرایط حســاس اســت، امــا خطرنــا
ایــن شــرایط را بحرانــی می داننــد، حتمــا تــا بــه امــروز بحــران 
کــه ندانیــد  کــرد: حریــف اصــرار دارد  ندید  انــد.وی تصریــح 
گــر جایگاهمــان را نشناســیم  کــدام نقطــه قــرار داریــم. ا در 
گوهرهــای  و نگاهمــان درســت نشــود، خیلــی آســان ایــن 
مدیرمســئول  می کنیــم.  معاملــه  را  اختیــار  در  گران بهــای 
روزنامــه کیهــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه دشــمنی مــا و آمریــکا 
کــرد:  ایــن درگیــری زمانــی  بــر ســر ماهیــت اســت، تصریــح 
کوتــاه بیایــد، یــا ایــران  کــه یکــی از طرفیــن  تمــام می شــود 
دســت از اســام بــردارد یــا آمریــکا مســیر خــود را تغییــر دهــد.
شــریعتمداری افــزود: بــا پذیــرش قطع نامــه در زمــان جنــگ، 
جنــگ تمــام نشــد و تنهــا میــدان درگیــری تغییــر یافــت؛ 
کــه نفــوذ  دشــمن امــروز بیــش از همــه بــه دنبــال نفــوذ اســت 
تنهــا نفــوذ نظامــی و درگیــری نیســت.وی بــه بیــان اینکــه 
کــه دو کانــون  نفــوذ بــه معنــای نفــوذ در ســاختار نظــام اســت 
و  پرداخــت  می کنــد  دنبــال  را  تصمیم گیــر  و  سیاست ســاز 
کــرد: بایــد دروازه هــای نفــوذ را شــناخت؛ یکــی از  اضافــه 
کانــون  دروازه هــای نفــوذ بــرای دشــمن نفــوذ بــه ایــن دو 
کار سیاســت های نظــام را بــا  کــه بــا ایــن  مهــم نظــام اســت 
کیهــان  میــل خــود تطابــق می دهد.مدیرمســئول روزنامــه 
کانون هــای  بــه اینکــه یکــی از اصلی تریــن  ضمــن اشــاره 
کــرد:  تصمیم ســاز مجلــس شــورای اســامی اســت، تصریــح 
کــه  اســت  ششــم  مجلــس  از  کپی بــرداری  آمریــکا  کنگــره 
هــر روز مصوبــه ای علیــه ایــران را تصویــب می کنــد. بایــد 
کــردن معبــر  بــاز  بــه دنبــال  مراقــب باشــیم؛ زیــرا حریــف 
بــرای تضعیــف شــورای نگهبــان و امــت حــزب اهلل اســت. 
شــریعتمداری در ادامــه افــزود: نبایــد فریــب تابلــو را خــورد و 
ــد  ــراد می توانن ــرا اف ــرد؛ زی ک ــگاه  ــراد ن ــنامه اف ــه شناس ــا ب تنه
کــه خــود آن گونــه  برنــد در حالــی  کار  بــه  ارزشــی  تابلــوی 
داشــته  نظــام  در  مثبــت  ســابقه  بایــد  نماینــده  نیســتند؛  
افــراد  کــرد:  ح  کیهــان مطــر روزنامــه  باشــد. مدیرمســئول 
کــه راه مقابلــه  نفــوذی در مرحلــه اول خبرســازی می کننــد 
بــا ایــن موضــوع، بصیــرت مــردم اســت و در مرحلــه دوم، 
نظریه پــردازی بــا هــدف حاشیه ســازی را دنبــال می کننــد 
کار  کــه همچــون بمــب صوتــی عمــل می کننــد و در ایــن بیــن 

اصلــی را بــه ســرانجام می رســانند.

اخبار کوتاه یادداشت سر دبیر

انتخابات 

شــورای  کــه  را  تفکــر  ایــن  طباطبایی نــژاد  اهلل  آیــت 
گاهــی داشــته باشــد، امــا وارد اجــرا  نگهبــان فقــط بایــد آ
از  کــه  کــرد: بعضــی  را بچگانــه خوانــد و تصریــح  نشــود 
ــم  ــوز ه ــد، هن ــف بودن ع مخال ــو ــن موض ــا ای ــاب ب اول انق
کــه  بــزرگ نشــده اند؛ بلکــه بچه هــای ریــش داری هســتند 
گــزارش  بــه  اســتصوابی مخالفــت می کننــد.  نظــارت  بــا 
کیمیــای وطــن،  حضــرت آیــت اهلل ســید یوســف  خبرنــگار 
ایــن هفتــه  نمــاز جمعــه  طباطبایی نــژاد در خطبه هــای 
اصفهــان بــا اشــاره بــه نزدیکــی زمــان انتخابــات اظهــار 
کــرد: بایــد حــق و باطــل را بشناســیم تــا در مســیر انحرافــی 

قــرار نگیریــم.
نظــارت  بــا  عــده ای  مخالفــت  اصفهــان  جمعــه  امــام   
شــورای نگهبــان را بــا هــدف نبــودن اصــل نظــارت خوانــد 
نیســت؛  مــا  کشــور  مختــص  نظــارت،  مســئله  گفــت:  و 
کشــورها، نهــادی ایــن وظیفــه را بــه عهــده  بلکــه در همــه 
دارد. وی افــزود: در ترکیــه نهــاد »عدالــت و قانــون«، در 
انگلیــس »مجلــس عــوام«، در آمریــکا »مجلــس ســنا« و 
حتــی در ایــران پیــش از انقــاب نیــز »مجلــس ســنا« بــرای 
صیانــت از قانــون وجــود داشــت هــر چنــد بــه وظیفــه خــود 

درســت عمــل نمی کردنــد. 
فقــط  نگهبــان  شــورای  کــه  را  تفکــر  طباطبایی نژادایــن 

گاهــی داشــته باشــد امــا وارد اجــرا نشــود را بچگانــه  بایــد آ
ــن  ــا ای ــاب ب ــه از اول انق ک ــی  ــرد: بعض ک ــح  ــد و تصری خوان
ع مخالــف بودنــد، هنــوز هــم بــزرگ نشــده اند؛ بلکــه  موضــو
کــه بــا نظــارت اســتصوابی  بچه هــای ریــش داری هســتند 
جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  خطیــب  می کننــد.  مخالفــت 
و  خوانــد  موثــر  نظــارت  را  اســتصوابی  نظــارت  اصفهــان 

کــه  کــرد: وظیفــه شــورای نگهبــان همیــن اســت  کیــد  تا
گــر مســئله ای برخــاف اســام و قانــون بــود، قبــول نکنــد.  ا
ــه سوء اســتفاده  ــی فقیــه در اســتان اصفهــان ب نماینــده ول
و  صاحیت هــا  بررســی  در  »برائــت«  ع  موضــو از  برخــی 
گفــت:  کــرد و  ع »عــدم احــراز صاحیــت« نیــز اشــاره  موضــو
کــه  مســئله برائــت، یکــی از مســایل تخصصــی حــوزه اســت 

ج  کنیــم؛ امــا عــده ای خــار ســاعت ها در بــاره آن بحــث مــی 
کار می برنــد.  کــه حتــی آن را نمی فهمنــد، بــه  از حــوزه 

کــرد: برائــت بــرای مســایلی  کیــد  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد تا
کــه انســان از اول آن هــا را نداشــته و در ســنین باالتــر  اســت 
گــو نبــوده؛ در چنیــن  نیــز از آن مبــرا بــوده اســت؛ مثــا دروغ 
شــرایطی اصــل بــر برائــت اســت و می گوییــم ان شــاءاهلل 

گــو نیســت. هنــوز هــم دروغ 
کــه انســان از اول نداشــته   وی ادامــه داد: امــا در مســایلی 
بلکــه  گذاشــت؛  برائــت  بــر  را  شــرط  نمی تــوان  اســت، 
بایــد احــراز شــود و مســایلی از جملــه التــزام بــه اســام و 
گونــه اســت.  نماینــده ولــی فقیــه در  والیــت فقیــه ایــن 
کیــد بــر اینکــه فریــب اصــل برائــت  اســتان اصفهــان بــا تا
ــر  گ ــرد: ا ک ــح  ــد، تصری ــان برخــی را نخوری عنوان شــده از زب
کنیــم و بعــدا  کــه احــراز صاحیــت نشــده را تاییــد  کســی 
معلــوم شــود آدم نادرســتی اســت، ایــن خیانــت بــه جامعــه 

اســت. 
امــام جمعــه اصفهــان ادامــه داد: مرحــوم امــام خمینــی 
)ره( هشــدار دادنــد تضعیــف و توهیــن بــه فقهــای شــورای 
کســی بخواهــد  گــر  ا ک اســت و  نگهبــان، امــری خطرنــا
چنیــن  هســتند،  کــذا  نگهبــان  شــورای  فقهــای  بگویــد 

گیــرد. فــردی مفســد اســت و بایــد تحــت تعقیــب قــرار 

امام جمعه اصفهان:

بعضی از اول انقالب با نظارت استصوابی مخالف بودند

اســتاندار اصفهــان گفــت: نفــوذ در فرهنــگ 
و اجتماعــات بــه منظــور ایجــاد شــبهه و 
کم ســازی  ترویــج رعــب و وحشــت بــرای حا

مقوله هایــی ماننــد لیبرالیســم اســت.
کیمیــای وطــن، رســول زرگرپــور  گــزارش  بــه 

در  توحیــدی  ادیــان  بین المللــی  همایــش  هفتمیــن  در 
اصفهــان اظهــار داشــت: ادیــان توحیــدی جلوه گاهــی از 
زیبایــی مدنیــت هســتند که آبشــخور اصلــی آن ها از ســوی 

آســمان اســت.
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: حقیقــت ایــن اســت که دین 
در معنــای مطلــق آن، جوهــر زندگی ســعادتمندانه اســت و 
ــر یگانگــی توحیــد و شــأن  ــا وجــود تفاوت هــا ب پیامبــران ب

کیــد داشــتند. انســان بــه عنــوان خلیفــه الهــی تا
از اندیشــه  بــه واســطه دوری  امــروز  افــزود: دنیــای  وی 
و  اســت  خشــونت  از  سرشــار  و  معنویــت  از  تهــی  الهــی، 

می کوشــد دیگــران را از ایــن صــراط مســتقیم 
عمــل  در  را  دین ســتیزی  و  ســاخته  گمــراه 

نشــان دهــد.
زرگرپــور بــا اشــاره بــه مســئله نفــوذ فرهنگــی 
و  فرهنــگ  در  نفــوذ  کــرد:  خاطرنشــان 
رعــب و  ترویــج  و  ایجــاد شــبهه  بــه منظــور  اجتماعــات 
کم ســازی مقوله هایــی ماننــد لیبرالیســم  وحشــت بــرای حا
حقیقــت  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتاندار  اســت. 
کــه  اســت  ســرمایه ای  و  قــوت  نقطــه  توحیــدی  ادیــان 
کــرد:  تصریــح  هســتند،  آن  تکامــل  پــی  در  ســلطه گران 
ســلطه گر  کشــورهای  اســتراتژی  موثرتریــن  و  بهتریــن 
ناخواســته  یــا  خواســته  کــه  اســت  افراط گرایی هایــی 
ادیــان الهــی را درگیــر خــود ســاخته اســت و بــر مــا الزم اســت 
نــگاه  برتــری  و  ایــن همایش هــا صاحیــت  برگــزاری  بــا 

کنیــم. ثابــت  بــه دنیــا  بــر ســایر نگاه هــا  را  توحیــدی 

استاندار اصفهان:

کم سازی لیبرالیسم است نفوذ فرهنگی برای حا

کیمیــای وطــن بــه نقــل از شــیرازه،   گــزارش  بــه 
مراســم اختتامیــه جشــنواره »ترنــم بیــداری« در 
تــاالر حافــظ شــیراز برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
»آمریــکا  ســرود  خواننــده  قره باغــی  اســفندیار 
ــار  ــگ را ب ــن آهن ــو« ای ــگ ت ــه نیرن ــگ ب ــکا نن آمری
کــرد. وی قبــل از اینکــه ایــن آهنــگ  دیگــر  اجــرا 

گفــت: دوســتان، بهمــن مــاه را بــه مــن تبریــک مــی  را بخوانــد، 
گوینــد؛ چــون مــن متولــد یکــم بهمــن هســتم؛ بهمــن بــر مــن 
اســتکباری  ضــد  دنیــای  یــک  بــرای  بهمــن  نیســت،  مبــارک 
مبــارک اســت . چنــد تــا از آهنگ هــای مــن بــه عنــوان آهنــگ 
گوشــی هــا اســتفاده می شــد  ــود و  روی  پیشــواز انتخــاب شــده ب
کــه ایــن آهنــگ از لیســت  امــا ســه روز پیــش بــه مــن اطــاع دادنــد 
از  ای  مصاحبــه  در  اســت.  شــده  حــذف  پیشــواز  آهنگ هــای 
ــا  ــا اینهــا ب گفتــم: ی مــن پرســیدند: نظــر شــما چیســت؟ مــن هــم 
استکبارســتیزی مبــارزه می کننــد و مخالــف هســتند یــا بــا مــن 

ــا استکبارســتیزی  ــر ب گ ــد؛ ا مشــکل شــخصی دارن
حضــرت  افــکار  دیگــر  بــار  هســتند،  مخالــف 
کننــد. قره باغــی افــزود:  امــام را مطالعــه و مــرور 
ســید  حــاج  مرحــوم  پیشــنهاد  بــه  ســرود  ایــن 
گرفــت.  شــکل  امــام،  فرزنــد  احمدخمینــی، 
ــعر  را  ــن ش ــبزواری ای ــد س ــاج احم ــب ح ــان ش هم
ســرودند و در عــرض یــک روز ملــودی و آهنــگ آن توســط اســتاد 
ــی تنظیــم شــد و در مــدت زمــان 48 ســاعت ایــن  محمدمیرزمان

ســرود آمــاده شــد. 
خواننــده ســرود »آمریــکا آمریــکا ننــگ بــه نیرنــگ تــو« ادامــه داد: 
کــه دربــاره آمریکاســت  کار رفتــه اســت  در ایــن ســرود 4 لغــت بــه 
کــه  کــه بعــد از 30 و انــدی ســال از وقــوع انقــاب اســامی تغییــر 
نکــرده اســت، بلکــه شــدت هــم یافته اســت. دزدجهانخــواره ای، 
دیــو ســتم بــاره ای، روبــاه مــکاره ای، عقــرب جــراره ای ایــن لغــات 

کــه تغییــر نیافتــه و شــدت آن هــم بیشــتر شــده اســت. اســت 
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««  برنامه وسیع برای لحظه ورود امام. 
کمیته ویژه حفظ جان امام. ««  تشکیل 

 «« حمله به سرلشکر لطیفی رییس ژاندارمری. 
««غرب و جنوب تهران در شعله های آتش. 

گروهی از همافران دستگیر شدند.  »»
جنجــال  می خواهنــد  دســتگاه  عمــال  ««طالقانــی: 

بیندازنــد. راه  مذهبــی 
«« نمایندگان مجلس: تامین جانی نداریم.

ج و  ««رادیــو لنــدن: ایــران بــه ســرعت بــه ســوی هــر
مــی رود.  ج  مــر

در  سراســری  راهپیمایی هــای  و  تظاهــرات   »»

جریــان  »بختیــار«  علیــه  کشــور  شــهرهای  کثــر   ا
دارد. 

فــوری  تخلیــه  دســتور  آمریــکا  خارجــه  وزارت   »»
صــادر  را  ایــران  از  آمریکایــی  اتبــاع   تمامــی 

کرد. 
»بختیــار«  رژیــم  بــه  کــه  روحانیونــی  تحصــن   »»
و  یافــت  گســترش  دانشــگاه  در  هســتند،  معتــرض 
هــزاران روحانــی و اقشــار مختلــف مــردم بــه متحصنــان 

. ســتند پیو

روزشمار انقالب اسالمی 

اݡست 2ݡسىݔ حتما بخوانید!شنبه      10 بهمن ماه 139۴
حریف به دنبال بازکردن معبر برای تضعیف  امت حزب اهلل است ـــمـــاره 80 ســـــال دوم                ݡسݒ

کــه  داد  هشــدار  ایــران  ارتــش  دریایــی  »...نیــروی 
نزدیــک  دریایــی  رزمایــش  منطقــه  بــه  بیش ازانــدازه 
ســرعت  بــه  اخطــار  ایــن  پــی  در  آن هــا  و  شــده اید 

کردنــد.« عقب نشــینی 
کیمیــای وطــن، رزمایــش والیــت 94 نیــروی  گــزارش  بــه 
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، روز چهارشــنبه 
کــه شــامل محــدوده تنگــه  در منطقــه ســواحل مکــران 
هرمــز و شــمال اقیانــوس هنــد می شــود، آغــاز شــد و تــا 

دوشــنبه )12بهمــن( ادامــه خواهــد داشــت.
مرحلــه  در  اینکــه  اعــام  ضمــن  ســیاری  دریــادار  امیــر 

یگان هــای  رزمایــش  ایــن  نهایــی 
کت اندازها  موشــکی ســاحل بــه دریــا، را
عملیــات  ســاحلی  توپ خانه هــای  و 
کــرد، از اخطــار دو مرحلــه ای  خواهنــد 
ــاو موشــک انداز مونتــری از  نداجــا بــه ن
Ticonderoga-( تایکونــدروگا  کاس 

یــگان  و   )class USS Monterey
دور  بــرای  آن  همــراه  جنگنده هــای 
رزمایــش خبــر داد. از محــدود  شــدن 

در  گســترده ای  بازتــاب  مســئله  ایــن 
و  غربــی  رســانه های  باالخــص  خارجــی  رســانه های 
 )CNN( اســتکباری داشــت. شــبکه آمریکایی ســی ان ان
بــا بیــان اینکــه ایــران بــه نــاو آمریــکا و جنگنده هــای 
همراهــش دســتور داد تــا عقب بایســتند، نوشــت: »ارتش 
کــه بیــش از انــدازه بــه منطقــه رزمایش  ایــران هشــدار داد 
دریایــی نزدیــک شــده اید و آن هــا در پــی ایــن اخطــار بــه 

کردنــد.« عقب نشــینی  ســرعت 
کــه قصــد داشــت ایــن اتفــاق را بــا نزدیــک  ســی ان ان 
نیــروی  تفنگــداران  دســتگیری  ماجــرای  بــه  کــردن 
دریایــی آمریــکا داغ تــر کنــد، افزود: »اخطار روز چهارشــنبه 
ایــران فقــط از ســوی نیــروی دریایــی ارتــش بــود و یــگان 
دریایی ســپاه پاســداران در این مســئله نقشــی نداشــت!«
خبرگــزاری انگلیســی رویتــرز )Reuters( بــا اشــاره بر اینکه 
در منطقــه رزمایــش انــواع و اقســام موشــک ها شــلیک 
شــده، ناوشــکن ها و زیردریایی هــای ایــران نیــز رفــت و 

آمــد می کننــد، نوشــت:  »درپــی اخطــار نداجــا، واشــنگتن 
کنشــی بــه ایــن مســئله نشــان نــداده اســت.« هنــوز وا

 )ibtimes( پایــگاه آمریکایــی اینترنشــنال بیزنــس تایمــز
ایــران در نزدیکــی  نوشــت: »رزمایــش نیــروی دریایــی 
گاز  ــی تجــارت نفــت و  ــه یــک مســیر حیات ک تنگــه هرمــز 

می باشــد، انجــام شــد.«
کنگــره آمریــکا، هیــل )Hill( در خبــری  وبــگاه نشــریه 
کشــتی جنگــی آمریــکا و یــگان پــروازی  کــه  کــرد  کیــد  تا
ســوی  از  جــدی  اخطــار  دو  اینکــه  از  بعــد  همراهــش، 
دریافــت  اســامی  جمهــوری  ارتــش  دریایــی  نیــروی 
از  کردنــد، به ســرعت دور زدنــد و 

شــدند. دور  منطقــه 
تایمــز  واشــنگتن  روزنامــه 
اشــاره  بــا   )Washington times(
دریــادار  امیــر  صحبت هــای  بــه 
اینکــه  درخصــوص  ســیاری 
نــاو  شــدن  نزدیــک  احتمــال 
رزمایــش  منطقــه  بــه  آمریکایــی 
اطاعاتــی  مقاصــد  جهــت 
بــا  »ایــران  نوشــت:  می رفــت، 
کســازی  پا بــرای  بین المللــی  کنوانســیون  از  پیــروی 
منطقــه عملیــات بــه نــاو آمریکایــی و جنگنــده همراهــش 

داد.« اخطــار 
 free( بیکــن  فــری  واشــنگتن  تحلیلــی  خبــری  وبــگاه 
جنگــی  »تمرینــات  را   94 والیــت  رزمایــش   )beacon
کــرد و نوشــت: »در جدیدتریــن تقابــل  عظیــم« توصیــف 
جمهــوری  ارتــش  آمریــکا،  و  ایــران  دریایــی  نیــروی 
اســامی بــه نــاو یــو اس اس مونتــری هشــدار جــدی داد تــا 

کنــد.« هرچــه زودتــر منطقــه رزمایــش را تــرک 
 )timesofisrael( در ایــن میــان اما وب گاه تایمز اســراییل
نــاو  تعقیــب  بــه  »ایــران  نوشــت:  جالــب  تیتــری  بــا 
آمریکایــی بــرای خــروج از منطقــه رزمایــش پرداخــت. 
کشــتی های نیــروی دریایــی ایــران بــا مانــع شــدن دربرابــر 
تــرک عجوالنــه منطقــه  بــه  را مجبــور  آمریــکا، آن  نــاو 

کردنــد.«

اهلل  آیــت  حضــرت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
کشــور ضمــن توصیــه  نوری همدانــی در دیــدار بــا وزیــر 
کــرد:  کیــد  بــه وحــدت، انســجام و تبعیــت از قانــون تا
همــه بایــد بــا حضــور گســترده در  انتخابات، حماســه ای 

کننــد. اســامی خلق  نظــام  اقتــدار  بــرای  دیگــر 
گریــزی هــم بــه حــق شــورای نگهبــان  وی همچنیــن 
شــود؛  ضایــع  نبایــد  کســی  حــق  کــرد:  کیــد  تا و  زد 
کــه حــق شــورای نگهبــان نیــز بایــد حفــظ   همان گونــه 
کــه حــق  شــود.  ایــن مرجــع تقلیــد افــزود: همان گونــه 
بایــد  کــه  می شــود  محســوب  حق النــاس  فــرد  هــر 
نیــز  نگهبــان  شــورای  طرفــی  از  شــود،  دقــت  و  حفــظ 
کســی بی جهــت ایــن نهــاد را  گــر  حــق النــاس اســت و ا
کــرده و وظیفــه نظــارت  کــه قانــون اساســی مشــخص 
کــرد، ایــن  اســتصوابی بــرای او قایــل شــده، تضعیــف 
ج  خــار درس  برجســته  است.اســتاد  حق النــاس  هــم 
از  دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  قــم  علمیــه  حــوزه 
ســخنان خــود اظهــارات اخیــر رییــس جمهــور در پاســخ 
کــه نظــر وی را دربــاره عربســتان  بــه ســؤال خبرنــگاری 
کســی  گفــت:  کــرد و  جویــا شــده بــود، شایســته توصیــف 
کــه ایــن همــه جنایــت مرتکــب شــد تــا عذرخواهــی و 
جبــران نکنــد، قابــل گفــت وگــو نیســت.حضرت آیــت اهلل 
نوری همدانــی در ادامــه ســخنان خــود بــر لــزوم نظــارت 
کــرد. وی همچنیــن خواســتار توجــه  کیــد  بــر قیمت هــا تا
کــه دچــار حــوادث غیــر مترقبــه  بیشــتر بــه مناطقــی شــد 
ــن  ــدای ای ــت، در ابت ــی اس گفتن ــده اند.  ــیب ش ــار آس دچ
از  را  گزارشــی  نیــز،  کشــور  وزیــر  رحمانی فضلــی  دیــدار 
فعالیت هــای ایــن وزارتخانــه در عرصه هــای مختلــف 
بــه منظــور  انجــام شــده  اقدامــات  و  امنیــت  از جملــه 

کــرد. برگــزاری انتخابــات اســفندماه ارایــه 

دبیــرکل  کبیــان  کوا مصطفــی  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
مــردم  حــزب  کنگــره  چهاردهمیــن  در  مردم  ســاالری  حــزب 
شــخصیت های  و  احــزاب  کل  دبیــر  حضــور  بــا  کــه  ســاالری 
گفــت: شــورای نگهبــان  سیاســی در مجتمــع آدینــه برگــزار شــد، 
کــه  کنــد  کاندیداهــا را احــراز  کــه حتمــا صاحیــت  اصــرار دارد 
ایــن بیــن مــا می گوییــم شــما ثابــت  ایــن مشــکل اســت؛ در 
گفــت:  کاندیداهــا صاحیــت الزم را ندارنــد. وی  کــه ایــن  کنیــد 
کشــور 200 تــا 300 نماینــده دارد  شــورای نگهبــان در سراســر 
کــه ایــن  نماینــدگان بــه هــر دلیلــی ســلیقه  ای عمــل می کننــد 
کــه مــا نیــز  و حتــی اعضــای شــورای نگهبــان نیــز می گوینــد 
مردم  ســاالری  حــزب  کل  دبیــر  نیســتیم.  اشــتباه  از  مصــون 
نیروهــای  کاندیداهــا،  رد صاحیــت  در  برخــورد  کــرد:  کیــد  تا
ــه تحــزب  نخبــه را ســرخورده می  کنــد؛ ایــن برخوردهــا حتــی ب
از اعضــای شــورای مرکــزی و 12  نفــر  نیــز ضربــه می  زنــد؛ 11 
کردنــد.  صاحیــت  رد  اســتان ها  در  را  حــزب  ســفیران  از  نفــر 
کار  را صــرف  کــه ســال  ها وقــت خــود  افــرادی  ایــن  بــه  مــن 
کرده  انــد، چــه بگویــم؟ وی اظهــار داشــت: مــا نهایــت  سیاســی 
آتــی  روز  چنــد  در  وضعیــت  ایــن  کــه  می  کنیــم  را  تا شــمان 
کنــد،  گــر قــرار اســت وضعیــت معیشــتی مــردم تغییــر  برگــردد؛ ا
ــه پــای صندوق هــای رای بیاییــم و شــاید هــدف  ــد ب همــه بای
کننــد؛  کمتــر شــرکت  کــه مــردم  ایــن رد صاحیت هــا ایــن باشــد 
رهبــری  معظــم  مقــام  موالیمــان  هــدف  می  خواهیــم  مــا  امــا 
ــا  ــت: م ــان داش ــاالری بی ــزب مردم  س کل ح ــر  ــد. دبی ــق یاب تحق
کت نخواهیــم نشســت؛ مــا عنصــر سیاســت ورزی هســتیم  ســا
گــر قــرار بــود خامــوش بمانیــم، در ایــن چنــد ســال نیــز  کــه ا
ســامان  نابســامانی  ها  می خواهیــم  مــا  می کردیــم؛  ســکوت 
گونــه  ای باشــد  کنــد. نمی خواهیــم اوضــاع اقتصــادی بــه  پیــدا 
ــد مــن لیســانس  ــه مــن نامــه بنویســد و بگوی کــه یــک جــوان ب
و فــوق لیســانس دارم، امــا دســتم بــه ســفره پــدرم نمــی  رود؛ 
ــان  ــد. وی در پای ــکاری بنال ــوان از بی ــه ج ک ــم  ــت نداری ــا طاق م
کشــور اول منطقــه و دهــم  گــر می  خواهیــم  کــرد: ا خاطرنشــان 
جهــان شــویم، بایــد همــه بــه پــای صندوق هــای رأی بیاییــم 
آن قــدر  نگهبــان  شــورای  و  کنیــم  گزینــش  را  بهترین  هــا  و 
ــای  ــه رقابت ه گردون ــا از  ــای م ــه نیروه ک ــد  ــری نکن ــخت  گی س

ج شــوند. انتخاباتــی خــار

در پی آغاز رزمایش والیت 94؛

ترس رسانه های غربی از اخطار نیروی دریایی به ناو آمریکایی 
کشور؛  آیت اهلل نوری همدانی در دیدار با وزیر 

گسترده در انتخابات  حضور 
 خلق حماسه ای دیگر 

کشور اول منطقه  گر می  خواهیم   ا
 شویم، باید همه به پای 
صندوق  های رای بیاییم

اسامی نامزدهای تایید صالحیت شده برای 
 انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

در استان اصفهان 
بــرݥاݥیݥ  ثبتݥ ناݥمݥ کننــدݥگاݥنݥ  اݥزݥ  نفــرݥ  ۱۶ݥ  نگهبــاݥنݥ  شــوݥرݥاݥیݥ 
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان را در اصفهــان تاییــد 

کــرد. صاحیــت 
کیمیــای وطــن، شــورای نگهبــان  گــزارش خبرنــگار  بــه 
بــرای  اصفهــان  اســتان  ثبت نام کننــدگان  میــان  از 
پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، 16 

کــرد. نفــر را تاییــد صاحیــت 
بــر اســاس ایــن خبــر، آیــات سیدیوســف طباطبایی نــژاد، 
مقتدایــی،  مرتضــی  مهــدوی،  سیدابوالحســن 
محمــد  نمــازی،  عبدالنبــی  عبداللهــی،  عبدالمحمــود 
الهی دوســت، محســن فقیهــی، ســید  عمومــی، حمیــد 
ح زاده،  محمــود فقیهــی، شــریعتی نیاصــر، حســن مفــر
اصغــر متین پــور، عبدالرســول قاســمی، منصــور مظاهــری 

شــده اند. صاحیــت  تاییــد  خطــاط  عبداالمیــر  و 
انتخابــات پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری در 
هفتــم اســفندماه و هم زمــان بــا انتخابــات دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی برگــزار خواهــد شــد و ایــن 16 
کرســی  نفــر بــرای جلــب اعتمــاد مــردم و دســتیابی بــه 5 
رقابــت خواهنــد  بــه  در مجلــس خبــرگان  اســتان  ایــن 

پرداخــت.

کنش خواننده سرود »آمریکا! ننگ به نیرنگ تو« به حذف این آهنگ از پیشواز ایرانسل وا

که بعد از 30 سال بهترین توصیف برای آمریکاست  چهار صفتی 



دلیل افزایش قیمت طال چیست؟

گفــت: افزایــش قیمــت  رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر 
تقاضــای  افزایــش  دلیــل  بــه  اخیــر  هفتــه  در  طــا 
حــذف  و  بــود  ســهام  ریــزش  پــی  در  طــا  جهانــی 
مالیــات بــر ارزش افــزوده از طــا در قیمــت آن تاثیــری 
تابــع قیمت هــای  خ طــا و دالر  نــر کــه  نــدارد؛ چــرا 

جهانــی اســت. 
گذشــته  هفتــه  شــنبه  گفــت:  کشــتی آرای  محمــد 
کــه در طــول  قیمــت هــر اونــس طــا، 1098 دالر بــود 
هفتــه بــه بــاالی 1220 دالر نیــز افزایــش یافــت؛ ایــن 
کاهــش ارزش ســهام در  افزایــش قیمــت، ناشــی از 
کاهــش  و  نفــت  قیمــت  کاهــش  مالــی،  بازارهــای 

بــود.  دالر  ارزش 
خریــداران  شــد  باعــث  عوامــل  ایــن  افــزود:  وی 
کــه  یابنــد  افزایــش  جهانــی  بازارهــای  در  طــا 
بــه همــراه  افزایــش تقاضــا، افزایــش قیمــت را نیــز 

 دارد.
اوایــل  اینکــه قیمــت دالر در  بیــان  بــا  کشــتی آرای   
حــدود  بــه  کــه  بــود  تومــان   3615 گذشــته  هفتــه 
ــرد: ایــن  ک ــز افزایــش یافــت، اظهــار  3650 تومــان نی
افزایــش قیمــت، منجــر بــه افزایــش قیمــت ســکه شــد 
و قیمــت ســکه از 935 هــزار تومــان بــه 956 هــزار 

تومــان افزایــش یافــت.
 رییــس اتحادیــه طــا و جواهــر در بخشــی از ســخنان 
گفــت: عــده ای موضوعــات غیرکارشناســانه را  خــود 
ــا حــذف مالیــات  ــر اینکــه ب ح می کننــد؛ مبنــی ب مطــر
می یابــد  کاهــش  طــا  قیمــت  افــزوده،  ارزش  بــر 
کاهــش  یــا  افزایــش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و 
مربــوط  ارز  خ  نــر و  جهانــی  قیمــت  بــه  طــا   قیمــت 

می شود.

غ صادرات 77 هزار تن تخم مر
غ تخم گــذار از  مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران مــر
غ خبــر داد  ــا 400 تــن تخم مــر ــه 300 ت صــادرات روزان
ســودجویانی  برخــی  اخیــر  ماه هــای  طــی  گفــت:  و 
نداشــتند،  غ  تخم مــر بــازار  در  نقشــی  هیــچ  کــه 
صــادرات  بــرای  غیرمنطقــی  درخواســت های 
منافــع  راســتای  در  کــه  داشــتند  محصــول  ایــن 
از آن جلوگیــری شــده  بــازار داخلــی   ملــی و تنظیــم 

است.
امســال  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار  ترکاشــوند  رضــا   
بــه  غ  تخم مــر تــن  هــزار   77 حــدود  کنــون  تا
صــادر  عــراق  به ویــژه  مختلــف،  کشــور های 
محصــول  ایــن  صــادرات  ســهم  کــه  اســت  شــده 
بــوده تــن   400 تــا   300 حــدود  روزانــه  صــورت   بــه 

 است.
از  بیــش  ســال  پایــان  تــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی    
افــزود:  می شــود،  صــادر  غ  تخم مــر تــن  هــزار   90
در  کــه  ســودجویان  برخــی  اخیــر،  ماه هــای  طــی 
ندارنــد  نقشــی  هیــچ  غ  تخم مــر صادراتــی  بــازار 
صــورت  بــه  را  محصــول  ایــن  صــادرات  تقاضــای 
زیــاد  بســیار  مقدارهــای  و  انــدازه  در  و  غیرمنطقــی 
بــازار  تعــادل  خــوردن  برهــم  باعــث  کــه  داشــتند 
آن هــا  درخواســت  بــه  بنابرایــن  می شــد؛  داخلــی 
 توجهــی نشــد و مجــوزی بــه آن هــا بــرای صــادرات 

ندادیم.

 نعمت زاده به بانک های فرانسوی 
گفت؟ چه 

ســفر  در  کــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
بــود،  وی  همــراه  فرانســه  بــه  رییس جمهــوری 
رویکــرد  خواســت  فرانســوی  بانک هــای  از 
کنــار بگذارنــد و بــا ایــران همــکاری  محتاطانه شــان را 

. کننــد
اقتصــادی  همکاری هــای  ســرگیری  از  وجــود  بــا   
فرانســوی  بانک هــای  فرانســه،  و  ایــران  میــان 
آمریــکا  دالری  میلیــارد   9 جریمــه  هنــوز  کــه 
نقــض  دلیــل  بــه  پاریبــا  بی ان پــی  بانــک  بــرای 
بــه  کرده انــد،  حفــظ  خاطــر  در  را  تحریم هــا 
آمریکایــی  تحریم هــای  نقــض  از  نگرانــی  دلیــل 
 تمایلــی بــه انجــام مبــادالت مالــی بــا ایــران نشــان 

نمی دهند. 
گــزارش رویتــرز، محمدرضــا نعمــت زاده،  بــر اســاس 
ســخنرانی  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
فرانســه  و  ایــران  اقتصــادی  همایــش  در  خــود 
همــکاری  بــرای  مانعــی  دیگــر  کــرد:  عنــوان 
وجــود  ایــران،  بــا  فرانســوی  بانک هــای  نکــردن 
بانک هــای  گــر  ا داد:  ادامــه هشــدار  در  نــدارد. وی 
 فرانســوی فعــال نشــوند، تجــارت افزایــش نخواهــد

 یافت.
المللــی  بیــن  بانک هــای  کــرد:  اظهــار  نعمــت زاده   
بایــد  آمریــکا  نقــض تحریم هــای  از  اجتنــاب  بــرای 
کننــد: از طریــق شــعبه آمریکایــی  ســه شــرط را رعایــت 
و  اشــخاص  بــا  از همــکاری  نکننــد،  فعالیــت  خــود 
نهادهــای تحــت تحریــم خــودداری کننــد و مبــادالت 
انجــام آمریــکا  مالــی  سیســتم  طریــق  از  را   مالــی 

 ندهند.
 بــا ایــن همــه بی ان پــی پاریبــا و سوســیته جنــرال 
بانکــداران  نکردنــد.  نظــری  اظهــار  بــاره  ایــن  در 
فرانســوی می گوینــد خاطــره جریمــه بی ان پــی پاریبــا 
کهنــه نشــده و نگرانــی از اینکــه تحریم هــای  هنــوز 
قــرار  مجــازات  هــدف  دوبــاره  را  بانک هــا  مجــدد 

دهــد، مانــع از همــکاری آن هــا شــده اســت.

اخبار کوتاه

خط ســبز صادرات اصفهان- روسیه در 
کشاورزی اصفهان کار جهاد  دستور 
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مابیــن  ســبز  خــط  راه انــدازی  ع  موضــو بــه  برجــام، 
اســتان اصفهــان و روســیه بــرای صــادرات محصــوالت 
کــرد. احمــد صفــی در جلســه ای  کشــاورزی را بایــد توجــه 
ــا اشــاره  ــا حضــور سرکنســولگری روســیه در اصفهــان، ب ب
اســتان  کشــاورزی  بخــش  صــادرات  قابلیت هــای  بــه 
کــرد: پــس از اجــرای برجــام اســتفاده از  اصفهــان، اظهــار 
فضــای موجــود در راســتای بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
ادامــه  وی  اســت.  ضــرورت  امــری  اســتان  در  بخــش 
ســبز  خــط  راه انــدازی  ع  موضــو شــرایط  ایــن  در  داد: 
مابیــن اســتان اصفهــان و روســیه در راســتای صــادرات 
صیفــی،  و  ســبزی  جملــه  از  کشــاورزی  محصــوالت 
مــورد  کشــور  آن  بــه  غ  مــر تخــم  و  لبنــی  محصــوالت 
کولیــش سرکنســولگر  توجــه قــرار دارد. در ایــن نشســت 
اصفهــان  شــهر   خواهرخواندگــی  بــه  اشــاره  بــا  روســیه 
اقتصــادی  رابطــه  برقــراری  روســیه،  ســن پترزبورگ  و 
کشــاورزی در زمینه هــای مختلــف را مــورد توجــه  بخــش 
جــاری  هفتــه  کــه  جلســه ای  در  افــزود:  وی  داد.  قــرار 
گزارشــی  داشــت  خواهــم  ایــران  در  روســیه  ســفیر  بــا 
ارایــه  را  اســتان  کشــاورزی  بخــش  پتانســیل های  از 
کــرد:  اضافــه  روســیه  سرکنســولگری  کــرد.  خواهیــم 
ــادی،  ــاری می ــال ج ــه س ــت در اول و دوم فوری ــرر اس مق
کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و روســیه در تهــران 
بازرگانــان  حضــور  شــرایط  روســیه  ســفیر  و  شــود  برگــزار 
کمیســیون  ایــن  در  را  کشــور  آن  کشــاورزی  بخــش 
کــرد: پــس از تبــادل  کنــد. وی در ادامــه تصریــح  فراهــم 
کارشناســی و هماهنگــی الزم بایــد مقدمــات  نظرهــای 
انعقــاد تفاهم نامــه جهــت همــکاری دوجانبــه در بخــش 
کارخانــه  کشــاورزی فراهــم شــود. پــس از ایــن نشســت، از 
کشــت و دام  شــیر پاســتوریزه پــگاه اصفهــان، مجتمــع 
در  پارادایــس  گلخانــه ای  مجتمــع  و  نمونــه  گلدشــت 
کولیــش در  شاهین شــهر و میمــه بازدیــد بــه  عمــل آمــد؛ 
کشــاورزی  گفــت: دســتاوردهای بخــش  پایــان بازدیدهــا 
و  وســیع  بخــش،  ایــن  ظرفیــت  و  چشــمگیر  اصفهــان 
گفتنــی اســت ایــن جلســه  بــرای ماشــایان توجــه اســت. 
اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معاونــت  همــکاری  بــا 
سرکنســولگری  حضــور  کشــاورزی،  جهــاد  ســازمان 
در  خارجــه  امــور  وزارت  نماینــده  اصفهــان،  در  روســیه 
اصفهــان و معاونــان و مدیــران مرتبــط ســازمان جهــاد 
محصــوالت  صــادرات  هماهنگــی  بــرای  کشــاورزی 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــه روســیه در محــل دفتــر 
ــده  ــزار ش ــان برگ ــه در اصفه ــور خارج ــی وزارت ام  نمایندگ

است.

گازرسانی به یزد   اعتبارات 
به ۸۰ میلیارد تومان رسید

یکــی   : گفــت  یــزد  اســتاندار  میرمحمــدی  ســیدمحمد 
بــه  خاتــم،  گازرســانی  مــردم  اصلــی  خواســته های  از 
قــرار  مدنظــر  ع  موضــو ایــن  کــه  اســت  شهرســتان  ایــن 
تخصیص یافتــه  اعتبــارات  اینکــه  ضمــن  گرفتــه؛ 
بــه اســتان  سراســر  بــه  گازرســانی  پروژه هــای   بــه 

ایــن رقــم در مقایســه  کــه  ۸۰ میلیــارد تومــان رســیده   
توجــه شــایان  قبــل،  دولــت  تومــان  میلیــارد   ۳۷  بــا 

 است. 
یــزد، اســتاندار  بــا  همــراه  اســت   گفتنــی 

خانــواده   ۷۹ بــا  اســتان  مدیــران  از  هیئــت   ۲۲  
دیــدار  هم زمــان  طــور  بــه  خاتــم  شهرســتان  در  شــهید 
پروژه هــای  برخــی  از  بازدیــد  کردنــد.  گفت وگــو  و 
کشــاورزی و ... نیــز از دیگــر  عمرانــی، درمانــی، ورزشــی، 
خاتــم  شهرســتان  بــه  یــزد  اســتاندار  ســفر   بخش هــای 

بود. 
کیلومتری  خاتــم بــا ۳۵ هــزار نفــر جمعیت در فاصلــه ۲۴۰ 
کرمــان و  از مرکــز اســتان یــزد واقــع شــده و بــا اســتان های 
فــارس همســایه اســت و فرهنــگ مــردم آن آمیــزه ای از 

کرمــان و یــزد اســت.  فرهنــگ فــارس، 
ایــن شهرســتان دارای دو شــهر مهــم هــرات و مروســت 
کشــاورزی اســتان یــزد  اســت و عــاوه بــر اینکــه قطــب 
بــه شــمار مــی رود، بــا شــاخصه هایی همچــون هوبــره، 
 ... و  تاریخــی  قلعه هــای  شــادی،  بــاغ  جنگل هــای 

می شــود. شــناخته 

کشور: رییس بنیاد مستضعفان 
چهارمحال و بختیاری قطب تولید 

کشور می شود چادر مشکی 
کشــور از تبدیــل شــدن اســتان  رییــس بنیــاد مســتضعفان 
ــه قطــب تولیــد چــادر مشــکی  ــاری ب چهارمحــال و بختی

کشــور خبــر داد. در 
در  ســعیدی کیا  محمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
خبــر،  ایــن  اعــام  بــا  شــهرکرد،  جمعــه  امــام   بــا  دیــدار 
بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  حجــاب  کارخانــه  گفــت: 
ده  ســاالنه  مــدرن  آالت  ماشــین  داشــتن  اختیــار  در 
ــازار خواهــد  ــه ب ــد و روان ــر پارچــه مشــکی تولی میلیــون مت
خواهــد  تبدیــل  مشــکی  چــادر  تولیــد  منطقــه  و   کــرد 

شد.
و  صنعتــی  واحدهــای  بــه  تســهیات  ارائــه  از  وی   
کــه  ای  نامــه  باتوافــق  افــزود:  و  داد  خبــر  تولیــدی 
اســتان  اســتانداری  و  مســتضعفان  بنیــاد  بیــن 
تســهیات  تومــان  میلیــون   20 ســقف  تــا  شــد  منعقــد 
خواهــد  داده  صنعتــی  واحدهــای  بــه  زایــی   اشــتغال 

شد. 
پنجهــزار  دامــداری  احــداث  از  همچنیــن  ســهیدی کیا 
بنیــاد  کمــک  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  رأســی 
گاوداری  گفــت: راه انــدازی ســه  مســتضعفان خبــر داد و 
و  اســتان  منطقــه  دو  در  گلخانــه  احــداث  اســتان،  در 
جملــه  از  شــیدا  گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
و  مســتضعفان  بنیــاد  میــان  توافقــات  مهم تریــن 

اســت. بختیــاری  و  چهارمحــال 

اخبار کوتاه

قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در امــور بین الملل با اشــاره 
ــت:  گف ــه،  ــی در فرانس ــل و نقل ــرارداد حم ــات ۴ ق ــه جزیی ب
ــاس  ــد ایرب ــک فرون ــال ی ــفندماه امس ــان اس ــا پای ــاال ت احتم
کاشــان بــا  کشــور می شــود. اصغــر فخریــه  ۳۳۰ نــو، وارد 
نقلــی در فرانســه  قــرارداد حمــل و  بــه امضــای ۴  اشــاره 
ــا شــرکت ایربــاس منعقــد شــده  اظهــار داشــت: دو قــراداد ب
کــه یکــی از آن هــا بــه صــورت همــکاری جامــع بــا ایربــاس در 
بخــش هوایــی در مــورد مســایل مختلــف، از جملــه تعمیــر 
و نگهــداری، خدمــات و تامیــن قطعــات، مدیریــت و حتــی 
کشــور اســت. وی بابیــان  کمــک بــه وضعیــت فنــی هوایــی 
اینکــه ایربــاس قــرار اســت بــا شــرکت های دانش بنیــان 
کنــد، افــزود: برایــن اســاس، شــرکت  ایرانــی هــم همــکاری 
ــاخت برخــی  ــوان س ــه ت ک ــی  ــا شــرکت های داخل ــاس ب ایرب
قطعــات هواپیمــا را دارنــد و مــی تواننــد ایــن قطعــات را بــه 

کننــد، همــکاری می کنــد. کشــور صــادر  ج از  خــار
الملــل  بیــن  امــور  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قائم مقــام   
بــرای  می توانــد  ایربــاس  شــرکت  حتــی  داد:  ادامــه 
کننــد،  صــادر  را  محصوالتشــان  شــرکت ها  ایــن  اینکــه 
کــه ایــن شــرکت  گواهــی بگیــرد و حتــی قــرار شــده اســت 
کنــد.   فرانســوی هــم برخــی از ایــن قطعــات را خریــداری 
کاشــان بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده اســت ایــران  فخریــه 

کنــد، اظهــار  ۱۱۸ فرونــد ایربــاس از ایــن شــرکت خریــداری 
داشــت: ایــن هواپیماهــا بــه تدریــج تــا ســال ۲۰۲۳ وارد 
نیازهــای  تامیــن  بــرای  آنکــه  ضمــن  شــوند؛  مــی  کشــور 
مــا تــا ۷ ســال آینــده هــم تعــدادی از ایــن هواپیماهــا در 
کشــور خواهــد شــد. وی، عمــده  دســته های مختلــف وارد 
کــرد و  ایــن هواپیماهــا را مدل هــای ۳۲۰ و ۳۲۱ عنــوان 
ــی اســتفاده  ــرای پروازهــای داخل گفــت: ایــن هواپیماهــا ب
می شــود و حتــی بــرای پــرواز بــه کشــورهای همســایه ایــران 
هــم مناســب اســت. قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در 

امــور بیــن الملــل بــه ورود هواپیماهــای پهن پیکر به کشــور 
کــرد و افــزود: دســته دیگــر هواپیماهــای پهن پیکــر  اشــاره 
کشــورهایی ماننــد چیــن، ژاپــن و  کــه بــه  ــرد اســت  و دور ب
کانــادا و آمریــکا پــرواز خواهــد  در صــورت انجــام توافــق، بــه 
کاشــان، دســته ســوم را ورود هواپیماهــای  کــرد. فخریــه 
هواپیماهــای  داشــت:  اظهــار  و  دانســت  مــدرن  بســیار 
یعنــی  دورتــر  ســال های  از  کــه  هــم   ۳۸۰ و   ۳۵۰ مــدل 
می شــود؛ ایــران  تحویــل  و ۲۰۲۱  ســال ۲۰۱۹، ۲۰۲۰   تــا 
مخصــوص،  بانــد  بــه  نیــاز  هواپیماهــا  ایــن  کــه  چــرا   

کــه بایــد ایــن  خدمــات و تعمیرگاه هــای مخصــوص دارنــد 
شــرایط فراهــم شــود. قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در 
امــور بین الملــل بــا بیــان اینکــه تــا پایــان اســفندماه امســال 
کشــور  وارد  ایربــاس ۳۳۰  هواپیمــا  فرونــد  یــک  حداقــل 
فرونــد   ۱۵ احتمــاال  آینــده  یکســال  تــا  گفــت:  می شــود، 
کل  کشــور می شــود؛ البتــه هنــوز ارزش  ایربــاس تحویــل 
نیســت؛  مشــخص  دقیــق  طــور  بــه  ایربــاس  بــا  قــراداد 
زیــرا قیمت هــا بایــد در زمــان ســاخت براســاس امکاناتــی 
بــرای هرکــدام از هواپیماهــا انتخــاب  کــه طــرف ایرانــی 
می کنــد، تعییــن شــود. قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی 
شــرکت  بــا  دولــت  دیگــر  قــرارداد  بــه  بین الملــل  امــور  در 
گفــت: براســاس قــرارداد،  کــرد و  بوئینــگ فرانســوی اشــاره 
ایــن شــرکت فرانســوی بــا شــرکت شــهر فرودگاهــی ایــران، 
از ســهام  کــه ۶۰ درصــد  یــک شــرکت تاســیس می کننــد 
آن،  بــا  و مطابــق  اســت  ایــران  بــه  متعلــق  ایــن شــرکت 
ح توســعه فــرودگاه امــام اجرایــی می شــود؛ امــا شــرط  طــر
کــه طــرف خارجــی ۱۰۰ درصــد پــول را وارد ایــن  ایــن اســت 
کنــد تــا فــرودگاه ســاخته شــود. در همیــن حــال،  شــرکت 
پــس از ســاخت، بهره بــرداری بــه صــورت BOT خواهــد 
بــود؛ امــا اداره فــرودگاه بــه صــورت مشــترک بــا طــرف ایرانی 

می شــود. انجــام 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 

اولین ایرباس اسفندماه از راه می رسد

اداره  راه هــای  توســعه  و  ســاخت  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل 
بــه  کاشــان   - بــادرود  دوم  بانــد  گفــت: 
بهره بــرداری آمــاده  کیلومتــر   18  طــول 

 شــد. حمیدرضــا امیرخانــی طــول مســیر 
اعــام  کیلومتــر   60 را  کاشــان   - بــادرود 

کل راه و  از ایــن مســیر را اداره  گفــت: بخشــی  کــرد و 
شهرســازی اســتان اصفهــان و بخشــی دیگــر را شــرکت 
کشــور در  ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل 

دارد.  اختیــار 
کاشــان را بــه  وی احــداث بانــد دوم محــور بــادرود - 
دلیــل تــردد زیــاد وســایل نقلیــه ســنگین و نیمه ســنگین 
ضــروری  خ  خ بــه ر ر تصادفــات  ع  وقــو از  جلوگیــری  و 
دانســت و افــزود: ایــن محــور بــه لحــاظ مســیر ارتباطــی 
کاشــان و  شــمال - جنــوب و ارتبــاط بیــن شــهرهای 

اردســتان از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 

اداره  راه هــای  توســعه  و  ســاخت  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل 
بــادرود  بانــد دوم  کــرد: احــداث  تصریــح 
کیلومتــر دردســت  -کاشــان بــه طــول 20 
آمــاده  آن  کیلومتــر   18 کــه  اســت  اقــدام 
ــده، در  ــر باقی مان کیلومت ــرداری و 2  بهره ب

اســت. آســفالت  حــال 
بــادرود -کاشــان  ح و ناظــر بانــد دوم  کارشــناس طــر  
پــروژه،  فنــی  مشــخصات  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
بــا  کیلومتــر   10 طــول  بــه  دوم  قطعــه  کــرد:  بیــان 
ایــن محــور  46 هــزار و 581  ک بــرداری در  حجــم خا
ک بــرداری 187هــزار مترمکعــب  مترمکعــب و حجــم خا

 است. 
 2 کــردن  آمــاده  بــرای  الزم  اعتبــار  میــزان  وی 
بــرآود ریــال  10میلیــارد  را  باقی مانــده   کیلومتــر 

کرد.  

راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:
کاشان کیلومتر از باند دوم بادرود -  بهره برداری 18 

در  خارجی هــا  کلــه  و  ســر  کــه  حــال 
پیــدا  ایــران  خودروســازی  صنعــت 
می زننــد  دســت وپا  واردکننــدگان  شــده، 
جــذاب  شــرایط  بــا  را  خودروهــا  کــه 
وام هــای  پــای  و  بفروشــند  مــردم  بــه 
بــاز  بــازار خــودرو  بــه  کارمــزد هــم  بــدون 

شــده اســت. بیــش از ۱۰ روز از اجرایــی شــدن برجــام 
 می گــذرد. بازارهــا هنــوز هــم در شــوک های هیجانــی

 هستند. 
شــده اند  امیــدوار  اوضــاع  شــدن  بهتــر  بــه  برخــی 
تــا  زیــادی  راه  هنــوز  کــه  می گوینــد  دیگــر  برخــی  و 
مانــده باقــی  اقتصــادی  رونــق  ایســتگاه  بــه   رســیدن 

 است.
کــه برنامــه جامعــی بــرای دوران   دولــت امــا می گویــد 
کــه آثــار آن  جدیــد اقتصــاد ایــران تــدارک دیــده اســت 
البتــه از ســال آینــده در اقتصــاد ایــران نمایــان می شــود. 

تحریم هــا  قرمــز  چــراغ  میــان،  ایــن  در 
متعــددی  بهانه هــای  مدت هــا،  کــه 
و  خارجــی  ســرمایه گذاران  دســت  بــه 
کــه در نخســتین  شــرکت هایی داده بــود 
تــرک  را  ایــران  تحریــم،  آغــاز  ماه هــای 
کنــون ســبز شــده و دیگــر  کــرده بودنــد، ا
نمی تــوان هیــچ بهانــه ای را بــرای عــدم حضــور شــفاف 
و البتــه براســاس منافــع ملــی در اقتصــاد ایــران از ســوی 

پذیرفــت.  آن هــا 
کــه بســیاری از شــرکای  شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد 
کشــور آغــاز  کار خــود را بــه ســرعت در  قدیمــی ایــران، 
بــاز  جدیــد  همکاری هــای  بــرای  را  راه  و  کرده انــد 
کــه البتــه  کرده انــد. البتــه بــازار خودروهــای خارجــی نیــز 
خودروســازان  بــا  کشــور  داخــل  در  آن هــا  از  تعــدادی 
رفتــاری  تغییــرات  می شــوند،  مشــترک  تولیــد  داخلــی 

کــرده اســت. خــود را آغــاز 

قیمت خودرو

اقتصـــاد شنبه      10 بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 80نعمت زاده به بانک های فرانسوی  چه گفت؟ ســـــال دوم                ݡسݒ

قــرارداد همــکاری ایــران بــا پــژو فرانســه در حالــی در حضــور رییس جمهــور 
کــه قــرار اســت تولیــد خودروهــای پــژو ۴۰۵ و ۲۰۷ ســاماندهی  امضــا شــد 
برســند.  تولیــد  بــه  ایــران  در  ســال ۲۰۱۷  از  و خودروهــای جدیــد  شــود 
هم زمــان بــا ســفر رییس جمهــور بــه فرانســه، قــرارداد از ســرگیری همــکاری 
کراتــی طوالنــی بــه امضــا رســید. بــر  ایران خــودرو بــا پــژو فرانســه پــس از مذا
ایــن اســاس،  ایجــاد شــرکت مشــترك ایرانی-فرانســوی بــا ســهام داری 
کــه  ۵۰درصــدی هــر یــک از طرفیــن، مهم تریــن بخــش ایــن قــرارداد اســت 
بــه انتقــال تکنولــوژی بــه روز دنیــا، تولیــد محصــوالت جدیــد و همچنیــن 
اســتفاده از بازارهــای صادراتــی خواهــد انجامیــد. همچنیــن رویتــرز نیــز 
ــا پــژو فرانســه  جزییاتــی را از قــرارداد ۸۰۰ میلیــون یورویــی ایران خــودرو ب
کنونــی مدل هــای قدیمــی پــژو ۴۰۵  کــه براین اســاس، تولیــد  ــرد  ک اعــام 
ــژو ۲۰۸،  ــد پ ــد ســه خــودروی جدی ــژو ۲۰۶ ســاماندهی می شــود و تولی و پ
شــده  پیش بینــی  قــرارداد  ایــن  در   ۲۰۱۷ ســال  اواســط  از   ۳۰۱ و   ۲۰۰۸
ــا ۴۰۰  ــا ســرمایه گذاری ت اســت. شــرکت تازه  تاســیس ایرانــی- فرانســوی ب
کــه بــه طــور مســاوی از ســوی دو طــرف تامیــن می شــود،  میلیــون یــورو 
کارخانــه ای نزدیــک تهــران را بــرای تولیــد مدل هــای جدیــد پــژو یعنــی پــژو 

ــرد. ک ــد  ــازی خواه ــال ۲۰۱۷ نوس ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ از اواســط س

ــا وجــود  ــد و ب ــار از شــبکه های مجــازی ســر درآورده ان الن ارزی این ب دال
خ گــذاری و خریــد  کرده انــد و اقــدام بــه نر ممنوعیــت، بــه ایــن فضــا نفــوذ 

کانال هــای مجــازی می کننــد.  وفــروش ارز از طریــق تلگــرام و ســایر 
گســترش شــبکه های مجــازی، فعالیــت و تجــارت از طریــق ایــن  بــا 
کــه قــرار  گرفتــه اســت؛ بــه ویــژه زمانــی  کانال هــا هــم رونــق  شــبکه ها و 
گرایــش افــراد بــه  کــرد،  نیســت بــرای فعالیتــی پــول یــا مالیاتــی پرداخــت 
کار از طریــق ایــن شــبکه ها افزایــش می یابــد. ممکــن  کســب و  فعالیــت و 
اســت برخــی از فعالیت هــا از طریــق شــبکه های مجــازی بــا حساســیت ها 
ــتند  ــاغل هس ــا و مش ــی از فعالیت ه ــا بعض ــند، ام ــراه نباش ــکلی هم و مش
ــد  ــد و نحــوه فعالیــت فعــاالن آن بای ــادی برخوردارن ــه از حساســیت زی ک
کنتــرل باشــند؛ ماننــد فعالیت هــای ارزی و خریــد  حتمــا تحــت نظــارت و 

و فــروش ســکه و طــا در شــبکه های مجــازی.
در  کانال هایــی  تشــکیل  بــا  افــراد  برخــی  اخیــر،  ماه هــای  طــی   
نحــوی  بــه  جدیــد،  نرم افزارهــای  از  اســتفاده  بــا  و  شــبکه ها  ایــن 
حالــی  در  ایــن  داده انــد؛  توســعه  را  خــود  ارزی  فــروش  و  خریــد 
اینترنتــی  و  کــه هرگونــه عملیــات صرافــی در فضــای مجــازی   اســت 

ع است. ممنو

کارگــران  کــه عیــدی پایــان ســال  کارفرمایــان بــا اعــام ایــن خبــر  نماینــده 
 1.424.850 حداقــل  عیــدی،  گفــت:  می شــود،  مالیــات  مشــمول  هــم 
کثــر 2.137.275 تومــان خواهــد بــود؛ مجیــد آهنگریــان، بــا  تومــان و حدا
کارگــران در ســال 94، اظهــار داشــت:  اشــاره بــه میــزان پرداخــت عیــدی 
کثــر 2 برابــر پایــه حقــوق  کارگــران، حدا طبــق قانــون هــر ســاله عیــدی 
تومــان(  دســتمزد)712425  حداقــل  برابــر   3 از  آنکــه  شــرط  بــه  اســت 
فراتــر نباشــد. وی افــزود: بــر ایــن اســاس حداقــل میــزان عیــدی دریافتــی 
کثــر میــزان  کارگــران حداقل بگیــر 1.424.850 تومــان خواهــد بــود و حدا
کــه از حداقــل حقــوق بیش تــر دریافــت  عیــدی بــرای ســایر ســطوح شــغلی 
کارفرمایــی بــا   می کننــد، 2.137.275 تومــان خواهــد بــود. ایــن نماینــده 
کاهــش  کــم و  کارفرمایــان بــه علــت توانایــی مالــی  اشــاره بــه اینکــه برخــی 
پرداخــت  اســفندماه  و  مهر مــاه  بخــش   2 در  را  عیــدی  هزینــه ای،  بــار 
کافرمایــان نیــز بــه تناســب توانایــی از  گفــت: معمــوال مابقــی  می کننــد، 
کارگــران خــود واریــز می کننــد.  کل عیــدی را بــه حســاب  ابتــدای اســفند، 
در  درصــدی   10 مالیــات  مشــمول  کارگــران  عمــده  گفــت:  آهنگریــان 
از  کــه حقــوق  دریافتی شــان  امــا مابقــی  دریافتی هــای خــود می شــوند؛ 

کم تــر اســت، معــاف از مالیــات هســتند. 1.200.000 تومــان 
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۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۲,۳۲۰,۰۰۰

۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰

۴۷۱,۹۵۰,۰۰۰

۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۲۷۰,۰۰۰

۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۶۷,۶۸۰,۰۰۰
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قیمت نمایندگی )ریال( 

SE-۱۳۲

رانا

SE- ۱۳۱

E۲ تندر ۹۰ اتوماتیک

SE-۱۱۱

پژو پارس سال

تیبا

پژو پارس دوگانه سوز

سوزوکی ویتارا  اتوماتیک

پژو ۴۰۵ دوگانه سوز

v۸ پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل

سمند ال ایکس بنزینی

پژو ۴۰۵ اس ال ایکس

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

نام خودرو

هواپیمای جدید ناوگان هوایی ایران
ونــد از هواپیماهــای آ 380  انــواع هواپیماهــای غول پیکــر و ســبک در قــرارداد ایــران بــا ایربــاس وجــود دارد کــه قــرار اســت 3 فر
غول پیکــر بــا555 صندلــی، پیــش از ســال نــو در اختیــار ایــران قــرار بگیــرد. همــه هواپیماهــای تحویلــی بــه ایــران، نــو خواهــد بــود.

در قاب تصویر

با برداشته شدن تحریم ها
رونق فروش خودرو باوام  بی بهره
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مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

کالن شهرها شبکه قدرتمند 
 اطالع رسانی شهری

ایجاد می کنند
از  گفــت:  مدیــر روابــط عمومی شــهرداری اصفهــان 
کشــور می تــوان شــبکه  کالن شــهر  پتانســیل های 14 

کــرد. قدرتمنــد اطالع رســانی شــهری ایجــاد 
در  نباتی نــژاد  هــادی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کمیتــه  حاشــیه مراســم اختتامیــه بیســت و پنجمیــن 
شــهرداری های  بین الملــل  امــور  عمومــی  و  روابــط 
بــه  توجــه  بــا  اظهارکــرد:  کشــور  کالن شــهرهای 
کشــور  کالن شــهر   14 رســانه ای  ظرفیت هــای 
کنیــم. ایجــاد  می توانیــم شــبکه قدرتمنــد شــهری 
معضــالت  و  مشــکالت  کالن شــهرها  افــزود:  وی   
کــه می تــوان بــا  مشــترکی همچــون آلودگــی هــوا دارنــد 
بهره گیــری از شــبکه قدرتمنــد اطالع رســانی شــهری، 
کــرد. مســایل و مشــکالت را بــه مــردم اطالع رســانی 
تصریــح  اصفهــان  عمومی شــهرداری  روابــط  مدیــر   
از  اســتفاده  و  هم افزایــی  در  نشســت  ایــن  کــرد: 
کالن شــهرها بســیار موثــر  تجربیــات و ظرفیت هــای 

اســت.
ع  ــا موضــو ــا بیــان اینکــه ایــن نشســت ب ــژاد ب  نباتی ن
شــد،  برگــزار  اصفهــان  در  شــهرگردی  و  ارتباطــات 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بــه عیــد نــوروز  خاطرنشــان 
نزدیــک هســتیم، در ایــن نشســت مقــرر شــد ســاختار 
تبریــز،  رشــت،  محوریــت  بــا  اطالع رســانی  شــبکه 

کرمــان، اصفهــان و تهــران تهیــه شــود.
کــرد: ظــرف ده روز آینــده ایــن ســاختار   وی بیــان 
مشــخص خواهــد شــد و در روزهــای نــوروز اجرایــی 
گــر نقــاط ضعفــی وجــود داشــت، در ســال  می شــود و ا

95 بررســی و برطــرف خواهــد شــد.
گفــت:  اصفهــان  عمومی شــهرداری  روابــط  مدیــر   
کمیتــه  همچنیــن در ایــن نشســت مقــرر شــد ســاختار 
ــا دبیرخانــه  روابــط عمومی کالن شــهرها تهیــه شــود ت
نیــاز شــهرها  روابــط عمومی هــا بتوانــد پاســخگوی 
کیــد شــد  باشــد. نباتی نــژاد افــزود: در ایــن نشســت تا
کالن شــهرها یکســان شــود؛ چــون  کــه ســاختارها در 
امــور  عمومــی  و  روابــط  کالن شــهرها  از  برخــی  در 
بین الملــل دو حــوزه جــدا از یکدیگــر هســتند؛ ایــن در 
کــه امــور بین الملــل بایــد در زیرمجموعــه  حالــی اســت 
ع از طریــق  کــه ایــن موضــو گیــرد  روابــط عمومی قــرار 

ــد. ــد ش ــری خواه ــه پیگی دبیرخان

شهرداری اصفهان 

دستگیری تبهکار 23 ساله؛

فریب دختران ساده لوح
 اصفهان با پیشنهاد ازدواج

از  یکــی  خصوصــی  تصاویــر  انتشــار  بــا  کــه  فــردی 
باعــث هتــك  اجتماعــی،  در شــبکه  های  شــهروندان 
فتــا  پلیــس  توســط  شــده،  وی  آبروریــزی  و  حیثیــت 

شــد. دســتگیر  و  شناســایی  اصفهــان 
باشــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
رییــس  شــهریاری،  غالمرضــا  ســرهنگ  خبرنــگاران، 
مرکــز اطالع رســانی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان 
ــه  ــر اینک ــی ب ــوان مبن ــکایت خانمی ج ــی ش ــت: در پ گف
او  خصوصــی   تصاویــر  و  فیلم  هــا  انتشــار  بــا  فــردی 
باعــث  اجتماعــی  شــبکه  های  و  مجــازی  فضــای  در 
هتــك حیثیــت و آبروریــزی او شــده، بررســی موضــوع 
گرفــت. وی افــزود: در  کار ایــن پلیــس قــرار  در دســتور 
کی مدتــی  تحقیقــات صورت گرفتــه مشــخص شــد شــا
قبــل در یکــی از شــبکه  های اجتماعــی مجــازی بــا پســر 
ــا ارســال پیام  هــای عاشــقانه  ــه ب ک ــی  آشــنا شــده  جوان
وی را  فریــب داده و از او بــه بهانــه ازدواج و آشــنایی 
و  خصوصــی  تصاویــر  ارســال  درخواســت  بیشــتر، 
شــخصی اش را می کنــد؛ ایــن دختــر جــوان بــه او اعتماد 

برایــش می فرســتد. را  می کنــد و تصاویــر 
کی جــوان چنــد   ایــن مقــام انتظامی بیــان داشــت: شــا
ــام تهدیدآمیــزی  ــا پی روز پــس از  ارســال تصاویــرش، ب
کــه قصــد اخــاذی  از ســوی فــرد مقابــل روبــه رو می شــود 
از او را داشــته؛  امــا دختــر جــوان بــه ایــن پیام  هــا  اعتنــا 
نمی کنــد و ســرانجام متهــم فیلم  هــا و تصاویــر او را در 

فضــای مجــازی منتشــر می کنــد. 
گاهان   ســرهنگ شــهریاری بیان داشت: بالفاصله کارآ
ایــن پلیــس، پرونــده ای در ایــن زمینــه تشــکیل دادند و 
بــا جمــع آوری مــدارك و ادلــه دیجیتالــی توانســتند در 
کمتریــن زمــان، عامــل هتــك حیثیــت ایــن دختــر جوان 
کن اصفهــان اســت  کــه پســری  23 ســاله، اهــل و ســا را 

شناســایی و دســتگیر کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویی  هــای پلیســی بــه 
بــزه انتســابی اعتــراف و انگیــزه خــود را سوءاســتفاده از 
ــس از  ــرده پ ــزود: نام ب ــرد، اف ک ــوان  ــران عن کارب ــاد  اعتم
تشــکیل پرونــده مقدماتــی، جهــت ســیر مراحــل بعــدی 

بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد.
کاربــران بایــد ایــن نکتــه را در ورود بــه شــبکه  های   
اجتماعــی مجــازی همیشــه در ذهــن داشــته باشــند 
کــه بــه هیــچ وجــه بــه افــراد غریبــه در ایــن فضــا اعتمــاد 
مالقــات حضــوری  قــرار  و  ارتبــاط  آن هــا  بــا  و  نکننــد 
انجــام  را  رفتــاری  و همیشــه همــان  باشــند  نداشــته 

کــه در فضــای حقیقــی انجــام می دهنــد. دهنــد 

حوادث

کیمیــای وطــن، حمیــد چیت چیــان در اجــالس  گــزارش  بــه    
عمومــی شــورای عالــی اســتان ها در ســاختمان قدیمــی مجلــس 
گفت:شــرکت های آب  شــورای اســالمی بــا بیــان ایــن مطلــب 
بــرای توســعه طرح هــای  تامیــن تســهیالت  بــرق در زمینــه  و 
روســتایی،  و  شــهری  آب  شــبکه های  بازســازی  و  فاضــالب 
در  همچنیــن  و  شــده  پیش بینــی  قانونــی  ظرفیت هــای  از 
بــا  بــرق  و  آب  خدمــات  هماهنگــی  زمینــه  در  برنامه ریــزی 
توســعه عمــودی و افقــی شــهرها و افزایــش واحدهــای مســکونی 
بــا  و متقاضیــان جدیــد خدمــات، نیازمنــد هماهنگــی بیشــتر 

اســتان ها هســتند. عالــی  شــورای  و  شــهر  شــوراهای 
او ادامــه داد: بــرای بــرآوردن نیازهــای بــرق و آب مــردم نیازمنــد 
گــذاری زمیــن در داخــل شــهرها هســتیم که ایــن زمینه نیازمند  وا
مســاعدت شــوراها بــا شــرکت های آب و بــرق اســت.چیت چیان 
آن گاه بــه مشــکالت صنعــت آب و بــرق اشــاره کــرد وبیان داشــت: 
در ســال های گذشــته بــه طــور متوســط، 130 میلیــارد متــر مکعب 
منابــع آب تجدیدشــونده داشــتیم کــه ایــن رقــم با 40 میلیــارد متر 
کنــون بــه 88.5 میلیــارد متــر مکعــب رســیده  کاهــش، ا مکعــب 
و از ســویی نیــز افزایــش جمعیــت، رشــد صنایــع و نیــاز مــردم بــه 
مــواد غذایــی باعــث شــده تــا مصــرف روزبــه روز بیشــتر شــود. 
وزیــر نیروادامــه داد: هزینــه تامیــن و تصفیــه و توزیــع هــر متــر 
مکعــب آب آشــامیدنی در شــهرها و روســتاها، حــدود 1000 تومــان 

کمتــر از 400 تومــان در اختیــار  کــه آن را بــا هــر متــر مکعــب   اســت 
ــرار می دهیــم. او ادامــه داد: از ســویی هزینــه تولیــد  مشــترکان ق
کــه آن را بــه  کیلــووات بــرق نیــز 100 تومــان اســت  و توزیــع هــر 
کننــدگان می گذاریــم و بابــت  مبلــغ 60 تومــان در اختیــار مصــرف 
کیلــو وات بــرق، مبلــغ 10 تومــان نیــز بــه طــرح هدفمنــدی  هــر 
تــا  شــده  باعــث  مجمــوع  در  کــه  می کنیــم  کمــک  یارانه هــا 
باشــند؛  زیان دهنــده ای  شــرکت های  بــرق  و  آب  شــرکت های 

نبــود ایــن تــوازن ســرمایه گذاری، بــر ارتقــای کیفیــت و تامیــن آب 
گذاشــت. تاثیــر خواهــد 

ــر  ــا تانک ــتا ب ــته 6400 روس گذش ــال  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کردیــم  کــه بــا وجــود تمــام مشــکالت تــالش  آب رســانی مــی شــد 
گفــت:  در ســال جــاری ایــن آمــار را بــه 5300 روســتا برســانیم، 
درصــدد هســتیم در صــورت تامیــن اعتبــارات الزم تمــام ایــن 
روســتاها را  از آب لوله کشــی ســالم و بهداشــتی بهره منــد ســازیم. 

چیت چیــان بــا اشــاره بــه مزایــای صنعــت سدســازی برای کشــور، 
کــه وظیفــه تامیــن آب شــرب تهــران و  بــه 5 ســد اطــراف تهــران 
شــهرهای اطــراف را عهــده دار هســتند، اشــاره کــرد و ادامــه داد: بــا 
رشــد روزافــزون شــهرها و عــدم تکافــوی منابــع آب بیشــتر، ناگزیــر 
کرمــان، مشــهد، یــزد و بســیاری از  شــدیم بــرای تامیــن آب مــردم 
کنیــم  کیلومتــر تونــل انتقــال آب احــداث  شــهرها، ده هــا و صدهــا 
و حتــی بــرای تامیــن آب مــردم شــهرهای کوچکــی همچــون بانه 
کردســتان ناگزیــر بــه احــداث دو ســد در منطقــه شــدیم. وی  در 
تصریــح کــرد: بــرای تامیــن آب شــرب بســیاری از اســتان ها ناگزیر 
بــه شیرین ســازی آب دریــای عمــان و خلیــج فــارس و انتقــال 
کــم آب هســتیم. چیت چیــان بــا اشــاره  ایــن آب بــه اســتان های 
بــه اینکــه اســتفاده از آب لوله کشــی بــرای آبیــاری فضــای ســبز، 
ظلــم بــه حقــوق مــردم اســت و بایــد از پســاب تصفیه خانه هــای 
کــرد، خطــاب بــه نماینــدگان  فاضــالب بــرای اینــکار اســتفاده 
گفــت: امیدواریــم بــا رعایــت مبحــث  شــورای عالــی اســتان ها 
16 و 19 ســاختمان ها در خصــوص انــرژی، بــا نظــارت بــر اجــرای 
پروژه هــای ســاختمانی شــرایطی فراهــم شــود تــا ســاختمان های 
بتواننــد  مناســب  عایق بنــدی  و  مقــررات  رعایــت  بــا  جدیــد 
صرفه جویــی  ضمــن  تــا  کننــد  اســتفاده  انــرژی  یک پنجــم  از 
آلــوده شــود. کمتــر  نیــز  زیســت   در مصــرف ســوخت، محیــط 

منبع: تسنیم

چیت چیان: 

آب ۱۰۰۰ تومانی را ۴۰۰ تومان می فروشیم 

پایــگاه و مرکــز جامــع خدمــات  دو هــزار و ۸۷۵ 
کشــور  ســالمت بــه طــور همزمــان در ۱۷ اســتان 

می شــود.  افتتــاح 
 875 و  هــزار  دو  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بــه  ســالمت  خدمــات  جامــع  مرکــز  و  پایــگاه 
افتتــاح کشــور  اســتان   17 در  همزمــان   طــور 

 می شود.
شــنبه  روز  ســالمت  خدمــات  جامــع  کــز  مرا و  پایگاه هــا  ایــن   
روســای  بــا  و  بهداشــت  وزیــر  حضــور  بــا  مــاه  بهمــن   10
اصفهــان،  اســتانهای  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
خوزســتان،  قــم،  رضــوی،  خراســان  هرمــزگان،  البــرز، 
یــزد،  کردســتان،  شــرقی،  آذربایجــان  کرمــان،  زنجــان، 
کرمانشــاه،  همــدان،  تهــران،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
ارتقــای  و  پوشــش  هــدف  بــا  غربــی  آذربایجــان  و  قزویــن 
کن در حاشــیه شــهرها افتتــاح خواهــد  ســالمت جمعیــت ســا

 شد.

کــز  مرا و  پایگاه هــا  افتتــاح  گــزارش  بنابرایــن   
بســته های  از  یکــی  ســالمت  خدمــات  جامــع 
کــه  خدمتــی برنامــه تحــول بهداشــت اســت 
بهداشــتی  یــک  ارائــه خدمــات ســطح  بــرای 
غیــر  ســکونت های  و  نشــینان  حاشــیه  بــه 
رســمی در ســه مرحلــه؛ بــرای حاشــیه نشــینان، 
و  جمعیــت  نفــر  هــزار   50 تــا   20 شــهرهای 
شــهرهای بــاالی 50 هــزار نفــر اســت و هــدف عمــده ایــن برنامــه 
گیــر گیــر و غیــر وا کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای وا  عمدتــًا 

 است.
بســته های  حاضــر  حــال  در  بهداشــت  وزارت  گــزارش  بــه   
کــه 10 میلیــون و یکصــد هــزار  خدمتــی بــرای حاشــیه نشــینان 
کــه 5  نفــر هســتند و شــهرهای بیــن 20 تــا 50 هــزار نفــر جمعیــت 
میلیــون نفــر هســتند بــه پوشــش بیــش از 95 درصــدی در کشــور 

رســیده اســت.
تسنیم

امــداد  کمیتــه  ســالمت  و  حمایــت  معــاون 
و  هــزار  یــک  بررســی  از  اصفهــان  اســتان 
توســط  پزشــکی   کمیســیون  پرونــده   395
ســال  نخســت  مــاه   6 در  کمیتــه  ایــن 
روابــط  گــزارش  بــه  داد.  خبــر  جــاری 
امــداد  کمیتــه  اطالع رســانی  و  عمومــی 
کریــم  اصفهــان،  خمینی)ره(اســتان  امــام 

کمیتــه  کمیســیون پزشــکی  ع بــا اشــاره بــه اینکــه  زار
و  بیمــاری  وضعیــت  شــدن  مشــخص  بــرای  امــداد 
ازکارافتادگــی مددجویــان و سرپرســتان خانــواده و ارایــه 
خدمــات حمایتــی بــه ایشــان برگــزار می شــود، اظهــار 
یــک  پرونــده  جــاری،  ســال  نخســت  مــاه   6 در  کــرد: 
هــزار و 395 پرونــده از مددجویــان تحــت پوشــش و 
496 پرونــده از افــراد غیــر تحــت پوشــش مــورد بررســی 
بیــان  بــا  اســت.وی  گرفتــه  قــرار  پزشــکی  کمیســیون 
کمیســیون از ظرفیــت پزشــکان معتمــد  اینکــه در ایــن 

شناســایی  نیازمنــدان  راســتای  در 
واقعــی و رفــع مشــکل آن هــا اســتفاده 
کمیســیون  نتایــج  افــزود:  می شــود، 
گــروه  دو  بــه  امــداد،  کمیتــه  پزشــکی 
تک خدمتــی و چند خدمتــی )بــا توجــه 
تقســیم  ازکارافتادگــی(  بــه  درصــد 
بــه  مربــوط  پرونــده  کــه 520  می شــود 
افــراد تحــت پوشــش بــاالی 70 درصــد، 494 پرونــده 
بیــن 50 تــا 70 درصــد و 294 پرونــده بیــن 25 تــا 50 
اســت. شــده  داده  تشــخیص  افتادگــی  ازکار  درصــد 

اســتان  امــداد  کمیتــه  ســالمت  و  حمایــت  معــاون 
هــزار   736 و  میلیــون   86 کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
کمیســیون های پزشــکی در 6 مــاه  ــرای بررســی  ــال ب ری

اســت. شــده  هزینــه  جــاری  ســال  ابتــدای 
حــوزه  در  را  پزشــکی  پرونده هــای  بیشــترین  وی 
کــرد. شهرســتان اصفهان،چــادگان و نجف آبــاد عنــوان 

کمیته امداد  کمیسیون پزشکی در  کشور  بررسی 1395 پرونده  افتتاح ۲۸۷۵ پایگاه و مرکز جامع سالمت در ۱۷ استان 

4در شـهـــر حتما بخوانید!شنبه      10 بهمن ماه 139۴
فریب دختران ساده لوح  اصفهان با پیشنهاد ازدواج ـــمـــاره 80 ســـــال دوم                ݡسݒ

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: پیمان نام خانوادگی : کلیدار اردستانی نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام : شاهین نام خانوادگی: حسینی نشانی محل اقامت : خ پروین- خ 24 متری 
دوم خ طلوع فجر پالک 88  محکوم به به  موجب رای شماره 524 تاریخ 94/7/29حوزه 
16شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به محکومیت 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت خودرو پراید به شماره 
انتظامی ایران 23-113 ق  13 بنام خواهان و همچنین پرداخت مبلغ -/28000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و نشر آگهی  در حق خواهان و نیم عشر حق االاجرا شماره : 30903/ م 

الف شعبه 16 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
 : رسیدگی  تاریخ  مورخ 94/8/30  دادنامه 840  شماره   559/94 : اصلی  پرونده  کالسه 
94/8/19 مرجع رسیدگی کننده : شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آ قای 
جمال الدین اصفهانیان به نشانی : اصفهان -اطشاران - مجتمع میالد - میالد 5 - واحد 
63b ط 6 خوانده : خانم فرحناز سرمست به نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 
فقره چک 107082 مورخ 93/10/28 به مبلغ 26/240/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونی . گردشکار: به تاریخ 94/8/19 شعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 559/94 
و اخذ نظریه به مشورتی اعضای محترم شورا ، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  )) رای قاضی شورا(( در خصوص 
دعوی آ قای جمال الدین اصفهانیان به طرفیت  خانم فرحناز سرمست به خواسته مطالبه 
مبلغ /26/240/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 107082 مورخ 93/10/28 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی . با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه  مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده ، شورا دعوی خواهان را  محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت  
مبلغ 26/240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ /195/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ) 93/10/28( تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای 
مهلت مذکور ، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. شماره : 30868/ م الف قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 94/10/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 94-1053 تحت نظر است قاضی  
شورا با توجه  به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان 
: علیرضا هاجری قهجاورستانی آدرس خ پروین - جنب مدرسه الرسول - شرکت راهیان 
احسان وکیل : جلیل صادقی آدرس چهارراه نورباران  - ابتدای خیابان شریف واقفی-  
جنب بانک تجارت - ساختمان بهمن طبقه پایین خوانده: میثم جلیلی طیبی آدرس : مجهول 
المکان خواسته : مطالبه مبلغ سی میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی ))رای 
قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای علیرضا هاجری قهجاورستانی فرزند احمد با وکالت 
آقای جلیل صادقی به طرفیت آقای میثم طیبی ناینی فرزند جالل به خواسته مطالبه وجه به 
میزان سی  میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره 29921742مورخ 94/5/20 عهده 
بانک انصار به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد 
از دارنده اولیه به شخص با اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا 
ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه 
تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق 
و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینقع بودن خواهان در دعوی مطروحه 
و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی ) خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/ اصل سند/ اصول 
اسنادی/ تجاری فوق االشعار درید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی 
اعضاء محترم شوراهای حل  اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257- 1258- 1284- 
1286- 1321- 1324 قانونی مدنی  و مواد 249- 286-310- 311- 314 تجارت  و مواد 194-
197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی 

ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ صدوهفتاد وپنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی بابت خسارات دادرسی 
) هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق مضمات به 
دادخواست و حق الوکاله وکیل / وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند 
/ وجوه اسناد / تجاری مستند دعوی از تاریخ های سر رسید )94/5/20( تا زمان وصول بر 
مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االاجرا ء محاسبه و تعیین می شود در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. شماره: 30881/ 

م الف قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی اصفهان تبادل لوایح در خصوص پرونده تجدید نظر خواهی 
رضا یدالهی هفشانی با وکالت مهدی داوری و حوری افشار به طرفیت تجدید نظر خوانده 
1- مجید رستمی 2- حمید رضا رستمی 3- دالرام رستمی 4- رفعت ناظریان دادنامه شماره 
940997679362132 مورخه 94/10/1 مطروحه در پرونده کالسه 949/93 شعبه 6 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان سجاد- خ ارباب خطاب به تجدید نظر خوانده 
1-  مجید رستمی 2- حمید رضا رستمی 3- دالرام رستمی 4- رفعت ناظریان جهت تبادل 
لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام فرمایید. عدم 
حضور وفق مقررات اقدام می گردد. شماره: 30889/ م الف مسئول دفتر شعبه 6 شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ رای
کالسه پرونده 94-943 شماره دادنامه 1600مورخ 94/9/28 مرجع رسیدگی شعبه پنجم 
شورای حل اختالف خواهان منصور نصوحی فرزند بهمن -  اصفهان بلوار کشاورز خ 
باغ فردوس گلشن 2پ 79 خوانده / خواندگان جهانگیر ادراکی فرزند حسینعلی  مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. ) رای شورای حل اختالف( در 
خصوص دعوی آقای منصور نصوحی به طرفیت آقای جهانگیر اوراکی به خواسته مطالبه 
مبلغ /33/700/000 ریال وجه چک به شماره 303299 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتقال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکح پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ایران و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر میرسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198و 515و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و هفتصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 000/ 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید موصوف )94/5/20( تا تاریخ 
اجرای احکام در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . شماره: 30896/ م الف 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: محمد جوادنام خانوادگی : دلیلی شعاعی شغل: آزاد نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  
مشخصات محکوم له: نام :علی نام خانوادگی: اخالقی نشانی محل اقامت : اصفهان خ جی 
تقاطع ترمینال جی . شهید ذاکری . بن بست ابوالحیان بن بست اخوت پالک 90  محکوم 
به به  موجب رای شماره 1195 تاریخ 94/7/13حوزه 13شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و همچنین پرداخت هزینه دادرسی ) به مبلغ یکصدو هفتاد و پنج هزار ریال ( و هزینه نشر به 
میزان چهار صد و چهل هزار ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/1/16 لغایت 
زمان اجرای حکم  در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا حساب صندوق 

دادگستری شماره: 30906/ م الف شعبه 13 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ رای
کالسه پرونده 1005/94 شماره دادنامه 1948 مورخ 94/10/29 مرجع رسیدگی شعبه 32 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید محسن امامی نشانی : خ مبارزان پالک 147 
وکیل : محمد گنجوری نشانی : سرراه سیمین ابتدای بلوار کشاورز ساختمان اداری طبقه 

6 شرقی واحد 19 خوانده: سید محمد حسینی خواسته : مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 455399 بانک صادرات با عنایت به محتویات پرونده اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. )) رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای سید محسن امامی با وکالت محمود 
گنجوری به طرفیت آقای سید محمد حسینی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
وجه چک به شماره های 455399 به عهده ی بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد . و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198، 515، 519،  522 قانون آ. د.م حکم 
بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 280000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تا خیر در تادیه از 
تاریخ سر رسید چک های موصوف ) 94/6/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 30904/ م الف قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: رویا نام خانوادگی : بخش نام پدر: اکبر نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :مجید  نام خانوادگی: بهارلونام پدر: اروجعلی نشانی محل اقامت : اصفهان 
خ زینبیه آخر 16 متری طالقانی  محکوم به به  موجب رای شماره 45/94 تاریخ 94/4/29حوزه 
30 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصدو پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/3/26( لغایت اجرا ی حکم در حق 

خواهان شماره: 30867/م الف شعبه 30 مجتمع شماره یک شهرستان 

آگهی ابالغ رای 
کالسه پرونده 363/94 شماره یس دادنامه 1061مورخ 94/10/16 مرجع رسیدگی : شعبه 19 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ریحانه روزبهانی دره ساری نشانی : اصفهان ، ملک 
شهر ، خیابان مطهری بن بست 15 سپاهان درب یکی مانده به آخر خوانده: حسین روزبهانی 
نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه مهریه گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی خواهان ریحانه روزبهانی دره ساری فرزند رضا به طرفیت خوانده حسین 
روزبهانی فرزند جلیل خواسته مطالبه بخشی  از مهریه شامل عین تعداد 62 عدد سکه تمام 
بهار آزادی مقوم به 1000000 ریال و احتساب هزینه دادرسی با توجه به جمیع اوراق پرونده و 
مفاد دادخواست خواهان و با توجه به سند نکاحیه شماره 4077 مورخ 1378/03/29 که 
در دفتر ازدواج شماره 21 ثبت گردیده است و با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و علیرغم نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار مورخ 1393/08/05 دلیل و 
مدرکی دال بر پرداخت مهریه به شورا ارایه نموده است لذا شورا دعاوی مطروحه را ثابت 
دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مهریه شامل 
عین تعداد 62 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 165000 ریال در 
حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی محصوب و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی رد همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی 

است. شماره 30872 م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه 19 اصفهان

آگهی ابالغ رای
مرجع  مورخ 94/9/28  دادنامه 1718  شماره  مورخ 94/9/17  پرونده 1147/94  کالسه 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : عزت ا له الماسی نشانی: 
اصفهان- خ بزرگمهر  ابتدای خ هشت بهشت شرقی  طبقه فوقانی سوپر سالمت ساختمان 
بیمه ایران خوانده: شرکت اسپادانا کار نقش جهان نشانی: مجهول المکان خواسته : 
مطالبه وجه چک 383399مورخ 94/2/25 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 
مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

)) رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی آقای عزت اله الماسی به طرفیت آقای/ خانم 
شرکت اسپادانا کار نقش جهان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک چک به 
شماره های 383399 مورخ 94/2/25 به عهده ی بانک ملی به انضمام مطلق خسارت 
قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد. و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 212و 214 قانون تجارت و 198و 515و 519و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت  
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 290/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ  
سر رسید چک های موصوف 94/2/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 مرجع وظرف 20روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
 شماره: 30905/م الف 

شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ رای
شماره پرونده: 1323/94 شماره دادنامه: 1915 مورخ 94/10/23 خواهان : محمد مهدی 
پالک  نرگس  کوچه  چهار  گلستان  یک  فاز  کشوری  شهرک  اصفهان   : نشانی  ایرجی 
984 خوانده: اصغر محمد بیکی نیه نشانی : مجهول المکان می باشد خواسته : مطالبه 
خسارات ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی ، کارشناسی گردشکار: قاضی شورا با 
مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. )) رای قاضی 
شورا(( در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 
8/600/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با 
توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین پژو206 به شماره 630218 ایران 13 متعلق 
به خواهان و پژو 405 به شماره 261783 ایران 23 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده 
مقصر شناخته شده است . و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این 
تصادف مبلغ 6/000/00 ریال تعیین گردیده است و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص داده و با اسناد مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و 515و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/00 ریال 
بابت خسارات وارده و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی در حق خواهان واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
در همین مرجع قابل واخواهی است. شماره: 30871/ م الف دفتر شعبه 45 قاضی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: سید محمد حسین نام خانوادگی :امامی نام پدر: اکبرشغل : آزاد نشانی  محل اقامت: 
مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام :مرتضی  نام خانوادگی: خیری با وکا لت 
الهام شهیدانی نام پدر: رسول شغل : آزاد نشانی محل اقامت : اصفهان -خیابان زینبیه 
شمالی نبش کوچه دوطفالل موبایل نیایش  محکوم به به  موجب رای شماره 507 تاریخ 
93/3/30حوزه 13حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 26/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 285/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 93/12/18 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی 

شماره: 30907/ م الف 
شعبه 13 مجتمع یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: علی نام خانوادگی :رامی نام پدر: مجید شغل : بازنشسته نشانی  محل اقامت: مجهول 
المکان  مشخصات محکوم له: نام :محمد  نام خانوادگی: یا کروان لنبانی نام پدر: حسین 
شغلݥ :ݥ آݥزݥاݥدݥ نشاݥنیݥ محلݥ اݥقاݥمتݥ :ݥ اݥصفهاݥنݥ-ݥ هشتݥ بهشتݥ غرݥبیݥ ساݥختماݥنݥ فرݥاݥزݥ ۲ݥ وݥرݥوݥدݥیݥ سوم طبقه 
پایین  محکوم به به  موجب رای شماره 2131 تاریخ 93/11/28حوزه 13حقوقی شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۰۰۰ݥݥ/۸۵۰ݥݥ/۱۴ݥݥ رݥݥیاݥݥلݥݥ 
باݥݥبتݥݥ اݥݥصلݥݥ خوݥݥاݥݥستهݥݥ وݥݥ ۰۰۰ݥݥ/۱۶۰رݥݥیاݥݥلݥݥ باݥݥبتݥݥ هزݥݥینهݥݥ دݥݥاݥݥدݥݥرݥݥسیݥݥ وݥݥ خساݥݥرݥݥتݥݥ تاݥݥخیرݥݥ در تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف )93/9/15 ( لغایت زمان وصول در حق محکوم که همراه با نیم عشر دولتی .

 شماره: 30908/ م الف
 دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان



»عالیجناب« سیاسی نیست

تهیه کننــده ســریال »عالیجنــاب« دربــاره زمــان پخــش 
کــه  کــرد  بیــان  اثــر در شــبکه نمایــش خانگــی،  ایــن 
اولیــن  اســت  ممکــن  پخش کننــده  شــرکت  نظــر  بــا 
قســمت ایــن ســریال در ابتــدای اســفندماه توزیــع شــود. 
کــه  ــا اشــاره بــه ســریال »عالیجنــاب«  مســعود ردایــی ب
نمایــش  شــبکه  بــرای  قریبیــان  ســام  کارگردانــی  بــه 
»عالیجنــاب«  ســریال  گفــت:  شــد،  ســاخته  خانگــی 
قالبــی  در  را  انتخابــات  و  دارد  جذابــی  ع  موضــو
ایــن  فکــر می کنــم  مــن  اجتماعــی پیگیــری می کنــد؛ 
کنــد. وی  را جــذب  مینی ســریال می توانــد مخاطــب 
دربــاره زمــان پخــش و توزیــع ایــن ســریال در شــبکه 
قســمت  دو  کنــون  تا داد:  توضیــح  خانگــی  نمایــش 
و  اســت  شــده  تدویــن  »عالیجنــاب«  مینی ســریال  از 
بــه  اول«،  »هنــر  شــرکت  بــا  کــه  کراتــی  مذا براســاس 
عنــوان پخش کننــده ایــن اثــر داشــتیم، درصورتی کــه 
کنــد،  بازارســنجی  و  دهــد  تشــخیص  شــرکت  ایــن 
اســفندماه  اول  مینی ســریال  ایــن  از  قســمت  اولیــن 
توزیــع می شــود. تهیه کننــده »عالیجنــاب« همچنیــن 
کــرد: نظــر  ــر عنــوان  ــاره تعــداد قســمت های ایــن اث درب
در  ســریال  تدویــن  و  تصویربــرداری  بــرای  مــا   اولیــه 
ســریال  ایــن  کــه  اســت  ممکــن  امــا  بــود؛  قســمت   ۶
بــه ۷ قســمت هــم برســد. وی در پایــان دربــاره ایــن 
کــه ممکــن اســت هم زمــان بــا انتخابــات در  ســریال 
گفــت: ایــن ســریال سیاســی  اســفندماه منتشــر شــود، 
کشــن اســت و بــا دیــد اجتماعــی  نیســت؛ بلکــه یــک اثــر ا
ع انتخابــات نــگاه می کنــد. ســعید آقاخانــی،  بــه موضــو
امیــر آقایــی، احمدرضــا اســعدی، لیــا اوتــادی، حســین 
کــدل، پرویــز پورحســینی، بابــک حمیدیــان، ســحر  پا
دولتشــاهی، امیــد روحانــی، حســین ســلیمانی، آزاده 
پریــوش  کریمــی،  نازنیــن  کرمــی،  احســان  صمــدی، 
مهتــاج  عرفانــی،  حســین  عبــدی،  میثــم  نظریــه، 
ــح میرزاآقایــی و حســین  نجومــی، حامــد مــدرس، صال

یــاری از جملــه بازیگــران ایــن ســریال هســتند.

آنونس فیلم »هیهات« رونمایی شد
  Never فیلــم ســینمایی »هیهــات« بــا نــام بین المللــی  
چهــار  توســط  شــفیعی  محمدرضــا  تهیه کنندگــی  بــه 
هــادی  اقباشــاوی،  دانــش  شــامل  ســینما  کارگــردان 
حجــازی  روح اهلل  و  دوســت  مقــدم  هــادی  نائیجــی، 
حامــد  خ نــژاد،  فر حمیــد  اســت.   شــده  کارگردانــی 
نجــم،  آال  بابــک حمیدیــان،  ســاداتی،  مینــا  بهــداد، 
بهــاران بنی احمــدی و خســرو شــهراز و... از بازیگــران 
و  اجتماعــی  موضوعــات  بــا  اپیزودیــک  پــروژه  ایــن 
ایــن  تولیــد  عوامــل  هســتند.   عاشــورایی  مفاهیــم 
فیلــم، عبارتنــد از مدیــر فیلمبــرداری: امیــر موســوی، 
مدیــر صدابــرداری: شــهرام متولی باشــی، مدیــر تولیــد: 
بیــات،  ســعید  برنامه ریــزی:  مدیــر  رئوفــی،  فرشــید 
طــراح چهره پــردازی: مهــرداد میرکیانــی، طــراح صحنــه 
تهیه کننــده:  دســتیار  بلونــدی،  عبــاس  لبــاس:  و 
سیدســجاد طباطبایــی، تدوینگــر: خشــایار موحدیــان 
گــذاری: امیــن شــریفی  و ســودابه ســعیدنیا، مدیــر صدا
و بابــک شــکیبا، آهنگســاز: مســعود سخاوت دوســت، 
ویــژه  جلوه هــای  نظــری،  ســعید  تــدارکات:  مدیــر 
قطبــی زاده،  وحیــد  تولیــد:  از  پــس  ناظــر  و  بصــری 
فائــزه  رســانه ای:  مشــاور  هنــدی،  حســن  عــکاس: 
ح: موسســه فرهنگــی وصــف  آقابابایــی، مجــری طــر

اوج. رســانه ای  و  هنــر  ســازمان  محصــول  صبــا، 

خداحافظی »626« از آنتن شبکه یک
در  پنجشــنبه  روز   »626« تلویزیونــی  برنامــه  آخریــن 
ــه از  ــن برنام ــده ای ــه تهیه کنن ک ــت  ــن رف ــی روی آنت حال
ــازار« خبــر داد. برنامــه  راه انــدازی مســابقه ملــی »ایده ب
بــه  بهمن مــاه-   8 -پنجشــنبه   »626« تلویزیونــی 
روال همیشــگی خــود روی آنتــن رفــت؛ امــا در میانــه 
کــه ایــن  کــرد  کلهــر« مجــری برنامــه اعــام  راه »حســین 
قســمت، قســمت پایانــی برنامــه خواهــد بــود و در ادامــه 
متــن »ســعید نبــی«، تهیه کننــده برنامــه - دلیــل توقــف 

کــرد. پخــش ایــن برنامــه - را قرائــت 

کتاب شد »روش شناسی حکم« 
محمــد  قلــم  بــه  حکــم«  »روش شناســی   کتــاب 
شــدݤݤ.  منتشــرݤݤ  صفحــهݤݤ  ۳۸۴ݤݤ  دݤݤرݤݤ  صاݤݤلحــیݤݤ  عــرݤݤبݤݤ ݤݤ 
»روش شناســی حکــم« شــرعی مبتنــی بــر تبییــن ماهیــت 
و چیســتی حکــم، قلمــرو و مبــادی آن، ســاختار داخلــی 
و اقســام و انــواع حکــم شــرعی اســت؛ هــر یــک از ایــن 
کــه می توانــد  مباحــث برآینــد روش شــناختی خاصــی دارد 
متمایــز  دیــن  ســایر بخش هــای  از روش شناســی  را  آن 

کنــد.
ایــن  در  مبنایــی  کلــی  تحقیــق  یــک  کتــاب  ایــن   
مفصــل  تحقیقــات  بنیــان  می توانــد  کــه  اســت  زمینــه 
کنــد؛  پی ریــزی  قاعده منــد  به صــورت  را  بعــدی 
احــکام،  اســتنباط  دانــش  پیدایــش  ابتــدای  از  گرچــه 
غیرمنســجم  به صــورت  آن هــم  روش شناســی  دربــاره 
از موضوعــات، مباحــث  امــا در بســیاری  بحــث شــده، 
تبــع  بــه  و  حکــم  گونه شــناختی  و  ماهیت شــناختی 
یــا  مانــده  مغفــول  یــا  روش شــناختی  مباحــث  آن 
شــده  پرداختــه  آن  بــه  نامنظــم  و  کنــده  پرا به صــورت 
عــرب  محمــد  قلــم  بــه  حکــم«  »روش شناســی  اســت. 
و  صفحــه   384 در  نســخه   300 شــمارگان  بــا   صالحــی 
انتشــارات  ســازمان  توســط  تومــان،  هــزار   25 قیمــت 
ــازار نشــر   پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی راهــی ب

شده است.

اخبار کوتاه

چاپ خاطرات یک آزاده از 
اسارتگاه های موصل

کتــاب خاطــرات »علی اصغــر ربــاط جــزی« از 10 ســال 
اســارت منتشــر شــد.

کتــاب »زنــدان  کامــور بخشــایش، نویســنده   جــواد 
کتــاب  موصــل« دربــاره ایــن اثــر توضیــح داد: ایــن 
آزاده ای  اســیر  جــزی،  ربــاط  علی اصغــر  خاطــرات 
کــه ۱۰ ســال در اردوگاه هــای مختلــف یــک، دو،  را 
ادامــه  وی  بــردارد.  در  بــوده  موصــل  چهــار  و  ســه 
ویــژه ای شــخصیت  جــزی  ربــاط  علی اصغــر   داد: 

 دارد.
 وی قبــل از انقــاب اســامی بــا راهنمایــی »محمــود 
گــروه »منصــورون« وارد مبــارزات  ضیــاء بشــر حــق« از 
از  آزادی  از  پــس  افتــاد.  زنــدان  بــه  سیاســی شــد و 
را  سیاســی  فعالیت هــای  دوبــاره  ک  ســاوا زنــدان 
مبــارزات  حیــن  در   ۵۷ ســال  اوایــل  و  داد  ادامــه 

سیاســی مجــروح شــد. 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــه عنــوان فعــال 
عقیدتــی بــه فعالیت هــای مذهبــی ادامــه داد و بــا 
شــروع جنــگ تحمیلــی درحالی کــه فقــط ســه مــاه 
گذشــته بــود، عــازم میــدان نبــرد شــد  از ازدواجــش 
ــارت  ــه اس ــرم« ب ــات »مح ــزام در عملی ــن اع و در اولی
 درآمــد تــا اینکــه ۲۶ مــرداد ۶۹ بــه میهــن اســامی 

بازگشت.
کتــاب »زنــدان موصــل« تولیــد دفتــر ادبیــات و هنــر   
کــه به تازگــی ســوره مهــر آن را  انقــاب اســامی اســت 

کــرده اســت. منتشــر 

قائم مقام وزیر فرهنگ عراق:

»محمد رسول اهلل )ص(« در 
کران عمومی می شود عراق ا

گفــت:  عــراق  کشــور  فرهنــگ  وزیــر  قائم مقــام 
ــول اهلل  ــد رس ــم »محم ــران فیل ک ــورها، ا کش ــی از  برخ
تــاش  مــا  ولــی  کردنــد؛  تحریــم  را  )ص(« 
عمومــی کــران  ا عــراق  در  فیلــم  ایــن  تــا   می کنیــم 

 شود. 
فرهنــگ  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
غامرضــا  حجت االســام  اســامی،  ارتباطــات  و 
بــا  عــراق  در  کشــورمان  فرهنگــی  رایــزن  ابــاذری، 
کشــور  جابــر الجابــری، قائم مقــام وزیــر فرهنــگ ایــن 
رســول اهلل  »محمــد  فیلــم  کــران  ا دربــاره  و  دیــدار 
دیــدار  ایــن  در  کــرد.  گفت وگــو  عــراق،  در  )ص(« 
صورت گرفتــه  هماهنگی هــای  دربــاره  ابــاذری 
در  )ص(«  رســول اهلل  »محمــد  فیلــم  کــران  ا بــرای 
الجابــری  جابــر  تاش هــای  و  زحمــات  از  بغــداد، 
قدردانــی عــراق،  فرهنــگ  وزارت  مجموعــه   و 

کرد.  
در  مهمــی  گام  فیلــم  ایــن  نمایــش  گفــت:  وی   
کشــور اســت و امیــدوارم  همکاری هــای فرهنگــی دو 
عــراق در  بــا همــکاری وزارت فرهنــگ  فیلــم  ایــن 
شــود  عمومــی  کــران  ا عــراق  در  نزدیــک  آینــده ای 
کشــور نیــز، بتواننــد ایــن فیلــم  تــا مــردم عزیــز ایــن 
کــه نقــش مهمــی در تبییــن تاریــخ اســام دارد،  را 

 ببینند.
کــه  جلســاتی  بــا  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  ابــاذری   
پیش ازایــن بــا برخــی از مســئوالن وزارت فرهنــگ 
گرفــت، آمادگــی خــود را در تمــام زمینه هــای  صــورت 
)شــامل  نشــر  حــوزه  ازجملــه  هنــری  و  فرهنگــی 
در  کتــاب  نمایشــگاه  برگــزاری  و  کتــاب  ترجمــه 
از  )اعــم  ســینما  حــوزه  عــراق(،  اســتان های  کلیــه 
کــودک و  کارگردانــی، سناریونویســی و ...( و حــوزه 

می کنیــم.  اعــام  نوجــوان، 
در ادامــه جابــر الجابــری نیــز از همــکاری و تــاش 
نمایــش  عــراق  در  کشــورمان  فرهنگــی  رایزنــی 
تشــکر بغــداد  در  )ص(«  رســول اهلل  »محمــد   فیلــم 

کرد.   
گفــت:  عــراق همچنیــن  وزیــر فرهنــگ  قائم مقــام 
کشــورها،  از  برخــی  می دانیــد  کــه  همان طــور 
ــاش  ــا ت ــی م ــد؛ ول کردن ــم  ــم را تحری ــن فیل ــران ای ک ا
کــران عمومــی شــود  می کنیــم تــا ایــن فیلــم در عــراق ا
کمکــی دراین بــاره فروگــذار نخواهیــم  و از هیچ گونــه 

ــرد.  ک
وی افــزود: مــا در اغلــب اســتان های عــراق آمادگــی 
کــه ایــن  کــران عمومــی را داریــم و امیدواریــم  بــرای ا
بــه  ایــران  فرهنگــی  رایزنــی  پیگیــری  بــا  ع  موضــو

ــد. ــی برس ــه نهای نتیج

اخبار کوتاه

دامون رشیدزاده
همه چیــز از یــک مصاحبــه 12 دقیقــه ای در شــامگاه 3 بهمــن 
توانــای موســیقی ســنتی  شــروع شــد. خواننــده محبــوب و 
کشــورمان کــه بــه لنــدن ســفر کــرده بــود، در یک اقــدام عجیب 
و دور از ذهــن بــا یکــی از شــبکه های معانــد فارســی زبان دربــاره 
گفــت و  ــی ســخن  ــر و موســیقی ایران کنســرتش در لنــدن و هن
همیــن شــروع داســتانی پرماجــرا و پرحاشــیه بــود؛ آن هــم برای 

ــی موســیقی. یکــی از بی حاشــیه ترین اهال
««هیاهو در دنیای مجازی

تنهــا پــس از چنــد ســاعت از پخــش این مصاحبه، شــبکه های 
ایــن  از تصاویــر حضــور ســاالر عقیلــی در  پــر شــد  اجتماعــی 
شــبکه معانــد فارســی زبان و بازهــم طبــق معمــول موافقــان و 
مخالفــان همیشــه در صحنــه شــبکه های اجتماعــی یکدیگــر 
کــه خودتــان  را مــورد مهــر و لطــف قــرار دادنــد؛ به گونــه ای 
بهتــر می دانیــد. یــک روز پس ازایــن ماجــرا، دوســتان ، هــم بــه 
صحنــه وارد شــدند و در اقدامــی خودجــوش خواســتار حــذف 
به گونــه ای  ایــران شــدند؛  و موســیقی  از هنــر  ســاالر عقیلــی 
ســی ویکمین  رییــس  عنــوان  بــه  نوربخــش  حمیدرضــا  کــه 
ــرای  گفــت: ب جشــنواره موســیقی فجــر در نشســتی رســانه ای 
کمیته هــا و شــوراهای مختلفــی  جشــنواره موســیقی فجــر، 
کــه هرکــدام از آن هــا در راســتای هماهنگــی  کرده ایــم  تعریــف 
ــد. یکــی از ایــن  ــر عهــده دارن بیشــتر در جشــنواره وظایفــی را ب
فعالیــت  فجــر  موســیقی  جشــنواره  ســتاد  در  کــه  کمیته هــا 
می کنــد، »کمیتــه نظــارت« اســت و وظیفــه اش نظــارت بــر 

کــه  از اســتعام های ماســت  گروه هــای موســیقی و بخشــی 
اعضــای آن بــا مراجــع ذی صــاح در ارتبــاط هســتند. بر اســاس 
کمیتــه، حضــور ســاالر  مشــورت های انجام شــده توســط ایــن 
عقیلــی در جــدول جشــنواره ســی ویکم ممکــن نیســت و ایــن 
کار مــا قــرار داشــته اســت. موضــوع در ایــن مــدت، در دســتور 

««ختم غائله با صحبت های وزیر ارشاد
ازاین دســت گفتارهــای نســنجیده در طــی ایــن چند روز بســیار 

شــنیده شــد؛ به گونــه ای کــه نیــت و هــدف اصلــی ســاالر عقیلــی 
در میــان ایــن دســت اعتراض هــا گم شــد تــا اینکه باالخــره وزیر 
ارشــاد بهتریــن پاســخ ممکــن را بــه ماجــرا داد و بــه نوعــی ایــن 
غائلــه را خوابانــد. علــی جنتــی دربــاره وضعیــت ســاالر عقیلــی 
پاســخ داد:  ایشــان آدم سیاســی ای نبوده که تمام شــبکه های 
کــه چــه رویکــردی دارنــد. او فقــط  خارجــی را بشناســد و بدانــد 
گفتــه می شــود  کــه  بــرای اجــرای برنامــه ای در لنــدن بــوده 

گــر در یــک برنامــه تلویزیونــی حضــور داشــته باشــد، مــردم  ا
کنــد و در آن جــا  کــه قــرار اســت برنامــه اجــرا  متوجــه می شــوند 
فقــط چنــد کامــی دربــاره فرهنــگ و هنــر ایــران صحبــت کــرده 
اســت. وی دربــاره اینکــه چطــور می شــود هنرمنــدی، یــک 
شــبکه خارجــی فارســی زبان را نشناســد، افــزود: ایــن خیلــی 
کــه سیاســی نیســتند،  هــم بعیــد نیســت؛ چــون آدم هایــی 
متمرکــز  خــود  کاری  زمینــه  در همــان  را  خــود  تمــام همــت 
گــر می گفتنــد بی بی ســی، بیشــتر متوجــه  می کننــد و شــاید ا

 می شدند.
««چرخش 180 درجه ای

هم زمــان بــا صحبت هــای وزیــر ارشــاد، نظــر رییــس جشــنواره 
موســیقی فجــر نیــز، دربــاره حضــور ســاالر عقیلــی در ایــن رویــداد 
180 درجــه تغییــر کــرد و حمیدرضــا نوربخــش نیــز گفــت:  بعد از 
حواشــی بــه وجــود آمــده دربــاره ایــن خواننــده، کمیتــه نظــارت 
کــه شــرایط بــرای حضــور ایشــان در  کــرد  بــر جشــنواره اعــام 
جشــنواره فراهــم نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه او خواننــده 
شناخته شــده ای اســت و در ایــن مــدت خدمــات بســیاری نیــز 
انجــام داده اســت، مــن و دیگــر مســئوالن جشــنواره تمامــی 
ــنواره  ــدول جش ــه ج ــان ب ــا ایش ــم ت ــام دادی ــود را انج ــاش خ ت

بازگردنــد. 
درنهایــت بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا ســاالر عقیلــی می توانــد 
اســت  خــوب  ضمنــا  بازگــردد   کشــور  موســیقی  صحنــه  بــه 
اتفاقاتــی  چنیــن  دچــار  کــه  کننــد  دقــت  کمــی  هنرمنــدان 

نشــوند.

گذشت آنچه بر ساالر عقیلی 

12 دقیقه حاشیه

رییــس دبیرخانــه ادیــان توحیــدی در هفتمین 
گفــت: هم زیســتی  همایــش ادیــان توحیــدی 
اســت.  اعتایــی  امــری  ایــران  در  ادیــان 
ضمــن  ارزانــی  حبیب رضــا  حجت االســام 
حضــور در هفتمیــن همایــش بین المللــی ادیان 
گفــت: شــهر  توحیــدی بــا بیــان ایــن مطلــب 

اصفهــان، از دیربــاز بــا تاســیس مرکــز صفاخانــه در محلــه جلفــا 
کــز  از مرا نــوراهلل اصفهانــی به عنــوان یکــی  توســط حاج آقــا 
گفت وگــوی ادیــان توحیــدی شــناخته  شــده اســت و جــای 
کــه بگویــم هم زیســتی ادیــان توحیــدی در  خرســندی اســت 
اصفهــان، نه تنهــا امــری مســالمت آمیز، بلکــه امــری اعتایــی 
در زمینه هــای مختلــف هنــری، اقتصــادی و ... اســت. وی 
ادامــه داد: از ســوی دیگــر ایــن همایــش در آســتانه ســالگرد 
انقــاب اســامی ایــران بــه عنــوان یــک رویــداد تحول آفریــن 
کــه پیــروزی برجــام بــا مــدد  در حــوزه دیــن برگــزار می شــود 
الهــی و تدابیــر هوشــمندانه رهبــر انقــاب و رییــس جمهــور 

کشــور در  محتــرم و فرزنــدان حــوزه دیپلماســی 
ایــن روزهــا بــر شــادی مــردم و مــا افــزوده اســت.
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  مدیــرکل   
گزارشــی از عملکــرد  ــه  ــه ارای اســتان در ادامــه ب
ــوان  ــان توحیــدی پرداخــت و عن همایــش ادی
 89 ســال  از  همایــش  ایــن  دبیرخانــه  کــرد: 
کنــون هفتمیــن ســال خــود را برگــزار می کنــد.  گرفــت و ا شــکل 
وی افــزود: تولیــد و نشــر مقاله هــای علمــی، فعالیت هــای 
بیــن ادیانــی، چــاپ نشــریه و بیانیــه و برگــزاری همایش هــای 
وی  اســت.  آن  فعالیت هــای  جملــه  از  بین المللــی  و  ملــی 
ادیــان توحیــدی در  کــرد: دبیرخانــه همایــش  خاطرنشــان 
کشــور جهــان در چهــار محــور  گذشــته از ایــران و هشــت  ســال 
کــه 99  کــرد  اصلــی علمــی و تخصصــی، 206 مقالــه دریافــت 
کــه از ایــن  مقالــه برگزیــده شــد و در پنــج جلــد بــه چــاپ رســید 
ــه چــاپ  ــر در مجــات علمی پژوهشــی ب ــه برت میــان، 13 مقال

رســیدند.

هم زیستی ادیان در ایران امری اعتالیی است

کــودک  بخــش  تنهــا  گفــت:  ارشــاد  وزیــر 
بــه  نوجــوان  و  کــودک  فیلــم  جشــنواره 
اصفهــان می آیــد. علــی جنتــی، وزیــر فرهنگ 
هفتمیــن  حاشــیه  در  اســامی  ارشــاد  و 
توحیــدی  ادیــان  بین المللــی  همایــش 
برگــزاری  وضعیــت  دربــاره  اصفهــان،  در 

کــودک و نوجــوان در اصفهــان  جشــنواره بین المللــی فیلــم 
کارهــای جشــنواره دارد طبــق برنامه هــا انجــام  کــرد:  بیــان 
کــودک و نوجــوان  ــرد: هــر دو بخــش  ک کیــد  می شــود. او تا
بخــش  تنهــا  امســال  و  نمی آیــد  اصفهــان  بــه  جشــنواره 
کــودک جشــنواره در اصفهــان برگــزار می شــود. جنتــی ادامــه 
کــودک و نوجــوان  داد: برنامــه ای بــرای تلفیــق دو بخــش 
جشــنواره و برگــزاری هــر دو در اصفهــان نداریــم. وی افزود: 
کــردن دو بخــش جشــنواره، یــک مطالعــه فنــی  دلیــل جــدا 
کــودک و دیگــری  کــه یکــی خردســال و  بــود تــا دو نســلی 
جــوان و نوجــوان اســت، نــوع فیلم هــای متفــاوت ایــن دو 

گــروه را ببیننــد.
برگــزاری  وضعیــت  مراحــل  دربــاره  وی   
گفــت:  هــم  اصفهــان  در  جشــنواره 
مســئوالن  و  کــودک  حــوزه  کارگردان هــای 
فعالیــت می کننــد؛  هــم  ســینمایی، دارنــد 
کشــور چهــار فیلــم خیلــی خــوب  در داخــل 
کشــور تعــدادی  ج از  در حــال تولیــد اســت و هــم از خــار
بســیار  جشــنواره  تــا  می کنیــم  وارد  خــوب  فیلم هــای 

شــود. برگــزار  اصفهــان  در  آینــده  ســال  باشــکوهی 
ــزاری ایــن جشــنواره در اصفهــان هــم  ــاره زمــان برگ  او درب
کــرد: جشــنواره از اردیبهشــت ماه بــه بعــد ســال آینــده  بیــان 
جشــنواره های  برگــزاری  دربــاره  جنتــی  می شــود.  برگــزار 
ــا  ــت: م گف ــم  ــان ه ــر در اصفه ــیقی فج ــر و موس ــم، تئات فیل
ــر خــود دوســتان در اصفهــان  گ ــم و ا کرده ای اعــام آمادگــی 
مــا  کننــد،  برگــزار  کننــد و بخواهنــد جشــنواره ای  تــاش 

می کنیــم. حمایــت 

کودک و نوجوان به اصفهان می آید کودک جشنواره فیلم  تنها بخش 

کران  ݢی  ا تازه هاݢ

فرهنگ و هنر شنبه      10 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 80»عالیجناب« سیاسی نیست ســـــال دوم                ݡسݒ

ــا موقعیــت  ــرزو ارجمنــد بعــد از نزدیــک بــه ســه ســال دوری از نقش هایــی ب ب
طنــز، بــار دیگــر ایــن فضــا را بــا مینی ســریال »غیرعلنــی« تجربــه می کنــد. بــرزو 
کــه ایــن روزهــا در مجموعــه »غیرعلنــی« ایفــای نقــش می کنــد، درباره  ارجمنــد 
گــروه خیلــی خوبــی  گفــت: خوشــبختانه بــا  فضــای پشــت صحنــه ایــن پــروژه 
کار را  ــا  ــد ت کرده ان ــر  کارشــان را چنــد براب کار می کنــم و تک تــک عوامــل فشــار 
کــه در  گرفتــه شــده، برســانند. وی افــزود: افــرادی  ــه زمــان پخــش در نظــر  ب
پشــت صحنــه ایــن مجموعــه حضــور دارنــد، همــه بهترین هــای تلویزیــون و 
کارنامه هــای قابــل قبولــی دارنــد. رضــا جــودی  ســینما هســتند و تک تکشــان 
هــم از تهیه کننــدگان خوش ســابقه تلویزیــون اســت و تجربــه ایــن همــکاری 
ــر دوش  ــی ب ــار روان ــت و فش ــلط اس ــا مس کام ــود  کاری خ ــوزه  ــر ح ــان داد ب نش
همکارانــش نمی گــذارد. ارجمنــد بــا ابــراز رضایــت از اینکــه در ایــن ســریال 

ــی  ــم برخ ــرد: علی رغ ک ــار  ــت، اظه ــده اس ــی ش ــل پیش بین ــایل از قب ــه مس هم
کــه طــی ایــن ســال ها تولیــد شــدند و زمــان پخــش مشــخصی  مجموعه هایــی 
کــه می دانیــم ایــن ســریال چــه زمانــی  نداشــتند، باعــث خوشــحالی اســت 
ــورپرایز  ــن را س ــتر م ــه بیش ک ــزی  ــن چی ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــد رف ــن خواه روی آنت
کامــل جلــوی  ــا یــک فیلمنامــه  کــه متــن هــم آمــاده بــود و مــا ب کــرد ایــن بــود 
دوربیــن آمدیــم. ایــن بازیگــر ادامــه داد: آمــاده بــودن متــن فیلمنامــه اتفاقــی 
ــد،  کن ــدا  ــه پی ــت گذاری ادام ــن سیاس ــر ای گ ــاده و ا ــت نیفت ــه مدت هاس ک ــود  ب
کمتریــن خاصیــت  می تــوان در ایــن بخــش بــه آینــده تلویزیــون امیــدوار بــود. 
کــه بازیگــر متــن را می خوانــد و تکلیفــش روشــن اســت؛  ایــن اتفــاق ایــن اســت 
کــرد: وقتــی  کار را قبــول نمی کنــد. ارجمنــد بیــان  گــر از متــن خوشــش نیایــد  ا
کلــی تعریــف می کننــد بازیگــر فقــط ســوار تجربــه اش می شــود و  ح  یــک طــر
کنــد، نــدارد؛ امــا متــن آمــاده  کــه می خواهــد ایفــا  پیش زمینــه ای بابــت نقشــی 
کــه بازیگــر بــه خاطــر  بــه بازیگــر شــانس انتخــاب دقیق تــر می دهــد و هرانــدازه 
کیفیــت نامطلــوب نــه بگویــد، فیلمنامه نویــس هــم در نــگارش اثــرش بیشــتر 
کیفیــت آثــار خواهــد  دقــت می کنــد و ایــن پروســه درنتیجــه منجــر بــه بهبــود 
شــد. بازیگــر »صاحبــدالن« بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ بازیگــری بی دلیــل نقشــی 
کــرد،  بیشــتر درگیــر متــن خواهــد  را  نویســنده  اتفــاق  ایــن  و  را رد نمی کنــد 
کــه چنــد قســمت  افــزود: معمــوال در ســریال های ۹۰ شــبی، متــداول اســت 
مخاطبــان  کنــش  وا براســاس  تولیــد  زمــان  کار  ادامــه  و  نوشته شــده  اول 
کار درســتی نیســت. وی افــزود:  بــه نــگارش درمی آیــد؛ ایــن بــه نظــر مــن 
بعدازایــن همه ســال تجربــه، چــرا فیلم ســاز بایــد هم زمــان بــا تولیــد منتظــر 
کنــش باشــد و بــه توانایــی و تجربه هایــش اتــکا نکنــد؟ از نظــر مــن ایــن  وا
گویــش  گــر از  روش اثــر را بــه تکــرار می انــدازد و لــوث می کنــد؛ چــون مخاطــب ا
یــا تکیه کامــی خوشــش بیایــد، عوامــل تولیــد می خواهنــد آن بخــش بارهــا 
ــوآوری جلوگیــری می کنــد. گفتــه شــود و ایــن از ن در قســمت های بعــد مــدام 

گســترش فیلمنامه نویســی از دو پــروژه »حضــرت موســی )ع(«  مدیــر مرکــز 
کــه  و همچنیــن »ســلمان فارســی«، بــه عنــوان ســریال های الــف ویــژه ای 
در اولویــت تولیــد صداوسیماســت، نــام بــرد و درعین حــال از آماده ســازی 
نــگارش پنــج ســریال در حــوزه دفــاع مقــدس و همچنیــن حــوزه ســرداران 

شــهید دفــاع مقــدس خبــر داد . 
امیــر صدیقــی بــا اشــاره به شــرایط گذار این روزهای ســازمان صداوســیما، 
کــه نظــام  ــادآور شــد: در ایــن دوره از شــرایط صداوســیما، درعین حــال  ی
ســازوکارهایی  از  کــه بخش هایــی  تــاش می کنیــم  داریــم،  را  قدیمــی 
 کــه در تولیــد متــن و همچنیــن در تولیــد فیلــم و ســریال داریــم، متحــول 
روزهــای  آســتانه  در  را  تحــول  ایــن  از  اثراتــی  راه،  ابتــدای  در  شــود. 
خواهیــم شــاهد  نــوروزی  ســریال های  و  فیلــم  پخــش  بــا  و   نــوروز 

 بود.  
کــرد:   بیــان  نــوروزی  ســریال های  آماده ســازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فیلمنامه نویســی  گســترش  مرکــز  در  خــوب  فیلمنامــه  شــش  حــدود 
نــگارش  حــال  در   95 نــوروز  بــرای  ســیما  نمایــش  مرکــز  و 
خواهــد آمــاده  نــوروز  بــرای  ســریال  ســه  میــان  ایــن  از  کــه   اســت 

 شد.
اســت.  آماده ســازی  حــال  در  رمضــان  بــرای  هــم  کارهایــی   
طــول  در  پخــش  جــدول  بــرای  دیگــری  مجموعه هــای  همچنیــن 
ع  تنــو و  موضوعــی  ع  تنــو کــه  اســت  شــده  خوبــی  پیش بینــی  ســال 
دیــده  شــبکه ها  ماموریــت  بــا  متناســب  شــبکه ها  آنتــن  روی   ژانــری 

 شود.

پس از سه سال دوری از فضای طنز

برزو ارجمند با »غیرعلنی« برمی گردد
 کدام سریال های تاریخی در اولویت 

ساخت هستند؟

سینما قدس اصفهان

سینما ساحل اصفهان

سینما سپاهان اصفهان

سینما خانواده اصفهان

سینما فرهنگیان اصفهان

خبر خاصی نیست
حکایت عاشقی
پدر آن دیگری

در مدت معلوم 
 بوفالو

 این سیب هم برای تو 
محمد رسول اهلل

شاهزاده روم 
  چهارشنبه خون به پا می شود

تقدیر از استاد منوچهر اسماعیلیبازگشت لوک خوش شانس
رگداشــت ســه نســل از هنرمنــدان دوبلــه ایــران، از اســتاد منوچهــر اســماعیلی بــه پــاس یــک عمــر فعالیــت دوبلــه  در مراســم بز

 تقدیر شد. 

در قاب تصویر



 ترکیب طالیی آبی  اناری ها 
 مقابل اتلتیکو مادرید 

کامل شد با حضور ستاره 
 

بــازی  در  نیمــار  مختصــر  مصدومیــت  از  پــس 
در  او  حضــور  مــورد  در  تردیدهــا  بیلبائــو،  مقابــل 
مادریــد  اتلتیکــو  مقابــل  بارســلونا  فــردای  بــازی 
ــه  گرفتــه بــود؛ امــا بازگشــت ایــن ســتاره برزیلــی ب باال
پایــان  ایــن تردیدهــا  بــه  بارســا،  گروهــی   تمرینــات 

داد.
ــردن  ک ــی  ــس از ط ــز پ ــوران نی ــار، آردا ت ــر نیم ــاوه ب ع
اضافــه  گروهــی  تمرینــات  بــه  بیمــاری  دوره  یــک 
شــد و او نیــز مــی توانــد فــردا مقابــل تیــم ســابقش بــه 

میــدان بــرود.
بارســلونا  امــروز  تمریــن  جدیــد  چهــره  دیگــر   
سرگذاشــتن  پشــت  بــا  کــه  بــود  آلبــا  یــوردی 
آمــاده  فــردا  بــازی  بــرای   مصدومیــت، 

به نظر می رسد.
ــرای حســاس ترین  بدیــن ترتیــب، لوییــس انریکــه ب
بــازی هفتــه 22 مــی توانــد از ترکیــب طایــی خــود 
ماســکرانو،  پیکــه،  آلبــا،  بــراوو،  کنــد:  اســتفاده 
ســوارز،  اینیســتا،  بوســکتس،  کیتیــچ،  را آلــوس، 

نیمــار. مســی، 
و  آردا  کــه  دارد  وجــود  هــم  امــکان  ایــن 
ترکیــب  در  را  آلــوس  و  کیتیــچ  را جــای  ویــدال 
اندکــی  احتمــال  البتــه  کــه  بگیرنــد   ثابــت 

به نظر می رسد.
اســتقال  باشــگاه  سرپرســت  پورحیــدری  منصــور   
کــه در  تمریــن امــروز ایــن تیــم حضــور یافتــه بــود، 
مقــدار  یــک  گفــت:  فعلــی اش  وضعیــت  مــورد  در 
هســتم.15  درمانــم  پیگیــر  االن  و  دارم  کســالت 
بهتــر اینــک  ولــی  بــودم؛  بســتری  نیــز   روز 

 هستم. 
 وی در مــورد دلیــل حضــورش در تمریــن امــروز یــادآور 

کــه ســر تمریــن بیایــم.  شــد: ایــن وظیفــه مــن اســت 
ایــن تیــم مــال مــردم اســت و مــن بــه خاطــر مــردم 
کــه  بگویــم  بایــد  و  شــدم  حاضــر  امــروز  تمریــن  در 
حرف هاســت  ایــن  از  بزرگ تــر  خیلــی  اســتقال 
تــاش  تیــم  ایــن  بــرای  توانــم  آخریــن  تــا  مــن   و 

کنم. می 
کــه آیــا   سرپرســت اســتقال در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــرد: کیــد  کنــد، تا بــازی هــای ایــن تیــم را دنبــال مــی 
کــردم و در مدتــی  بلــه مــن بــازی هــا را دنبــال مــی 
کســالت داشــتم، پیگیــر نتایــج و عملکــرد تیــم  کــه 

 بودم.
ــم  کــرد: خیلــی دل  پورحیــدری در ادامــه خاطرنشــان 
کنــار اســتقال تنــگ شــده اســت و  بــرای حضــور در 
کــه پیــش از بــازی حســاس  االن بســیار خوشــحالم 
حضــور  تیــم  کنــار  در  توانســتم  آهــن  ذوب  مقابــل 

یابــم.
و  نقــل  در  اســتقال  ضعــف  مــورد  در  وی   
خارجــی  بازیکــن  گــر  ا کــرد:  تصریــح  انتقــاالت 
جــذب  بتوانیــم  را  شــود  جــذب   اســت  قــرار  کــه 
نظــر  بــه  شــود.  مــی  بهتــر  شــرایطمان  کنیــم، 
خاصــی  کمبــود  و  اســت  خــوب  تیــم  اوضــاع   مــن 

نداریم.
کــه  سرپرســت آبــی پوشــان در انتهــا از فــرزاد مجیــدی 
در نبــود وی وظیفــه سرپرســتی تیــم اســتقال را بــر 

کــرد. عهــده دارد تشــکر 

 مظلوݥݥݥݥݥݥݥݥݥمیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥݥݥݥ مهدݥݥݥݥݥݥݥݥݥوݥݥݥݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ کیاݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 
دݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥباݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥهݥݥݥݥݥݥݥݥݥ توݥݥݥݥݥݥݥݥݥسکیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ پرݥݥݥݥݥݥݥݥݥسیدݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

بــا  تمــاس  در  شــب  چهارشــنبه  مظلومــی  پرویــز 
ــکی، از وی  ــون توس ــاره فات ــا، درب ــدی مهدوی کی مه

کــرد. پرســش هایی 
ایــن  دربــاره  کــه  اطاعاتــی  هــم  کیــا  مهــدوی   
بازیکــن داشــت، در ایــن تمــاس بــه مظلومــی انتقــال 
بــا  فرانکفــورت  اینتراخــت  در  مدتــی  توســکی  داد. 

بــود. هم بــازی  مهدوی کیــا 
و  کــرده  را  خــودش  کار  تمــاس  همیــن  گویــا   
متقاعــد  را  مظلومــی  مهدوی کیــا،  صحبت هــای 
کمــک  بــه اســتقال  کــه توســکی مــی توانــد  کــرده 

 . کنــد
بــه  بازگشــت  بــرای  گذشــته  شــب  در  توســکی 
رفتــه  )ره(  خمینــی  امــام  فــرودگاه  بــه  فرانکفــورت 
اجرایــی  مدیــر  خدایــی،  محســن  تمــاس  بــا  بــود، 
شــود  مــی  منصــرف  ســفرش  از  اســتقال  باشــگاه 
شــرکت  باشــگاه  پزشــکی  تســت  در  امــروز  تــا 
قــرارداد  بســتن  احتمــال  ترتیــب  بدیــن  کنــد. 
زیــاد دیگــر  خارجــی  یــک  شــدن  آبی پــوش   و 

 است.

اخبار ورزشی

ترکیب جدید استقالل و 
پرسپولیس در نیم فصل دوم

تقالی هــا بــا مهــدی مومنــی بــه توافــق رســیدند 
گزینه هــای مظلومــی  تــا در ادامــه فصــل او را بــه 
کننــد.  بــرای جایگزینــی خســرو حیــدری اضافــه 
کــه بــه تمرینــات  البتــه خســرو چنــد روزی اســت 
کنــار رحمتــی  گروهــی اســتقال برگشــته، تــا در 
آبی پوشــان  روزهــای  ایــن  مصــدوم  دیگــر 
را  خــود  پزشــکی،  تیــم  نظــر  زیــر  قــوا  تمــام  بــا 
بــرای بــازی بــا ذوب آهــن در هفتــه هجدهــم 
کننــد و دلگرمــی ایــن  بازی هــای لیــگ آمــاده 

روزهــای مظلومــی باشــند.
گزینه هــای  از  یکــی  هــم  مومنــی  مهــدی 
که  درانتظــار بــرای بــازی بــا ذوب آهــن اســت. او 
اول فصــل نیــز از اســتقال پایتخــت پیشــنهاد 
داشــت، از اســتقال خوزســتان بــه نفــت رفــت 
تــا بــا نیــم فصــل وقفــه، ایــن بــار پیراهــن آبــی 
کنــد. او پــس  ــا شــماره 16 بــه تــن  تهرانی هــا را ب
از دو جلســه تمریــن، 20 دقیقــه فرصــت یافــت تا 
ــار در ترکیــب اســتقال خونمایــی  ــرای اولیــن ب ب
کنــد و در انزلــی برابــر ملــوان بــه میــدان رفــت.

در  حاشــیه تری  پــر  روزهــای  امــا  پرســپولیس 
داشــت.  فصــل  ایــن  انتقــاالت  و  نقــل  دوره 
ســه  و  خروجــی  بازیکــن  ســه  بــا  تیــم  ایــن 
 ورودی توانســت تعــادل تیــم را بــه روال قبــل 

کند. حفظ 
پایتخــت  البتــه همــه ســه خروجــی قرمزهــای 
سوشــا  خــروج  و  نبــود  تیــم  خواســت  بــه 
ــرای  ــل را ب ــاق نیم فص ــن اتف کننده تری ــر  غافلگی
پرســپولیس رقــم زد. هرچنــد طاهــری امیــدوار 
کار بگیــرد،  بــه  را دوبــاره  اســت بتوانــد سوشــا 
تابــع دســتگاه  کــه  کــرده  کیــد  تا بارهــا  او  ولــی 
گرچــه سوشــا امــروز بــه تمرینــات  قضایــی اســت. 
کــرد، امــا اینکــه او  پرســپولیس برگشــت و تمریــن 
بتوانــد ایــن فصــل بــرای پرســپولیس بــه میــدان 

بــرود، هنــوز مشــخص نیســت.
کــه در نیــم فصــل بــا پرســپولیس  دو نفــر دیگــری 
علــی  و  صادقــی  ایمــان  کردنــد  خداحافظــی 
و  رفــت  یــک  لیــگ  بــه  یکــی  بودنــد.  فاطمــی 
ــار قــرض  دیگــری را هــم برانکــو بــه مهــدی تارت

داد تــا در ترکیــب راه آهــن قرارگیــرد.
در  کــه  پوشــان  قرمــز  مهاجــم  فاطمــی  علــی 
خودنمایــی  بــرای  فرصتــی  اول  نیم فصــل 
خواســت  بــه  بــود،  نکــرده  پیــدا  میــدان  در 
ترکیــب  بــه  هــا  آهنــی  راه  پیشــنهاد  و  خــود 
ایــن تیــم پیوســت؛ البتــه بــه صــورت قرضــی. 
قــرارداد  بــه دنبــال عقــد  راه آهنــی هــا  هرچنــد 
کراتشــان  مذا همچنــان  و  هســتند  دایــم 
برانکــو  امــا  دارد،  ادامــه  پرسپولیســی ها  بــا 
در  و  اســت  توانمنــد  فاطمــی  اســت  معتقــد 
بــرای  اتکایــی  قابــل  مهــره  می توانــد  آینــده 

باشــد. خ پوشــان  سر
متفاوت تــر  کمــی  صادقــی  ایمــان  بحــث 
گویــا  هیــچ،  ندادنــد  کــه  قــرض  را  او  اســت. 
ایمــان  نیســتند.  هــم  ناراضــی  جدایــی اش  از 
خونه به خونــه  بــه  قــراردادی  طــی  صادقــی 
کــه در  دســته یکــی پیوســت تــا بــا تجربــه تلخــی 
ترکیــب پرســپولیس داشــت، ترکیــب ایــن تیــم 
مدعــی دســته یکــی را بــرای صعــود بــه لیــگ 

کنــد. کامــل  برتــر 
را  دادنــد  دســت  از  چــه  هــر  پرسپولیســی ها 
کــه  گلــر و یــک مهاجــم  کردنــد. دو  جایگزیــن 
و  محســن زاده  لوبانــف،  بــه  را  جایشــان  حــاال 

دادنــد. آیینه چــی 
الکســاندر لوبانــف ازبکســتانی بــا پیراهــن شــماره 
بــرای  را  سوشــا  خالــی  جــای  اســت  قــرار   55
کنــد و بعــد از توافقــات مالــی و  قرمزپوشــان پــر 
گذرانــدن تســت های مدنظــر برانکــو قــراردادش 
عکــس  جدیــدش  پیراهــن  بــا  و  کــرد  امضــا  را 

گرفــت. 
تازه نفــس  گلــر  دیگــر  هــم  محســن زاده  علــی 
لقــب  روزهــا  ایــن  کــه  او  پرسپولیسی هاســت. 
ــان قرمزهــای تهــران  چهــل و پنجمیــن دروازه ب
ــا شــماره 30  ــه خــود اختصــاص داده، ب را هــم ب
گردان برانکــو اضافــه شــده اســت.  بــه جمــع شــا
را  پرســپولیس  ترکیــب  در  بــازی  نخســتین  او 
کــه لوبانــف بــه  در مقابــل صبــا و در روزهایــی 

کــرد. کــرده بــود، تجربــه  تاشــکند ســفر 
کــه  خ پوشــان  سر وارد  تــازه  یــار  ســومین 
نخســتین خریــد زمســتانی باشــگاه پرســپولیس 
هــم بــود، فرزنــد محمــد آیینــه چی، پیشکســوت 
کــرد تــا  استقالی هاســت. او ایــن فرصــت را پیــدا 
بزنــد  تــوپ  پرســپولیس  بــرای  پیــکان  مقابــل 
و منتظــر اســت تــا در نیــم فصــل دوم لیــگ در 

بدرخشــد. برانکــو  گردان  شــا جمــع 

استقالل و پرسپولیس

سرویس والیبال:
نماینــده  تنهــا  اصفهــان،  هوایــی  پدافنــد  رعــد  والیبــال  تیــم 
شایســته پایتخــت ورزش ایــران، در هفتــه هشــتم مســابقات 
ــم  ــر تی ــر ۰ براب ــروزی ۳ ب ــه پی ــور، مقتدران کش ــک  ــته ی ــگ دس لی
ــه  ریزامتیــازات  ــا  توجــه ب کــرد؛ امــا ب ــارس مهــر شــیراز را تکــرار  پ
گرفــت و بایــد بــا تیــم  گــروه الــف قــرار  کسب شــده، در رده دوم 
کــه بــه احتمــال قــوی، تیمــی اســت از خطــه  گــروه )د(  ســوم 
کنــد. گلســتان  »آق قــا«،  بــه صــورت رفــت و برگشــت بــازی 
کــه در حــال  کار بــزرگ والیبالیســت های جــوان اصفهــان را  امــا 
کــردن دوران مقــدس ســربازی، در تیــم رعــد پدافنــد  ســپری 
انســجام خــوب تیمــی و  بــا  هوایــی اصفهــان قرارگرفته انــد و 
کــی  کادری مجــرب و توانمنــد، در مراحــل مقدماتــی، چهــره تابنا
نادیــده  نبایــد  گذاشــتند،  نمایــش  بــه  رقابت هــا   را درعرصــه 
انگاریــم؛ الحــق بــا شایســتگی و اقتــدار بــه پیروزی هــای بســیار 
چهارشــنبه  روز  عصــر  تیــم  ایــن  شــده اند.  نایــل  ارزشــمندی 
کــه بــه  ۷ بهمن مــاه نیــز، میزبــان تیــم پــارس مهــر شــیراز بــود 
ماننــد بــازی رفــت بــا اقتــدار در ســه  ســت متوالــی و بــا نتایــج 
گــر ایــن تیــم  14/25 ــــ 22/25 و 18/25 بــه پیــروزی رســید؛ ا
ــیرازی  ــف ش ــاز حری ــش از 10 امتی ــاف بی ــا اخت ــت اول ب ــل س مث
گــروه الــف، دســت  خــود را شکســت مــی داد، بــه عنــوان تیــم اول 
گــروه )د(، بــازی می کــرد؛  پیــدا می کــرد و بایــد بــا تیــم چهــارم 
در ایــن صــورت بــه یقیــن راه  پیــروزی در بــازی اول پلــی آف 
هــر  تیــم شایســته اصفهانــی هموارتــر می بود.بــه  ایــن  بــرای 
ــی  ــب عل ــد و متعص ــا، غیرتمن گردان بی ادع ــا ــزرگ ش کار ب ــال  ح

کرده انــد   کار موفــق عمــل  کــه تــا بــه ایــن جــای  بهرامی نیــا را 
را ه  پلــی آف  بــه مرحلــه  گرفته انــد و  قــرار  برتــر  تیــم  و جــزو 8 
بــزرگ  کار  گــر  ا اســت  بی انصافــی  می ســتاییم؛  یافته انــد، 
تیم هــای دختــران و پســران، امیدهــای آینده ســاز والیبــال دیــار 
کشــور  کــه در مســابقات قهرمانــی  زاینــده رود را نادیــده انگاریــم، 
کســب  عناویــن قهرمانــی و نایب قهرمانــی،  کاشــتند و بــا  گل 
کردنــد. آقــای اســتاندار،  افتخــار آفریدنــد و بــه عبارتــی آبــروداری 
ــی  ــژه اهال ــان ورزشــکار، به وی مــردم اصفهــان به خصــوص جوان
والیبــال، انتظــار دارنــد شــخصا پــا پیــش بگذاریــد و دســت به کار 

والیبالیســت  جوانــان  داد  بــه  شایســته  گونــه ای  بــه  و  شــوید 
اصفهــان برســید؛ به طورجــدی از مســئوالن ذی ربــط بخواهیــد 
تــا از والیبــال اصفهــان، بــا قدمــت بیــش از 60 ســال و دارای 
جوانــان مســتعد و باتکنیــک حمایــت و بــرای تشــکیل تیمــی 
در  پدافنــد  رعــد  والیبــال  تیــم  کننــد.  اقــدام  بومــی  یکدســت 
کــه بــه داوری احمــد سرمســت  آخریــن بــازی مرحلــه مقدماتــی 
گرجــی داور ملــی از تهــران،  کرمــان و حامــد  داور بین المللــی از 
در ســالن ۱۷ شــهریور ورزشــگاه تختــی برگــزار شــد، پیــروز شــد و 
گــروه خــود بــه مســابقات پلــی آف راه پیــدا  بــه عنــوان تیــم دوم 

کــرد.در  بــازی جــذاب و دیدنــی دو تیــم پــارس مهــر فــارس و 
کــه در حضــور ســرهنگ دکتــر ابوالفضــل  رعــد پدافنــد اصفهــان 
پدافنــد  رعــد  باشــگاه فرهنگــی ورزشــی  توکلــی، مدیــر عامــل 
هوایــی اصفهــان، ســرهنگ پاســدار علــی قاســمی، مدیــر عامــل 
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی مقاومــت اســتان اصفهــان و جمــع 
گران عاقه منــد  زیــادی از هــواداران تیــم رعــد پدافنــد و تماشــا
ــت  ــت در ۳ س ــد توانس ــد پدافن ــم رع ــد، تی ــزار ش ــال برگ ــه والیب ب
کنــد؛ درخشــش و  ــا شکســت بدرقــه  پیاپــی تیــم پارس مهــر را ب
کــه نــه تنهــا روی  کوبندگــی ســروش معصومــی )ســتاره میــدان( 
تــور، بلکــه بــا اســپک های پشــت خــط یــک ســوم خــود طوفانــی 
بــازی قابــل قبــول و بســیار دقیــق و حساب شــده  ظاهرشــد، 
شــاهین حاج رســولی، مهــدی میرزایــی، محمــد عزیــزی، منصور 
کاپیتــان خوش فکرتیــم  رفیعــی و پاس هــای بی نقــص پاســور و 
احســان  عالــی  و همچنیــن  دریافت هــای  فرهــاد مابهرامــی 
مهربانفــر )یــار آزاد( لیبــروی بــا تجربــه شکســت تیــم پارس مهــر 
نقــش مهمــی داشــت. سرپرســت تیــم محمــد نصیــری بــود، 
علــی بهرامی نیــا ســرمربی، حمیــد خراســانی و وحیــد موســوی  

ــد. نیــز مربیــان تیــم بودن
 بازی هــای رفــت پلــی آف از روز چهارشــنبه  ۱۴ بهمن مــاه جــاری 
آغــاز خواهــد شــد؛  تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان بــا یکــی از 
کــرد.  گلســتان دیــدار خواهــد  گیــان یــا آق قــای  دو تیــم ســفیر 
ــرای تیــم  ــان، ب ــای وطــن، روزنامــه صبــح اصفه کیمی روزنامــه 
خــوب و شایســته والیبــال رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان آرزوی 

کســب مقــام قهرمانــی دارد. پیــروزی و 

کشور:     در هفته هشتم لیگ دسته یک والیبال 
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کتورســازی در  دیــدار تیم هــای فوتبــال راه آهــن و ترا
چارچــوب هفتــه هیجدهــم لیــگ برتــر عصــر امــروز از 
ســاعت 14 و 30 دقیقــه در ورزشــگاه شــهر قــدس در 

حضــور حــدود 2 هــزار هــوادار آغــاز شــد.
داشــتن  همــراه  بــه  بــا  کتورســازی  ترا هــواداران   *
بادکنک هــای قرمزرنــگ مشــغول تشــویق تیمشــان 

در  اســت،  نفــر  هــزار  حــدود 2  کــه  آن هــا  جمعیــت  هســتند. 
ــه ورزشــگاه  حــال اضافــه شــدن اســت و همچنــان هــواداران ب

می آینــد.
* ســعید رمضانــی، سرپرســت تیــم فوتبــال راه آهــن در جایــگاه 
گفتــه می شــد  ــا وجــود اینکــه  کــرده اســت. ب VIP حضــور پیــدا 
بــا راه آهــن امضــا نکــرده، رمضانــی در پاســخ  وی قــراردادی 
کــرده  بــه خبرنــگار فــارس مبنــی بــر اینکــه آیــا قــراردادی امضــا 
کــردم و مشــکلی در ایــن  گفــت: مــن قــراردادم را امضــا  یــا خیــر، 

ــدارد.  زمینــه وجــود ن
گفتــه می شــود بــه خاطــر عــدم رویارویــی بــا  وی در مــورد اینکــه 

کیــد  امیــر قلعه نویــی روی نیمکــت نرفته، تا
کــرد: در ایــن بــاره صحبــت نمی کنــم. هــم 
از  پــس  و  نــدارم  صحبــت  قصــد  کنــون  ا
لیســتی  در  کــرد.  خواهــم  صحبــت  بــازی 
کــه در اختیــار خبرنــگاران قــرار داده شــده 
نــام حمیدرضــا منوچهــری سرپرســت ســابق 
ایــن تیــم بــه عنــوان سرپرســت راه آهنی هــا در ایــن دیــدار عنوان 

شــده اســت.
ــه  ــازی ب ــاز ب ــش از آغ ــان راه آهــن پی ــروزان دروازه ب * محســن ف
ســمت امیــر قلعه نویــی ســرمربی ســابق خــود رفــت و بــا او خوش 

کــرد. و بــش 
کــوروز  کتورســازی و  * ســعید عباســی مدیرعامــل باشــگاه ترا

مربــی تیــم ملــی فوتبــال در جایــگاه VIP حضــور دارنــد.
کتورســازی  * محمدرضــا اخبــاری دروازه بــان تیــم فوتبــال ترا
پــس از حضــورش در تیــم امیــد امــروز درون دروازه تبریزی هــا 

گرفتــه بــود. قــرار 

داماد حجازی از دست قلعه نویی در رفت
و  عکاســان  خبرنــگاران،  دیــروز   
زمیــن  بــه  را  خــود  زیــادی  هــواداران 
تــا  بودنــد  رســانده  آزادی   2 شــماره 
در  پورحیــدری  منصــور  حضــور  از 
کننــد.  اســتقبال  اســتقال  تمرینــات 
وارد  اســتقال  خوش نــام  سرپرســت 

او  از  کــه  کســی  اولیــن  و  شــد  آزادی   2 شــماره  زمیــن 
موقــت  سرپرســت  مجیــدی  فــرزاد  کــرد،  اســتقبال 
گرفــت و بــه  ایــن تیــم بــود. او دســت پورحیــدری را 
کــه  بــود  ایــن  جالــب  نکتــه  و  بــرد  رختکــن  ســمت 
در  تمرینــی  لبــاس  بــا  و  منظــم  حالتــی  بــا  بازیکنــان 
خــود  تیــم  سرپرســت  از  اســتقبال  آمــاده   رختکــن 

بودند.
پورحیــدری بعــد از ورود بــه رختکــن، ابتــدا بــا اســتقبال 
ــد  ــه رو ش ــتقال روب ــرمربی اس ــی س ــز مظلوم ــدید پروی ش
و بعــد از آن هــم بازیکنــان یکی یکــی ســمت سرپرســت 

تمرینــات  در  حضــور  از  و  رفتنــد  خــود  تیــم 
تصمیــم  بــا  کردنــد.  اســتقبال  اســتقال 
گوســفندی  دیــروز  اســتقال  مدیــران 
ورود  بــا  تــا  شــد  آورده  تمریــن  محــل  بــه 
شــود.  قربانــی  او  پــای  زیــر  پورحیــدری 
اســپندی  پورحیــدری  بــرای  همچنیــن 
ــه تیــم اســتقال ــد ب ــر بتوان ــا او هــر چــه زودت  دود شــد ت

 برگردد. 
ــال و  ــتقال ح ــروز اس ــن دی ــدری در تمری ــور پورحی حض
هــوای جالبــی را در زمیــن شــماره 2 آزادی بــه وجــود 
کــه حتــی دوربین هــای تلویزیونــی هــم  آورد؛ تــا جایــی 
بــرای پوشــش تصویــری ایــن اتفــاق مهــم بــه محــل 

تمریــن آبی پوشــان آمدنــد. 
تمامــی عکاســان و خبرنــگاران حاضــر در زمیــن منتظــر 
بــا  مبــارزه  مدت هــا  از  بعــد  او  تــا  بودنــد  پورحیــدری 

کنــد. بیمــاری بــا آن هــا صحبــت 

استقبال باشکوه از پدر استقالل
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سرویس والیبال:
32تیــم مینــی والیبــال از سراســر اســتان  اصفهــان، در دومیــن چشــنواره 
صفوی پــور  شــهید  ســالن  در  روز  دو  طــی  کــه  اســتان  مینی والیبــال 
ــورت  ــه ص ــروه ب گ ــت  ــد ، در هش ــزار ش ــان برگ ــال( اصفه ــی والیب )اختصاص
گــروه دو تیــم بــه مرحلــه  کردنــد.در ایــن رقابــت از هــر  دوره ای باهــم دیــدار 
کــه در نهایــت پــس از برگــزاری مســابقات  پلــی  نیمه نهایــی راه یافتنــد  
کردنــد.در  کســب  آف چهــار تیــم برتــر جــواز حضــور در  مرحلــه نهایــی راه 
والیبــال  کاشــان، هیئــت  زاده  مــدرس  نهایــی تیم هــای شــهید  مرحلــه 
ــای  ــان دیداره ــپادانای فاورج ــان و اس کاش ــال  ــهید ارده ــهر، ش خمینی ش
کاشــان ردای  کــه در نهایــت تیــم شــهید مــدرس زاده  پایانــی را برگــزار کردنــد 
کــرد و تیــم هــای خمینی شــهر، کاشــان 2 وفاورجــان در  قهرمانــی را بــه تــن 
رده هــای دوم تاچهــارم قــرار گرفتنــد. شــایان ذکــر  اســت  ایــن چهــار تیــم بــه 
عنــوان نماینــدگان  مینــی والیبــال  اســتان اصفهــان، در اســفند مــاه امســال 
کــه در تهــران برگــزار خواهــد شــد، شــرکت  کشــور  در مســابقات قهرمانــی 
کــرد. رده ســنی ایــن بازیکنــان متولدیــن ســال 1382 مــی باشــد. خواهنــد 
برگــزاری  کمیتــه  مســئول  ایرانــزاد  رضــا  را  مســابقات  ایــن  سرپرســتی 

داشــت.  برعهــده  اســتان  والیبــال  هیئــت  مســابقات 

درجشنواره  مینی والیبال استان:

کاشان در مینی والیبال     قهرمانی  شهید مدرس زاده 
گل مقابــل راه آهــن در جمــع  بــدون   از تســاوی   ســعید عباســی پــس 
آورد؛  فشــار  مــا  تیــم  بــود.  خوبــی  بــازی  داشــت:  اظهــار  خبرنــگاران 
تیــم  و  هســتیم  نیم فصــل  شــروع  در  نگرفتیــم.  را  الزم  نتیجــه  امــا 
بهتــری  نتایــج  فصــل  ادامــه  در  امیــدوارم  داشــته.  تغییــرات   مــا 

بگیریم.
 وی در مــورد حمایــت قلعه نویــی از خــودش و شــعار هــواداران علیــه 
گفــت: هــواداران بــه مــن محبــت دارنــد و بــه یــاد ما هســتند.  مدیــر عامــل 
کادر مدیریتــی و  کجاســت.  ــد ببینیــم ریشــه ایــن مســایل در اســتان  بای
کار خــودش را انجــام داده و وظایفــش را به  کتورســازی  هیئــت مدیــره ترا
نحــو احســنت انجــام داده اســت. وقتــی ســرمربی تیــم از نقــل و انتقــاالت 
کــه مدیرعامــل و هیئت مدیــره  نیم فصــل راضــی اســت و ادعــا می کنــد 
کننــد دیگــر چــه بایــد بگویــم. توانســته اند تمــام خواســته هایش را اجــرا 

 

کتورســازی  ترا علیــه  همدانــی  ســتار  تنــد  مصاحبــه  مــورد  در  عباســی 
فــرد  رفــت،  او  وقتــی  امــا  بــود؛  قلعه نویــی  پکیــج  در  همدانــی  گفــت: 
دهــان  جلــوی  نمی  توانیــم  هــم  مــا  کردیــم.  جانشــینش  را  دیگــری 
مرســوم چیزهــا  ایــن  نکــن.  صحبــت  بگوییــم  و  بگیریــم  را   کســی 

 است.
می شــود،  داده  ســر  خــودش  علیــه  کــه  شــعارهایی  مــورد  در  وی   
نقــل  در  را  عملکــرد  بهتریــن  نیم فصــل  در  کتورســازی  ترا گفــت: 
کتورســازی  ترا اپوزیســیون  کــه  ببینیــد  بایــد  داشــت.  انتقــاالت  و 
ببینیــد  گرفته انــد.  را  زحماتشــان  مــزد  آن هــا  هســتند.  کســانی  چــه 
دیگــر  تیم هــای  بــه  یــا  رفتنــد  ماشین ســازی  تیــم  بــه  کســانی  چــه 
همان هایــی  کردنــد.  داغــان  را  تونــی  کــه  همان هایــی  رفتنــد. 
هــم را  زحماتشــان  مــزد  پاشــاندند،  هــم  از  هــم  را  تیــم    کــه 

گرفتند.  

عباسی:
کتور به من محبت دارند! هواداران ترا

تصویر ورزشی امروز
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««یادداشت

برندســازی گردشگری ایران در جهان

 بهترین نمونه از برند
 برند فرهنگی است

محمد غالمی
کاری می آیــد؟ اساســا فلســفه  برنــد چیســت و بــه چــه 
ــگری  گردش ــرای  ــدی ب ــون برن کن ــا تا ــت و آی ــد چیس برن

ــا نــه؟ در ایــران بــوده ی
کــه نشــان می دهــد برنــد بــرای  این هــا ســواالتی اســت 
گردشــگری در ایــران تعریــف خاصــی نداشــته اســت. 
کاال  کلــی برندســازی یعنــی شناســاندن یــک  بــه طــور 
کــه  کــه زمانــی  گونــه ای  بــه بهتریــن وجــه ممکــن، بــه 
کاال یــا شــرکت تولیدکننــده می آیــد، شــما را بــه یــاد  نــام 

کیفیــت بینــدازد. ــا  ــی خــاص و ب محصول
تعبیــر  گونــه ای  بــه  برندســازی  از  گردشــگری  در 
کشــوری خــاص یــا شــهری  کــه نــام  کــه زمانــی  می شــود 
کشــور  خــاص می آیــد، شــما را بــه یــاد نمــاد آن شــهر یــا 

بینــدازد.
کــه نــام شــهر زیبایمان  نمونــه ملمــوس آن زمانــی اســت 
اصفهــان می آیــد؛ بــا آوردن نــام اصفهــان تصویــری از 
گنبدهــای فیــروزه ای در ذهن هــا  پل هــای تاریخــی و 
زیبایی هــا  ایــن  بــا  اصفهــان  انــگار  می بنــدد.  نقــش 
کــرده اســت یــا زمانــی  خــود را در ذهــن جهانیــان معرفــی 
گــوش می رســد، تصویــر یــک  کشــور اســترالیا بــه  کــه نــام 
کانگــرو در ذهــن شــکل می گیــرد؛ چــون اســترالیا بیــش 
کوسیســتم جانــوری شــناخته  از هــر چیــز بــا طبیعــت و ا

می شــود. 
کــه بــرای  کــرد  بــا ایــن وجــود بــه یــک نکتــه بایــد توجــه 
کننــد.  برنــد شــدن، تــک تــک افــراد جامعــه بایــد تــاش 
هــم  دور  عــده ای  کــه  نیســت  این گونــه  برندســازی 
کشــور  کــه بــرای  جمــع شــوند و بــه ایــن توافــق برســند 
مــا فــان لوگــو می توانــد برنــد باشــد؛ بلکــه بایــد در تمــام 
کلیــه  بخش هــا، اعــم از امــور فرهنگــی، زیرســاختی و 
کار  و در انتهــا بــه یــک لوگــوی  ارکان تشــکیل دهنده 

کــرد. واحــد دســت پیــدا 
ــه در  ک ــت  ــن اس ــش ای ــن بخ ــل در ای ــایان تام ــه ش نکت
ــود  ــا وج ــور م کش ــه در  ــد آنچ ــی همانن ــای نفت اقتصاده
اجمالــی  و  گــذرا  گردشــگری  صنعــت  بــه  نــگاه  دارد، 
گردشــگری  کــه پتانســیل  اســت. لــذا بایــد در شــهرهایی 
ک بــه  را دارنــد، تغییــر رویــه داد و بــه ســوی صنعتــی پــا

گردشــگری قــدم نهــاد.  ــام  ن
کــه بــرای همیشــه  بنابرایــن بهتریــن نمــود برنــد شــدن 
می مانــد،  باقــی  خارجــی  گردشــگر  یــک  ذهــن  در 
نمودهــای فرهنگــی اســت. بــه عنــوان مثــال مــردم در 
کــره یــا ژاپــن، در هنــگام رانندگــی  کشــورهایی ماننــد 

بــوق اســتفاده می کننــد. از  کمتــر 
برنــد  آوردن  دســت  بــه  نیــز  برنــد  از  نمونــه  بهتریــن 
گونــه ای  فرهنگــی اســت و برنــد فرهنگــی شــدن بــه 
بــا  تــوام  رفتــاری  خارجــی  گردشــگران  بــا  کــه  اســت 
بیشــترین  تــوان،  حــد  در  و  باشــیم  داشــته  احتــرام 

دهیــم.  ارایــه  توریســت  بــه  را  خدمــات 
کیــد بــر بخــش فرهنگــی در برندســازی بــه ایــن ســبب  تا
کــه جاذبه هــای طبیعــی و میــراث ناملمــوس در  اســت 
کشــور ها یافــت می شــود؛ امــا ایــن رفتــار مناســب و  همــه 
گردشــگران  کــه می توانــد  ارایــه خدمــات مطلــوب اســت 

کشــور میزبــان بازگردانــد.  خارجــی را دوبــاره بــه 

 موزه تزیینی اصفهان
 عمارتی از دل تاریخ

در اوایــل قــرن یازدهــم هـــ.ق، حــدود ۴۰۰ ســال پیــش 
شــد  احــداث  اول،  عبــاس  شــاه  ســلطنت  بــا  مقــارن 
و  آالت  یــراق  و  ســوارکاری  لــوازم  نگهــداری  و جهــت 
مرکب هــای ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. 
صفویــه  حکومــت  انقــراض  بــا  رکیب خانــه  عمــارت 
متــروك شــد و بعدهــا در دوران قاجــار بــه دســتور میــرزا 
ظل الســلطان )فرزنــد ناصرالدیــن شــاه قاجــار( پــس از 
انجــام الحاقــات و تعمیراتــی بــه ســبك و ســیاق روز، 
ــی اختصاصــی »ظل الســطان« مــورد  ــوان اندرون ــه عن ب
اســتفاده قــرار گرفــت. در دوران پهلــوی ایــن ســاختمان 
بــه اداره آمــار و ثبــت احــوال اختصــاص یافــت و بــار 
دیگــر تغییراتــی خصوصــا در جبهــه غربــی آن صــورت 
گرفــت. در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، 
پیــرو مصوبــات شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری 
کشــور درصــدد برآمــد  ایــران، ســازمان میــراث فرهنگــی 
تــا عمــارت تاریخــی »رکیب خانــه « را مرمــت و بازســازی 
فرهنگــی  مجموعــه  یــك  عنــوان  بــه  آن  از  و  کنــد 
کنــد؛ لــذا بــا صــرف بیــش از دو ســال وقــت و بــا  اســتفاده 
انتقــال حــدود چهــار هــزار اثــر فرهنگــی- هنــری از مــوزه 
موزه هــای  ســایر  و  تهــران  ســابق  تزیینــی  هنرهــای 
ســازمان بــا تاییــدات خداونــد »مــوزه هنرهــای تزیینــی 
گشــایش  شمســی   ۱۳۷۵ مردادمــاه   ۲۹ در  ایــران«  

ــرد. ک ــاز  ــود را آغ ــت خ ــما فعالی ــت و رس یاف

گردشگری

کنیسه در اصفهان   هفت 
 در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده است

کــه در اصفهــان وجــود دارد  کنیســه ای  قدیمی تریــن 
کــه از  )کنیســه عمــو شــعیا( در محلــه جوبــاره اســت 
فاقــد  و  نــدارد  تزییناتــی  لحــاظ هنــری، هیچ گونــه 

جنبه هــای معمــاری جالــب توجــه اســت.
بــه نوشــته دکتــر هنرفــر، یهودیــان اصفهــان )در ســال 
کنیســه  کــه دو  کنیســه داشــته اند  ۱۳۵۰ شمســی( ۲۰ 
گلبهــار،  کنیســه در محلــه  در محلــه دردشــت یــك 
کنیســه نیــز  کنیســه در محلــه جوبــاره و  یــك  شــانزده 

در فلکــه فلســطین بــود.
کنیســه های  تعــداد  کلیمــی  محققــان  از  یکــی   
گفتــه ایــن  کــرده اســت. بــه  اصفهــان را  ۱۲ عــدد ذکــر 
ــا  کامــا مشــابه ب کنیســه ها  پژوهشــگر معمــاری ایــن 
کنیســه ها  کــه  کلیســای ارامنــه اســت. بــا ایــن تفــاوت 
هیچ گونــه تزیینــات داخلــی ندارنــد. علــت نیــز ایــن 
کــه یهودیــان تصاویــر انســان را بــر دیــوار رســم  اســت 

نمی کننــد. 
ســاختمان های  ع شناســی،  نو نقطه نظــر  از 
آن هــا  بیشــتر  و  بــوده  شــرقی  غربــی-  کنیســه ها، 
کنیســه ها از نظــر  مربــوط بــه دوران قاجــار هســتند. 
کاربنــدی تصویــر ســازی هســتند.  تزیینــات دارای 
کــه مراســم  کنیســه ها فاقــد ســکوهایی هســتند  ایــن 
مذهبــی روی آن هــا انجــام می شــده اســت. در حــال 
عبارتنــد  اصفهــان  یهودیــان  کنیســه های  حاضــر، 
کنیســه  کنیســه مانیســان،  کنیســه مایعقــوب،  از: 
کنیســه  کوچــك،  کنیســه  کنیســه بــزرگ،  ماربیــع، 
کنیســه دکتــر  کنیســه اتحــاد،  گلبهــار،  کنیســه   کلــی، 

داوود و ...
محلــه  بــه  یهودیــان  کنیســه  نزدیك تریــن 
کوچــه  نــام  بــه  کوچــه ای  در  مسلمان نشــین 
کــه  کنیســه  ایــن  )پیریاالنــدوز( واقــع شــده اســت. 
کــه بــاالی  گنبــدی اســت  بنایــی ســاده اســت، دارای 
آن نورگیــری تعبیــه شــده اســت؛ ایــن ســاختمان از 
بــه نظــر می رســد. کامــا ســاده و بی پیرایــه  ج  خــار
کــه در حــال حاضــر  ذکــر ایــن نکتــه مناســب اســت 
کن  ــا ــز س ــر نی ــای دیگ ــان در محله ه ــان اصفه یهودی
هیچ گونــه  مســلمانان  بــا  زندگــی  نظــر  از  و  هســتند 

تفاوتــی ندارنــد.
ــار ملــی بــه  کنیســه در اصفهــان در فهرســت آث هفــت 

ثبــت رســیده اســت.

خانه ای ساده در دل اصفهان 

خانــه  اصفهــان،  تاریخــی  خانه هــای  جملــه  از 
اســت.  ســرتیپی 

جبهــه  ســه  در  خانــه  ایــن  فضاهــای  مجموعــه 
کــه در دو جبهــه شــمالی و جنوبــی  گرفته انــد  قــرار 
مهم تریــن  هســتند؛  مرتفع تــر  ســوم  جبهــه  از 
ــا شــکل  ــه ب ک ــاالر جبهــه شمالیســت  ــه ت قســمت خان
طرفیــن  دری  ســه  اتــاق  دو  بــا  خــود  نیم صلیبــی 
ارتبــاط دارد. دیوارهــای ایــن تــاالر دارای تزیینــات 
گــچ هســتند. عــاوه بــر آن دو  فــراوان نقاشــی روی 
 ردیــف قطاربنــدی نیــز در ایــن در و دیوارهــا وجــود

 دارد.
ــه  ک ــرکاری اســت  ــاوی نقاشــی های پ ــاالر ح  ســقف ت
جبهــه  گرفته انــد.  تاثیــر  اروپایــی  هــای  نقاشــي  از 
فضــای  دو  و  دری  ســه  اتــاق  ســه  شــامل  جنوبــی 

آن هاســت. بیــن  در  کفش کــن 
کــه بــا دری   در جبهــه غربــی دو اتــاق وجــود دارد 
از  کــه  داالنــی  می شــود.  بــاز  حیــاط  بــه  کوچــك 
در  می شــوند،  وارد  خانــه  حیــاط  بــه  آن  طریــق 
گوشــه  در  اســت.  گرفتــه  قــرار  جبهــه  ایــن  میانــه 
چشــم بــه  دیگــری  ورودی  نیــز  شــرقی   جنــوب 
پوشــیده  ســرتیپی  خانــه  نماهــای  خــورد.  مــی   
ســه  نمــای  در  فقــط  و  اســت  گــچ  ســاده  انــدود  از 
بــه  گچبــری  تزیینــات  شــمالی  جبهــه  دری هــای 
چشــم می خورد.جبهــه شــمالی و شــرقی ایــن خانــه 
ســرتیپی  خانــه  هســتند.  حجــاری  نقــوش  دارای 
قدیمــی  خانه هــای  از  دیگــری  نمونــه  اصفهــان 
ویژگی هــای  وجــود  دلیــل  بــه  کــه  اســت  اصفهــان 
قــرار  بازســازی  و  مرمــت  مــورد  معمــاری  و  هنــری 
بــرای  شــاید  خانــه  ایــن  از  بازدیــد  اســت.  گرفتــه 
گردشــگری خالــی از لطــف نباشــد.  دوســتداران حــوزه 
خانــه ســرتیپی در خیابــان ملــک بــن بســت عبدالهــی 

اســت. گرفتــه  قــرار  پاقلعــه  کوچــه 

گردشگری 

شــهدای  کنگــره  بــه  پیامــی  در  مظاهــری  آیــت اهلل 
خداونــد  بی بدیــل  عطیــه  شــهادت،  گفــت:  روحانــی 
و  دیانــت  و  دیــن  تحکیــم  و  حفــظ  بــرای  ســبحان 
معنویــت و اخــاق اســت و شــهدای واالمقــام روحانیــت 
و حوزه هــای علمیــه، در همیشــه تاریــخ، از پیشــتازان و 

بوده انــد. افتخــار  پــر  میــدان  ایــن  ســابقون 
کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت اهلل العظمــی  ــزارش  گ ــه  ب
حســین مظاهــری ، رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان در 
کنگــره 590 شــهید طلبــه و روحانــی اصفهــان،  پیامــی بــه 
خداونــد  بی بدیــل  عطیــه  شــهادت،  کردنــد:  تصریــح 
و  دیانــت  و  دیــن  تحکیــم  و  حفــظ  بــرای  ســبحان 
معنویــت و اخــاق اســت و شــهدای واالمقــام روحانیــت 
و حوزه هــای علمیــه، در همیشــه تاریــخ، از پیشــتازان و 

ســابقون ایــن میــدان پــر افتخــار بوده انــد.
کامــل پیــام حضــرت آیــت اهلل مظاهــری در ادامــه   متــن 

می آیــد:
حیِم ْحمِن الّرَ  ِبْسِم اهلِل الّرَ

بــرای  ســبحان  خداونــد  بی بدیــل  عطیــه  شــهادت،   
حفــظ و تحکیــم دیــن و دیانــت و معنویــت و اخــاق 
حوزه هــای  و  روحانیــت  واالمقــام  شــهدای  و  اســت 
علمیــه، در همیشــه تاریــخ، از پیشــتازان و ســابقون ایــن 

بوده انــد. افتخــار  پــر  میــدان 
بــا فضیلت تــر  کــه در فرهنــگ اســامی   مــداِد عالمــان 
دوره هــای  از  اســت،  شــده  شــمرده  شــهیدان  دمــاِء  از 
آغازیــن پــس از امامــت تــا بــه امــروز، بــه خــون مطّهــر 
دیــن،  علمــای  و  اســت  مزّیــن  و  آغشــته  آن  صاحبــان 
از  بســیاری  صحنه گــردان  عمــل،  مقــام  در  خــود 
تاش هــای جهــادی و مبــارزه بــا باطــل و ســتم و جهالــت 
گاهــی بــه شــمار  گــران حقیقــی حــق و عــدل و آ و احیا
عملــی  و  علمــی  مجاهدت هــای  نبــود،  گــر  ا آمده انــد. 

کــه آنــان بــرای  کاری هــای بزرگــی  علمــای دیــن و فدا
و  تشــیع  گران ســنگ  مکتــب  از  پاســداری  و  حراســت 
انجــام  داده انــد،  عترت طاهره»علیهم الّســام«  میــراث 
کــه امــروز از دیانــت و معنویــت در جامعــه  معلــوم نبــود 
مــا، اثــری و خبــری باقــی مانــده باشــد و از ایــن جهــت 
مجاهــدان  آن  شــامخ  مقــام  قــدردان  همــواره  بایــد 
راه خــدا و رســول باشــیم؛ امــا هــدف اصلــی از برپایــی 
نشســت ها و یادواره هــای شــهدا، چــه شــهیدان روحانــی 
و چــه ســایر اقشــار از شــهیدان، هــم  زنــده نــگاه داشــتن 

یــاد مبــارک آنــان و هــم تبییــن پیام هــای ســازنده آنــان 
اســت. محورهــای اصلــی ایــن پیام هــای حیات بخــش 
در مرتبــه نخســت، حفــظ و صیانــت و تعمیــق دیــن و 
دینــداری و اعتــا و پاســداری از ارزش هــای دینــی و پــس 
آنــگاه  و  ملــت  و وحــدت  کلمــه  اتحــاد  از آن، تحکیــم 
ــر پایــه  ســربلندی، عــزت و حیــات طّیبــه مــردم اســت. ب
شــکوهمند  انقــاب  بی تردیــد  بلنــد،  پیام هــای  ایــن 
گزنــد  از  و  یافــت  خواهــد  اســتمرار  و  حفــظ  اســامی، 
مصــون  مخالفــان،  و  بیگانــگان  تهدیــد  و  خطــرات 
گــر یادواره هــا و همایش هــای شــهیدان  خواهــد شــد. ا
بتوانــد ایــن پیام هــای بلنــد معنــوی را در ذهــن و دل 
اجتمــاع بــه ویــژه نســل جــوان زنــده و بالنــده نــگاه دارد 
و آنــان را بــرای التــزام و تــاش در راه پاســداری عملــی 
کنــد، مطمئنــا  از ایــن پیام هــا، پــر شــور و بــا انگیزه تــر 
بــا  آنکــه  امیــد  اســت.  بــه هــدف روشــن خــود رســیده 
ولی اهلل األعظــم  حضــرت  توجهــات  و  خداونــد  لطــف 

باشــد. چنیــن  »ارواحنافــداه« 
انبیــا و اولیــای   ســام و درود خداونــد متعــال و همــه 
طاهرینــش بــر ارواح مطهــر شــهیدان از شــهدای صــدر 
و  رحمــة اهلل  و  والّســام علیکم  امــروز.  بــه  تــا  اســام 

برکاتــه.

کنگره شهدای روحانی اصفهان؛ پیام آیت اهلل مظاهری به 

شهادت، عطیه بی بدیل خداوند  برای حفظ دین و اخالق است

از  معــاون پژوهشــکده قــرآن و علــم، یکــی 
و  قــرآن  پژوهشــکده  اصلــی  دغدغه هــای 
علــم را اشــاعه فرهنــگ قرآنــی بــه معنــای 
خــاص آن، یعنــی در حــوزه پژوهــش بــرای 

پایــه دانســت. دانشــجویان فنــی و علــوم 
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  اویســی  کامــران 

قــرآن و علــم  مهم تریــن خط مشــی های پژوهشــکده 
پژوهشــکده،  ریاســت  مــؤدب،  ســیدرضا  کیــد  تا بــه 
فعالیت هــای  شــئون  تمــام  در  اخــاص  حفــظ 
بــه معنــای واقعــی  گــر اخــاص  ا پژوهشــکده اســت. 
کــه مــدد الهــی بــرای همــان اخــاص نیــاز اســت، وجــود 
خواهــد  پیــش  خــود  بــه  خــود  کارهــا  باشــد،  داشــته 
کــرد بــا  کــه بتــوان ثابــت  رفــت؛ ســعی بــر ایــن اســت 
در  را  بهــره وری  بهتریــن  می تــوان  هزینــه  کمتریــن 

داشــت. قرآنــی  فعالیت هــای 
در  پروپــوزال  صــورت  بــه  پروژه هایــی  افــزود:  وی 

حــال  در  علــم  و  قــرآن  پژوهشــکده 
تدویــن اســت تــا پــس از ارزیابــی مــورد 
ماننــد  مربوطــه  نهادهــای  حمایــت 
پژوهشــگران  از  حمایــت  صنــدوق 
علمــی  معاونــت  برتــر  فنــاوران 
و  زنــان  امــور  جمهــوری،  ریاســت 
نتیجــه  بــه  آن  امثــال  و  ریاســت جمهــوری   خانــواده 

برسند.
دیگــر  دغدغه هــای  از  کــرد:  تصریــح  اویســی 
قرآنــی  فرهنــگ  اشــاعه  علــم،  و  قــرآن  پژوهشــکده 
پژوهــش  حــوزه  در  یعنــی  آن،  خــاص  معنــای  بــه 
بــرای دانشــجویان فنــی و علــوم پایــه اســت. ترجمــه 
کتــاب قــرآن و علــم هــارون یحیــی توســط اینجانــب 
و نعمت اللهــی جعفــری بــا همــکاری دانشــگاه فنــی و 

اســت.  بــوده  مهــم  همیــن  بــرای  حرفــه ای 
منبع: ایکنا

معاون پژوهشکده قرآن و علم:

اشاعه فرهنگ قرآنی به معنای خاص، دغدغه پژوهشکده قرآن و علم
ائمــه  سیاســت گذاری  شــورای  مشــاور 
اشــاعه  نتایــج  از  یکــی  گفــت:  جمعــه 
افزایــش  شــهادت،  و  ایثــار  فرهنــگ 

اســت. بصیــرت 
ســید  المســلمین  و  حجت االســام 
اظهــار  طباطبایی نســب،  محمد رضــا 

بــوده  از روحانیــون  تعــداد شــهدا  بیشــترین  داشــت: 
اســت.

ایثــار و  از نتایــج فرهنــگ  اینکــه یکــی  بــا بیــان  وی 
کــرد: شــناخت  شــهادت افزایــش بصیــرت اســت، بیــان 
چهــره باطــل، از دیگــر نتایــج وجــود فرهنــگ ایثــار و 

شــهادت اســت.
کشــور  جمعــه  ائمــه  سیاســت گذاری  شــورای  مشــاور 
گاهــی و بینــش بصیرتــی از  بــا بیــان اینکــه افزایــش آ
تصریــح  اســت،  شــهدا  یادواره هــای  برگــزاری  نتایــج 
در  نقــش مهمــی  شــهدا  یادواره هــای  برگــزاری  کــرد: 

دارد. جامعــه  روشــنگری 
کــه پیــرو امــام  کســانی  وی بــا بیــان اینکــه 
هســتند، بایــد دشــمنان امــام را فرامــوش 
خامنــه ای  امــام  بــه  وفــادار  و  نکننــد 
گفــت: آشــنایی بــا چهــره نفــاق،  باشــند، 
گســترش فرهنــگ ایثــار و  از دیگــر نتایــج 

اســت. شــهادت 
شــاهد  روز  هــر  اینکــه  بیــان  بــا  طباطبایی نســب 
گســترش دشــمنی ها علیــه نظــام جمهــوری اســامی 
کــرد: اقتــدار نظــام بــه برکــت  هســتیم، خاطرنشــان 
شــهادت  و  ایثــار  فرهنــگ  نتایــج  از  و  شــهدا  خــون 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه جریان ســازی توســط فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت اظهــار داشــت: خــون شــهدای یمــن، بحریــن 
نابــودی  نزدیــک  آینــده  در  منــا  جان باختــگان  و 

آل ســعود را رقــم می زنــد. منبــع: تســنیم

»اوکالهاما« بار دیگر پذیرای »روز مسلمان« می شود

معارف و گردشگری شنبه      10 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 80»مدݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥحیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ«ݥݥݥݥݥݥݥݥݥ رݥݥݥݥݥݥݥݥݥشتهݥݥݥݥݥݥݥݥݥ تحصیلیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ شدݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ســـــال دوم                ݡسݒ

گفــت: آموزه هــای هیــچ دیــن و آیینــی در  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
کجــای جهــان بــا اندیشــه های تروریســمی و افراطی گــری ســازگاری  هیــچ 

نــدارد. 
کیمیــای وطــن، علــی جنتــی ضمــن حضــور در هفتمیــن همایــش  گــزارش  بــه 
گفــت: امــروزه  بین المللــی ادیــان توحیــدی در اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب 
بــر  کیــد  بــه بهانــه تا افراطــی و تروریســتی  از فرقه هــای  در جهــان، برخــی 
کــور خــود دامــن  اختافــات و تفاوت هــای قومــی و مذهبــی بــه تعصبــات 
زده انــد و موجــب نگرانــی و ســلب آرامــش پیــروان حقیقــی ادیــان الهــی را 
کــه ایــن امــر هیــچ ســنخیت و ســازگاری بــا آموزه هــای اصیــل  فراهــم آورده انــد 

ادیــان الهــی نــدارد.
کــرد:  کیــد بــر اینکــه اعتقــاد امــری قلبــی و نــه اجبــاری اســت، عنــوان   وی بــا تا
ــر  ــال تحمیــل عقیــده خــود ب ــه دنب متاســفانه ایــن فرقه هــای افراطی گــری ب
ــه  ــه زور ب کــه می تواننــد اعتقــاد خــود را ب گمــان می کننــد  دیگــران هســتند و 

کننــد. ســایر مــردم تحمیــل 
کــه  کنــار همــه حــوادث نامطلوبــی   وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: در 
کشــور مــا همــواره  خ می دهــد،  در اثــر اختافــات قومــی و مذهبــی در جهــان ر
کــه شــهر  بســتری آرام و امــن بــرای هم زیســتی پیــروان ادیــان الهــی بــوده 

اصفهــان در برقــراری ایــن فضــا همــواره پیشــقدم و پیشــتاز بــوده اســت.
بالندگــی  و  رشــد  بــرای  امــن  محلــی  دیربــاز  از  اصفهــان،  داد:  ادامــه  وی   
بــه  شــهر  ایــن  در  خاطــر  امنیــت  بــا  آنــان  رهبــران  و  بــوده  ادیــان  پیــروان 

فعالیــت مشــغول بوده انــد؛ نــوآوری و ابتــکار ایــن اقلیت هــای مذهبــی در 
ــر اثبــات  کســب موفقیت هــا و افتخــارات هنــری و اجتماعــی دلیلــی روشــن ب

مدعاســت. ایــن 
 علــی جنتــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز صفاخانــه در اصفهــان توســط حــاج 
گفت وگــوی ادیــان  کــرد: صفاخانــه مرکــزی بــرای  نــوراهلل اصفهانــی بیــان 
کــه  توحیــدی بــا یکدیگــر و رســیدن بــه فضایــی صلح آمیــز و آرام بــوده اســت 
گفت وگوهــا در روزنامــه االســام منتشــر می شــده و مســتندات  ماحصــل ایــن 

آن امــروز موجــود اســت.
ــان توحیــدی در اصفهــان  ــه ادی ــدازی دبیرخان ــر اینکــه راه ان ــد ب کی ــا تا  وی ب
اقدامــی در جهــت پیگیــری مطالبــات صفاخانــه اصفهــان اســت، عنــوان 
داشــت: مــن از اســتاندار، شــهردار و مســئوالن محتــرم اصفهــان خواســتارم 
کــه بــرای راه انــدازی صفاخانــه و از ســرگیری فعالیــت آن و همچنیــن ادامــه 
حمایــت از دبیرخانــه ادیــان توحیــدی در اصفهــان اهتمــام و توجــه ویــژه ای 

داشــته باشــند.
گذشــته و   وی بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد اصلــی صفاخانــه اصفهــان در 
کیــد بــر تشــابهات  دبیرخانــه ادیــان توحیــدی همــواره بــر نفــی تعصبــات و تا
ــان  ــروان ادی ــت: پی ــار داش ــوده، اظه ــی ب ــان اله ــان ادی ــترک می ــر مش و عناص
بــرای صلــح  بــر باورهــا و ارزش هــای دینــی راهکارهایــی  اتــکای  بــا  الهــی 
کــه  در جهــان پیشــنهاد می دهنــد و بــر رهبــران ایــن ادیــان ضــرورت دارد 
ــی دینــی  ــع اصل ــه مــرور و مطالعــه آموزه هــای متــون و مناب پیــروان خــود را ب

کننــد. راهنمایــی 
شــهری  عنــوان  بــه  را  اصفهــان  شــهر  روزافــزون  توفیقــات  پایــان  در  وی   
گفــت:  و  شــد  خواســتار  بــوده  آرمان خواهــی  نماینــده  همــواره  کــه 
مردمــش  و  آرمان خــواه  شــهر  ایــن  بلنــد  آرمان هــای  همــه   امیــدوارم 

محقق شوند.

کــز فرهنگــی ســازمان  کل تشــکل های دینــی و مرا رضــا معممی مقــدم، مدیــر 
کاردانــی مدیحــه و مرثیه ســرایی در مرکــز آمــوزش  تبلیغــات اســامی از ایجــاد دوره 
علمــی کاربــردی ایــن ســازمان خبــر داد.به گزارش کیمیای وطــن، رضا معممی مقدم 
کرســی شیعه شناســی احتیــاج داریــم. ســوال  گفــت: مــا امــروز بــه  بــا اعــام ایــن خبــر 
کجــا بایــد فراهــم شــود.  کرســی  گســترش ایــن  کــه زمینه هــای بســط و  ایــن جاســت 
کرســی شیعه شناســی باعــث تقویــت جامعــه ستایشــگران می شــود.  یقینــا راه انــدازی 
مــا معتقدیــم دانــش بیشــتر، بســتر تربیــت مخاطــب را فراهــم می کنــد.وی بــا بیــان 
اینکــه مــا در رویکــرد خــود چهــار محــور معرفــت، تربیــت، بصیــرت و مهــارت را دنبــال 
می کنیــم، افــزود: تعظیــم شــعایر مذهبــی، قرائــت درســت از مناســبت های مذهبــی 
و سیره شناســی ائمــه اطهــار بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد. برهمین اســاس بــا تاییــد 
آمــوزش  مرکــز  در  مرثیه ســرایی  و  مدیحــه  حرفــه ای،  کاردانــی  دوره  علــوم  وزارت 
ــد:  ــادآور ش ــدم ی ــت. معممی مق ــده اس ــاد ش ــی و ایج ــازمان طراح ــردی س کارب ــی  علم
استانداردســازی مرثیه ســرایی و مدیحه ســرایی بــر اســاس واقعیت هــای تاریخــی، 
یکسان ســازی مطالــب مطروحــه در مراســم های مذهبــی، ارایــه فرهنــگ اصیــل 
ــی  ــم های مذهب ــزاری مراس ــرای برگ ــد ب ــزی هدفمن ــم ها و برنامه ری ــامی در مراس اس
کل تشــکل های  کاردانــی اســت. مدیــر  جــذاب بــرای جوانــان از ضروریــات ایــن دوره 
کــرد: مبانــی نظــری اســام، اخــاق  کیــد  کــز فرهنگــی ســازمان همچنیــن تا دینــی و مرا
و تربیــت اســامی، زبــان فارســی، فرهنــگ عمومــی، اخــاق حرفه ای،جامعه شناســی 
کاربــرد فیزیــک صــوت در مداحــی، تئــوری موســیقی، ســرایش و تربیــت  عمومــی، 
شــنوایی پایــه، اصــول آراســتگی، فــن بیــان، علــم عــروض، ارتباطــات غیرکامــی، 
گــوش و حلــق و بینــی، صداســازی و بســیاری از مــوارد دیگــراز جملــه  بهداشــت 
ســرفصل های آموزشــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن دوره کاردانــی حرفه ای اســت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان:

 تروریسم و افراطی گری با آموزه های 
هیچ دین و آیینی سازگاری ندارد

»مدݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥحیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ«ݥݥݥݥݥݥݥݥݥ رݥݥݥݥݥݥݥݥݥشتهݥݥݥݥݥݥݥݥݥ تحصیلیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ شدݥݥݥݥݥݥݥݥݥ

بــرای  جــاری  ســال  اســفندماه  هفتــم  کنگــره«،  در  مســلمان  »روز  برنامــه 
کنگــره ایالــت »اوکاهمــا«ی آمریــکا برگــزار  دومیــن ســال پیاپــی در ســاختمان 
 ،»CAIR« کیمیــای وطــن و بــه نقــل از پایــگاه خبــری گــزارش  می شــود.به 
بیــش از 200 مســلمان از سراســر ایالــت اوکاهمــا در ایــن برنامــه یــک روزه 
جملــه  از  متعــدد  آموزشــی  کارگاه هــای  شــامل  کــه  کــرد  خواهنــد  شــرکت 
ــر فعالیت هــای اجتماعــی درون  ــز ب ــا تمرک ــان ب ــرای جوان ــژه ای ب جلســات وی
کنگــره« در پایــان  جامعــه اســامی اوکاهمــا خواهــد بــود. »روز مســلمان در 
نیــز بــا برگــزاری دعــای بین ادیــان از ســوی »جــان ادرر«، امــام مرکــز اســامی 
ــا هــدف ارتبــاط دادن  ــان خواهــد رســید.این برنامــه ب ــه پای شــهر »تولســا«، ب
اجتماعــی  مشــارکت های  توســعه  و  قانون گــذاران  بــا  مســلمانان  جامعــه 
 مســلمانان و آمــوزش مســایل مربــوط بــه برابــری و عدالــت اجتماعــی برگــزار

 می شود.
بــا  میــادی   2015 ســال  در  کنگــره«  در  مســلمان  »روز  برنامــه  نخســتین 
حضــور بیــش از 150 نفــر شــرکت کننده برگــزار شــد. »ورونیــکا لیــزور«، مدیــر 
ــا،  ــاخه اوکاهم ــی، ش ــامی آمریکای ــط اس ــورای رواب ــی ش ــوق مدن ــش حق بخ
کــه اسام هراســی  بــه ویــژه در زمانــی  می گویــد: »در نزدیکــی انتخابــات و 
کــه  اســت  مهــم  بســیار  اســت،  افزایــش  حــال  در  ضداســامی  تعصبــات  و 
حضــور اجتمــاع  در  خــود،  دلخــواه  نماینــدگان  انتخــاب  بــا   مســلمانان 

بــه  را  مــا  می توانــد  فعالــی  و  مثبــت  برنامه هــای  یابند«.چنیــن   
جمعیــت  کــه  مســایلی  دربــاره  بتوانیــم  تــا  کنــد  تقویــت  سیاســی  لحــاظ 
کشــور را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، صحبــت کلــی  بــه طــور   مســلمانان و 

کنیم.  

بــه وســیله  ایــن مســجد  از قــرن ســیزدهم هجــری اســت؛ ســاخت  از بزرگ تریــن و مشــهورترین مســاجد اصفهــان  تاریخچــه مســجد ســید 
حجت االســالم  حاج ســیدمحمد باقــر شــفتی )1180-1260(، از روحانیــون بــزرگ اصفهــان و از مراجــع عالی قــدر شــیعه، دراواخــر قــرن ســیزدهم 
کفایــت  کاشــی کاری آن تــا پایــان نیمــه دوم آن قــرن ادامــه داشــته اســت. چــون عمــر حجت االســالم بــرای اتمــام تزیینــات آن  هجــری شــروع شــده و 
نکــرد، قســمتی از آن توســط فرزنــدش حاج سیداســداهلل »ســید ثانــی« و قســمتی توســط نــواده اش حاج ســیدمحمد باقــر ولــی انجــام شــد. هنــوز 

تزیینــات قســمت هایی از آن ناتمــام مانــده اســت.

جاذبه گردشگری

مشاور شورای سیاست گذاری ائمه جمعه:

افزایش بصیرت، نتیجه اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است



الهام از خط چینی برای ساخت 
باتری های آینده

دارای  باتری  هــا  معمــوال 
کاتــد  و  آنــد  الکتــرود  دو 
باتری  هــای  در  هســتند. 
کــه نســبت  »لیتیــوم هــوا« 
»لیتیــوم  باتری  هــای  بــه 
ــتر  ــر بیش ــون دار«، ۱۰ براب ی
کاتــد از مــواد  قــدرت شــارژ دارنــد، آنــد از فلــز لیتیــوم و 
کربنــی منفــذدار ســاخته می شــود تــا جریــان هــوا را در 
کنــش لیتیــوم در برابــر  کنــد و وا داخــل باتــری احاطــه 
ــری  ــرژی بات ــدن ان ــی ش ــه خال ــر ب ــوا منج ــیژن ه کس ا

می شــود.
در همیــن حــال محققــان موسســه شــیمی کاربردی 
اصلــی  بخــش  کــه  دریافتنــد  چیــن،   Changchun
کربــن  جوهــر ســیاه نقاشــی در خــط نســتعلیق چینــی، 
کاغــذ آن منفــذدار، باریــک، انعطاف پذیــر، ســبک  و 
کار  کاغــذ بــه  کــه بــر روی  و ارزان اســت و جوهــری 
لیتیــوم  کاتــد در باتــری  گرفتــه می شــود، همچــون 

هــوا عمــل می کنــد.
ــا الگوبــرداری از روش فــوق،  ایــن محققــان چینــی ب
کاغــذ  کاتــد بــا  کــه از ســه الیــه  باتــری را ســاخته اند 
جوهــری، صفحــه ای از فســیل لیتیــوم بــه عنــوان 
بــرای  شیشــه ای  فیبرهــای  از  صفحــه ای  و  آنــد 
ــد تشــکیل شــده اســت. کات ــد و  ــان آن گذاشــتن در می
همچنیــن بعــد از انجــام ایــن آزمایش هــا، محققــان 
نقــش  کــه  صفحــات  ایــن  شــدند  متوجــه  چینــی 
باتــری را دارنــد، بــه آســانی خــم می شــوند و از ایــن 
وســایل  ســاخت  بــرای  آینــده  در  می تــوان  روش 

کــرد. اســتفاده  انعطاف پذیــر  الکترونیکــی 

 نرم افزاری برای ترجمه 
کودک  گریه  صدای 

گــر چنــدان از زبــان نــوزادان  ا
ســردر نمی آورید، پــس بدانیــد 
کــه محققــان برنامــه جدیــدی 
گوشــی های هوشــمند  را بــرای 
»مترجــم  کرده انــد؛  طراحــی 

گریه ها«.
گریه هــا«  طراحــان ایــن برنامــه مدعی انــد »مترجــم 
نــوزاد و  گریــه  قــادر اســت از طریــق ضبــط صــدای 
مقایســه آن بــا اطالعــات موجــود در پایــگاه داده اش، 
ــرای  ــد. ب ــخیص ده ــم تش ــوزاد را از ه ــه ن گری ع  ــو 4 ن
گریــه، والدیــن بایــد بــرای حداقــل  ع  شناســایی نــو
کننــد. بقیــه  ــوزاد را ضبــط  ــه ن گری 10 ثانیــه، صــدای 
گریه هــا« انجــام خواهــد داد  کارهــا را برنامــه »مترجــم 
و پــس از مقایســه و تجزیه وتحلیــل داده هــا نتیجــه را 

ــد. ــش می ده ــی نمای گوش ــه   ــر روی صفح ب
جمــع آوری  و  ضبــط  از  پــس  برنامــه  ایــن  طراحــی 
شــد.  انجــام  نــوزادان  از  بســیاری  گریــه  صــدای 
واحــد  تایــوان،  ملــی  بیمارســتاِن دانشــگاه  درواقــع 
ســال   2 ظــرف  را  صداهــا  مجموعــه  ایــن  یونلیــن، 
کــرد. تیــم تحقیقاتــی می گویــد  گذشــته جمــع آوری 
 100 حــدود  از  را  مختلــف  صــدای   200،000 حــدود 
پایــگاه  ســپس  و  ضبــط  متولدشــده  تــازه  نــوزاد 

کردنــد. طراحــی  را  داده ای 
اصلــی  سرپرســت  یــو،  چــوآن  چانــگ  گفتــه   بــه 
گریــه نــوزاد را از هــم  ع  تیــم، ایــن برنامــه چهــار نــو
خواب آلودگــی،  گریــه  یعنــی  می دهــد؛  تشــخیص 

بــودن. خیــس  و  داشــتن  درد  گرســنگی، 

 این لباس به طور خودکار 
باد می شود

دســتگاه های شــخصی شــناور 
کــه تحــت  مانــدن بــر روی آب 
شــناخته   PFD عنــوان 
می شــوند، نقــش مهمــی  را در 
ورزشــکاران  ایمنــی  افزایــش 
در  غیرحرفــه ای  و  حرفــه ای 
ورزش هــای آبــی ایفــا می کننــد؛ بــا ایــن حــال همیشــه 
ایجــاد  اســت؛  داشــته  وجــود  بــزرگ  مشــکل  یــک 

اختالل و مزاحمت برای ورزشکاران.
بــه  موســوم  آمریــکا  در  شــرکتی  محققــان  کنــون  ا
ایمنــی  سیســتم های  همــان   Aegis Lifeshirt
کــه تــا پیــش از ایــن بــه دور بازوهــا یــا  بادشــونده را 
کمــر افــراد بســته می شــد، در دل لباس هــای ورزشــی 

کرده انــد. تعبیــه 
ــد در واقــع یــک تی شــرت ورزشــی  ایــن فنــاوری جدی
کوچکی در آن تعبیه شــده اســت.  که دســتگاه  اســت 
ایــن دســتگاه بــا عملکــرد خــود قابلیــت متــورم شــدن 
اضطــراری  مــوارد  در  تنهــا  و  می دهــد  لبــاس  بــه  را 
متــورم می شــود تــا فــرد را بــه حالــت شــناور بــر روی 
ســطح آب نــگاه دارد.در بســیاری از مــوارد مشــاهده 
قــرار  کــی  خطرنا موقعیت هــای  در  افــراد  کــه  شــده 
را  تصــورش  هرگــز  کــه  می شــوند  غــرق  و  می گیرنــد 
ورزشــی  لبــاس  ایــن  پوشــیدن  بــا  نمی کردنــد؛  هــم 
ادامــه  آب  در  خــود  تفریــح  و  تمرینــات  بــه  نه تنهــا 
قابلیــت  از  اضطــراری  مواقــع  در  بلکــه  می دهنــد 
آن اســتفاده می کننــد. از نــکات جالــب توجــه ایــن 
لبــاس، می تــوان بــه بــاد شــدن آن بــه طــور دســتی 
کــرد. سیســتم خــودکار تعبیه شــده  ــا خــودکار اشــاره  ی
کــه قابلیــت  کوچکــی اســت  در آن مبتنــی بــر حســگر 
تشــخیص فــرو رفتــن فــرد را در آب دارد. همچنیــن 
کــه در  کوچــک  فــرد می توانــد بــا فشــردن زایــده ای 

کنــد. قســمت شــانه قــرار دارد، لبــاس را متــورم 

تکنولوژی و علمی 

آلزایمر چیست ؟
تحلیل برنــده  و  پیش  رونــده  اختاللــی  آلزایمــر   بیمــاری 
کــه بــه مغــز آســیب می رســاند و باعــث مــرگ ســلول ها  اســت 
مشــخص  هنــوز  بیمــاری  ایــن  دقیــق  علــت  می شــود. 
نیســت؛ امــا طــی ایــن بیمــاری تغییــرات متعــددی در مغــز 
کوچــک شــدن مغــز و از بیــن  کــه باعــث  خ می دهــد  بیمــار ر
رفتــن ســلول های مغــزی می شــود و بــه جــای آن لکه هــای 
پیــری  ک هــای  پال نــام  بــه  خاصــی  اشــکال  بــا  مختلــف 
کالف هــای  می نشــیند.عالمت دیگــر ایــن بیمــاری، وجــود 
کــه در  ظریــف مارپیچــی شــکل در ســلول های مغــزی اســت 
نهایــت ســلول های ســالم را از بیــن می برد.ایــن بیمــاری بــه 
تدریــج حافظــه شــخصی و توانایــی یادگیــری، اســتدالل، 
قضــاوت، برقــراری ارتبــاط و انجــام فعالیت هــای روزانــه 
فــرد را مختــل می کنــد. از عالیــم مشــخصه ایــن بیمــاری 
از دســت دادن حافظــه، قضــاوت، اســتدالل و تغییراتــی در 
ــد توجــه داشــت بیمــاری آلزایمــر  حــاالت و رفتــار اســت. بای
بخشــی از رونــد طبیعــی پیــری نیســت.در ایــن بیمــاری 
فــرد بــا از دســت دادن فعالیــت شــناختی خــود،  از مرحلــه 
خانــواده   و  مراقبــان  بــه  کامــل  وابســتگی  بــه  اســتقالل 
می رســد و نیــاز بــه مراقبــت ۲۴ ســاعته دارد.آلزایمــر بیشــتر 
افــراد بــاالی ۶۵ ســال را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد؛ البتــه 
گرفتــار آلزایمــر  کــه در ۴۰ یــا ۵۰ ســالگی هــم  افــرادی هســتند 
ــه  ــر را ب ــاری آلزایم ــیر بیم ــان س ــیاری از محقق ــد ه اند. بس  ش

۳ مرحله تقسیم می کنند:
کــه در آن اختــالل حافظــه  مرحلــه اول مرحلــه ای اســت 
از  مرحلــه  ایــن  در  بیمــار  می شــود.  نمایــان  رفته  رفتــه 
کارهــای روزمــره شــخصی برمی آیــد، ولــی اداره امــور  عهــده 
کارهــای بانکــی بــرای او دشــوار  اجتماعــی نظیــر خریــد و 
قابلیــت  و  انعطاف پذیــری  فــرد  مرحلــه  ایــن  در  اســت. 
انطبــاق بــا محیــط، مســئولیت ها و شــرایط تــازه را از دســت 

می دهــد و بــه مــرور منــزوی و از جمــع دور خواهــد شــد.
و  می کنــد  پیشــرفت  حافظــه  اختــالل  دوم  مرحلــه  در 
عالیــم روانــی ـ رفتــاری نظیــر تــرس، اضطــراب، افســردگی، 

می شــود.  دیــده  بیقــراری  و  بی خوابــی 
بیمــار قــدرت تشــخیص زمــان و مــکان را از دســت می دهــد 
از  مقطــع  ایــن  در  می شــود.  اختــالل  دچــار  او  گویــش  و 
بیمــاری، فــرد قــادر بــه مراقبت هــای شــخصی اســت. در 
ایــن مرحلــه فــرد مبتــال بــه علــت از دســت رفتــن حافظــه 
قدیمی باعــث ناتوانــی در اســتفاده از دانســته های ســابق 
و تجربیــات قبلــی می شــود و بــه همیــن علــت رفتارهــای 
غیرعــادی و ناشــی از خامــی و بی تجربگــی از او ســر می زنــد.
پیشــرفت بیمــاری بــه تدریــج باعــث ضعف قوای جســمانی 
کارهــای روزانــه شــخص  می شــود. ایــن تغییــرات بــر رونــد 
کــردن و لبــاس پوشــیدن اثــر  ماننــد غــذا خــوردن، حمــام 
بــه انجــام آن هــا  قــادر  بــه تنهایــی  می گــذارد و شــخص 

ــود. نخواهــد ب
کــه اختــالل حافظــه تــا آنجــا  مرحلــه ســوم زمانــی اســت 
فرامــوش  را  نامــش  حتــی  بیمــار  کــه  می کنــد  پیشــرفت 
و  مــی رود  بیــن  از  تقریبــا  بیمــار  تکلــم  قــدرت  می کنــد؛ 
عضالتــش ســفت می شــود، بلــع غــذا بــرای او مشــکل شــده 
ج شــود؛ بــه تدریــج دچــار  و دیگــر قــادر نیســت از بســتر خــار
کنتــرل اعمــال دفعــی را نیــز از  زخم هــای بســتر می شــود و 

می دهــد. دســت 
در مــوارد پیشــرفته، بیمــار توانایــی ارتبــاط بــا محیــط یــا 
کنتــرل عملکردهــای جســمانی خــود را از دســت می دهــد و 
بــا پیشــرفت بیشــتر بیماری، مراحلــی از کاهش هوشــیاری، 

خ می دهــد.  ــه دنبــال آن مــرگ ر کمــا و ب
اتفــاق  عالیــم  ایــن  بــروز  از  ســال   ۱۰ تــا   ۵ از  پــس  مــرگ 
می افتــد، امــا بیمــاری حــدود ۲۰ ســال قبــل از ظهــور عالیــم 

آغــاز شــده اســت. منبــع: ســایت آزمایشــگاه پارســه

 غذاهای گیاهی 
برای رفع سوءهاضمه

ســالمت سیســتم  هاضمــه یکــی از جنبه هــای مهــم ســالمت 
کلــی بــدن اســت. امــا متاســفانه به واســطه مــواد غذایــی 
تصفیه شــده و عــاری از مــواد مغــذی، همچنیــن ســموم 
اســت. جــدی  خطــر  معــرض  در  اضطــراب  و  مختلــف 
کــه مصــرف آن هــا می تواند بــه فرایند  فهرســتی از غذاهایــی 

کنــد را نــام می بریــم:  کمــک  هضــم غــذا 
کــه از ســیب تخمیــر شــده درســت  ســرکه ســیب: ایــن ســرکه 
شــده اســت، می توانــد جایگزیــن ســرکه ســفید در بســیاری 
ایــن ســرکه  از غذاهــا ماننــد ســس ســاالد شــود. مصــرف 
آنزیم هــا، پروبیوتیک هــا و آمینــو اســیدهای مفیــدی بــه 
کــه هضــم را بهتــر، ســوزش معــده را آرام،  غــذا وارد می کنــد 
چ  قــار رشــد  مانــع  را تحریــک می کنــد،  لنفــاوی  سیســتم 

کمــک می کنــد.  می شــود و بــه تقویــت سیســتم ایمنــی 
 تخــم شــربتی: خاصیــت التیام بخشــی ایــن دانــه وقتــی 
کــه در آب خیســانده شــود )تخــم شــربتی ده  زیــاد می شــود 
برابــر وزن خــود آب جــذب می کنــد(. در ایــن صــورت مثــل 
ســیم ظرفشــویی بــدون آنکــه مایــع مفیــد معــده را تخلیــه 
ک  کنــد، معــده را از نشــانه های بــد بــرای روده و معــده پــا

می کنــد.
کتــری بــد و مخمــر  ســبزی های تخمیــری: ایــن ســبزی ها با
را مهــار می کنــد، خاصیــت اســیدی امعــا را تغییــر می دهــد 
چ  کپک هــا و قــار کتری هــای بــد،  ــدازه با و از رشــد بیش ازان
کلــم  جلوگیــری می کنــد. یکــی از رایج تریــن ایــن ســبزی ها 

تــرش اســت. 
 آلوئــه ورا: التیــام زخــم معــده، ســندروم روده تحریک پذیــر، 
کــرون، ورم مخــاط روده بــزرگ و دیگــر اختــالالت  بیمــاری 
هاضمــه، درمــان و پیشــگیری از عفونت هــای قارچــی و 
کــس  کاهــش و برگردانــدن رفال انگلــی، تخفیــف یبوســت و 
معــده از جملــه فوایــد آلوئــه ورا بــرای هضــم اســت. بهتریــن 
نگه دارنــده  هیــچ  بــدون  خــام  مصــرف  اســتفاده  روش 

ترکیبــی اســت.
و  کتــری، ضدویــروس  با خــواص ضــد  دلیــل  بــه  ســیر:    
کولــوژی  ا بــرای  خوبــی  تغییردهنــده  خــود  ضدقارچــی 
کوچکــی  زنــده  تمامی موجــودات  و  اســت  بــدن  داخلــی 
می کننــد، مشــکل  دچــار  را  مــا  هضــم  سیســتم   کــه 

 از بین می برد.

سالمت

خارجــه  امــور  وزیــر  کــری"  “جــان 
رضائیــان  جیســون  و  آمریــکا 
روزنامــه  شــده  آزاد  تــازه  خبرنــگار 
افتتــاح  در  پســت  واشــنگتن 
روزنامــه  ایــن  جدیــد  ســاختمان 
ایــن  وزیرخارجــه  یافتنــد.  حضــور 
بــا  مراســم  ایــن  حاشــیه  در  کشــور 
و  دیــدار  خانــواده اش  و  رضائیــان 

کــرد. گفتگــو 
خبرنــگار  رضائیــان  جیســون 
ایــران  در  کــه  بــود  واشنگتن پســت 
در  پیــش  چنــدی  و  بــود  زندانــی 
همــراه  زندانیــان  تبــادل  راســتای 
ســعید  حکمتــی،  میرزایــی  امیــر  بــا 
عابدینــی و نصــرت اهلل خســروی آزاد 

بازگشــت. امریــکا  بــه  و  شــد 

عکس نوشت

از  شــده  منتشــر  آبــی«  »نــور  اثــرات  مینــگ،  گفتــه  بــه   
تاریــک  اتــاق  یــک  در  تبلت هــا  و  هوشــمند  تلفن هــای 
کوتــاه نــور، می توانــد  تشــدید می شــود و ایــن طــول مــوج 
روزانــه داشــته  آلودگــی  بــر عالیــم خــواب  قــوی  تاثیــری 
ــدازد و  ــر می ان ــه تاخی ــن را ب ــازی مالتونی ــرا آزاد س ــد؛ زی باش

شــود. دشــوارتر  خوابیــدن  کــه  می شــود  باعــث 
کــه عــادت  نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد 
بــه ارســال پیامــک در تاریکــی پیــش  برخــی نوجوانــان 
ــی آن هــا  کیفیــت خــواب و عملکــرد تحصیل ــه  از خــواب، ب

می رســاند. آســیب 
ایــن  دیلــی،  ســاینس  از  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
کــه در مجلــه Child Neurology منتشــر شــده،  مطالعــه 
ــان  ــادات نوجوان ــه ع ک ــت  ــود اس ــوع خ ــه از ن ــن مطالع اولی
بــه ارســال پیامــک در تاریکــی شــب را بــه وضعیــت ســالمت 
می دهــد. ارتبــاط  آن هــا  تحصیلــی  عملکــرد  و  خــواب 
در  اعصــاب  و  مغــز  و  اعصــاب  علــوم  اســتاد  ژومینــگ، 
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه راتگــرز نیوجرســی می گویــد: 
کــه بیش از انــدازه از دســتگاه های  بایــد بدانیــم نوجوانانــی 
الکترونیکــی اســتفاده می کننــد، فیزیولــوژی منحصــر بــه 
فــردی دارنــد. آن هــا تمایــل بــه خــواب دیرهنــگام و بیــدار 
کــه خــالف آهنــگ طبیعــی  شــدن دیروقــت دارنــد و زمانــی 
کاهــش می یابــد. کارایی شــان  بــدن آن هــا عمــل می شــود، 
اســتفاده  آمریــکا،  اطفــال  طــب  انجمــن  گــزارش  طبــق 
بــه طــور  کــودکان در تمامی ســنین  از رســانه ها در میــان 
کــودکان 8 تــا ۱۸ ســاله  تصاعــدی در حــال افزایــش اســت و 
تقریبــا روزی هفــت و نیــم ســاعت از ابزارهــای الکترونیکــی 
صورت گرفتــه  تحقیــق  می کنند.تازه تریــن  اســتفاده 
مــدارک  و  مســتمر  بررســی های  مجموعــه  از  بخشــی 
کــه در زمینــه اثــرات منفــی اســتفاده از  فزاینــده ای اســت 
ابزارهــای الکترونیکــی بر عملکرد خــواب و تحصیل دانش 
کنــون محــور معــدودی از  آمــوزان تهیــه شــده اســت؛ امــا تا
مطالعــات قبلــی بــه طــور خــاص، پیامک هــا بــوده اســت.

 خطرات »نور آبی« تلفن 
هوشمند و تبلت برای سالمتی

ــا فــرا رســیدن فصــل ســرد ســال، پــدر ومــادر می ماننــد  ب
می خواهــد  دلــش  و  می زنــد  غــر  مــدام  کــه  کودکــی  و 
نمی داننــد،  والدیــن  میــان  ایــن  در  بــرود.  پــارک  بــه 
پــر  او  بــرای  را  پــارک  خالــی  جــای  می تواننــد  چطــور 
دارم  ســاله   4 بگیرد.»فرزنــدی  بهانــه  کمتــر  تــا  کننــد 
کــردن او دچــار مشــکل شــده ام. در  کــه بــرای ســرگرم 
فصــل بهــار و تابســتان بــه خاطــر خــوب بــودن هــوا او را 
کــرده بــودم و بقیــه  ــام  کالس هــای مختلفــی ثبــت ن در 
روز را بــه پــارک می رفتیــم. بــا تغییــر فصــل و طوالنــی 
شــدن شــب ها و ســرد شــدن هــوا امــکان بیــرون مانــدن 
کــه همســرم  از خانــه بســیار ســخت تر شــده و از آنجــا 
ــر  ــب  ها دی ــت و ش ــدت اس ــی م کاری اش طوالن ــاعات  س
بــه منــزل می آیــد، بــه همیــن دلیــل عمــده مســئولیت 
کــردن فرزنــدم برعهــده مــن اســت.  نگهــداری و ســرگرم 
فرزنــدم اســباب بازی  های زیــادی دارد، امــا در نهایــت 
یــک الــی دو ســاعت می توانــم او را مشــغول نگــه دارم 
و او زود خســته می شــود و بهانه گیــری می کنــد. بــرای 
ســرگرمی  وی چــه پیشــنهادی داریــد؟« پایــه و اســاس 
کودکــی آن هــا پی ریــزی  زندگــی افــراد در بزرگســالی، در 
مدرســه،  از  پیــش  ســنین  کــه  خصوصــا  میشــود.   
کســب انــواع  دورانــی بســیار خــاص و پــر قــدرت بــرای 
ایجــاد   یادگیــری،  از  منظــور  امــا  اســت؛  یادگیــری 
در  آنچــه  ماننــد  ســاختارمند  آموزشــی  فرصت هــای 
مــدارس مشــاهده می شــود، نیســت؛ بلکــه منظــور پــر 
کــودکان بــه بهتریــن و زیباتریــن  کــردن اوقــات فراغــت 
شــکل ممکــن اســت. بــرای ایــن منظــور والدیــن بایــد 
گاه باشــند و ســطح رشــد  کــودک خــود آ از مراحــل رشــد 
ببرند.والدیــن  بــاال  عملــی  و  علمــی   طــور  بــه  را  وی 
کــردن  کمــک و فراهــم  می تواننــد بــا تشــویق، ترغیــب و 
کســب  در  کودکشــان  بــه  مناســب،  شــرایط  و  لــوازم 
اقــدام بازی  هــا  انــواع  طریــق  از  جدیــد   مهارت  هــای 

کنند.   
ادامه دارد ...

کودکم را  چگونه اوقات فراغت 
کنم؟)1( در منزل پر 
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ـــمـــاره 80 ســـــال دوم                ݡسݒ

آمــد.  او  دیــدن  بــه  یوســف  کودکــی  دوران  دوســتان  از  یکــی 
گفــت و حســد بــرادران را نســبت بــه  نخســت از خاطــرات گذشــته 

گفــت: کــرد و  او برشــمرد. یوســف روبــه دوســتش 
بَود شیر را از سلسله                ـَ عار نـ

گله    نیست ما را قضای حق 

شیر را بر گردن ار زنجیر بود                 
  بر همه زنجیر سازان میر بود
کــه »در چــاه و  پرســش دیگــر آن دوســت از یوســف ایــن بــود 
ســپس در زنــدان چگونــه بــودی؟  حتمــا خیلــی بــر تــو ســخت 
گذشــت !« یوســف پاســخ داد : »ببیــن دوســت مــن، مــاه را بنگــر. 
کوچکتــر می شــود، ولــی  کوچــک و  کــه در آخــر مــاه  درســت اســت 
دوبــاره از نــو طلــوع می کنــد و بزرگ تــر  و قــرص تمــام می شــود.« 

مثــال دیگــر، بگویــم:
خوشــه  و  می رویــد  گنــدم  می کاریــم،  ک  خــا زیــر  در  گندمــی را 
می دهــد، خوشــه را می کوبیــم و ســپس آســیابش می کنیــم و از 
آن آرد می ســازیم و نــان می پزیــم. در ایــن مرتبــه آن را بــه زیــر 
دنــدان می فشــاریم و بــه معــده می فرســتیم. از  آن عقــل و جــان و 
فهــم حاصــل می آیــد؛ مرتبــه بعــد آن هــا را از درون محــو می کنیــم 

عشــق حاصــل می شــود. عشــق موجــب می شــود تــا عاشــق در 
معشــوق محــو و فنــا شــود و از مرتبــه ســکر بــه صحــو و هوشــیاری 

کلــی برســد. بعــد از مســتی و بــه معرفــت 
دوســت یوســف چنــان محــو اســتدالل های عقالنــی و معنــوی 
کــه یــادش رفــت از ارمغــان خــود حرفــی  گرفتــه بــود  یوســف قــرار 
گفــت: »هیــن چــه آوردی تــو مــا را ارمغــان؟« بزنــد . یوســف بــه او 
در ایــن جــا موالنــا از ایــن ارمغــان پلــی می زنــد بــه ارمغــان انســان 
گرچــه در برابــر دریــای  کــه اعمــال پســندیده  مــا  در برابــر خــدا 

کــه هســت. ــا نیــاز مــا  گوی ــی  لطــف او قطــره هــم نیســت، ول
گفــت: مــن چنــد ارمغــان جســتم تــو را  ارمغانــی در نظــر نامــد 
کرمــان  کنــم؟ چگونــه زیــره بــه  مرا.چگونــه قطــره را تقدیــم دریــا 
ببــرم؟! هــر چــه آرم، الیــق درگاه تــو نیســت،  تــو همــه چیــز داری، 

ــان اســت. کــه در همه جــا تاب ــو آفتــاب اســت  حســن ت

 الیق آن دیدم که من آیینه ای                    
  پیش تو آرم چو نور سینه ای

      تا ببینی روی خوب خود در آن          
  ای تو چون خورشید شمع آسمان

   آینه آوردمت ای روشنی                           
کنی    تا چو بینی روی خود یادم 
کــرد و گفــت:  و ســپس آیینــه از بغــل بیــرون آورد و تقدیــم یوســف 

کنــون جمــال خــود را در آن ببیــن.« »ا
آینه هستی چه باشد نیستی                    

نیستی بگزین گر ابله نیستی
اســاس عرفــان آینه ســازی دل اســت؛ چــه آینــه از خــود هیــچ 
ــر خــود ر ا نشــان  ــدارد؛ امــا نقــش نماســت، همیشــه غی نقشــی ن

می دهــد.
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 ابری

گــر دوســت داریــد طعــم  ا
پختــه  ســیب زمینِی 
بــا پوســتی  چاشــنی زده، 
تــرد را بچشــید یــا اینکــه 
کــردن  درســت  بــرای 
ســیب زمینی،  پــوره 
بــا  را  ســیب زمینی ها 
بایــد  بپزیــد،  پوســت 
کــردن آن هــا را بــه  تمیــز 
تــا  دهیــد  انجــام  خوبــی 

ک ندهد.  غذایــی کــه درســت مــی کنیــد، طعــم و مــزه خــا
ــد یــک بــرس  ــاز داری ــه نی ک کار، تنهــا چیــزی  ــرای ایــن  ب
را  ســیب زمینی ها  ابتــدا  اســت.  معمولــی  ظرفشــویی 
کار ســیب زمینی شــما بایــد  کنیــد. بــرای ایــن  انتخــاب 
کامــال زرد باشــد. ســبزرنگ بــودن حتــی قســمت کوچکــی 
پختــه  از  بعــد  آن  شــدن  تلــخ  باعــث  ســیب زمینی،  از 
کــه ایــن بــه معنــای هــدر رفتــن زحمــات  شــدن مــی شــود 
کــردن یــک ســیب زمینی خوشــمزه  بــرای آب پــز  شــما 
خواهــد بــود؛ همچنیــن ممکــن اســت بــرای معده تــان 

کنــد. ناراحتــی  ایجــاد 
گرفتــن نتیجــه  بهتــر ، ســیب زمینی  همچنیــن بــرای 
ابتــدا  باشــد.  کرم خــورده  یــا  پژمرده،خــراب  نبایــد 
کــردن آن را  خرابی هــای آن را بگیریــد و قبــل از آب پــز 
کار  ــن  ــرای ای ــود. ب ــز ش ــتش تمی ــا پوس ــویید ت ــوب بش خ
یک برس تمیز و اســتفاده نشــده مخصوص ظرفشــویی 
را برداریــد. )مــی توانیــد از یــک بــرس معمولــی پالســتیکی 
کنیــد(. هــر یــک از  یــا ســیم ظرفشــویی هــم اســتفاده 
کنیــد  تمیــز  بــرس  بــا  ســرد  آب  زیــر  را  ســیب زمینی ها 
کــه بــه پوســت ســیب زمینی  کثیفی هایــی  ک و  تــا خــا

چســبیده از آن جــدا شــود.

توانیــد  مــی  کنــون  ا  
ســیب زمینی ها را خشــک 
کنیــد و بــرای اینکــه وقتــی 
آن هــا را می پزیــد پوســت 
باشــند،  داشــته  تــردی 
نمــک  و  کــره  آن  روی 
بــرای  اینکــه  یــا  بمالیــد 
ک هــای  خورا بعضــی 
ــرد  ــز خ ــا را ری ــی آن ه خانگ

. کنیــد
 ایــن یــک روش عالــی بــرای زمانــی اســت کــه می خواهید 
کــه می خواهیــد  ســیب زمینی ها را دو بــار بپزیــد یــا وقتــی 
آن هــا را بــا پوســت بپزیــد. )نمــک روی ســیب زمینی از 
کنــد.(  تــرک خــوردن آن هنــگام پخــت جلوگیــری مــی 
تجربیــات تخصصــی مــا در ایــن زمینــه نشــان می دهنــد 
کــه هــر چــه پوســت ســیب زمینی ، صاف تــر ، شــفاف تر و 
تمیــز تــر باشــد، نتیجــه  خوشــمزه تری حاصــل می شــود. 
ــا پوســتش داخــل ظرفــی پــرآب  ســپس ســیب زمینی را ب
گــر پوســت ســیب زمینی را بگیریــد، بســیاری  بیندازیــد ؛ ا
از مــواد مفیــد آن هنــگام جوشــیدن از بیــن خواهــد رفــت.
ســیب زمینی  شــدن  خــوردن  قابــل  بــرای  الزم  زمــان 
نیم ســاعت اســت؛ ولــی بــرای اینکــه ســیب زمینی تان 
کامــال پخته شــده و مغــز آن هــم نــرم شــود بایســتی حــدودا 

45 تــا 50 دقیقــه در آب بجوشــد.
از  بعــد  چــون  باشــد  ظــرف  آب  میــزان  بــه  حواســتان 
نیم ســاعت جوشــیدن ، تقریبــا نصــف آب ظــرف بخــار 
کافــی آب در ظرفتــان  گــر شــما بــه میــزان  مــی شــود و ا
کامــال پختــه  نریختــه باشــید، مقــداری از ســیب زمینی 
نمی شــود؛ در ایــن صــورت هنــگام خــوردن آن، حــس 

خوبــی بــه شــما دســت نخواهــد داد.

اسرارخانهداری

کردن و پختن سیب زمینی   نحوه تمیز 
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