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اخالق سیاسی
 بخش اول

در آســتانه ورود بــه انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای 
ایــن  در  کــه  از مهم تریــن مســایلی  یکــی  اســامی هســتیم؛ 
همــگان  توجــه  مــورد  بایــد  پرتحــرک  و  نشــاط  بــا  روزهــای 
به ویــژه نامزدهــای انتخابــات و هــواداران و طرفــداران آن هــا 
رعایــت  باشــد  سیاســی  فعــاالن  و  گروه هــا  و  احــزاب  نیــز  و 
و  جوانــب  تمامــی  در  عدالــت  و  انصــاف  و  اســامی  اخــاق 
مواضــع اســت؛ رعایــت اخــاق اســامی در نظــام و جامعــه 
اســامی در عرصــه سیاســت یکــی از امــور الزم و واجــب اســت؛ 
کــردار و رفتــار اهــل سیاســت،باید براســاس  گفتمــان و عمــل و 
ــال  ــل اقب ــی از عوام ــود یک ــر خ ــن ام ــد؛ ای ــامی باش ــاق اس اخ
کلــی انتخابــات و نیــز اقبــال بــه نامــزدی  عمومــی بــه بحــث 
 . کنــد  مــی  توجــه  اســامی  اخــاق  ع  موضــو بــه  کــه   اســت 
کوتــاه هــم خواهــد بــود، مــی تــوان  کــه زمانــی  در ایــن عرصــه 
کــه مــوالی  خلــق و خــوی جامعــه را بــه تکامــل ســوق داد؛ چــرا 

متقیــان علــی )ع( فرمودنــد:
 النــاس بامرائهــم الشــبه منهــم بآبائهــم: مــردم )در خلــق و 
کمــان خویــش شــبیه ترند تــا بــه پدرانشــان؛  خــوی( بــه حا
تاثیــر رعایــت اخــاق اســامی توســط نامزدهــای انتخاباتــی 
کــه از نخبــگان و فعــاالن جامعــه محســوب می شــوند، بســیار 
عمیــق اســت و می توانــد بــرای جامعــه اســامی امیدآفریــن و 

کــه فرمــوده انــد:  تعالی بخــش باشــد، اینســت 
الناس علی دین ملوکهم

تقوای سیاسی 
افــراد  آزمایــش  بــرای  میدانــی  کــه  میــدان  ایــن  در 
تقــوای  کــه  شــوند  مــی  خیــر  بــه  عاقبــت  کســانی  اســت 
عاقبــت  متعــال  خــدای  زیــرا  کننــد؛  رعایــت  را  سیاســی 
العاقبــه »و  دانســته اند  تقواپیشــگان  بــه  متعلــق  را   خیــر 

 للمتقین«
سیاســت  اهــل  رفتــار  و  گفتــار  کــردار،  عملکــرد،  جامعــه   
تشــخیص  گــر  ا و  می نشــیند  قضــاوت  بــه  و  می بینــد  را 
نیســت ادعــای خــود صــادق  و  فــردی در حــرف  کــه   دهــد 

 از او اجتناب ...

 کرمان، اصفهان 
 و خراسان رضوی

 رکورددار بحران آب

رسی فعلی  شیوه باز
 مهندسان مملو از 
رانت و فساد است

یع اختصاصی  پاسخ های سر

در ساعت هوشمند

یکا هشدار داد:  وزارت خارجه آمر

 به ایران 
مسافرت نکنید!

زش  یک بام و دوهوا در مراسم تجلیل از نخبگان ور
شاهین شهر:

ین       فنی تر
 پاورلیفتر آسیا

 از قلم افتاد!
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اخالق سیاسی 
 بخش اول

مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  بــه  ورود  آســتانه  در 
کــه  شــورای اسالمی هســتیم؛ یکــی از مهم تریــن مســایلی 
در ایــن روزهــای بــا نشــاط و پرتحــرک بایــد مــورد توجــه 
و  هــواداران  و  انتخابــات  نامزدهــای  به ویــژه  همــگان 
گــروه هــا و فعــاالن سیاســی  طرفــداران آن هــا و نیــز احــزاب و 
در  عدالــت  و  انصــاف  اســالمی و  اخــالق  رعایــت  باشــد، 
تمامی جوانــب و مواضــع اســت؛ رعایــت اخــالق اســالمی در 
نظــام و جامعــه اســالمی در عرصــه سیاســت یکــی از امــور 
کــردار و رفتــار اهــل  گفتمــان و عمــل و  الزم و واجــب اســت. 
سیاســت،باید براســاس اخــالق اسالمی باشــد؛ ایــن امــر خــود 
کلــی انتخابــات  یکــی از عوامــل اقبــال عمومی بــه بحــث 
بــه موضــوع اخــالق  کــه  نامــزدی اســت  بــه  اقبــال  نیــز  و 
کوتــاه هــم  کــه زمانــی  اســالمی توجه می کنــد. در ایــن عرصــه 
خواهــد بــود می تــوان خلــق و خــوی جامعــه را بــه تکامــل 
کــه مــوالی متقیــان علــی )ع( فرمودنــد:  ســوق داد؛ چــرا 
النــاس بامرائهــم الشــبه منهــم بآبائهــم : مــردم )در خلــق و 
ــه پدرانشــان.  ــا ب کمــان خویــش شــبیه ترند ت ــه حا  خــوی( ب
ــی  ــای انتخابات ــط نامزده ــت اخــالق اسالمی توس ــر رعای تاثی
کــه از نخبــگان و فعــاالن جامعــه محســوب می شــوند، بســیار 
عمیــق اســت و می توانــد بــرای جامعــه اســالمی امیدآفرین و 
کــه فرموده انــد: النــاس علــی  تعالی بخــش باشــد؛ اینســت 

دیــن ملوکهــم
تقوای سیاسی 

اســت  افــراد  آزمایــش  بــرای  میدانــی  کــه  میــدان  ایــن  در 
کــه تقــوای سیاســی را  کســانی عاقبــت بــه خیــر می شــوند 
ــق  ــر را متعل ــت خی ــال عاقب ــدای متع ــرا  خ ــد؛ زی کنن ــت  رعای
بــه تقواپیشــگان دانســته اند »و العاقبــه للمتقیــن«؛ جامعــه 
عملکرد،کردار،گفتــار و رفتــار اهــل سیاســت را می بینــد و بــه 
کــه فــردی در  گــر تشــخیص دهــد  قضــاوت می نشــیند و ا
حــرف و ادعــای خــود صــادق نیســت، از او اجتنــاب و دوری 
کــه اهــل تقــوای سیاســی نباشــد و در  کســی  می کنــد؛ زیــرا 
مســئله سیاســت تقــوا نداشــته باشــد و بــه تعبیــر دیگــر تقوای 
سیاســی نداشــته باشــد، بــه راحتــی ارزش هــای دینــی را زیــر 
ــه  گذاشــتن ارزش هــا همــان و طــرد و ب ــا  ــر پ ــا می گــذارد؛ زی پ
حاشــیه رفتــن همــان. بدیهــی اســت الزمــه کار سیاســی موثــر 
کــی  کی در بیــان و عمــل ، پا کــی اســت؛پا تهذیــب، تقــوا و پا
کــی در آشــکار و پنهــان و سیاســتمدار  کــردار ،پا در اندیشــه و 
کــه بــه ایــن شــاخصه های  و نامــزد انتخاباتــی و مبلغــان او 
اخالقــی توجــه نداشــته باشــند، در جامعــه اســالمی جایی 
افــراد  این گونــه  از  سیاســت  تیــغ  بایــد  واقــع  در  و  ندارنــد 
ــدرت  ــگاه ق ــه جای ــر ب گ ــراد ا ــه اف ــرا این گون ــود؛ زی ــتانده ش س
انحــراف،  ورطــه  بــه  را  جامعــه  یابنــد  دســت  سیاســی 
گمراهــی، بداخالقــی و ناهنجــاری می کشــانند و مانــع بزرگــی 
کمااینکــه  بــرای رشــد و تکامــل جامعــه بــه وجــود می آورنــد؛ 

ــود. ــد ب ــع رشــد خــود و دیگــران خواهن خــود مان

سرمقاله  به قلم مد یر مسئول

وظایف ما در پیشگیری و مقابله 
با فتنه های آینده)1(:

کــه بــا رهبــری امــام خمینــی)ره(  و  انقــالب اســالمی ایــران 
مجاهــدت مــردم متدیــن بــه ثمــر نشســت، نقطــه عطفــی 
کــه آرمانــش  در رونــد دینــی و سیاســی جهــان بــود. انقالبــی 
ــه  ک ــه  ــت؛ آنچ ــی اس ــت دین ــی و سیاس ــن سیاس ــای دی احی
ــج و  ــالف آن را تروی ــان خ ــردمداران جه ــال س ــال های س س

ــد. کرده ان کــم  ــر جهــان حا ب
کــه چنیــن نظــام سیاســی  مخالفــت هــا   طبیعــی اســت 
داخــل  و  منطقــه  جهــان،  ســطح  در  دشــمنی هایی  و 
کــه منافــع  کســانی  کشــور بــه همــراه داشــته باشــد. همــه 
اســالمی می بیننــد، در صــدد  نظــام  بــا  تضــاد  در  را  خــود 
کــردن آن هســتند. یکــی از مهم تریــن راهبردهــای  ســاقط 
کشــاندن نظــام اســالمی جــدا  دشــمنان بــرای بــه شکســت 
ــت  ــی اس ــا مردم ــالب م ــون انق ــت؛ چ ــردم از آن اس ــردن م ک
و  بهتریــن  می کنــد،  دریافــت  مــردم  از  را  خــود  قــدرت  و 
کــردن مــردم از نظــام کــردن و جــدا   موثرتریــن راه ناامیــد 
 اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف یکــی از رویکردهــای 
کشــور  دشــمنان مــا، ایجــاد فتنــه و ایجــاد فضــای تردیــد در 
ــد و در  ــخیص دهن ــات را تش ــد واقعی ــردم نتوانن ــا م ــت ت اس
طرفــی  شــوند.از  شــک  دچــار  اســالمی  نظــام  از  حمایــت 
دلســوزان نظــام اســالمی در همــه ســطوح در برابــر ایجــاد 
کــه در مرحلــه اول بایــد  فتنه هــا وظایفــی را بــر عهــده دارنــد 
کننــد.  آن هــا را بشناســند و در مرحلــه بعــد بــه آن عمــل 
کــه  می تــوان ســه نــوع وظیفــه در برابــر فتنه هــا بــر شــمرد 

عبــارت اســت از: 
1-وظیفــه فــردی 2- وظایــف نخبــگان 3- وظایــف دولــت 

اسالمی
ــه  ــوع اول شــامل همــه افــراد جامعــه می شــود و ب وظیفــه ن
عبــارت دیگــر، همــه وظیفــه دارنــد در برابــر فتنه هــا از خــود 
کنــش نشــان دهنــد. در ایــن راســتا می تــوان بــه تکالیفــی  وا

کــرد. اشــاره 
الف(حفظدینوارزشها

و  آموزه هــا  بــر  مبتنــی  و  دینــی  نظــام  یــک  مــا  نظــام 
اســت. اســالمی  ارزش هــای 

 هرچــه مــردم در حفــظ عقایــد و ارزش هــای دینــی خــود 
کوشــا باشــند، اســاس انقــالب اســالمی محکم تــر  بیشــتر 
ایجــاد  از  فتنه گــران  مهــم  اهــداف  از  یکــی  شــد.  خواهــد 
فتنــه، سســت کــردن باورهــای دینــی مــردم اســت؛ بنابراین 
نخســتین وظیفــه در بخــش وظایــف فــردی، ایــن اســت 
ــدازی  ــا از دســت ان کــه دیــن و آموزه هــای آن حفــظ شــود ت
دزدان و فتنه گــران جلوگیــری شــود و دســتاوردهای انقــالب 

ــد. ــا برجــا بمان ــد و ارزش هــا پ اســالمی، عقای
 امیرالمومنیــن )ع( در خطبــه 16 نهج البالغــه می فرمایــد: 
»سوگند به خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد سخت 
کــه در غربــال ریزنــد یــا  آزمایــش می شــوید، چــون دانــه ای 
کــه در دیــگ گذارنــد بــه هــم خواهیــد ریخــت، زیــرو  غذایــی 
ــن ــه پایی ــاال ب ــاال و ب ــه ب ــن ب ــه پایی ــا آنک ــد، ت ــد ش  رو خواهی

 رود«.
بــه دادن ســواری از پرهیــز و هوشــیاری حفــظ ب(

فتنهگــران
ــت  ــزار دس ــه اب ک ــت  ــن اس ــه ای ــردی در فتن ــر ف ــف ه از وظای
کــه وارد فتنــه  کســانی  گــران قــرار نگیــرد. همیشــه  فتنــه 

نیســتند.  ذی نفــع  می شــوند، 
نادانــی  و  جهــل  روی  از  کــه  هســتند  بســیاری 
ســران  سوء اســتفاده  بــرای  می شــوند  وســیله ای 
نهج البالغــه  اول  حکمــت  در  امیرالمؤمنیــن  فتنــه. 
بــاش؛  ســاله  دو  شــتر  چونــان  فتنه هــا  »در  می فرمایــد: 
او  تــا  پســتانی  نــه  و  دهــد  ســواری  کــه  دارد  پشــتی   نــه 

را بدوشند.«
ج(امربهمعروفونهیازمنکر

یکــی از وظایــف مهــم اســالمی امــر بــه معــروف ونهــی از منکر 
اســت. افــراد جامعــه فقــط مکلــف بــه حفــظ دیــن و انجــام 
تکالیــف فــردی خــود نیســتند؛ بلکــه نســبت بــه افــراد دیگــر 
ــز مســئول هســتند. در ســوره ولیعصــر  و جامعــه اســالمی نی

آمــده اســت: »و تواصــوا بالحــّق و تواصــوا بالّصبــر«.
د(شناخترهبریدرنظاماسالمیوپیرویازاو

اســت  نظــام  رهبــری  اســالمی،  نظــام  خیمــه  ســتون 
کــرده  پیــدا  ظهــور  فقیــه  والیــت  در  مــا  نظــام  در  کــه 
مــا  نظــام  کــه  مهمــی  ویژگی هــای  از  یکــی  اســت. 
الهــی رهبــری  می کنــد،  ممتــاز  نظام هــا  ســایر  از   را 
 اســت. هــدف در بســیاری از فتنه هــا، مخصوصــا فتنــه 88 
تضعیــف رهبــری نظــام بــود. همــه افــراد جامعــه وظیفــه 
را بشناســند و در مســایل و  دارنــد رهبــر جامعــه اســالمی 
تبعیــت  او  از  می دهــد،  روی  کــه  اختالفاتــی  و  رویدادهــا 

کننــد.  ســید حســین هاشــمی اســتاد و محقــق دانشــگاه

 توضیحات ره پیک درباره 
تعیین صالحیت های خبرگان 

صالحیت شــده  تاییــد  داوطلبــان  از  لیســتی  هیــچ  انتشــار 
بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  ســخنگوی  نیســت.  معتبــر 
هیــچ  انتشــار  نگهبــان  شــورای  نظــر  از  گفــت:  انتخابــات 
لیســتی از داوطلبــان تاییــد صالحیت شــده معتبــر نیســت.
ســیامک ره پیــک، ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر 
ــی  ح بعض ــر ــه ط ــش ب کن ــان،  در وا ــورای نگهب ــات ش انتخاب
تاییــد صالحیــت  عــدم  علــت  اینکــه  بــر  مبنــی  انتقــادات 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  نمایندگــی  داوطبــان  برخــی 
ــوده اســت، اظهــار داشــت:  کتبــی ب عــدم شــرکت در آزمــون 
ــی  ــایر ویژگی های ــی و س ــت علم ــرایط، صالحی ــخیص ش تش
آمــده ،  خبــرگان  مجلــس  داوطلبــان  بــرای  قانــون  در  کــه 

اســت.  برعهــده فقهــای شــورای نگهبــان 
ــدون  ــان، ب ــی از داوطلب گروه ــی  ــت علم ــزود: صالحی وی اف
آزمــون و پیــش از آن بــرای فقهــای شــورای نگهبــان محــرز 
بــوده اســت؛ امــا در مجمــوع، یــک روش متــداول و اصلــی به 
صــورت آزمــون بــرای احــراز شــرط علمــی داوطلبــان تعییــن 
کــه صالحیــت آن هــا بــه طــرق  کســانی  کــه  شــده و اعــالم شــد 
دیگــری احــراز نشــده بــود، مــی تواننــد از ایــن طریــق وارد 

شــوند.
کــرد: ایــن مســئله بــه عنــوان یــک  ره پیــک در ادامــه تصریــح 
ح  راه اصلــی و یــک قاعــده بــرای احــراز صالحیــت علمــی مطر
شــد؛ امــا در هــر حــال احــراز شــرایط نمایندگــی خبــرگان از 
جملــه شــرایط علمــی بــر عهــده فقهــای شــورای نگهبــان 
کســی دارای  کــه چــه  اســت و آن هــا بایــد تشــخیص دهنــد 

صالحیــت اســت و چــه فــردی صالحیــت نــدارد.
ره پیــک در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی در مــورد تبلیغــات 
و  مقــرر  موعــد  از  پیــش  داوطلبــان  برخــی  انتخاباتــی 
ــان در فضاهــای  همچنیــن تبلیغــات طرفــداران برخــی از آن
گرفتــه  کــه صــورت  گــر اقداماتــی  مجــازی اظهــار داشــت: ا
معتبــر  گزارش هــای  و  باشــد  قانــون  از  تخلــف  از  کــی  حا
بررســی  در  می توانــد  شــود،  ثبــت  افــراد  ایــن  پرونــده  در 

باشــد. گــذار  تاثیــر  صالحیت هــا 

یادداشت  

اصالح طلبــان  گفــت:  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
۲.۵ برابــر و اصول گرایــان و مســتقل ها  نیــز تقریبــا 3 برابــر 
کرســی های مجلــس در ایــن انتخابــات نامــزد دارنــد. محســن 
رضایــی در حاشــیه جلســه دیــروز مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام، در نشســت خبــری بــا رســانه ها و در پاســخ بــه ســوالی 
نامزدهــای  بررســی صالحیــت  رونــد  از  ارزیابــی وی  دربــاره 
خبــرگان  مجلــس  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
همچــون  چهره هایــی  صالحیــت  احــراز  عــدم  و  رهبــری 
گفــت: معتقــدم شــکایات و اعتراضــات  سیدحســن خمینــی 
گــر  کــرد: ا کیــد  کنــد. وی تا بایــد مســیر قانونــی خــود را طــی 
غیــر از ایــن باشــد، آرامــش جامعــه بــه هــم می ریــزد؛ فتنــه 
کــه افــراد اعتراضــات را بــه  ۸۸ بــه ایــن علــت بــه وجــود آمــد 
کردنــد؛ در حالی کــه شــکایت  جــای مســیر قانونــی، خیابانــی 
ــود. ــی ش ــری قانون ــد پیگی ــت و بای ــراد اس ــق اف ــراض ح و اعت
کافــی از   رضایــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــه انــدازه 
کــرد:  گروه هــا در انتخابــات حضــور دارنــد، خاطرنشــان  همــه 
کــه بــه مــن داده انــد، اصالح طلبــان ۲.۵  بــر اســاس اطالعاتــی 
کرســی های مجلــس نامــزد دارنــد و اصول گرایــان تقریبــا  برابــر 
کرســی های مجلــس  3 برابــر و مســتقل ها نیــز، تقریبــا 3 برابــر 
تشــخیص  مجمــع  دبیــر  دارنــد.  نامــزد  انتخابــات  ایــن  در 
دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  نظــام  مصلحــت 

دربــاره ارزیابــی وی از رونــد ائتــالف و وحــدت اصول گرایــان 
گفــت: مــن همیشــه طرفــدار وحــدت  ــات پیــش رو  در انتخاب
کــرد؛  کشــور را اداره  بــوده ام و معتقــدم بــدون آن نمی تــوان 
و  وحــدت  چــه  و  باشــد  اصول گرایــان  وحــدت  چــه  حــاال 
کــرد: تفرقــه و پافشــاری بــر  کیــد  انســجام ملــی. رضایــی تا
وارد  آســیب  اصول گرایــان  بــه  هــم  مختلــف،  ســلیقه های 

می کنــد و هــم بــه وحــدت ملــی.
در  و  ادامــه  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر   
پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری دربــاره راهــکار پیشــنهادی وی 

گفــت: بــرای خــروج دولــت از  بــرای خــروج دولــت از رکــود 
کشــور بهبــود یابــد.  کار در داخــل  کســب و  رکــود بایــد محیــط 
کــرد: در حــال حاضــر رتبــه مــا در جــدول  رضایــی خاطرنشــان 
کار در جهــان ۱۲۰ تــا ۱۳۰ اســت؛ بــدون  کســب و  دیده بانــی 
کار ایجــاد شــود، ســرمایه گذاران  کســب و  اینکــه بهبــودی در 

خارجــی دل بــه ســرمایه گذاری نخواهنــد داد.
 وی ادامــه داد: دولــت بایــد از حالــت مصرفــی بــه تولیــدی 
کنــد تولیــد ملــی رونــق یابــد؛ در  کشــیده شــود و بایــد تــالش 
کــردن ایــن  کافــی بــرای عملیاتــی  ایــن صــورت درآمدهــای 

قراردادهــا بــه وجــود می آیــد.
ــر  گ ــرد: ا ک ــح  ــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصری  دبی
میلیاردهــا دالر قــرارداد ببندیــم و جیبمــان خالــی باشــد یا ۵۴۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بدهــی دولــت باشــد، ایــن قراردادهــا بــه 
کاغــذ باقــی خواهــد مانــد؛ بنابرایــن  صــورت آرمانــی و بــر روی 
کــرد کــه ایــن قراردادها از حالــت کاغذی به واقعی  بایــد کاری 
کشــیده  تبدیــل شــود و دولــت از حالــت مصرفــی بــه تولیــدی 
شــود. رضایــی در ادامــه بــا اشــاره بــه جلســه دیــروز مجمــع 
کــرد: در جلســه دیــروز  تشــخیص مصلحــت نظــام عنــوان 
کــه از ســوی دفتــر مقــام معظــم  کلــی خانــواده  سیاســت های 
کمیســیون  رهبــری بــرای مشــورت بــه مجمــع ارســال و در 
فرهنگــی، علمــی و اجتماعــی دبیرخانــه مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه بــود، بحــث و بررســی شــد و ۵ سیاســت از ۱۸ سیاســت 

پیشــنهادی بــه تصویــب رســید. 
 دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در بخــش دیگــری 
ســالروز  رســیدن  فــرا  تبریــک  بــا  خــود  خبــری  نشســت  از 
پیــروزی ملــت بــزرگ ایــران بــر اســتبداد داخلــی و اســتکبار 
جهانــی اظهــار داشــت: انقــالب اســالمی بــا شــعار پیــروزی 
خــون بــر شمشــیر توانســت یکــی از بزرگ تریــن ابرقدرت هــا 
کــه ملت هــا بــا  یعنــی آمریــکا را بــه زانــو دربیــاورد و نشــان داد 

کننــد. دســِت خالی نیــز می تواننــد حقــوق خــود را احیــا 

رضایی: 

کرسی های مجلس نامزد دارند اصالح طلبان 2/5 و اصول گرایان و مستقل ها 3 برابر 

ســایت های فارســی زبــان غربــی بــه همــراه دیگــر رســانه های 
را  آمریکایــی  دولتمــردان  هشــدار  ایــن  ســرعت  بــه  غربــی، 
گــزارش کیمیــای وطــن ازجــام نیـــوز، دولت  پوشــش دادند.بــه 
ــا جمهــوری اســالمی ایــران  آمریــکا در ادامــه د شــمنی هایش ب
کــه بــه ایــران  بــه شــهروندان آمریکایــی هشــدار داده اســت 

مســافرت نکننــد.
آمریکایــی  دولتمــردان  هشــدار  ایــن  علــت 
شــهروندان  گــر  ا مدعی انــد  کــه  اســت  آن 
خطــر  بــا  کننــد  ســفر  ایــران  بــه  آمریکایــی 

می شــوند. مواجــه  زنــدان  و  دســتگیری 
ســایت های فارســی زبــان غربــی بــه همــراه 
ایــن  بــه ســرعت  رســانه های غربــی،  دیگــر 

دادنــد. را پوشــش  آمریکایــی  هشــدار دولتمــردان 
گردشگرانغربیدرایران

ســایت آمریکایــی رادیــو فــردا نوشــت: ایــن توصیــه امنیتــی 
شــهروند   4 جملــه  از  آمریکایــی  پنــج  آزادی  از  پــس  روز   ۱۲

کــه  دارای تابعیــت دوگانــه ایرانی -آمریکایــی صــادر می شــود 
کشــور از زندان هــای  درنتیجــه برنامــه مبادلــه، زندانیــان دو 
ایــران آزاد شــدند. آمریــکا بــرای آنکــه هشــدارش را موجــه جلوه 
دهــد، بــه بازداشــت چنــد ایــرانـ  آمریکایــی همچــون جیســون 
اســتناد  گذشــته  ســال های  در  حکمتــی  امیــر  و  رضاییــان 
رویتــرز،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت.  کــرده 
کــه  اســت  گفتــه  آمریــکا  خارجــه  امــور  وزارت 
هــدف از ایــن هشــدار، »تکــرار و روشــن ســاختن 
شــهروندان  زندانــی شــدن  و  خطــر دســتگیری 
دوگانــه  تابعیــت  بــا  افــراد  به ویــژه  آمریکایــی، 
ایــن  اســت«.  ایــران  در  آمریکایــی،  ایرانــی- 
بیانیــه می افزایــد: »نیروهــای متعــددی در ایــران 
همچنــان نســبت بــه ایــاالت متحــده حالــت خصمانــه دارنــد« 
و ایــران از زمــان امضــای توافــق هســته ای ویــن در تیرمــاه 
امســال »بــه آزار و اذیــت، بازداشــت و دســتگیری شــهروندان 

اســت«. داده  ادامــه  تابعیتی هــا،  دو  به ویــژه  آمریکایــی، 

وزارت خارجه آمریکا هشدار داد: 
به ایران مسافرت نکنید!

تقویــم  از  را  دی   ۹ مناســبت  پــرورش  و  آمــوزش   
کیمیــای  گــزارش  کرد.بــه  حــذف  رشــد  دانش آمــوزی 
وطــن، بــه نقــل از لنجانــا، نشــریه آموزشــی، تحلیلــی و 
گســترده در  بــه صــورت  اطــالع رســانی رشــد هــر ماهــه 
کشــور توزیــع می شــود.  مــدارس آمــوزش و پــرورش ســطح 

دفتــر  صاحب امتیــازی  بــه  ای  مجلــه 
هــر  کــه  آموزشــی  تکنولــوژی  و  انتشــارات 
آموزنــده  بســیار  مطالــب  انتشــار  بــا  ماهــه 
گاهی هــای  آ ســطح  ارتقــای  جهــت  در 
ایــن  کنــد. در  دانش آمــوزان فعالیــت مــی 
منتشــر   34 دوره   ،  4 شــماره  در  و  نشــریه 
شــده در دی مــاه ۹۴ مطلبــی تحــت عنــوان 

ــرای  تقویــم دانــش آمــوزی، مناســبت هــای دی مــاه را ب
کــه در ایــن بیــن جــای  کــرده اســت  مخاطبــان تشــریح 
شــود.۹  مــی  دیــده  ملــی  مناســبت های  از  یکــی  خالــی 
دی مــاه ســالروز حماســه آفرینــی ملــت بصیــر ایــران در 

ــه در  ک ــت  ــران اس گ ــه  ــمن و فتن ــی دش ــل داخل ــر عوام براب
گرفتــه اســت؛ متاســفانه  تقویــم ملــی روز بصیــرت نــام 
ــه آن اختصــاص داده نشــده  در ایــن نشــریه جایگاهــی ب
و  اصــول  بــه  مــردم  پای بنــدی  بیانگــر  دی   ۹ اســت. 
کودکــی و  کــه چــه بســا ســنین  ارزش هــای انقــالب اســت 
نوجوانــی بهتریــن دوران بــرای درک چنیــن 
یقیــن  بــه طــور  باشــد.  و وقایعــی  حقایــق 
گاه از اذهــان  چنیــن روز ارزشــمندی هیــچ 
چــرا  شــد؛  نخواهــد  ک  پــا مــردم  عمومــی 
ــورت  ــه ص ــردم ب ــود م ــن روزی را خ ــه چنی ک
کشــور  تاریــخ  در  و  زدنــد  رقــم  خودجــوش 
بــه ثبــت رســاندند. بــا تمــام ایــن تفاســیر 
دانــش  تقویــم  از  مناســبتی  چنیــن  حــذف  امیدواریــم 
آمــوزی ســهوی باشــد و خــدای نکــرده در راســتای تکمیــل 
ــران ــت ای  ســناریوی حــذف ۹ دی از حافظــه تاریخــی مل

 نباشد. 

حذف ۹ دی در تقویم دانش آموزی

ــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر معظــم انقــالب در زمینــه  گرگانــی ب حضــرت آیــت اهلل علــوی 
حــق النــاس بــودن انتخابــات بیــان داشــت: حــق النــاس فقــط مربــوط بــه مــردم نیســت؛ 

بلکــه شــامل همــه جنبــه هــای انتخابــات حتــی نامزدهــای انتخاباتــی نیــز مــی شــود.
گرگانــی، از اســاتید برجســته درس  گــزارش کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت اهلل علــوی   بــه 
ج حــوزه علمیــه قــم، دیــروز در دیــدار بــا اعضــای ســتاد انتخابــات اســتان قــم بــا  خــار
گفــت:  بیــان اینکــه ســتاد انتخابــات وظیفــه ای خطیــر و بســیار مهمــی را بــر عهــده دارد، 
گــر در امــور قانونــی این ســتاد  سرنوشــت مــردم در گــرو عمــل ســتاد انتخابــات اســت؛ زیــرا ا
مقــداری کوتاهــی صــورت گیــرد، تغییــر در سرنوشــت مــردم ایجــاد خواهــد شــد و اعضــای 

گــو باشــند. ایــن ســتاد نیــز بایــد در قیامــت پاســخ 
کــرد: در دیــدار بــا تعــدادی از اعضــای  گرگانــی خاطرنشــان  حضــرت آیــت اهلل علــوی 
گــر شــورای نگهبــان  کــه در چنــد دوره قبــل صــورت گرفــت، تذکــر دادم ا شــورای نگهبــان 
ــتگی الزم  ــت و شایس ــه لیاق ک ــردی را  ــد و ف کنن ــی  کوتاه ــود  کار خ ــات در  ــتاد انتخاب و س
کننــد و مــردم نیــز بــه او رای دهنــد و سرنوشــت آن هــا دگرگــون  نداشــته باشــد، معرفــی 
ج حــوزه علمیــه قم بیان داشــت:  شــود، مســئول خواهنــد بود.اســتاد برجســته درس خــار

گرچــه  کــرد؛  کار آینــد مــردم بــا تقــوا و متدیــن اعتــراض خواهنــد  گــر افــراد نــا الیــق بــر ســر  ا
ممکــن اســت عــده ای از افــراد مــادی و دنیاپرســت را دوســت داشــته باشــند، امــا در 
کــرم)ص( و ائمــه معصــوم)ع(  گــوی پیامبرا صــورت انتخــاب چنیــن افــرادی بایــد پاســخ 
ج حــوزه علمیــه قــم، بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر  باشــید. اســتاد برجســته درس خــار
معظــم انقــالب در زمینــه حــق النــاس بــودن انتخابــات بیــان داشــت: حــق النــاس فقــط 
ــای  ــی نامزده ــات حت ــای انتخاب ــه جنبه ه ــامل هم ــه ش ــت؛ بلک ــردم نیس ــه م ــوط ب مرب
انتخاباتــی نیــز مــی شــود. وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و مقــام ســلمان فارســی بیــان داشــت: 
شــخصی از ســلمان ســؤال کــرد:  دلیــل ایــن جایــگاه تــو چیســت؟ گفــت: حــق هــر صاحب 
کــردم؛ برخــی مــوارد دیــده مــی شــود افــرادی را  بیــش از حــد بــاال مــی برنــد یــا  حقــی را ادا 
کــه هــر شــخصیتی را بایــد در جایــگاه خــود قــرار داد. اینکــه پاییــن مــی آورنــد؛ در حالــی 

گرگانــی ادامــه داد: یکــی از مشــکالت ســتاد انتخابــات نیــز ایــن  حضــرت آیــت اهلل علــوی 
کــه بایــد هــر فــرد را در جایــگاه خــود قــرار دهــد؛ زیــرا نامزدهــای انتخاباتــی دارای  اســت 
جایــگاه هــای مختلــف هســتند؛ ســتاد انتخابــات بایــد بــه گونــه ای عمــل کند کــه آبروی 

نامزدهــای انتخاباتــی بعــد از انتخابــات حفــظ شــود.

 رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در آســتانه دهــه مبــارک فجــر و ســالروز 
صبــح  اســالمی،  میهــن  بــه  رحمــه اهلل  خمینــی  امــام  شــکوهمند  ورود 
رحمــه اهلل،  راحــل  امــام  مطهــر  مرقــد  در  حضــور  بــا  )شــنبه(  دیــروز 
گرامــی کبیــر انقــالب اســالمی را   ضمــن قرائــت فاتحــه، یــاد بنیانگــذار 

 داشتند.
دفتــر  رســانی  اطــالع  پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
حفــظ و نشــر آثــار، حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای، رهبــر معظــم 
گلــزار  انقــالب اســالمی همچنیــن بــا حضــور بــر مــزار شــهدای هفتــم تیــر و 
 شــهدای بهشــت زهــرا، بــرای ارواح طیبــه شــهدا، علــو درجــات را خواســتار

شدند.

گرگانی در دیدار اعضای ستاد انتخابات قم:  آیت اهلل علوی 

حق الناس شامل همه جنبه های انتخاباتی، حتی نامزدها نیز می شود
در آستانه دهه فجر

  حضور رهبر معظم انقالب در مرقد مطهر 
گلزار شهدای بهشت زهرا امام راحل و 

هســته ای  دانشــمند  علیمحمــدی  شــهید  همســر 
کشــورمان بــا بیــان اینکــه راه شــهید علیمحمــدی 
گفــت: غربی هــا بدعهــدی  کشــور بــود،  راه پیشــرفت 
گــزارش  بــه  گشــت.  بازخواهیــم  قبــل  بــه  کننــد، 
کرمــی  منصــوره  شاهین شــهر،  از  وطــن  کیمیــای 
دانشــمند  علیمحمــدی  مســعود  شــهید  همســر 
هســته ای کشــورمان، ظهــر دیــروز در همایش تجلیل 
از خانواده هــای شــهدا در تــاالر شــیخ بهایــی بــا تبریک 
اســالمی  انقــالب  بهــار  ســی  و  هفتمیــن  فرارســیدن 
کــه بــا ایــن شــهید واالمقــام  کــرد: در 27 ســالی  اظهــار 
کنــار او بــودم بیــش از هفت بــار  کــردم و در  زندگــی 
بــه  و هنــری  تاریخــی  آثــار  دیــدن  و  بازدیــد  جهــت 
کــه آخریــن بــار آن نــوروز  اصفهــان مســافرت داشــتیم 

88 بــود. وی بــا بیــان اینکــه شــهید علیمحمــدی 
کــرده  مســافرت  دنیــا  جــای  همــه  بــه  درحالی کــه 
بــود، امــا هیــچ جــای دنیــا انــدازه اصفهــان بــرای او 
عالقه منــد  همســرم  افــزود:  نبــود،  دوست داشــتنی 
به خصــوص  اصفهــان  هنــری  و  تاریخــی  آثــار  بــه 
شــهر زیبــای شاهین شــهر بــود. ایــن همســر شــهید بــا 
بیــان اینکــه ورق زندگــی خــودم و فرزندانــم در صبــح 
کــه شــهید علیمحمــدی  روز  22 دی 1388 زمانــی 
ــرل از  کنت هنــگام خــروج از منــزل توســط یــک بمــب 
رســید،  شــهادت  بــه  زندگی مــان  محــل  در  دور  راه 
ــد مــاه قبــل  ــرد: چن ک ــح  ــی برگشــت، تصری کل به طــور 
ســازمان های  دســت  بــه  همســرم  تــرور  حادثــه  از 
کــه  گفــت  مــن  بــه  او  موســاد  و  آمریــکا  جاسوســی 

ایــن  بــا  امــا  اســت؛  بسته شــده  شــهادت  درهــای 
حادثــه تروریســتی فهمیــدم خداونــد هنــوز درهــای 
شــهادت را روی بندگان مخلص خود نبســته اســت. 
در  همســرم،  شــهادت  از  بعــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گونــی  زندگــی خــودم و فرزندانــم شــاهد معجــزات گونا
کشــور  بــوده ام، ادامــه داد: پیشــرفت و اقتــدار امــروز 
عرصه هــای  در  چــه  و  داخلــی  عرصه هــای  در  چــه 
خارجــی مرهــون خــون شــهید علیمحمــدی و امثــال 
اوســت.کرمی 2 ویژگــی  مهــم انقــالب اســالمی را وجود 
و  برشــمرد  مــردم  و حــدت  و  گاه  آ و  عــادل  رهبــری 
گــر ولــی فقیــه نبــود، ایــن انقــالب بــدون شــک  گفــت: ا
کشــیده می شــد و دیگــری وحــدت مــردم  بــه انحــراف 
کــه در ســایه ایــن رهبــری عزیــز و بزرگــوار بــوده اســت.

همسر شهید علیمحمدی:

کنند، به قبل باز می گردیم غربی ها بدعهدی 

11 بهمن 1357 
- ساعت 3 و 5 دقیقه بعد از نیمه شب »امام خمینی«)ره( 
بــا یــک فرونــد هواپیمــای ایرفرانس، فــرودگاه پاریــس را به 
کننــده در  کردنــد؛ میلیون هــا اســتقبال  مقصــد تهــران تــرک 

مســیر حرکت »امام  خمینی«)ره( در انتظار هســتند. 
 - صبح فردا،دیدار با امام در تهران.

 - مدیــر عامــل تلویزیــون: مراســم اســتقبال امــام از رادیــو و 
تلویزیــون پخــش مــی شــود.

 - خبرنگاران خارجی از پاریس وارد تهران شدند.
کودتــا در  و شــایعه   - حرکــت وســایل ســنگین نظامــی 

تهــران.

 - کودتای آمریکایی در شرف انجام است.
 -  آیــت اهلل طالقانــی: بــراداران ارتشــی بــه روی مــردم تیــغ 

نگشایید.
 -  دستور تخلیه آمریکایی ها از ایران صادر شد.

بــا ســه هواپیمــای نظامــی  از 1200 آمریکایــی  بیــش   - 
کردنــد.  کشــور خــود تــرک  تهــران را بــه مقصــد 
-  برنامه های درازمدت دولت بختیار اعالم شد.

- جمــع زیــادی از شــیعیان لبنــان بــا ارســال نامــه ای بــه 
کنــار ملــت ایــران  کردنــد، حاضرنــد در  مراجــع قــم اعــالم 
کننــد و در ایــن راه بــه شــهادت  بــا رژیــم پهلــوی مبــارزه 

برســند.

روزشمار انقالب اسالمی

2 حتما بخوانید!یݡکشنبه      11 بهمن ماه 139۴
حذف ۹ دی در تقویم دانش آموزی ـــمـــاره 81 ســـــال دوم                ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

سپاه

سردار حاجی زاده در بزرگداشت شهدای مدافع حرم:

 برخورد سپاه با خواسته آمریکا 
درباره توان موشکی، »تهاجمی« است

فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه بــا بیــان اینکــه هیــچ گاه 
اجــازه رابطــه بــا آمریــکا را نمی دهیــم و ایــن ارتبــاط برقــرار 
گفــت: برخــورد ســپاه بــا خواســته آمریــکا  نخواهــد شــد، 
گــزارش  بــه  اســت.  »تهاجمــی«  موشــکی  تــوان  دربــاره 
فرمانــده  حاجــی زاده  امیرعلــی  ســردار  وطــن،  کیمیــای 
اســالمی در  انقــالب  پاســداران  ســپاه  هوافضــای  نیــروی 
کــه در  یــادواره شــهدای مدافــع حــرم منطقــه 9  مراســم 
ــه دوم  ــت: در ده گف ــد،  ــزار ش ــتاری برگ ــهید س ــگاه ش دانش
برخــی  بیــن  اســالمی در  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد  ســوم  و 
فرماندهــان و مســئوالن انقــالب ابهــام و دغدغــه جــدی 
بــود،  انقــالب چــه خواهــد  کــه سرنوشــت  وجــود داشــت 
کــه نســل جدیــد نــه انقــالب را دیده انــد  آن هــم در حالــی 
آن  در  داد:  ادامــه  وی  را.  مقــدس  دفــاع  ســال   8 نــه  و 
کــه  شــنیدیم  انقــالب  معظــم  رهبــر  از  چندین بــار  دوره 
نباشــند،  بهتــر  اول  دهــه  جوانــان  از  گــر  ا امــروز  »نســل 
ــر نیســتند«.فرمانده هوافضــای ســپاه افــزود: وقتــی از  کمت
همــه  کــه  می بینیــم  می کنیــم،  بازدیــد  نیــرو  یگان هــای 
گــزارش  ایــن جوانــان عاشــق دفــاع از انقــالب هســتند.به 
حاجــی زاده  ســردار  تهــران،  عمومی ســپاه  روابــط  ســایت 
کــه »آیــا دشــمن دســت از  ح ایــن ســوال  در ادامــه بــا طــر
اظهــار  برداشــته«  اســالمی ایران  انقــالب  بــا  دشــمنی اش 
می گوینــد  آمریــکا  خصــوص  بــه  مــا  دشــمنان  داشــت: 
زهــم  هنــو  آن هــا  و  اســت  میــز  روی  گزینه هــا  همــه  کــه 
اقتصــاد  و  فرهنــگ  کشــور،  امنیــت  نظیــر  موضوعاتــی 
کــه بــا اصــل نظــام مشــکل  گرفته انــد؛ چــرا  مــا را هــدف 
نیســت.فرمانده  هســته ای  فقــط  آنــان  مشــکل  و  دارنــد 
انقــالب  معظــم  رهبــر  گفــت:  ســپاه  هوافضــای  نیــروی 
مشــکالت  کــه  فرمودنــد  هســته ای  کــرات  مذا از  بعــد 
بــه  آن  از  بعــد  و  نیســت  هســته ای  مــا  بــا  آمریکایی هــا 
می رونــد  دیگــر  چیزهــای  و  موشــکی  موضوعــات  دنبــال 
کــه ایــن پیــش بینــی ایشــان صحیــح  و امــروز می بینیــم 
بــا بیــان اینکــه  بــود. فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه 
آمــدن و عقب نشــینی در برابــر دشــمن چیــزی  کوتــاه  بــا 
ع  امــروز موضــو کــرد:  درســت نخواهــد شــد،  خاطرنشــان 
ح می کننــد و انتظــار عقب نشــینی  تحریــم موشــکی را مطــر
ــا ایــن خواســته  مــا را دارنــد؛ امــا برخــورد ســپاه پاســداران ب
آمریــکا تهاجمی خواهــد بــود. ســردار حاجــی زاده تصریــح 
و  کردیــم  مضاعــف  را  خــود  فعالیت هــای  مــا  کــرد: 
داشــته عکــس  نتیجــه  کشــور  در  آمریکایی هــا   خواســته 
گفــت: نیروهــای  ــا انتخابــات آ تــی   اســت. وی در رابطــه ب
انقالبــی را بــر مســند مســئولیت هایی در مجلــس شــورای 
کنیــد؛ چــرا  اســالمی  و مجلــس خبــرگان رهبــری انتخــاب 
کــه نیروهــای انقالبــی می تواننــد از ایــن نظــام و انقــالب 
هســتیم. انقالبــی  صبــر  حــال  در  فعــال  مــا  و  کننــد  دفــاع 
مقابــل  در  مــا  افــزود:  رابطــه  ایــن  در  حاجــی زاده  ســردار 
اســت  انجــام  حــال  در  کنــار  و  گوشــه  در  کــه  اقداماتــی 
کــه بــا مســایل  آســتانه صبــری داریــم و فعــال مامــور هســتیم 
کــه بــا اســاس نظــام و  کنیــم؛ ولــی آ ن جــا  صبورانــه رفتــار 
انقــالب اســالمی برخورد داشــته باشــد، عکس العمل مــان 
کــه  محافظه کارانــه نخواهــد بــود و مــا بــر ســر آن چیــزی 
نخواهیــم معاملــه  دادیــم،  شــهید  آن  بــرای  هــزار   200 

کرد.  



هم زمان با دهه فجر؛

بهره برداری از 52 پروژه 
گازرسانی در استان اصفهان

در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
میلیــارد   1240 بــر  بالــغ  هزینــه ای  بــا  امســال  فجــر   دهــه 
ح گازرســانی افتتــاح و عملیــات  و 300 میلیــون ریــال، 50 طــر
ح نیــز آغــاز می شــود. ســعید مومنــی از افتتــاح  اجرایــی 2 طــر
گازرســانی در ســطح اســتان اصفهــان بــا هزینــه  50 پــروژه 
ای بالــغ بــر978 میلیــارد و300 میلیــون ریــال ریــال خبــرداد 
در  نیــز   گازرســانی  پــروژه  دو  اجرایــی  عملیــات  افــزود:  و 
ــال  ــا هزینــه پیش بینــی شــده 262 میلیــارد ری دهــه فجــر ب
ح هــای  آغــاز می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 23 مــورد از طــر
آمــاده افتتــاح و بهــره بــرداری ایــن پــروژه هــا مربــوط بــه 
گازرســانی بــه  گازرســانی  روســتاها اســت، افــزود: دو پــروژه 
 مســکن مهــر، 11 پــروژه گازرســانی بــه شــهرک هــای صنعتــی 
6 پــروژه خــط انتقــال و تغذیــه، 8 پــروژه ســاختمان اداری 
ح هــای قابــل بهــره بــرداری  و پســت امــداد از دیگــر طــر
ــال  ــر امس ــه فج ــان در ده ــتان اصفه گاز اس ــرکت  ــط ش توس
در  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر  اســت. 
مــاه  بهمــن  کــه  روســتایی   23 بــه  گازرســانی  خصــوص 
گفــت: 350 خانــوار از 20  امســال بهره بــرداری  می شــوند، 
ــوار از 2 روســتای شهرســتان  روســتای شــهر زواره، 250 خان
ســمیرم و 10 خانــوار از یــک روســتای شهرســتان شــهرضا 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر 79 میلیــارد و 300میلیــون ریــال  از 
ادامــه  در  وی  می شــوند.  برخــوردار  طبیعــی  گاز  نعمــت 
گازرســانی بــه مســکن مهــر شــهر بهارســتان، محلــه آغــاز 

F  فوالدشــهر و مســکن مهــر شهرســتان لنجــان  را از دیگــر 
پروژه هــای افتتاحــی در ســی و هفتمیــن ســالگرد انقــاب 
کــرد و افــزود: بــا اتمــام ایــن فــاز،  16 هــزار واحــد  عنــوان 
گازدار اســتان افــزوده  مســکونی بــه جمــع مســکن مهرهــای 
خواهــد شــد. مومنــی بــا اشــاره بــه توزیــع ســاالنه بیــش از 20 
گاز طبیعــی درســطح اســتان و بهــره  میلیــارد متــر مکعــب 
منــدی 99.5 درصــد جمعیــت اســتان اصفهــان از نعمت گاز 
کارکنــان  کــرد: تمــام رســالت و تــاش  طبیعــی خاطرنشــان 
ایــن شــرکت بهره منــدی 100 درصــدی جمعیــت اســتان در 

هــر ســه  بخــش  خانگــی، تجــاری و صنعتــی اســت.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

 به زودی شاهد برجام داخلی 
خواهیم بود

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
گفــت:  کشــور خواهیــم بــود،  زودی شــاهد برجــام داخلــی در 
کل درآمدهــای ارزی و مالیاتــی کشــور امــروز صــرف پرداخــت 
می شــود؛  یارانه هــا  و  بازنشســتگی  کارمنــدان،  حقــوق 
بنابرایــن چــاره ای جــز مشــارکت نهادهــای مدنــی نداریــم. 
جامعــه  نقــش  هم اندیشــی  نشســت  در  رنانــی  محســن 
کالبدشــکافی  کــرد:  کشــور اظهــار  پزشــکان در آینــده توســعه 
نقــش اجتماعــی پزشــکان و همچنیــن نقــش ایــن قشــر در 
آینــده کشــور اســت. وی بــه مفهــوم توســعه در قرن 21 اشــاره 
گفــت: توســعه یــک پروســه و نــه یــک پــروژه اســت  کــرد و 
ــا  ــان ب ــد یکس ــول و قواع ــی اص ــای طبیع ــد پدیده ه و همانن
ظاهــر و الگویــی متفــاوت دارد. بــه اعتقــاد این اقتصــاددان، 
کــه جایگزیــن کارخانــه سیاســت  توســعه، کارخانــه ای اســت 
ــه اینکــه 2500  ــا اشــاره ب در طــول تاریــخ شــده اســت. وی ب
ســال طــول کشــید تــا جامعــه بفهمــد بایــد بــه دنبال ســعادت 
کارخانــه ســعادت زمینــی توســعه بــود، ادامــه داد:  زمینــی یــا 
ــد.  ــاز می کن ــمانی ب ــعادت آس ــرای س ــی راه را ب ــعادت زمین س
در  حضــور  از  بایــد  زمینــی  ســعادت  در  رنانــی،  گفتــه  بــه 
گــر دردهــای جامعــه را  کنیــم و ا هســتی احســاس رضایــت 
کنــد. وی بــا اشــاره  کســی نخواهــد از جامعــه فــرار  گشــودیم، 
بــه اینکــه توســعه دو خــط تولیــد رفــاه و رضایــت دارد، بیــان 
کــه بــه دنبــال رفــاه هســتند، هــر چــه پــول  کــرد: جوامعــی 
کننــد، آســیب بیشــتری می بیننــد؛ بنابرایــن  ج  بیشــتری خــر
توســعه نیازمنــد هــر دو خــط اســت. ایــن اقتصــاددان بــا بیان 
کــدام از دو خــط رفــاه و رضایــت، نیازمنــد دو نــوع  اینکــه هــر 
کمــی و اقتصــادی و  افــزود: مقولــه رفــاه،  ســرمایه اســت، 
ــه  ک ــی  ــت؛ در حال ــانی اس ــادی و انس ــرمایه اقتص ــد س نیازمن
بــرای رضایــت نیازمنــد ســرمایه هــای اجتماعــی و نمادیــن 

هســتیم.

ح نمادین   افتتاح 5 طر
کشاورزی شهرضا در جهاد 

گفــت: در دهــه فجــر  کشــاورزی شــهرضا  مدیــر جهــاد 
جهــاد  دامــداری  و  کشــاورزی  پــروژه   23 امســال 
کشــاورزی شهرســتان بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ 
بــر 58 هــزار و 128 میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری 
بــه  برتــر  ح  طــر پنــج  ع  مجمــو ایــن  از  کــه  می رســد 
افتتــاح  بهمن مــاه  پانزدهــم  در  نمادیــن،  صــورت 
خبرنــگاران  جمــع  در  کــی  تا عبدالرضــا  می شــود. 
دامــداری  و  کشــاورزی  پروژه هــای  درخصــوص 
کــه در دهــه فجــر امســال بــه بهره بــرداری  شهرســتان 
بارانــی  آبیــاری  پــروژه  کــرد:  اظهــار  می رســد، 
بــا  ولنــدان  روســتای  در  واقــع  بکیانــی  محمدرضــا 
کــه ۴۰۰  ــال  گــذاری ۸۷۰ میلیــون ری حجــم ســرمایه 
میلیــون   ۲۳۵ و  ســرمایه گذار  را  آن  ریــال  میلیــون 
ریــال آن از محــل تســهیات اعطایــی و ۲۳۵ میلیــون 
شــده  تامیــن  اســتانی  اعتبــارات  از محــل  آن  ریــال 
از  فراهــم می کنــد،  نیــز  را  نفــر  اشــتغال دو  زمینــه  و 
کــرد: از جملــه  ح هاســت. وی اضافــه  جملــه ایــن طر
پــروژه  می شــود،  افتتــاح  کــه  پروژه هایــی  دیگــر 
کــی واقــع در  گلخانــه تولیــد ســبزی و صیفــی مهــدی تا
روســتای نهضــت آبــاد اســت بــا حجــم ســرمایه گذاری 
کــه چهــار هــزار میلیــون  ۱۱ هــزار و ۵۰۰ میلیــون ریــال 
ریــال آن از ســوی ســرمایه گذار و هفــت هــزار و ۵۰۰ 
اعطایــی  تســهیات  محــل  از  آن  ریــال  میلیــون 
ایجــاد را  نفــر  اشــتغال ۱۰   تامیــن می شــود و زمینــه 

 می کند.

اخبار کوتاه

شیوه بازرسی فعلی مهندسان 
مملو از رانت و فساد است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا انتقــاد از شــیوه نظــارت 
کــه مملــو از رانــت و فســاد  و بازرســی فعلــی مهندســان 
اســت، از تاســیس شــرکت های بازرســی فنــی خبــر داد. 
حامــد مظاهریــان در نشســت هم اندیشــی پیش نویــس 
کنتــرل مقــررات ملــی ســاختمان  آیین نامــه نظــام اداری 
ــرای  ــروز ب ــت: ام گف ــت  ــن نشس ــت ای ــر اهمی ــد ب کی ــا تا ب
امــری مهــم یعنــی آیین نامــه  تبادل نظــر درخصــوص 
تبــادالت  هــم جمــع شــده ایم؛  ســاختمان دور  کنتــرل 
حــدود خصوصــی،  بخــش  ســاز  و  ســاخت   اقتصــادی 
کــه  می شــود  شــامل  را  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۸۰  
اصــاح قوانیــن مرتبــط بــا آن می توانــد در نگه داشــت 
و  مســکن  معــاون  باشــد.  موثــر  بــزرگ  ســرمایه  ایــن 
از  ســال   ۲۰ افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  ســاختمان 
می گــذرد  نظام مهندســی  قانــون  اجرایی شــدن  عمــر 
و  آیین نامه هــا  قانــون،  ایــن  در  بازنگــری  ضــرورت  و 
فرایندهــای آن احســاس می شــود. تحقیقــا هیچ کــدام 
از ذی نفعــان ایــن روزهــا از وضــع موجــود رضایــت ندارند 
ــدگان،  ــف مصرف کنن ــای مختل گروه ه ــه  ک ــم  و می بینی
و  دولــت  و  مهندســان  ســرمایه گذاران،  ســازندگان، 
در  نارضایتــی  و  نیســتند  راضــی  هیچ کــدام  مجلــس، 
وظیفــه  اســت.  کــرده  پیــدا  بــروز  گســترده ای  ســطح 
را  اعتراضــات  ایــن  کــه  اســت  رســمی  دســتگاه های 
بشــنوند و در یــک فرآینــد اصاحــی، اقــدام بــه ایجــاد 
کــه  فرآینــدی  داد:  ادامــه  وی  کننــد.  الزم  تغییــرات 
اداری  نظــام  آیین نامــه  پیش نویــس  تحت عنــوان 
کنتــرل مقــررات ملــی ســاختمان در اختیــار دوســتان قــرار 
دارد، بــر اســاس جریــان آزاد اطاعــات اســت و امیــدوارم 
حاضــران در جلســه بــا دقــت بیشــتری از ســایرین آن را 
بررســی و مــورد نقــادی قــرار دهنــد؛ زیــرا هدف هایــی 

گرفتــه شــده اســت. واال بــرای آن در نظــر 

ترخیص تایرهای نخی ممنوع شد
گمــرک  بــه  نامــه ای  در  تجــارت  توســعه  ســازمان 
خواســتار ممنوعیــت ترخیــص تایرهــای بایــاس )نخــی( 
شــد. دفتــر مقــررات صــادرات و واردات ســازمان توســعه 
گمــرک، خواســتار  تجــارت ایــران در بخشــنامه ای بــه 
اســت.  شــده  بایــاس  تایــر  ترخیــص  و  واردات  لغــو 
بــه  اســت:  آمــده  گمــرک  بــه  ســازمان  ایــن  نامــه  در 
کارگــروه الســتیک و نامــه دفتــر  اســتناد صورت جلســه 
ترخیــص  از  تجــاری  سیاســت های  و  اقتصــادی  امــور 

شــود. خــودداری  جــدا  بایاس)نخــی(  تایرهــای 

 اقتصاد مقاومتی به دنبال 
اقتصاد درون زاست

کشــت  کرمــان بــا بیــان اینکــه بــرای توســعه  اســتاندار 
حساب شــده  برنامه ریــزی  بایــد  دارویــی  گیاهــان 
ــتان  ــر شهرس ــرای ه ــی ب ــش عملیات ــرد و نق ــورت بگی ص
مشــخص شــود، افــزود: اقتصــاد مقاومتــی بــه دنبــال 
جدیــدی  ظرفیت هــای  بــه  تــا  درون زاســت  اقتصــاد 
کننــد و بــه عــدد و رقــم  کــه از آن هــا غفلــت شــده توجــه 

برســند.  مطلــوب 
جهــاد  ســازمان  از  بازدیــد  در  رزم حســینی«  »علیرضــا 
ــان،  کرم ــتان  ــرد: اس ک ــار  ــان اظه کرم ــتان  ــاورزی اس کش
کشــور اســت و ایــن مســئله در  کشــاورزی  یــک قطــب 
ــا توجــه  ــده شــده اســت؛ ب برنامــه ششــم توســعه نیــز دی
بــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی جــزو برنامه هــای جــدی 
بــا  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  اســت،  اســتان 
دســتگاه های مختلــف اجرایــی، برنامه ریــزی در ایــن 
گذشــته در دســت انجــام دارد.  زمینــه را طــی پنــج مــاه 
کرمــان  اســتان  در  دولــت  اجرایــی  مقــام  عالی تریــن 
ــال ایــن هســتیم ببینیــم اقتصــاد مقاومتــی  ــزود: دنب اف
کــرد  کشــاورزی عملیاتــی  را چگونــه می تــوان در حــوزه 
داریــم  انتظــار  توســعه،  ششــم  برنامــه  بــه  باتوجــه  و 
بتوانیــم ضمــن جمــع آوری اطاعــات دقیــق، تصویــر 
داشــته اســتان  آینــده  کشــاورزی  اقتصــاد  از   روشــنی 

 باشیم.

ارایه خدمات حمایتی به 4950 
کمیته  سالمند تحت پوشش 

امداد استان اصفهان
اســتان  امــداد  کمیتــه  ســامت  و  حمایــت  معــاون 
و  هــزار   4 بــه  حمایتــی  خدمــات  ارایــه  از  اصفهــان 
گذشــته  مــاه   9 در  پوشــش  تحــت  ســالمند   950 

خبر داد.
کمیتــه امــداد  گــزارش روابــط عمومــی و اطاع رســانی  بــه 
در  ع  زار کریــم  اصفهــان،  اســتان  )ره(  خمینــی  امــام 
گزارشــی از ارایــه خدمــات بــه ســالمندان تحــت پوشــش 
گذشــته، 4 هــزار  گفــت: در  9 مــاه  ایــن نهــاد خبــر داد و  
کمیتــه  و 950 ســالمند شــهری و روســتایی از خدمــات 

امــداد اســتان اصفهــان بهره منــد شــدند.
همایــش   36 کنــون،  تا ســال  ابتــدای  از  افــزود:  وی 
ســالمندی در حوزه هــای حمایتــی، فرهنگــی، درمــان 
بــا  آن هــا  از  بخشــی  کــه  اســت  شــده  برگــزار  کــرام  ا و 
فرمانــداری  بهداشــت،  شــبکه  بهزیســتی،  مشــارکت 

اســت. بــوده  خیــران  و  بســیج  مقاومــت  حــوزه 
کمیته امداد اســتان اصفهان  معاون حمایت و ســامت 
کــرد: 611 نفــر ســالمند شــهری و روســتایی در  تصریــح 
اعــزام  زیارتی ســیاحتی  اردوهــای  بــه  گذشــته  مــاه   9  
ــران  ــوی خی ــی آن از س ــن مال ــترین تامی ــه بیش ک ــدند  ش

گرفتــه اســت. انجــام 
لــوازم  تهیــه  و  آموزشــی  برنامه هــای  داد:  ادامــه  وی 
کمــک شــبکه بهداشــت، بهزیســتی،  بــا  توان بخشــی 
از  و هال احمــر  و حرفــه ای  فنــی  پــرورش،  و  آمــوزش 
در  ســالمندان  امــور  در  خدمــات  و  فعالیت هــا   دیگــر 

گذشته بوده است. 9 ماه 

اخبار کوتاه

آهــن  ذوب  اســتراتژ ی ها ی  و  اهــداف  ابــاغ  هما یــش 
 ، معاونــان   ، عامــل  مد یــر  صادقــی  مهنــدس  حضــور  بــا 
کارشناســان شــرکت 6  مد یــران ، سرپرســتان و تعــداد ی از 

بهمــن مــاه در تــاالر آهــن روابــط عمومــی برگــزار شــد.
در ا یــن هما یــش مهنــدس صادقــی طــی ســخنانی ضمــن 
قدردانــی از زحمــات و تاش هــا ی دکتــر ســعید محمــد ی 
مد یــر عامــل ســابق شــرکت، بــا اشــاره بــه نزد یــك شــدن 
گفــت:  بــا  بــه دهــه مبــارك فجــر پیــروز ی انقــاب اســامی 
پیــروز ی انقــاب توطئه ها شــروع شــد و دشــمن نقشــه ها ی 
ز یــاد ی را طراحــی و اجــرا کــرد کــه از جملــه می توان تشــکیل 
ــرد؛  ــام ب ــا و باالخــره جنــگ تحمیلــی را ن کودت گروهك هــا ، 
کــرد.  کشــور ، نظــام را حفــظ  امــا عشــق مــردم بــه انقــاب و 
کــه جنــگ  جنــگ تحمیلــی پا یــان  یافــت، ولــی بدانیــم 
حــق و باطــل تمــام شــدنی نیســت و جنــگ دشــمن بــر علیه 

انقــاب اســامی همچنــان ادامــه دارد .
 دشــمن بعــد از  آنکــه از جنــگ تحمیلــی نتیجــه نگرفــت، 
گام برداشــت؛ بــه همیــن دلیــل  در جهــت تهاجــم فرهنگــی 
مقــام معظــم رهبــر ی همــواره بــر مقابلــه بــا ا یــن تهاجــم 

کیــد می کننــد.  تا
دشــمن در ا یــن راســتا تــاش می کنــد نظــام خانواده هــا ی 
ا یرانــی را درهــم بشــکند و بی دینــی و بی هویتــی را رواج 

دهــد .  و ی توطئه هــا ی دشــمن در بخــش اقتصــاد ی را 
گفــت: دشــمنان انقــاب و نظــام اســامی  بــا   یــادآور شــد و 
کردنــد  کشــور را تحر یــم  کــردن انــرژ ی هســته ا ی ،  بهانــه 
کــردن  کاهــش قیمــت نفــت، ســعی در فلــج  و ســپس بــا 
ح اقتصــاد مقاومتــی توســط  کشــور داشــتند. طــر اقتصــاد 
کــه  گرفــت؛ چــرا  رهبــر انقــاب  در همیــن راســتا صــورت 
بــا ا یــن شــرا یط و ســختی ها، فقــط بــا اقتصــاد مقاومتــی 
می تــوان ادامــه حیــات داد و ذوب آهــن در همیــن شــرایط 

گرفتــه اســت . اقتصــاد ی و شــرا یط قــرار 

غیــرت،  شــجاعت و همــت ذوب آهنــی هــا ، شــرکت را بــه 
اهــداف خــود می رســاند. 

مهنــدس صادقــی در ادامــه وضعیــت فعلــی ذوب آهــن را 
کــرد: در ا یــن شــرا یط با یــد بــا تــوکل   یــادآور شــد وتصر یــح 
همــت  و  شــجاعت  غیــرت،  از  بهره گیــر ی  بــا  و  خــدا  بــر 
ذوب آهنــی هــا بــر مشــکات فایــق آ ییــم و ا یــن دوران تلخ و 
کمبودهــا را پشــت ســربگذار یم . ذوب آهــن منشــأ عظمــت 
و غیــرت اســت و بــا اســتفاده از ا یــن غیــرت موفــق خواهیــم 

شــد. 

کــه  کــرد: بــه همــکاران اطمینــان می دهــم  و ی تصر یــح 
بــا همــکار ی و غیــرت ذوب آهنی هــا ا یــن شــرکت تــا پا یــان 
نیمــه اول ســال آ ینــده ســرپا، اســتوار و ســودآور خواهــد بــود.
خــدا  بــرا ی  کــه  کار ی  هــر  افــزود:  شــرکت  عامــل  مد یــر 
می شــود؛  ختــم  پیــروز ی  بــه  و  اســت  ارزشــمند  باشــد، 
بــرکات  شــاهد  کنیــم،  کار  ا یمــان  و  بــا  یقیــن  گــر  ا لــذا 
انســانی کرامــت  آن  مــورد  کــه  یــك  بــود  خواهیــم   آن 

 است. 
كار ذوب آهن كرامت انسانی اولین دستور  ««حفظ 

کار  اولیــن دســتور  اولیــن اصــل مد یر یــت اســامی و  و ی 
گفــت:  و  دانســت  انســانی  کرامــت  حفــظ  را  آهــن  ذوب 
گونــی دارد و شــامل عدالــت،  گونا کرامــت انســانی ابعــاد 
ــان  کارکن ــی  ــت  و ا یمن ــط ز یس ــظ محی ــی حف ــاق، و حت اخ

نیــز  می شــود.
کــرد: ا یمنــی تنهــا بــه جســم  مهنــدس صادقــی تصر یــح 
کارکنــان مربــوط نیســت؛ بلکــه ا یمنــی روانــی نیــز، مهــم 

کــس نبا یــد صدمــه روحــی ببینــد. اســت و هیــچ 
ا یمنــی  و  کار  محیــط  بهداشــت  حفــظ  بعــد ی  نکتــه   
با یــد  کارگاه هــا  ایــن راســتا فضــا ی  تجهیــزات اســت. در 
تمیــز و حتــی فضــا ی رســتوران هــا با یــد جــذاب و آرام بخش 

باشــد. 

مهندس صادقی در همايش ابالغ اهداف و استراتژی  های شركت: 

کرامت انسانی، سرلوحه سیاست های ذوب آهن اصفهان است حفظ 

ــه آغــاز  ــا اشــاره ب یــک مقــام مســئول در شــرکت نفــت ب
تولیــد مرغوب تریــن نفــت جهــان از یکــی از چاه هــای 
گفــت: نفــت جدیــد  جدیــد نفتــی ایــران در خلیــج فــارس 
گازوئیــل طبیعــی اســت. ایــران  ســفیدرنگ و بــه نوعــی 

ســقوط  صــورت  در  حتــی  می خواهــد 
ســیاه،  طــای  جهانــی  قیمــت  بیشــتر 
خــام  نفــت  صــادرات  و  تولیــد  ظرفیــت 
بــه  ع  مجمــو در  مرحلــه،  دو  در  را  خــود 
حــدود یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش 
وضعیــت  وجــود  بــا  بیــن  ایــن   در  دهــد. 
آشــفته بــازار جهانــی نفــت و پیشــی گرفتن 

عرضــه و تقاضــا، ایــران از بــرگ برنده هــای مختلفــی بــه 
منظــور تصاحــب بازارهــای ازدســت رفته نفتــی خــود در 
ــاس در  ــر این اس ــد. ب ــتفاده می کن ــاتحریم اس دوران پس
کنــار هزینــه پاییــن تولیــد یــک بشــکه نفــت در ایــران در 
کشــورهای نفت خیــز جهــان، اخیــرا بــا  مقایســه بــا ســایر 

حفــاری یــک حلقــه چــاه جدیــد در یــک میــدان مشــترک 
نفــت  مرغوب تریــن  تولیــد  ایــران  فــارس،  خلیــج  در 

کــرده اســت.  جهــان را آغــاز 
ــه در  ک مهم تریــن ویژگی هــای ایــن نفــت فــوق ســبک 
یکــی از چاه  هــای جدیــد میــدان هنــگام 
بــاالی  ضریــب  کنــار  در  می شــود،  تولیــد 
گازوئیــل، درجــه ای. پــی.  تولیــد بنزیــن و 
کــه رنــگ  آی زیــاد آن اســت؛ بــه طــوری 
نفت هــای  ســایر  برخــاف  نفــت  ایــن 
اســت.  ســفید  ای،  قهــوه  یــا  ســیاه   خــام  
جدیــد  خــام  نفــت  ایــن،  بــر  عــاوه 
گوگــرد و آب همــراه  تولیدشــده در میــدان هنــگام دارای 
مســئوالن  طوری کــه  بــه  اســت؛  کمــی  بســیار  نفــت 
شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران از ایــن نفــت بــه عنــوان 
جهــان  کل  در  تولیــدی  خــام  نفــت  تریــن   مرغــوب 

یاد می کنند.

آغاز تولید مرغوب ترین نفت جهان در ایران
نفت ایران روسفید شد

ابــاغ مصوبــه  از  گذشــت چنــد هفتــه  وجــود  بــا   
خ  جدیــد شــرکت راه آهــن بــرای افزایــش 8 درصــدی نــر
ــه  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب بلیــت قطــار، هنــوز هــم ب
وجــود مخالفانــی در بدنــه اقتصــادی دولــت، اجــرای 

ــا مشــکاتی جــدی روبــه رو  ایــن مصوبــه ب
ــود. ــد ب خواه

 چنــد هفتــه قبــل شــرکت راه آهــن پــس 
انجمــن  بــا  مــدت  طوالنــی  کراتــی  مذا از 
ریلــی  نقــل  و  صنفــی شــرکت های حمــل 
اجــازه  شــرکت ها  ایــن  بــه  کــرد  اعــام 
را  بلیــت  قیمــت  درصــدی   8 افزایــش 

داد. خواهــد 
آینــده  در  می توانــد  کــه  دیگــری  بحــث  آن  کنــار  در   
ع مجــوز  بــازار اهمیــت بســیاری داشــته باشــد، موضــو
ع در  راه آهــن بــه شــرکت ها بــرای ایجــاد حــدی از تنــو

اســت؛ بلیــت  خ هــای  نر

ســال  کم ســفر  ایــام  در  شــرکتی  گــر  ا کــه  شــکلی  بــه 
کنــد،  اقــدام  بلیت هــا  در  تخفیــف  ارایــه  بــرای 
نــوروز،  ماننــد  ســال  پیــک  روزهــای  در  می توانــد 
افزایــش درصــد   20 تــا  را  خــود  بلیــت   قیمــت 

 دهد. 
بــا  می رســید  نظــر  بــه  اینکــه  وجــود  بــا 
توجــه بــه اظهارنظــر قطعــی راه آهــن در 
ایــن رابطــه بــه عنــوان اصلی تریــن نهــاد 
خ  نــر قیمت گــذاری  در  کمیتــی  حا ناظــر 
هیــچ  بــدون  مصوبــه  ایــن  قطــار  بلیــت 

شــود. اجرایــی  مشــکلی 
و  تولید کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  ســازمان  امــا   
غیرقانونــی  بــه  نوبــت  چنــد  در  مصرف کننــدگان 
کــرد  اعــام  و  اعتــراض  مصوبــه  ایــن  بــودن 
را  قیمــت  افزایــش  ایــن  شــدن  اجرایــی   اجــازه 

نمی دهد.

قیمت موبایل 

اقتصـــاد یکشنبه      11 بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 81دعوای بی پایان بر سر قیمت بلیت قطار ســـــال دوم                ݡسݒ

گــزارش اداره روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان،  بــه 
کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان  منصــور شیشــه فروش مدیــر 

کــرد. طــی نامــه ای از مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان تقدیــر 
در متن این نامه آمده است:
کشایی جناب آقای مهندس 

مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان اصفهان
بحــران  مدیریــت  کل  اداره  ســپاس  و  تقدیــر  مراتــب  وســیله  بدیــن 
ارایــه  در  همــکاران  و  جناب عالــی  آمــده  عمــل  بــه  اقدامــات  از  اســتان 
نمایشــگاهی  غرفــه  قالــب  در  بحــران  مدیریــت  حــوزه  دســت آوردهای 
در نخســتین نمایشــگاه بین المللــی ایمنــی، امنیــت و مدیریــت بحــران 
ــی 5 دی مــاه ســال جــاری بــه نحــو  کــه در تاریــخ 2 ال در ســوانح طبیعــی 
گردیــد  مطلــوب در محــل ورزشــگاه آزادی و هتــل المپیــک تهــران برگــزار 
را اعــام و از خداونــد ســبحان توفیــق روزافــزون در خدمت رســانی بــه 
جامعــه اســامی را مســئلت نمــوده، امیــدوارم همــواره در عرصــه هــای 

بــه جامعــه اســامی موفــق و ســامت باشــید. خدمت رســانی 
منصور شیشه فروش
کل مدیریت بحران مدیر 

میــان شــهرداری و  تقویــت همــکاری  و  بــا هم گرایــی  گفــت:  شــهردار اصفهــان 
گــزارش   نظــام مهندســی می تــوان ساخت و ســاز در اصفهــان را رونــق بخشــید. بــه 
ــد ســازمان  ــا هیئــت مدیــره جدی ــژاد در نشســت ب کیمیــای وطــن، مهــدی جمالی ن
گفتمــان و ادبیــات مدیــران شــهری  ک  کــرد: اشــترا نظــام مهندســی اصفهــان اظهــار 
گام  اصفهــان بــا نظــام مهندســی و آشــنایی آن هــا بــا مســایل و مشــکات شــهری، 
کار و  گوشــه ای از  گرفتــن  کــرد: بــا  بزرگــی در جهــت رفــع آن اســت. وی تصریــح 
کاری مشــخص شــده می توانیــم بخــش بزرگــی از ایــن بــار  قناعــت در چارچــوب 
ــرد بــرد شــهرداری و نظــام مهندســی، در  ــازی ب کنیــم. ب کمــک یکدیگــر بلنــد  ــا  را ب
ــان را  ــاز در اصفه ــژاد وضعیــت ساخت و س ــرای مــردم اســت. جمالی ن ــرد ب ــت ب نهای
کــرد: ضریــب  کان شــهرهای دیگــر مثبــت دانســت و بیــان  نســبت بــه بســیاری از 
کــه  حساســیت زیــاد مــردم اصفهــان و فهیــم بــودن آن هــا حســن و امتیــازی اســت 
نصیــب مدیــران شــهری شــده اســت. شــهرداری اصفهــان توانســته یــک اقتصــاد 
درون زا در قالــب فضایــی شــاد در شــهر را فراهــم آورد تــا رکــود ساخت و ســاز بــه 
اصفهــان آســیبی وارد نکنــد. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف همــه مــا 
کــرد: در چنیــن شــرایطی با توســعه ارتبــاط میان  کیــد  اصفهانــی آبــاد کــردن اســت، تا
شــهرداری و نظــام مهندســی و ایجــاد فضــای همدلــی و هم فکــری، می توانیــم بــه 

کنیــم. ایــن هــدف دســت پیــدا 

کــرد: در ســال جــاری تصویــب شــد   معــاون وزیــر جهادکشــاورزی اعــام 
یارانــه ای بــرای صــادرات ســیب زمینی اختصــاص داده شــود، ولــی بــه 

ایــن اعتبــار تخصیــص داده نشــد.  علــت محدودیت هــای موجــود 
کشــاورز در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه بــه اعتقــاد بســیاری  عبــاس 
از کارشناســان وضعیــت پیــش آمــده بــرای ســیب زمینی کاران نتیجــه توجه 
نکــردن دولــت بــه تولیــد ایــن محصــول اســت؛ برهمیــن اســاس، دولت چه 
برنامــه ای بــرای ســاماندهی ایــن وضعیــت دارد، اظهــار داشــت: در ۹ ماهــه 
کــه نســبت  کشــور صــادر شــده  امســال حــدود ۴۶۰ هــزار تــن ســیب زمینی از 
گذشــته حــدود ۷۰ درصــد رشــد داشــته اســت.  بــه مــدت مشــابه ســال 
معــاون وزیــر جهادکشــاورزی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری تصویــب شــد 
ــزود:  ــرای صــادرات ســیب زمینی اختصــاص داده شــود، اف ــه ای ب ــه یاران ک
متاســفانه بــه علــت محدودیت هــای موجــود، اعتبــار یارانــه تخصیــص 
ــه اینکــه در برخــی مناطــق ماننــد اردبیــل،  ــا اشــاره ب کشــاورز ب داده نشــد. 
گفــت: تولیدکننــدگان  مدیریــت شــرایط باعــث ســاماندهی اوضــاع شــد، 
اردبیلــی حــدود ۱۰۰ هــزار تــن ســیب زمینی بــه جمهــوری آذربایجــان صــادر 
کــه در اردبیــل تقریبا  کردنــد و همیــن ســاماندهی صادرکننــدگان باعــث شــد 

مشــکلی از لحــاظ قیمــت و نیــاز بــه مداخلــه دولــت پیــش نیایــد.

 قدردانی مدیریت بحران استانداری اصفهان
 از مدیرعامل مخابرات استان
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دیوار مهربانی به چین رسید 

 »دیــوار مهربانــی« در چیــن درســت همانند آنچه در 
ایــران دیــده می شــود، بــر پــا شــده اســت. دیــواری بــرای 
کــه نــو و قابــل اســتفاده هســتند  آویختــن لباس هایــی 
کســانی  کار صاحبــش نمی آینــد. در عــوض  امــا دیگــر بــه 
گــزارش  کــه نیازمنــد هســتند آن هــا را برمی دارنــد.  بــه 
دویچــه ولــه، »دیــوار مهربانــی« در شــهر ژومادیــان چیــن 
درســت هماننــد آنچــه پیــش از ایــن در ایــران وجــود 
داشــت، بــه راه افتــاده اســت. دیــواری بــرای آویختــن 
کار صاحبــش  کــه نــو هســتند، امــا دیگــر بــه  لباس هایــی 
نمی آینــد. در عــوض کســانی کــه نیازمنــد هســتند، آن هــا 
را برمی دارنــد. چنــدی پیــش »دیــوار مهربانــی« در ایــران 
ایــران  بــه راه افتــاد و مشــهد شــاید اولیــن شــهری در 
کــرد؛ امــا پــس از آن  کــه »دیــوار مهربانــی« را برپــا  بــود 
ح پیوســتند.  کرمــان نیــز بــه ایــن طــر شــیراز، اصفهــان و 
گســترده اقــدام »دیــوار مهربانــی« در رســانه های  بازتــاب 
بین المللــی، باعــث بــه راه افتــادن دیوارهــای مشــابه در 
ــی«  ــوار مهربان ــاال »دی ــت و ح ــده اس ــا ش ــاط دنی ــر نق دیگ
ح  در چیــن نیــز راه افتــاده اســت.در اروپــا شــبیه ایــن طــر
کانتینرهــای بــزرگ فلــزی  فــراوان بــه چشــم می خــورد. 
شــبیه جایگاه هــای زبالــه در هــر محلــه وجــود دارد تــا 
ــان را  ــای اضافی ش کفش ه ــا و  ــل، لباس ه کنان مح ــا س
در آن بریزنــد. علی رغــم رشــد ســریع اقتصــادی چیــن در 
کشــور آمــار افــراد زیــر خــط فقــر  دهه هــای اخیــر، در ایــن 
باالســت و شــکاف طبقاتــی نســبت بــه دهه هــای پیــش 
افزایــش یافتــه اســت.  در کشــور چیــن افــرادی کــه روزانه 
کمتــر از یــک دالر درآمــد دارند، فقیر محســوب می شــوند. 
رشــد اقتصــادی نامتــوازن در چیــن باعــث تمرکــز ثــروت 
گســترش فقــر در مناطــق روســتایی  در مناطــق شــهری و 
کنان  شــده اســت.  در ســال های اخیــر بســیاری از ســا
فقیــر روســتاهای چیــن، راهــی شــهرها شــده اند. حــدود 
کــودک بی سرپرســت و بی پنــاه در چیــن  ۶۰ میلیــون 
بــرای  کــودکان  ایــن  از  بســیاری  والدیــن  دارد.  وجــود 
ســال  در  کرده انــد.  رهــا  را  خــود  کــودکان  کار،  یافتــن 
۲۰۱۲ بــرای اولین بــار، جمعیــت شهرنشــین در چیــن از 

جمعیــت روستانشــین بیشــتر شــد.

شهرداری

مرد جوان، قربانی خیانت 
همسرش شد

ــه زن مــورد عالقــه اش، نقشــه  ــرای رســیدن ب مــردی ب
کــرد تــا سرنوشــتش را بــا  قتــل شــوهر او را طراحــی و اجــرا 

گــره بزنــد. چوبــه دار 
گــزارش کیمیــای وطــن، رســیدگی بــه این پرونــده از  بــه 
10 مــرداد ســال گذشــته و هم زمــان بــا کشــف جســد مــرد 
جوانــی در جــاده تخــت رســتم حوالــی شــهریار در دســتور 
گرفــت. مامــوران در بررســی های  کار تیــم جنایــی قــرار 
ــر اثــر ســقوط از پــل بــه  خــود متوجــه شــدند ایــن مــرد ب

داخــل دّره، جــان باختــه اســت.
پزشــکی  بــه  مقدماتــی  بررســی های  از  پــس  جســد 
قانونــی منتقــل و تحقیقــات بــرای شناســایی هویــت 
ایــن مــرد آغــاز شــد. دو روز پــس از کشــف جســد، مــردی 
ــرش  ــوز پس ــدن مرم ــد ش ــس از ناپدی ــه پلی ــه ب ــا مراجع ب
کــه بــا بررســی ایــن شــکایت  بــه نــام غــالم خبــر داد 
بــه غــالم  کشف شــده متعلــق  مشــخص شــد، جســد 
پســرش  جســد  شناســایی  از  پــس  مــرد  ایــن  اســت. 
گفــت: غــالم نگهبــان یــک کارخانــه بــود و از مدتــی قبل 
بــا همســرش اختــالف داشــت. زنــش بــه نــام لیــدا قصــد 
کــه پســرم مخالفــت می کــرد. مطمئــن  طــالق داشــت 

هســتم عروســم مرتکــب قتــل غــالم شــده اســت.
لیــدا  روی  را  تحقیقــات  شــکایت،  ایــن  بــا  مامــوران 
کردنــد و متوجــه شــدند او از مدتــی قبــل بــه  متمرکــز 
صــورت پنهانــی بــا مــرد جوانــی به نــام محمــد در ارتباط 
اســت. بــا کشــف ایــن ســرنخ، زن و مــرد جــوان دســتگیر 
شــدند؛ محمــد در بازجویــی مقدماتــی بــه قتــل اعتــراف 
کــرد و گفــت: حــدود شــش مــاه قبــل بــا غــالم آشــنا شــدم 
و بــه خانــه اش رفــت و آمــد داشــتم. در جریــان ایــن 
ارتبــاط  و  شــدم  عالقه منــد  او  زن  بــه  آمدهــا  و  رفــت 
گرفــت. غــالم ســّد ایــن رابطــه بــود و بــرای  مــا شــکل 
ازدواج بایــد او را از ســر راه برمی داشــتیم. روز حادثــه بــه 
گــردش، غــالم را بــه جــاده تخــت رســتم بــردم و  بهانــه 
بــا خــودرو چنــد بــار از روی او رد شــدم. بعــد هــم بــرای 
اینکــه از مرگــش مطمئــن شــوم، او را از روی پــل بــه 
ــاط  ــه ارتب ــراف ب ــا اعت ــم ب ــدا ه ــم. لی ــل دّره انداخت داخ
پنهانــی بــا محمــد مدعــی شــد، مــن از ماجــرای قتــل 
بی خبــر بــودم و هیــچ نقشــی در ایــن ماجــرا نداشــتم. 
کیفرخواســت  بــا تکمیــل تحقیقــات، پرونــده بــا صــدور 
ــتاده  ــران فرس ــتان ته ــری اس کیف ــعبه 74 دادگاه  ــه ش ب
متهمــان،  کمــه  محا از  پــس  دادگاه  قضــات  و  شــد 
محمــد را بــه قصــاص و شــالق و لیــدا را هــم بــه شــالق 
حکــم  بــه  متهمــان  اعتــراض  بــا  کردنــد.  محکــوم 
مجازاتشــان، پرونــده بــه شــعبه هفتــم دیــوان عالــی 
 کشــور فرســتاده شــد کــه قضــات حکــم مجــازات را تایید 

کردند.

حوادث

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اعــالم کــرد: هم زمــان 
بــا ســی وهفتمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی، 10 هــزار 
و423 واحــد مســکن مهــر و 90 پــروژه راه ســازی وراهــداری و یــک 
بیمارســتان عمومــی در اســتان اصفهــان بــه بهره بــرداری خواهــد 

رســید.
گــزارش کیمیــای وطن، منطقــه اصفهان، حجــت اهلل غالمی  بــه 
افــزود: بــه مناســبت دهــه فجــر انقــالب اســالمی در آینــده ای 
نزدیــک، بیــش از  10 هــزار واحــد مســکن مهــر اســتان اصفهــان 

افتتــاح و بــه متقاضیــان تحویــل داده می شــود.
ــه  ــوط ب ــد آن مرب ــزار و 637 واح ــداد یک ه ــن تع ــت: از ای گف وی 
شــهرهای بیــش از 25 هــزار نفــر، یک هــزار و652  واحــد مربــوط 
کمتــر از  25 هــزار نفــر و 7هــزار و 134 واحــد مربــوط  بــه شــهرهای 
بــه شــهرهای جدیــد مجلســی، بهارســتان و فوالدشــهر می باشــد 
کــه بــا اعتبــاری بیــش از  5 هــزار میلیــارد ریــال آمــاده تحویــل 

اســت.
وی اظهــار کــرد: از  222 هــزار واحــد مســکن مهــر اســتان اصفهــان 
کنــون 181 هــزار واحــد  کــه در برنامه هــای ایــن اســتان بــوده، تــا 
دهــه  در  آن  واحــد   423 10هــزارو  کــه  بهره بــرداری  و  افتتــاح 
فجــر ســال جــاری و مابقــی تــا پایــان شــهریورماه ســال 95 آمــاده 

تحویــل خواهــد شــد.
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه افتتــاح  مدیــر 

ایــن مرحلــه از مســکن مهــر اســتان اصفهــان افــزود: در مجمــوع 
افتتاحیه هــای ایــن اســتان در بخــش مســکن مهــر شــهری و 
روســتایی، بــه  بیــش از 191هــزار واحــد خواهــد رســید کــه نشــان گر 
تحقــق 90 درصــدی برنامــه تامیــن مســکن مهــر اســتان اصفهــان 

اســت.
غالمــی بــا اشــاره بــه 90 پــروژه راه ســازی و راهــداری آمــاده افتتــاح 
و  بهســازی  احــداث،  پــروژه   17 کــرد:  تصریــح  کل  اداره  ایــن 

گــرم راه هــای  آســفالت بانــد دوم، 36 پــروژه روکــش آســفالت 
اصلــی، چهــار پــروژه احــداث و ســاماندهی پــل و تقاطــع، هفــت 
ــروژه  ــرم و ســطحی راه هــای روســتایی و  26 پ گ ــروژه آســفالت  پ
در قالــب مالیم ســازی، ایمن ســازی، تجدیــد خــط کشــی، اجــرای 
روشــنایی، تهیــه و نصــب عالیــم ایمنــی و اجــرا و نصــب گاردریــل 
و ... بــا اعتبــاری بیــش از یــک هــزار و 400 میلیــارد ریــال آمــاده 

بهره بــرداری اســت.

مهم تریــن  جملــه  از  شهرســازی   و  راه  ارشــد  مقــام  ایــن 
پروژه هــای راه ســازی آمــاده افتتــاح بــه عنــوان پــروژه بزرگراهــی 
کاشــان،   - بــادرود  انــارک،   – ناییــن  محــور  را  اســتان  در 
گلپایــگان، محمدآبــاد - نصرآبــاد،  گلپایــگان - موتــه، خمیــن - 
علویجــه بــه پلیــس راه، سفیدشــهر - محمدآبــاد، قلعــه شــور - 
اســالم آباد،   - کلیشــاد  فریدون شــهر،   - اوزونبــالغ   رحیم آبــاد، 
ــر  گفــت: 118کیلومت ــرد و  ــام ب ــه - طالخونچــه - بروجــن ن مبارک
بزرگراه، 15 کیلومتر بهســازی راه روســتایی، 53کیلومتر راه اصلی 
و هفــت دســتگاه پــل و تقاطــع در ایــن راســتا احــداث شــده اســت. 
کلیشــاد خبــر  وی از افتتــاح پــروژه بیمارســتان 140 تخــت خوابــی 
گفــت: ایــن بیمارســتان در شهرســتان فالورجــان در چهــار  داد و 
طبقــه بــا مســاحت 19 هــزار و 353 متــر مربــع و بــا پیشــرفت 

ــرداری اســت. فیزیکــی 99 درصــد آمــاده بهره ب
کاربــری  نــوع  اصفهــان  اســتان  وشهرســازی  راه  کل  مدیــر 
ایــن  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  عمومــی  را  کلیشــاد  بیمارســتان 
بیمارســتان بــا امکانــات انجــام عمل هــای جراحــی و دارا بــودن 
بخش هــای مختلــف از جملــه بخــش بســتری زنــان و زایمــان، 
کــودکان، داخلــی، icu ، ccu، پلی کلینیــک تخصصــی،  بســتری 
رادیولــوژی، آزمایشــگاه، فیزیوتراپــی، اورژانــس و بخش هــای 
ریــال  میلیــارد   143 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  دیگــر   تخصصــی 

به بهره برداری می رسد.

کرد:   کل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم  مدیر 

افتتاح 90پروژه  راه و شهرسازی دردهه فجر 

کارشــناس اجــرای پــروژه هــای محیــط زیســت فــوالد مبارکــه 
کــوره پخــت  کنتــرل غبــار در ابتــدای  از اجرایــی شــدن  پــروژه 
گفــت:  و  خبــرداد  ســازی  گندلــه  واحــد   08c01 نــوار  گالــری 
کنتــرل هــر چــه بیشــتر غبــار  و رعایــت   ایــن پــروژه، بــه منظــور 

گســترده تر اصــول زیســت محیطی در ایــن واحــد 
انجــام شــد. مســعود قربانــی بــا بیــان اینکــه در 
گلــوگاه قابــل تنظیــم  بــا  از غبارگیــر  پــروژه  ایــن 
بــا   )venturi scrubber Adjustable throat(
ظرفیــت 120.000  متــر مکعــب بــر ســاعت اســتفاده 
گــرد و غبــار در  شــد، افــزود: بــا توجــه بــه میــزان 
گندله ســازی، پــروژه  گالــری نــوار  08c01 در واحــد 

کاهــش غبــار در ایــن محــل تعریــف و پــس از انجــام مطالعــات 
اولیــه و مشــخص شــدن نــوع غبارگیــر و ظرفیــت مــورد نیــاز، 
کیــد بــر  اســناد مربوطــه، تهیــه و مناقصــه برگــزار شــد. وی بــا تا
کامــال داخلــی  کــه طراحــی و ســاخت ایــن غبارگیــر  ایــن مطلــب 
ــا همــکاری شــرکت مشــاور فکــور صنعــت و ســنگین نصــب  و ب

در مــدت زمــان 24 مــاه انجــام پذیرفــت، در خصــوص عملکــرد 
ــار ناشــی  ــروژه ، غب ــه  کارگیــری ایــن پ ــا ب گفــت: ب ــر  ایــن غبارگی
از فرآینــد تولیــد از  14 نقطــه جمــع آوری و پــس از تصفیــه بــه 
صــورت هــوای تمیــز و بــدون هرگونــه آالیندگــی وارد آتمســفر 
ایــن  خروجــی  کــه  گونــه ای  بــه  می شــود؛ 
گــرم بــر متــر مکعــب  کمتــر از 30 میلــی  غبارگیــر 
کارشــناس اجــرای پــروژه هــای محیــط  اســت. 
ایــن  اجــرای  مزایــای  مبارکــه،  فــوالد  زیســت 
کار، افزایــش  پــروژه را بهبــود شــرایط محیــط 
کیفیــت  افزایــش  کارکنــان،  ســالمت  ســطح 
عمــر  افزایــش  همچنیــن  و  تولیــدی  گندلــه 

کــرد. فن هــای پروســس ذکــر 
واحــد  زحمت کــش  همــکاران   تمامــی  از  پایــان  در  قربانــی 
کارخانــه، محیــط زیســت و همچنیــن  گندله ســازی، مهندســی 
شــرکت های فکــور صنعــت و ســنگین نصــب کــه در اجــرای ایــن 

ــرد. ک ــی  ــکر و قدردان ــتند، تش ــکاری داش ــروژه هم پ

اینکــه ۳۵۰  اعــالم  بــا  نیــرو  وزارت  در  مقــام مســئول  یــک 
کشــور ممنوعــه شــده  دشــت از مجمــوع ۶۰۹ دشــت آبــی 
اســت، گفــت: خراســان رضــوی، کرمان و اصفهان بیشــترین 

کســری ذخایــر آب را دارنــد. میــزان 
کیمیــای وطــن، جهانگیــر حبیبــی  گــزارش  بــه 
گفــت: در جلســه  مقــام مســئول در وزارت نیــرو 
بــا  شــد  گرفتــه  تصمیــم  آب،  عالــی  شــورای 
کشــور از  توجــه بــه وضــع بحرانــی دشــت های 
ح یــا راهــکاری  نظــر منابــع آبــی زیرزمینــی، طــر
کــه در ایــن  بــرای نجــات دشــت ها تدویــن شــود 
ح احیــا و  پیونــد ســال گذشــته طرحــی بــه نــام طــر

تعادل بخشــی منابــع آبــی زیرزمینــی تصویــب شــد.
ح  اینکــه طــر بیــان  بــا  نیــرو  ایــن مقــام مســئول در وزارت 
تعادل بخشــی بــرای نجــات ۹۱ دشــت کشــور اجــرا مــی شــود، 
ح  اظهارداشــت: مشــابه چنیــن طرحــی از ســال ۸۴ نیــز مطــر
بــود؛ بــا ایــن وجــود توجــه چندانــی بــه آن نشــد و اعتبــار و 

برنامــه مشــخصی نیــز نداشــت. وی بــا بیــان اینکــه احــکام 
در  اجرایــی  مختلــف  دســتگاه های  بــرای  تکلیف هایــی  و 
ح پیش بینــی شــده اســت، افــزود: عــالوه بــر ایــن  ایــن طــر
کــه ۱۱ پــروژه مربــوط  احــکام، ۱۵ پــروژه در آن تعریــف شــده 
بــه  مربــوط  پــروژه  ســه  نیــرو،  وزارت  بــه 
ــه  ــوط ب ــروژه مرب ــک پ ــاورزی و ی کش ــاد  جه
ســازمان زمین شناســی وابســته بــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســت. حبیبــی 
گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پروژه هــا ایــن 
کــه تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه  اســت 
آب هــای  ســطح  ُافــت   ،۹۹ ســال  یعنــی 
کســری مخــزن  کنتــرل و ۵۸ میلیــارد متــر مکعــب  زیرزمینــی 
ســاالنه مهــار شــود؛ همچنیــن مقــرر اســت پــس از برنامــه 
کســری تجمعــی ۳۰ تــا  ششــم در برنامــه ای ۱۵ تــا ۲۰ ســاله، 
ــه  ــر مکعــب آب را ب ــارد مت گذشــته، یعنــی 100 میلی ۴۰ ســال 

حالــت اول برگردانیــم.

گندله سازیکرمان، اصفهان و خراسان رضوی رکورددار بحران آب کوره پخت واحد  بهینه سازی عملکرد زيست محیطی در 

4در شـهـــر حتما بخوانید!یکشنبه      11 بهمن ماه 139۴
دیوار مهربانی به چین رسید  ـــمـــاره 81 ســـــال دوم                ݡسݒ

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: بهرام نام خانوادگی : عصالیی نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :اصغرنام خانوادگی کریمی نشانی محل اقامت : زینبیه – دارک – کوی 
طالب پ 27 محکوم به به  موجب رای شماره653تاریخ 94/7/30حوزه 24شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت بخشی از قرار داد های ارائه شده با انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تسلیم 
دادخواست 94/6/21 لغایت اجرای حکم و 155/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. شماره: 31396/ م الف شعبه 24 

مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مجتبی نام خانوادگی : جنگروی نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :اصغرنام خانوادگی کریمی نشانی محل اقامت : زینبیه – دارک – کوی 
طالب پ 27 محکوم به به  موجب رای شماره643تاریخ 94/7/30حوزه 24شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : مبلغ دو میلیون و شیصد و 
پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها 447165مورخ 88/3/20 و 782722 مورخ 
87/12/15و 782721 مورخ 87/11/15 تا زمان وصول در حق خواهان و همچنین نیم 
عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. شماره: 31397/ م الف شعبه 24 مجتمع شماره 

دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: روح اهلل نام خانوادگی : کرمی نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :خانم بتول نام خانوادگی قاسمی نشانی محل اقامت : اصفهان میدان 
قدس 24 متری اول کوی شماعت بن بست سجاد پالک 31 محکوم به به  موجب رای 
شماره851تاریخ 94/5/24حوزه 45شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1650/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/11/18 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولت . شماره31399/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع 

شماره یک شهرستان

آ گهی ابالغ 
شماره ابالغیه : 9410100350711553 شماره پرونده: 9409980350700412 شماره بایگانی 
شعبه: 940474 تاریخ تنظیم: 1394/11/05 خواهان موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه 
دادخواستی به طرفیت خوانده رضا نصر آزادانی و رضا فرهمندزاده به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و تا مین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 
دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اصفهان واقع  در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311ارجاع و به 
کالسه 9409980350700412ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/11 و ساعت 9:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم در خواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس 
از نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شماره: 31437/ م الف مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان- حیدر علی هاشم پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 840/94خواهان محمد متین گلی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وجه به طرفیت کبری مختاری تقدیم نموده است .مورخه 95/1/28 ساعت5:00عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب 
– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 31391/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: ابوذرنام خانوادگی :فریدی کیا نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :حامد نام خانوادگی میرزایی با وکالت رضا فروزانمهرو 2- امیر حسین امیر 
الهی  نام پدر: فریدون نشانی محل اقامت : هردو به آدرس : دولت آباد ، بلوار جانبازان جنب 
دادگستری نبش بن بست کوهستان پالک 115 محکوم به به  موجب رای شماره542تاریخ 
94/4/15حوزه 11شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به 
: پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت چک شماره 446947 به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ /180/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله ی و 
وکیل طبق تعرفه قانون و هزینه نشر آگهی به مبلغ سیصد و بیست هزار ریال و خسارت تا 
خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/6/15 تا تاریخ وصول که در حق محکوم که صادر 
با احتساب نیم عشر اجرای احکام شماره : 31415/ م الف شعبه 11  مجتمع شماره دو 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: محمد حسین نام خانوادگی :گلشنی نام پدر: ابواهیم شغل : آزاد نشانی  محل اقامت: 
مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام :محمد نام خانوادگی فردوسی ریزی با وکالت 
پیام عزیزیان نام پدر: مسعود شغل : آزاد نشانی محل اقامت : اصفهان چهارباغ عباسی 
کوچه سینما سپاهان پاساژ مریم پخش طاها محکوم به به  موجب رای شماره589تاریخ 
94/6/31حوزه 18شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : 
پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و یکصدو هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تا خیر تادیه 
از تاریخ 94/2/29 لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام 
صادر و اعالم می گردد. شماره : 31417/ م الف شعبه 18  مجتمع شماره یک شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مجتبی نام خانوادگی :سلیمانی فاخر نام پدر: محمد ولی شغل : آزادنشانی  محل اقامت: 
مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام :محمد نام خانوادگی فردوسی ریزی با وکالت 
پیام عزیزیان نام پدر : مسعود شغل : آزاد نشانی محل اقامت : اصفهان چهارباغ عباسی 

کوچه سینما سپاهان پاساژ مریم پخش طاها محکوم به به  موجب رای شماره615تاریخ 
94/6/31حوزه 18شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به 
: پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال )21/770/000/000ریال ( وجه 
یک فقره چک به شماره 1511/644702/50- 93/3/20 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و یکصد و هفتاد هزار ریال به عنو ان خسارت دادرسی  به پرداخت خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ وصول 93/3/20 لغایت زمان وصول و 
ایصال در حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. شماره : 31418/ 

م الف شعبه 18 مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

المکان   اقامت: مجهول  پدر: شنبه نشانی  محل  نام  بیاتی  نام خانوادگی  نام: مهدی 
مشخصات محکوم له: نام :مرتضی نام خانوادگی میر دایی  نام پدر : بهرامعلی شغل : آزاد 
نشانی محل اقامت : اصفهان خ کاوه – شهرک ولی عصر کوچه افتخار بن بست شکوفه 
1 محکوم به به  موجب رای شماره1428تاریخ 94/8/30حوزه 14شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 1413135/52 بانک ملت و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 93/3/30 لغایت زمان وصول در 

حق محکوم له ونیم عشر حق االجرا 
شماره: 31421/ م الف

 دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: آقای امیر اهلل  نام خانوادگی عبا سیان  شغل : پارچه فروش نشانی  محل اقامت: مجهول 
المکان  مشخصات محکوم له: نام :آقای امیر حسین  نام خانوادگی محقق  نام پدر : مهدی 
شغل :پارچه فروش  نشانی محل اقامت : اصفهان میدان امام بازار بزرگ پاساژ صدر طبقه 
دوم  محکوم به به  موجب رای شماره643تاریخ 94/7/29حوزه 20شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ دوازده میلیون و یکصد و 
نود هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/6/11( لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا شماره: 31425/ م الف شعبه 20 مجتمع شماره یک 

شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1097/94خواهان جعفر قاسم زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت نور بخش صادقی تقدیم نموده است .مورخه 94/12/17 ساعت5/30تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب 
– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 31423/ م الف 
مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1098/94خواهان جعفر قاسم زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

به طرفیت داوود محمو پور تقدیم نموده است .مورخه 94/12/17 ساعت6 عصرتعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب 
– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 31424/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/02/10  : تنظیم  تاریخ   9409970351100159  : دادنامه  شماره 
8509980351100203 شماره بایگانی شعبه: 850203 تجدید نظر خواه: آقای جالل محمدی 
نوریوند با وکالت آقای مهدی قاسمی فرزند حسین به نشانی بزرگمهر- ایستگاه قصر گل – 
ساختمان سرو- ط دوم تجدید نظر خواندگان: 1. آقای حسن خلیلی فرزند عباس 2. خانم 
معصومه جاللی فرزند علی 3. آقای رحیم خلیلی فرزند عباس  4. خانم ربابه خلیلی فرزند 
عباس با وکالت آقای امید برزنبه نشانی اصفهان خ چهار باغ خواجو خیابان شهدای خواجو 
پالک 19 5. آقای رضا خلیلی فرزند عباس با وکالت آقای ابراهیم جالل عاشق آبادی فرزند 
حسن به نشانی میدان جمهوری خ امام خمینی بعد از چهارراه شریف نرسیده به بانک 
سپه ساختمان 121 دفتر وکالت و آقای امید برزنبه نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو خیابان 
شهدای خواجو پالک 19 6. آقای سعید غالمعلی نژاد فرزند عبدالمحمد به نشانی مجهول 
المکان تجدید نظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک رای دادگاه در خصوص تجدید 
نظر خواهی آقای جالل محمدی الدین وند فرزند دوست محمد بطرفیت آقایان و خانم ها 1- 
رضا خلیلی 2- رحیم خلیلی 3- حسن خلیلی 4- ربابه خلیلی فرزندان عباس 5- معصومه 
جاللی 6- سعید غالمعلی نژاد فرزند عبد المحمد نسبت به دادنامه شماره 930997035110144 
مورخ 93/9/29 موضوع پرونده کالسه 8509980351100203 نظر به اینکه تجدید نظر خواه با 
وصف ابالغ حضوری نسبت به رفع نقص در مهلت قانونی اقدام ننموده لذا به اسناد تبصره 
2 ماده 339 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
1379 قرار در خواست تجدید نظر خواهی نامبرده را صادرو اعالم می نماید . رای صادره 
 ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان

 می باشد.
 شماره : 31473/ م الف

 رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – جعفرزاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 196/94 خواهان   علی قریشی کشمری دادخواستی مبنی 
  145538-145537-145536- شماره 145534-145532-145531  های  چک  استرداد  بر: 
بانک ملی شعبه سجاد  به طرفیت حسین قاسمی گرمی تقدیم نموده است . روز دوشنبه 
مورخه 95/1/16 ساعت16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
 – – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  ساختمان صبا 
شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 31380/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 49 مجتمع  شماره یک شورای حل اختالف اصفهان



حرف و نقل
- مجتبــی آقایــی معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی در مراســم افتتــاح هشــتمین جشــنواره 
کار اصلــی دولــت  بیــن المللــی هنرهــای تجســمی فجــر، 
را در بخــش هنرهــای تجســمی زدودن خســتگی از تــن 

کــرد. کشــور بیــان  هنرمنــدان 
- ســعید نیک پــور - بازیگــر نقــش دکتــر احمــد وزیــری 
در ســریال »معمــای شــاه« - می گویــد: »دکتــر وزیــری« 
کــه بــه طــور مشــخص  جــزو آدم هــای معــروف آن زمــان 
ح باشــد، نیســت؛  جزییــات زندگــی و شــخصیتش مطــر
ــه او،  ــب ب ــراد منتس ــری و اف ــر وزی ــواده دکت ــع خان در واق
کــه بــه عنــوان  همــه ســاخته ذهــن نویســنده هســتند 
کشــیده  تصویــر  بــه  ایرانــی  خانــواده  یــک  از  ســمبلی 

شــده اند.
ــدول  ــه ج ــی ب ــیقی ایران ــده موس ــای، خوانن ــرواز هم - پ
کننــده در ســی و یکمیــن جشــنواره  هنرمنــدان شــرکت 

ــت. ــر پیوس ــیقی فج موس
حــق  را  اعتــراض  ســینمایی،  ســازمان  رییــس   -
کــه فیلمشــان بــه فجــر راه نیافتــه  فیلمســازانی دانســت 
گفــت: رییــس جمهــور ســینما را دوســت  کار هــم  و وزیــر 
کنــار  کمبــود وقــت اجــازه نــداده بیــش از ایــن  دارد؛ ولــی 

ســینما باشــد.
گــر  ا اســت،  معتقــد  کاریکاتوریســت  عبــدی  بهمــن   -
تشــکیل  کاریکاتوریســت ها  بــرای  صنفــی  انجمــن 
کــه بتوانــد از  شــود، بایــد آن قــدر اســتقال داشــته باشــد 

کنــد. حمایــت  اعضایــش 
ــت: وارد  ــد اس ــوت معتق ــنده پیشکس ــد آرام نویس - احم
کــردن افســانه ها، مراســم  آیینــی و باورهــای بومــی در 
کــه مــردم روایــت  ادبیــات داســتانی بــه همــان شــکلی 

ک اســت. می کننــد، خیلــی خطرنــا
- رضــا رفیــع ســردبیر و مجــری »قندپهلــو« از آغــاز ســری 
جدیــد ایــن برنامــه در نــوروز 95 خبــر داد و در عیــن حــال 
کشــور خارجــی بــرای  حضــور عوامــل »قندپهلــو« در یــک 

ســاخت ایــن برنامــه را صرفــا یــک احتمــال دانســت.
نویســنده  پــوزو«  »ماریــو  دســت نویس  آرشــیو   -
اقتبــاس  کــه  »پدرخوانــده«  کتاب هــای  مجموعــه 
حــراج  بــه  دارد،  فراوانــی  شــهرت  آن هــا   ســینمایی 

می رود.
گذشــت نزدیــک بــه یــک دهــه، آلبــوم صوتــی  - پــس از 
»شــهرام  صــدای  بــا  کاویانــی«  »درفــش  تصویــری  و 
منتشــر  الهامــی«  »فریــد  آهنگســازی  بــه  ناظــری« 

. د می شــو

هم زمان با دهه فجر؛
 کتابخانه سیار کوهرنگ

 افتتاح می شود

کــودکان و نوجوانــان  کانــون پــرورش فکــری  کل  مدیــر 
کــودک و نوجــوان ســتاد دهــه فجــر از  کمیتــه  و مســئول 
برگــزاری بیــش از چهــل برنامــه فرهنگــی، هنــری و ادبــی 
کــز اســتان خبــر داد. فــرزاد رحیمــی در ایــن زمینــه  در مرا
کوتــاه اســتانی  گفــت: برگــزاری جشــنواره ســرود و فیلــم 
بــا حضــور 20 مرکــز فرهنگی هنــری در اســتان، برگــزاری 
کارنــاوال شــادی در  جشــن پیــروزی در روز 12بهمــن و 
همــان روز، برگــزاری جشــن نــور در 17بهمن مــاه بــا حضــور 
و  کــودک  درحــوزه  دینــی  مبلــغ  مهــدی زاده،  آقــا  حــاج 
نوجــوان، برپایــی ایســتگاه نقاشــی در روز 22بهمن مــاه 
برنامه هــای  جملــه  از  نمایشــگاه،  بیســت  برگــزاری  و 
برگــزاری  روزهاســت. رحیمــی  ایــن  در  کانــون  شــاخص 
)بــا  اســتان  ادبیــات  دبیــران  بــا  تخصصــی  نشســت 
محوریــت ادبیــات پایــداری(را از برنامه هــای تعاملــی بــا 
کــرد و افــزود: برگــزاری  کل آمــوزش و پــرورش عنــوان  اداره 
کارنــاوال شــادی، قصه گویــی  ایســتگاه نقاشــی، اجــرای 
کمیتــه امــداد، برگــزاری  کــز ویــژه  کانــون در مرا مربیــان 
ــا حضــور اعضــای دســتگاه های  جشــن های دهــه فجــر ب
زیــر مجموعــه، برگــزاری جشــن های 12و 17 بهمن مــاه 
گلــزار شــهدا از جملــه برنامه هــای مشــترک  و غبــار روبــی 
کــودک و نوجــوان اســت. وی  کمیتــه  بــا زیــر مجموعــه 
کوهرنــگ و  کتابخانــه ســیار روســتایی در بخــش  افتتــاح 
ســالن آمفی تئاتــر مرکــز سورشــجان را از دیگــر برنامه هــای 
کــرد.  رحیمــی برپایــی  ایــن اســتان در دهــه فجــر عنــوان 
کارت پستال  ســازی،  ســفال،  نقاشــی،  کارگاه هــای 
عروســک های  نمایشــگاه  برپایــی  دیــواری،  روزنامــه 
کــز  بومی محلــی اســتان و فعالیت هــای انجــام شــده در مرا
خــاق،  نوشــته های  ســفال،  کتاب خوانــی،  جملــه   از 
برنامه هــای  جملــه  از  را  فتورمــان  و  عکاســی  نقاشــی، 
کــرد. پیش بینی شــده بــرای اجــرا در ایــن روزهــا عنــوان 

به مناسبت ارتحال آيت اهلل حائری؛
 جهاددانشگاهی يزد 

مسابقه کتابخوانی برگزار کرد

به مناســبت گرامیداشت ســالگرد ارتحال آیت اهلل العظمی 
و  وارســته  علمــای  از  حائــری،  عبدالکریــم  شــیخ  حــاج 
بنــام اســتان یــزد، معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی 
کــرد.  ــزار  کتابخوانــی برگ ایــن اســتان، یــك دوره مســابقه 
»محمدرضــا دهقانــی« معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی 
ارتحــال  ســالگرد  گرامیداشــت  ضمــن  یــزد،  اســتان 
آیت اهلل العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری، موســس 
را  مســابقه  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  قــم،  علمیــه  حــوزه 
آشــنایی بیشــتر بــا علمــای وارســته دیــار دارالعبــاده ذکــر 
ســنی،  محدودیــت  بــدون  مســابقه  ایــن  گفــت:  و  کــرد 
کــز آموزشــی و خانــواده آن هــا برگــزار  گیــران مرا ویــژه فرا
گفتــه  ی  وی، منبــع آزمــون ایــن مســابقه نیــز  می شــود. بــه 
کــز  کــه از طریــق مرا ویژه نامــه آیــت اهلل حائــری)ره( اســت 
گرفتــه  گیــران قــرار  آموزشــی جهاددانشــگاهی در اختیــار فرا
کــرد: آزمــون مذکور  اســت. دهقانــی همچنین خاطرنشــان 
ســایت  بــه  مراجعــه  طریــق  از  الکترونیکــی  صــورت   بــه 
تــا  و  شــده  آغــاز  بهمن مــاه   9 از    www.jdyazd.ac.ir
خ 10 بهمن مــاه ادامــه خواهــد  ســاعت 22 شنبه شــب، مــور

داشــت.

هم زمان با دهه فجر ؛
 عضویت نیم بها 

در کتابخانه های عمومی کرمان
بــه مناســبت ســی وهفتمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
کتــاب  فرهنــگ  ترویــج  راســتای  در  و  اســامی  انقــاب 
کتابخوانــی، از تاریــخ 12 لغایــت 22 بهمــن عضویــت  و 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان  ــام در  ــان ثبــت ن متقاضی

کرمــان بــه صــورت نیم بهــا مــی باشــد.
کتابخانه هــای  کل  مدیــر  حســین زاده«  »محمدجــواد   
ــزود: خدمــت  ــر، اف عمومــی اســتان ضمــن اعــام ایــن خب
کتابخوانــی،  کتــاب و  گاهــی جامعــه در عرصــه  بــه درک آ
کــه درهمیــن راســتا  گرانمایــه اســت  خدمتــی ارزشــمند و 
ــت در  ــد، عضوی ــه مفی ــگ مطالع ــاعه فرهن ــدف اش ــا ه و ب
کل در  کتابخانه هــای عمومــی تحــت پوشــش ایــن اداره 
دهــه فجــر نیم بهــا اعــام شــد. وی افزود: ثبت نــام رایگان 
بایــد  درکتابخانه هــا  عضویــت  بــرای  افــراد  از  نیم بهــا  و 
کتابخانه هــا  نهادینــه شــود و بــا افزایــش شــمار اعضــای 
می تــوان  آن هــا،  بــرای  تســهیات  نمــودن  فراهــم  و 
جامعــه  افــراد  گاهی هــای  آ ســطح  ارتقــای  جهــت   در 

گام برداشت. 
کــرد: بــه میمنــت ســی  حســین زاده همچنیــن خاطرنشــان 
و هفتمیــن ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی 
کــه  کتابخانه هــای عمومــی  کلیــه اعضــای  جرایــم دیرکــرد 
ــر  ــه فج ــان ده ــا پای ــه ت کتابخان ــع  ــدن مناب ــرای بازگردان ب

کننــد، بخشــیده می شــود. اقــدام 

اخبار فر هنگی

کــه  اســت  مدتــی  اجتماعــی  شــبکه های  ظرفیــت  از  بهره گیــری 
به عنــوان یکــی از راهکارهــای ایجــاد فضــای تعاملــی در رســانه ها 
کارشناســان پیشــنهاد و از ســوی  ازجملــه خبرگزاری هــا از ســوی 
کــه بــا  صاحبــان رســانه عملــی می شــود. برخــی بــر ایــن باورنــد 
کــه در  پیشــرفت  روزافــزون شــبکه های اجتماعــی و رســانه هایی 
آینــده می آینــد، دیگــر شانســی از  آن خبرگزاری هــا نخواهــد بــود و 
عمــر ایــن رســانه ها بــه زودی بــه پایــان می رســد. در مقابــل عــده ای 
دیگــر از کارشناســان هــم معتقدنــد آمدن رســانه های مجــازی خیلی 
گــر متفــاوت و اقتضایــی  کنــد؛ ا نمی توانــد خبرگزاری هــا را نگــران 
کننــد. بــه اعتقــاد آنــان خبرگزاری هــا بــا شــناخت محیــط  عمــل 
بــه  بازتعریــف مخاطبــان می تواننــد همچنــان  پیرامــون خــود و 
کــردن چنیــن تعاریفــی، در حــال  حیاتشــان ادامــه دهنــد. بــا لحــاظ 
بــا حضــور در شــبکه های  از رســانه های رســمی  حاضــر بســیاری 
کانال هــای خبــری، درصــدد  ــدازی  ــد تلگــرام و راه ان اجتماعــی مانن
کثــری از انــواع فضاهــای رســانه ای بــرای تعامــل بــا  اســتفاده حدا
مخاطبــان هســتند؛ امــا همین جــا یــک بی اخاقــی در حــال شــیوع 
ــه قطعــا روزی دامــن عامــان امــروزی خــود را هــم خواهــد  ک اســت 
کــه اشــاره کردیــم در حــوزه اخــاق  گرفــت؛ امــا فــارغ از بحث هایــی 

حرفــه ای حــوزه رســانه، نگران کننــده و قطعــا آسیب زاســت.
دزدی خبر

کــه حتــی بــرای  ایــن رســانه های مــورد اشــاره، چنــد ماهــی اســت 
را هــم در  بیشــتر مخاطــب، خبرهــای رســانه های دیگــر  جــذب 
کانال هــای تلگرامــی خــود، بــدون ذکر منبع منتشــر می کنند. بازنشــر 
خبرهــای رســانه های دیگــر ایــن روزهــا بــه امــری معمــول در اغلــب 

کانال هــای تلگرامــی بــدل شــده اســت؛ امــا  رســانه ها و خصوصــا 
نکتــه ای کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد، ضــرورت ذکــر منبــع 
گرفتــه می شــود. حتــی همــان رســانه هایی  کــه اغلــب نادیــده  اســت 
کــه خبرهــای ســایر رســانه ها را در ســایت خــود عمومــا بــا ذکــر منبــع 

کانال هــای تلگرامــی این چنیــن نمی کننــد.  نشــر می دهنــد، در 
گاه ســاعت ها بــرای  کــه خبرنــگارش  در چنیــن شــرایطی رســانه ای 
کــرده اســت، بایــد شــاهد بازنشــر مکــرر خبــر  تهیــه  یــک خبــر تــاش 

اســم  بــه  اجتماعــی،  شــبکه های  مختلــف  گروه هــای  در  خــود 
رســانه ای دیگــر باشــد!

سوء استفاده از تالش خبرنگاران
کــه معمــوال از ســوی همــکاران  ضمــن آنکــه بــا توجــه بــه تذکرهایــی 
ــری  ــه ایــن دســت از رســانه ها داده شــده، امــا ترتیــب اث رســانه ای ب
کــه مدیــران یــا دســت کم  داده نمی شــود و ایــن یقیــن وجــود دارد 
انجــام  عمــد  بــه  را  امــر  ایــن  رســانه ها،  ایــن  میانــی  مســئوالن 

کنونــی و پیــش رو، از ظرفیــت پدیــد آمــده  می دهنــد تــا در موقعیــت 
در شــبکه های اجتماعــی چــون تلگــرام، نهایــت اســتفاده را بــه نفــع 

خویــش، ولــو بــا حاصــل دســت رنج دیگــران، ببرنــد.
امانتداری

خبرنــگار  ایســنا در گفت وگــو بــا دو نفــر از اســتادان علــوم ارتباطــات، 
کــه  ــزام وجــود دارد  کــه چقــدر ایــن ال ــد  کردن ایــن پرســش را مطــرح 
کانال هــای تلگرامــی و رســانه های رســمی، در بازنشــر اخبــار، اصــل 
کننــد؟  دکتــر یونــس شــکرخواه  امانتــداری و ذکــر منبــع را رعایــت 
- اســتاد ارتباطــات و روزنامه نــگاری - بــه ایســنا می گویــد: بحــث 
کــه شــما منبــع را  امانتــداری همیشــه بایــد رعایــت شــود. زمانــی 
کــه نمی دانیــد چــه  ذکــر نمی کنیــد، خودتــان را شــریک یــک اتفــاق 
هســت، می کنیــد؛ امــا زمانــی کــه منبــع را ذکــر می کنیــد، مــرز خودتــان 
کامــا مشــخص می کنیــد؛ بنابرایــن بــه اصطــاح علمــی بــه ایــن  را 
)اســتناد   »attribution« یــا کــردن(  قــول  )نقــل   »citation« اقــدام
کــه در ایــن زمینــه حتمــا بایــد منبــع ذکــر شــود تــا  کــردن( می گوینــد 
کاســته شــود. محمــد بلــوری، از پیشکســوتان  از مســئولیت شــما 
ــای  کانال ه ــع در  ــر منب ــرورت ذک ــر ض ــم، ب ــگاری ه ــه روزنامه ن عرص
تلگرامــی رســانه ها تاکیــد می کنــد. او می گویــد: بــه نظــرم تلگــرام 
کنترلــی بــر  آن وجــود  نــدارد؛ زمانــی  خیلــی بی اصــول اســت و اصــا 
کنتــرل نباشــد، اتفاقاتــی از ایــن دســت دیــده می شــود.  کــه  هــم 
کار  در  بایــد  کــه  می کنــد  اضافــه  پیشکســوت  روزنامه نــگار  ایــن 
کاری« داشــته باشــیم و به عنــوان یــک »انســان«  خبــر »وجــدان 
واکنش هایــش  و  حقــوق  می کنیــم،  منتشــر  کــه  را  چیــزی   هــر 

را هم در نظر بگیریم.

امانتداری در خبر چقدر مهم است؟

ظهور تلگرام افول خبرگزاری

از فجــر  دهــه  ویــژه  »ایرانــی ام«  زمســتانه   جشــنواره 
 13 تا 22 بهمن ماه در شهر اصفهان برگزار می شود.

 ایــن جشــنواره در قالبــی متفــاوت، بــا برگــزاری مراســمی 
ویــژه جشــن انقــاب در میادیــن 
برنامه ریــزی  اصفهــان  شــهر 

شــده اســت.
حضــور  بــا  جشــنواره  ایــن   
محمدحســین میثاقــی، مجــری 
میــاد  و  نــود  برنامــه  شــاخص 
نســل  جــوان  خواننــده  هارونــی 
بهمن مــاه   22 تــا   13 از  امــروز، 
برگــزار  در ســطح شــهر اصفهــان 

 . د می شــو
انقــاب،  خاطره انگیــز  ســرودهای  بــا  هم خوانــی 
آهنــگ  از  رونمایــی  جوایــز،  اهــدای  و  قرعه کشــی 
ویــژه »ایرانــی ام« بــا صــدای میــاد هارونــی و تنظیــم 

حضــور  نورافشــانی،  عامــه،  نیمــا  آهنگســازی 
ورزشــکاران و هنرمنــدان بــه عنــوان میهمانــان ویــژه و 

اســت.  جشــنواره  ایــن  برنامه هــای  جملــه  از   ...
مــدت بــه  ایرانــی ام   جشــنواره 

 18:30 ســاعت  از  شــب   10  
مکان هــای  در  بعدازظهــر 
از  شــهر  ســطح  مختلــف 
کــوه  اللــه،  پــارک  جملــه 
پــارک  خواجــو،  پــل  صفــه، 
بــاغ  و  مسجدعلی)خوراســگان( 

می شــود. اجــرا  غدیــر 
در  شــرکت  بــرای  عاقه منــدان   
ایــن جشــنواره و دریافــت بلیــت 
ــهر  ــطح ش ــراهای س ــه فرهنگس ــد ب ــی می توانن قرعه کش
بــا شــماره 32681577 تمــاس  یــا  اصفهــان مراجعــه 

کننــد. حاصــل 

برگزاری جشنواره »ايرانی ام« در اصفهان

ــا اشــاره  مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد ب
کتــاب ســال یــزد گفــت: فراخــوان  بــه برگــزاری اولیــن دوره 
ایــن دوره منتشــر شــد. بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــی ندوشــن اظهــار  ــی غیاث ــزد، عل ی
داشــت: اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان یــزد در نظــر دارد 
ــزد را در  ــال ی ــاب س کت ــن دوره  اولی
اســفندماه ســال جاری برگــزار کند. 
وی با اشــاره به تشــکیل دبیرخانه 
یــزد  ســال  کتــاب  دوره  اولیــن 
ایــن جشــنواره  افــزود: دبیرخانــه 
از نویســندگان و ناشــران دعــوت 

کــه در آن بــه موضــوع یــزد  کتاب هــای خــود را  می کنــد 
ــد. کنن ــال  ــه ارس ــه دبیرخان ــده، ب ــه ش پرداخت

 غیاثــی ندوشــن هــدف از برگــزاری اولیــن دوره کتــاب ســال 

یــزد را حمایــت و تشــویق مولفــان، مترجمــان و ناشــران 
همچنیــن اهتمــام بــه موضوعــات بومــی و منطقــه ای 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر  کــرد.  عنــوان  یــزد  اســتان 
اســامی اســتان یــزد دربــاره شــرایط 
شــرکت در ایــن جشــنواره عنــوان 
کتــاب  اولیــن چــاپ  تاریــخ  کــرد: 
آن  از  پــس  یــا   ۱۳۹۰ ســال  بایــد 
باشــد. وی ادامــه داد: فقــط آثــاری 
ارزیابــی  و  داوری  دوره  ایــن  در 
کــه بــا موضــوع اســتان  می شــوند 

یــزد بــه چــاپ رســیده باشــند. 
حــال  عیــن  در  ندوشــن  غیاثــی 
کــرد: در اولیــن ســال اســتثنا  تاکیــد 
شــده  منظــور  چهارســاله ۹۰-۹۴  دوره  و  شــدیم  قایــل 
 اســت؛ امــا بــرای ســال های آتــی ایــن جشــنواره ســالیانه 

خواهد بود. 

کتاب سال يزد برگزاری اولین دوره 

تازه های نشر

فرهنگ و هنر یکشنبه  11 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 81آلبوم مشترک قربانی و شجریان بهار 95 می آید ســـــال دوم                ݡسݒ

آهنگســاز و خالــق آلبــوم موســیقی »حریــق خــزان« بــا اشــاره بــه حضــورش در نمایــش 
کننــد« بــه عنــوان آهنگســاز، از احتمــال انتشــار یکــی از دو آلبومــش  »نگاهمــان مــی 
تــا پایــان ســال خبــر داد. مهیــار علیــزاده دربــاره تازه تریــن فعالیت هــای موســیقایی 
کننــد« بــه نویســندگی  گفــت: ایــن روزهــا بــا آهنگســازی نمایــش »نگاهمــان مــی  خــود 
ــر را  ــه آهنگســازی ام در تئات ــی اولیــن تجرب کارگردانــی محمدرضــا اصل نغمــه ثمینــی و 
کــه برایــم فضــای جالــب توجــه و متفاوتــی اســت. وی افــزود: آنچــه در  تجربــه می کنــم 
آهنگســازی ایــن اثــر بــه دنبــال آن بــودم، آمــاده ســازی موســیقی ای بــود که متناســب با 
فضــای داســتان، شــخصیت پــردازی هــا و خواســته هــای کارگــردان بــه عنــوان صاحب 
اثــر  باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف چندیــن بــار متن نمایشــنامه را مطالعه کــردم.

آلبوم مشترک
ایــن آهنگســاز در پایــان، دربــاره فعالیت هــای دیگــر خــود در عرصــه موســیقی توضیــح 
داد: همان طــور کــه چنــد مــاه پیــش نیــز اعــام کــرده بــودم، همچنــان مشــغول کار روی 

ــا همــکاری علیرضــا قربانــی و دیگــر  ــام »دخت پــری وار« ب ــا ن دو آلبــوم هســتم؛  یکــی ب
بــا نــام »آلبــوم مشــترک« در همــکاری بــا قربانــی و همایــون شــجریان.  ایــن احتمــال را 
کــه یکــی از ایــن دو آلبــوم تــا پایــان ســال در دســترس دوســتداران موســیقی  مــی دهــم 
قــرار گیــرد. مدت هاســت ضبــط  آلبــوم »آلبــوم مشــترک« بــه خوانندگی مشــترک علیرضا 
کــه ایــن آلبــوم  قربانــی و همایــون شــجریان بــه پایــان رســیده و تــاش مــا بــر ایــن اســت 

هــم بهــار ســال آینــده عرضــه شــود.
دخت پری وار

ــاز  آلبــوم »دخــت پــری وار« بعــد از پــروژه »حریــق خــزان«، دومیــن آلبــوم مشــترک مهی
ــال ۹۱  ــزان در س ــق خ ــوم حری ــس از آلب ــوم پ ــن آلب ــت. ای ــی اس ــا قربان ــزاده و علیرض  علی
تیتــراژ ســریال »پــرده نشــین« در ســال ۹۳ و پــروژه مشــترک بــا همایــون شــجریان، 
ــه همــکاری مشــترک علیــزاده و علیرضــا قربانــی در عرصــه موســیقی  چهارمیــن تجرب
کنــون مراحــل ضبــط را ســپری می کنــد، شــامل قطعــات  ــه هــم ا ک اســت. ایــن آلبــوم 
بــاکام و بی کامــی اســت کــه بخش بــاکام آن روی آثاری از شــعرای کاســیک و ابیاتی 
از شــعرای معاصــر آهنگســازی شــده اســت؛ البتــه بخشــی از مراحــل ضبــط و اجــرای 
موســیقی آلبوم مشــترک قربانی و شــجریان توســط  علیزاده در کشــور چک انجام شــده 
ــتودیو  ــه« و اس ــتودیو »تران ــترک در اس ــورت مش ــه ص ــم ب ــط ه ــری از ضب ــش دیگ و بخ
»کنــگان پارســه« تهــران صــورت گرفتــه اســت. چندی پیش خبری در رســانه ها منتشــر 
شــد مبنــی بــر اینکــه قــرار اســت تــا پایان ســال جــاری، اولیــن آلبــوم مشــترک و دوصدایی 
تاریخ موســیقی ســنتی منتشــر شــود؛ مجموعــه ای با صــدای علیرضا قربانــی و همایون 
کــه مراحــل تولیــد آن بــه پایــان رســیده اســت.  شــجریان و آهنگســازی مهیــار علیــزاده 
ــا آهنگســازی  ــی ب ــه آلبــوم شــخصی علیرضــا قربان ک ــر اعــام شــد  همچنیــن در آن خب
مهیــار علیــزاده در بهــار ســال ۹۵ منتشــر خواهــد شــد؛ امــا برنامه هــای ایــن تیــم هنــری 
کــه آلبــوم شــخصی  دســتخوش تغییــرات عمــده و البتــه ناگهانــی شــد. قــرار اســت 
خواننــده »حریــق خــزان« تــا پایــان ســال جــاری به بــازار عرضه شــود و زمان انتشــار آلبوم 

مشــترک او بــا همایــون شــجریان بــه بهــار ســال آینــده موکــول شــد.

بوفالو
»بوفالــو«  ســینمایی  فیلــم 
کاوه  ســاخته  دومیــن 
سجادی حســینی اســت. فیلــم 
»بوفالــو«، ابتــدا »ضدنــور« نــام 
ــورت  ــه ص ــم ب ــن فیل ــت. ای داش
شــده  ســاخته  میلیمتــری   35
داشــته  کار  و  ســر  نگاتیــو  بــا  و 
کاوه ســجادی حســینی  اســت. 
بــا اشــاره بــه نــام فیلــم »بوفالــو« 
کــرد. از  گویــد: » ســال ۸۹ ایــده اولیــه فیلمنامــه بــه ذهنــم خطــور  مــی 
کــرد و شــروع بــه نوشــتن  یــک خانــه ســوخته شــخصیت ها جــان پیــدا 
کــه بــرای ســاخت ایــن فیلــم بــه  کــردم. در ایــن راســتا اولیــن چیــزی  قصــه 
ذهنــم رســید، نــام فیلــم بــود. بــه علــت ویژگی هــای تجلی یافتــه بوفالــو 
کــردم.«  در یکــی از شــخصیت های فیلمنامــه ایــن عنــوان را انتخــاب 
گلســتانی، هومــن ســیدی و پانتــه آ پناهی هــا،  ــز پرســتویی، ســهیا  پروی
ســیامک ادیــب، محمدرضــا فتحــی، فرهــاد رحمــان زاده، محمدرضــا 
کــف، ابــوذر جالــی، مســعود بــدر طالعــی، مرضیــه بردبــار، ســیامک  زر 

انــد.  نقــش پرداختــه  ایفــای  بــه  فیلــم  ایــن  مظفــری در 
کــه  خاصــه فیلــم »بوفالــو«: داســتان شــکوفه و پیمــان زوج جوانــی اســت 
مرتکــب دزدی شــده اند. آنــان بــه بنــدر انزلــی می رونــد تــا شــخصی را 

کننــد، غافــل از اینکــه طمعشــان پرخطــر اســت. ماقــات 

 مهیار علیزاده : 
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غول مدفون  

مگر چشم تو دریاست

روباه شنی

لذتی که حرفش بود

خودم را در کوچه های 
اصفهان گم کرده ام

نویسنده: ایشی گورو 

نویسنده: جواد کالته 
عربی

نویسنده: محمد کشاورز

نویسنده: پیمان 
هوشمندزاده

نویسنده: محمدرضا 
آریان فر

دیدار دوستان قدیمی
یگــر کــودک و نوجــوان ســابق و عضــو فعلــی شــورای شــهر  یگــر پیشکســوت اصفهانــی در کنــار مهــدی باقــر بیگــی باز جهانبخــش ســلطانی باز
ی از دهــه شــصتی ها رقــم زدنــد.  یال قصه هــای مجیــد خاطــرات خوبــی را بــرای بســیار اصفهــان دیــده می شــود. ایــن دو، ســال ها پیــش در ســر

یف/ایمنا عکاس: شــر

در قاب تصویر

او »آرتیست« است
حســن فتحــی معتقــد اســت یــک هنرمنــد واقعــی در 
کار  ــه در  ــت اســت ؛ چ ــی آرتیس ــای زندگ ــام صحنه ه تم
هنــری ، چــه در نشســت و برخاســت دوســتانه،  چــه در 
باجــه بانــک یــا حتــی هنــگام خریــد از بقالــی محلــه و 
ــا  ــی ب ــت. فتح ــدی اس ــن هنرمن ــان« چنی ــا تیموری »روی
اشــاره بــه ســرآغاز همــکاری اش بــا رویــا تیموریــان در 
کــه یکــی از نقش آفرینی هــای  مجموعــه »شــب دهــم « 
بــه یادماندنــی تیموریــان را رقــم زد، یــادآور شــد: وقتــی 
کــه در ایــن مجموعــه در نســبتی نزدیک تــر بــا ایشــان 
ــا ســه وجــه از شــخصیت او آشــنا شــدم؛  گرفتــم، ب قــرار 
کــه در  ــه عنــوان بازیگــر  ــان ب ــا تیموری ــه اول روی در وهل
کــه چــون از فضــای تئاتــر  ایــن وجــه فــردی را دیــدم 
کــرده  رشــد  پله پلــه  و  شــده  تلویزیــون  و  ســینما  وارد 
ــود. ایــن  ــاص برخــوردار ب ــود، از نظــم و انضباطــی خ ب
و  توجــه  جالــب  بســیار  کارگــردان  مــن  بــرای  ویژگــی 
کارگــردان ســریال »شــهرزاد« اضافــه  حایــز اهمیــت بــود. 
کــه بــا ایشــان داشــتم، هرگــز  کــرد: طــی چنــد همــکاری 
صحنــه  ســر  آمادگــی  بــدون  تیموریــان  رویــا  ندیــدم 
حاضــر شــود. او همــواره آمــاده ســر صحنــه می آیــد و بــه 
عنــوان بازیگــر نــه تنهــا بــا کارگــردان و بــا دیگــر بازیگــران 
ــانی  ــیار انس ــی بس ــه روابط ــت، بلک ــدل اس ــراه و هم هم
ــه  ــا عوامــل پشــت صحنــه دارد. او از جمل و دوســتانه ب
کــه بــه خوبــی می دانــد عوامــل پشــت  بازیگرانــی اســت 
موفقیــت  در  مهمــی  بســیار  نقــش  اثــر،  یــک  صحنــه 
بازیگــر در مقابــل دوربیــن دارنــد و ایــن چنیــن اســت 
کــه همــواره قــدردان زحمــات همــکاران پشــت دوربیــن 

اســت.

پایان »دوردست ها« با دانیال حکیمی
»دوردســت ها«  تلویزیونــی  مجموعــه  تصویربــرداری 
بــه  ســرابندی  فرشــته  و  حکیمــی  دانیــال  بــازی  بــا 
پایــان رســید. مجموعــه تلویزیونــی »دوردســت ها« بــه 
ارشــاد و تهیه کنندگــی فریبــا توکلــی  کارگردانــی جــواد 
ــی  ــازمان مل ــیما و س ــک س ــبکه ی ــترک ش ــول مش محص
ح اولیــه، 26 قســمت  اســتاندارد اســت. براســاس طــر
کــه ایــن  گرفتــه شــده بــود  بــرای ایــن ســریال در نظــر 
تعــداد  نهایــت  در  و  اســت  یافتــه  افزایــش  تعــداد 

تــا 40 قســمت خواهــد شــد. بیــن 35  قســمت ها 

کمدی به شبکه 2 می رود استندآپ 
شــو«  »رئالیتــی  ســاختار  بــا  »کارســتان«  ویژه برنامــه 
مــاه  اســفند  انتخابــات 7  و  مناســبت دهــه فجــر  بــه 
برنامــه  ایــن  در  می شــود؛  تهیــه  ســیما  دو  شــبکه  در 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  کمــدی  اســتندآپ  بخــش 
ایــن ویژه برنامــه 20 قســمتی، پــس از 45 روز  اســت. 
کــه  اســت  هفتــه  ســه  از  بیــش  فشــرده،  پیش تولیــد 
»گزارش هــای  ضبــط  و  گرفتــه  قــرار  تولیــد  مرحلــه  در 
ویــژه«، »صحیفه خوانــی« و »مســتندهای واقع نگــر« 

دارد.  ادامــه  همچنــان 

سخن روز 

اخبار کوتاه 



کارگر: در مسابقات بدمینتون بانوان 

  مهرنوش رجبی قهرمان شد

گروه ورزش:
اســتان  کارگــر  بانــوان  بدمینتــون  مســابقات  در 
فجــر،  مبــارک  دهــه  گرامیداشــت  در  اصفهــان، 
مهرنــوش رجبــی پــس از غلبــه برحریفــان بــه مقــام 

شــد. نایــل  قهرمانــی 
کارگــر  بانــوان  قهرمانــی  بدمینتــون  مســابقات 
بــا  فجــر،  دهــه  گرامیداشــت  در  اصفهــان،  اســتان 
کار و تولیــد،  بیشــترین حضــور جامعــه ورزشــی حــوزه 
چندمنظــوره  ســالن  در  کارخانه هــا  و  شــرکت ها  از 
ــا قهرمانــی  ــزار شــد و ب کارگــران اصفهــان برگ باشــگاه 

پایــان داد. کار خــود  بــه  مهرنــوش رجبــی 
ایــن مســابقات در مرحلــه اول بــه صــورت دوره ای 
فشــرده،  و  ســخت  رقابت هــای  بعــد  مرحلــه  در  و 
نهایــت  در  و  شــد  انجــام  تک حذفــی  به صــورت 
شــد؛  اول  باخــت  بــدون  رجبــی  مهرنــوش  خانــم 
افســانه  خانم هــا  و  دوم  جنتیــان  راحلــه  خانــم 
را  مشــترک  ســوم  مقــام  قربانــی  نســرین  و   فدایــی 

به دست آوردند.
 مراســم اختتامیــه مســابقات بــا حضــور آقــای قــادری 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان، جــواد  مدیــر کل تعــاون، 
و  امــور  اداره  رییــس  و  هیئــت  سرپرســت  شــیرانی، 
و  قهرمانــی  مــدال  و  برگــزار  اســتان،  کارگــران  رزش 
کارگــران اســتان تهیــه  کــه از ســوی باشــگاه  جوایــزی 

شــده بــود، اهــدا شــد.

کفاشیان توانایی دفاع از آبروی 
ایران را دارد؟!

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ســایت رســمی  گــزارش  بــه 
فدراســیون فوتبــال، در نامــه ارســالی دکتــر علیرضــا 
کنفدراســیون  اســدی بــه وینــدزور جــان - دبیــرکل 

فوتبــال آســیا - آمــده اســت:
 براســاس درخواســت فدراســیون فوتبــال افغانســتان 
و تاییــد فدراســیون فوتبــال ایــران، دیــدار افغانســتان 
جــام  مقدماتــی  رقابت هــای  ســری  از  ســنگاپور  و 
تهــران  اســتادیوم تختــی  جهانــی 2018 روســیه در 
روز 10 فروردیــن 95 و ســاعت 15 بــه وقــت محلــی 
برگــزار خواهــد شــد.الزم بــه توضیــح اســت، پیــش از 
ایــن اســتادیوم ثامــن مشــهد بــه عنــوان میزبــان ایــن 

دیــدار بــود.
هیــچ  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  اســاس،  ایــن  بــر 
مخالفتــی در خصــوص تغییــر مــکان برگــزاری ایــن 
دیــدار از اســتادیوم ثامــن مشــهد بــه اســتادیوم تختــی 
کــه عربســتان و  تهــران نــدارد. الزم بــه ذکــر اســت 
باشگاهی شــان  دیدارهــای  برگــزاری  بــرای  امــارات 
ــال آســیا  کنفدراســیون فوتب ــی، از  ــا تیــم هــای ایران ب
ــل  ــوم منتق ــور س کش ــه  ــا را ب ــن دیداره ــته اند ای خواس
کننــد. آن هــا در حالــی ناامــن بــودن ایــران را بهانــه 
کنفدراســیون  کــه  چنیــن درخواســتی قــرار داده انــد 
بــه خاطــر  را  افغانســتان  آســیا، دیدارهــای  فوتبــال 
کشــور مــا برگــزار می کنــد! امنیــت بســیار  ایــران، در 
موفــق  پایــان  در  اماراتی هــا  و  عربســتانی ها  گــر  ا  
کشــور ســوم شــوند، ضعــف  بــه انتقــال بازی هــا بــه 
پیــش  از  بیــش  دیگــر  بــار  دوســتانش  و  کفاشــیان 
نمایــان خواهــد شــد و آن وقــت بهتــر اســت رییــس 
بــه  را  بعــدی جایــش  انتخابــات  بــرای  فدراســیون 
از  مســایلی،  چنیــن  در  بتواننــد  کــه  بدهــد  افــرادی 

کننــد. کشــور دفــاع  آبــروی 

کسب 6 مدال  شمشیربازان ریف 
اصفهان در مسابقات قهرمانی 

کشور نونهاالن 
  شمشــیربازان اصفهانــی در مســابقات قهرمانــی 
کشــور بــه میزبانــی تهــران شــش مــدال طــا  نونهــاالن 
کل  اداره  پایــگاه خبــری  گــزارش  کردند.بــه  کســب 
ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان و بــه نقــل از روابــط 
عمومــی باشــگاه ریــف، تیــم ریــف بــا ترکیــب پوریــا 
حســینی،  صــدرا  عطایــی،  عبــاس  رحیــم زادگان، 
علــی امینــی، حمیــد آقایــی، مهــدی معتمدی منــش، 
بهــزاد  و  عابدینــی  امیرحســین  گیــری،   پا ســهیل 

کردنــد. امینــی در ایــن رقابت هــا شــرکت 
ســال  بهمن مــاه   9 و   8 روزهــای  رقابت هــا   ایــن 
جــاری بــه میزبانــی تهــران برگــزار شــد و تیــم ریــف در 
ع ســه رده ســنی زیــر 10، 12 و 14 ســال موفــق  مجمــو

ــد. ــز ش ــره و 4 برن ــا، 1 نق ــان ط ــب 1 نش کس ــه  ب
ح  کسب شــده تیــم ریــف اصفهــان بــه شــر مقــام هــای 

ذیــل اســت:
پوریا رحیم زادگان مقام دوم فلوره زیر 12 سال

عباس عطایی مقام سوم فلوره زیر 12 سال
صدرا حسینی مقام سوم فلوره زیر 10 سال   

علی امینی مقام اول فلوره زیر 14 سال
حمید آقائی مقام سوم فلوره زیر 14 سال

مهدی معتمدی منش مقام سوم اپه زیر 14 سال
محســن ســتاری، جــواد رضایــی، روح اهلل پوردانــا، 
محســن  و  بودنــد  تیــم  مربیــان  رضایــی  محمــد  و 
ســتاری، امیــر مختــاری سرپرســتی تیــم را بــه عهــده 

داشــتند.
گفتنــی اســت ایــن مســابقات بــه صــورت انفــرادی 

برگــزار شــد.

اخبار ورزشی

با حضور در پرسپولیس دیده می شدم
 بیرانوند: می خواهم به یک 

تیم خارجی بروم
 

مــدت  ایــن  در  می گویــد:  نفت تهــران  ملی پــوش  گلــر 
فشــار زیــادی روی او بــوده و بــه اســتراحت  نیــاز دارد. 
دوســت داشــتیم قبــل از بــازی بــا الجیــش 6 امتیــاز را 
دادنــد  انجــام  خوبــی  بــازی  دیــروز  بچه هــا  بگیریــم؛ 
دو  روی  حریــف  و  کردنــد  خلــق  موقعیت هایــی  و 
کــه یکــی از آن هــا پنالتــی بــود  گل رســید  موقعیــت بــه 
ــا  ــه م ــفانه همیش ــود. متاس ــودی ب ــه خ گل ب ــری  و دیگ
ــم  ــروع نمی کنی ــوب ش ــازی اول را خ ــات ب ــد از تعطی بع
داشــتیم  دوســت  شــد.  همین طــور  هــم  این بــار  و 
کنیــم؛  کســب  را  امتیــاز  الجیــش 6  بــا  بــازی  از  قبــل 
را   ســیاه جامگان  بــا  بــازی  امتیــاز   3 متاســفانه   ولــی 
از دســت دادیــم. بــازی بــا الجیــش قطــر برایمــان خیلــی 
مهــم اســت؛ زیــرا مــا نماینــده ایــران هســتیم و بایــد 
ایــن  از  قبــل  ان شــاءاهلل  را شکســت دهیــم؛  الجیــش 
ــا ملــوان را بــه دســت می آوریــم. دیــدار 3 امتیــاز بــازی ب
کادر فنــی و مدیریــت بــه جوان هــای نفــت اعتقــاد 

دارنــد
کارمــان بســیار ســخت شــده؛ تیم هــا همــه در فصــل   
نقــل و انتقــاالت بازیکنــان بســیار خوبــی جــذب کرده انــد 
مــا بازیکنــی جــذب نکرده ایــم و بهتریــن  و برعکــس 
و  کادرفنــی  امــا  داده ایــم؛  دســت  از  را  بازیکنانمــان 
کــه مــا جوان هــای خیلــی خوبــی  مدیریــت می داننــد 
قــول  بــه شــما  میــدان می دهنــد.  بــه آن هــا  و  داریــم 
می دهــم در آینــده بازی هــای خوبــی از نفــت خواهیــد 
دیــد و مــا جــزو 4، 5 تیــم بــاالی جــدول قــرار خواهیــم 
گرفــت. ان شــاءاهلل بتوانیــم الجیــش را در پلــی آف آســیا 

شکســت دهیــم. 
به صالح دید کادرفنی احترام می گذارم

نکنــم؛  بــازی  دیــروز  مــن  دیدنــد  صــاح  فنــی  کادر 
کادر فنــی  کــه دو مــاه پیــش بــازی نکــردم  همان طــور 
صــاح دیــد در ایــن بــازی هــم بــه میــدان نــروم؛ ولــی مــن 
ــی در ایــن مــدت انجــام داده ام و  ــی خوب تمرینــات خیل
کــرده و  آقــای منصوریــان هــم قبــل از بــازی، مصاحبــه 
گفتــه بــود مــن بــه نظــر کادرفنــی احتــرام می گــذارم و باید 

ببینیــم در آینــده چــه می شــود.
بــه  نیــاز  بــود،  رویــم  کــه  فشــارهایی  دلیــل  بــه 

داشــتم اســتراحت 
کادر فنــی در ســخت ترین شــرایط قــرار داشــت و فشــار 
بهتریــن  مــن  نظــر  بــه  و  بــود  زیــاد  خیلــی  مــن  روی 
کــه مــن بــازی نکنــم؛ زیــرا بــه دلیــل  تصمیــم ایــن بــود 
فشــار  افتــاد  اتفــاق  اخیــر  مــاه  دو  در  کــه  بحث هایــی 
ــه مــن  گرفــت ب کادر فنــی تصمیــم  ــود و  ــم ب ــادی روی زی
کــه تمرینــات بســیار  اســتراحت بدهــد. درســت اســت 
خوبــی داشــتم و از طرفــی رســانه ها و هــواداران نیــز فشــار 
ــا نکــردن مــن آوردنــد،  کــردن ی ــازی  ــادی در رابطــه ب زی
ولــی کادر فنــی تصمیــم گرفــت بــه مــن اســتراحت بدهــد 

ــود.  ــه واقعــا ایــن بهتریــن اتفــاق ب ک
مــن  خارجــی  پیشــنهادات  جریــان  در  باشــگاه 

هســت
مــن خیلــی دوســت دارم لژیونــر شــوم، آقــای قنبــرزاده 
کــه مــن  در جریــان پیشــنهادات از تیم هــای خارجــی 
کامــا روی پیشــنهادات  کادر فنــی هــم  دارم اســت و 
کــه مــن  اشــراف دارد و در جریــان اســت؛ هــر باشــگاهی 
را می خواهــد بــا باشــگاه نفــت صحبــت می کنــد. تمرکــز 
مــن بــر ایــن اســت کــه بتوانم ســال خوبی داشــته باشــم. 

به مدیریت باشگاه نفت فشار آوردند
در حــال حاضــر تمــام مشــکات در رابطــه بــا مســایلی 
کادر  اســت.  شــده  حــل  آمــده،  پیــش  مــن  بــرای  کــه 
فنــی و مدیریــت نفــت بســیار حرفــه ای هســتند و همــه 
کــه افتــاد هــم  چیــز را درک می کننــد و ایــن اتفاقاتــی 
خوش یمــن بــود و هــم بدیمــن؛ بــه هــر حــال در ایــن 
کــه  مــدت بــه مدیریــت باشــگاه فشــار آوردنــد. مدیریتــی 
کــرده اســت و مــن بــاز هــم می گویــم  در حــق مــن پــدری 
ایــن  از  شــاید  داشــتم،  خوبــی  مدیربرنامــه  گــر  ا کــه 
کــه در ســطح ملــی  حواشــی جلوگیــری می شــد. بازیکنــی 
اســت، بایــد مشــاوری قــوی داشــته باشــد و مــن هــم بــه 
کــه یــک مشــاور قــوی را بــه  شــدت دنبــال ایــن هســتم 

زندگــی ام بیــاورم.
دوســت داشــتم بــه پرســپولیس بــروم تــا بیشــتر 

گرچــه ... دیــده شــوم 
کادر فنــی صــاح دانســت مــن را نگــه دارد؛ زیــرا امســال 
کارمــان ســخت اســت و بایــد در لیــگ قهرمانــان آســیا 
کــه افتــاد را بــه فــال  هــم بجنگیــم. مســلما اتفاقاتــی 
کــه چــرا بــا وجــود اینکه  نیــک می گیــرم. واقعــا نمی دانــم 
دو، ســه ســال اســت از اســتقال و پرســپولیس پیشــنهاد 
دارم، نمی توانــم بــه ایــن تیم هــا یــا تیــم دیگــری بــروم؛ 
کــه ایــن اتفــاق زمانــی بــرای مــن  احساســم ایــن اســت 
گلــری  کــه قــرار باشــد 10 ســال در تیمــی  خ می دهــد  ر
لژیونــر شــدن  دنبــال  مــن  کــه  گفتــم  شــما  بــه  کنــم. 
گــر دوســت داشــتم بــه پرســپولیس بــروم، بــه  هســتم و ا
کــه بیشــتر دیــده شــوم.  ایــن را اضافــه  خاطــر ایــن بــود 
کــه مــن بــرای دیــده شــدن نیــازی بــه اســتقال و  کنــم 
پرســپولیس نــدارم؛ زیــرا از نفت تهــران بــه همــه چیــز 
رســیده ام و بــه تیم ملــی دعــوت شــده ام. از مدیریــت 
باشــگاه بابــت حمایت هایــش تشــکر می کنــم ولــی کا در 
کــه  تیمــی مثــل پرســپولیس بــه دلیــل طرفــداران زیــادی 
دارد و اینکــه بازی هایشــان در شــبکه جــام جــم پخــش 
مســتقیم اســت، آدم بیشــتر دیــده می شــود. قســمت 
ــندم و  ــم خرس ــوع ه ــن موض ــم و از ای ــت بمان ــود در نف ب

کارم ادامــه بدهــم. می خواهــم بــدون حاشــیه بــه 

 پرسپولیس

گروه ورزش:
مهــدی طهماســبی، فنی تریــن پاورلیفتــر و قهرمــان بــااراده و 
گــرم ایــران و آســیا، در  کیلــو  بااخــاق پــاور لیفتینــگ وزن 90 
کیمیــای وطــن، از عملکــرد  تماســی بــا خبرنــگار ورزشــی نویس 
مســئوالن برگــزاری مراســم تجلیــل از نخبــگان شاهین شــهر 
ــرد: طبــق برنامــه اعــام شــده از ســوی  ک ــود و اظهــار  ــد ب گله من
مســئوالن ورزش شاهین شــهر قــرار بــود در ایــن مراســم، از دو نفر 
قهرمانــان نامــدار  و مــدال آور هــم بــه عنــوان نخبــه و نماینــده 
تمامــی ورزشــکاران تجلیــل بــه عمــل آیــد. مضــاف بــر اینکــه 
ــه  ک ــرون مــرزی دارد  کا 20 ورزشــکار مــدال آور ب  شــاهین شــهر 
10 نفــر آن هــا دارنــده عناویــن و مقــام هــای رســمی آســیایی 
بــا  ارتبــاط  در  هــم  تجلیــل  مراســم  وایــن  هســتند  جهانــی  و 
قهرمانــان ســال هــای 2013 و 2014 ترتیــب داده شــده بــود؛ 
بنــده هــم واجــد ایــن شــرایط بــودم و در ســال هــای 2013 و 
2014قهرمــان آســیا شــدم؛ ضمــن اینکــه بــه افتخــار فنی تریــن 
گردیــده ام؛ امــا در  کشــور عزیزمــان ایــران نایــل  پاورلیفتــر تاریــخ 
ایــن مراســم بــا بی مهــری ناعادالنــه مســئوالن برگــزاری مراســم 
مواجــه  کشــدم کــه  بنــده را ســخت تحــت تاثیــر قــرارداد و خیلــی 
ــت  ــدت  ناراح ــه ش ــه ب ک ــبی  ــرد . طهماس ک ــت و دل آزرده  ناراح
کــه  در برنامــه  قیــد  بــه نظــر مــی رســید، افــزود: برخــاف آنچــه 
شــده بــود، مقــرر شــده بــود از  10 نفــر مقــام آور تجلیــل بــه عمــل 
آیــد؛ در نهایــت تعجــب، از هفــت نفربــه عنوان نخبــگان ورزش 
کلــی ســوابق درخشــان  ایــن شــهر تجلیــل شــد؛ ولــی از بنــده بــا 
ــری،  ــد نظ ــای محم ــه نام ه ــده ب ــتان بن ــر از دوس ــر دیگ و دو نف
کاراتــه در ثبــت کیوکوشــین و حســن عرفانــی، قهرمــان   قهرمــان 

پــاور لیفتینــگ   کــه عنــوان دار جهانــی و آســیایی هســتند، حتــی 
نامــی هــم بــرده نشــد؟! فقــط بــرای خالــی نبــودن عریضــه بــه 
کــه معلــوم نیســت محتــوای آن  هــر یــک از مــا حوالــه ای دادنــد 

چیســت!
و  ع  بامنــاز قهرمــان  طهماســبی  مهــدی  اســت  ذکــر  قابــل 
کاردانــی تربیــت بدنــی و ورزش  کــه دارای مــدرک  اخاق مــدار 
لیفتینــگ  پــاور  کمیتــه  مســئول  عنــوان  بــه  اخیــرا  اســت، 
ــرای پیشــبرد و  ــا تمــام وجــود ب شاهین شــهر منصــوب شــده و ب
گیــری از فســاد و بداخاقــی  رشــد وتوســعه پــاور لیفتینــگ و جلــو 
کم نظیــر و  کنــد و مســابقات  در ورزش ایــن شــهر تــاش مــی 

کمیــت و کیفیتــی زیــادی را بــا همــکاری هیئــت پــرورش اندام  با
کرده؛ وی تجربه و تخصص  و بدن ســازی شــاهین  شــهر برگزار 
ســال هــای قهرمانــی خــود را بــا هــدف خدمــت بــه ورزش ایــن 

شهرســتان، در طبــق اخــاص نهــاده اســت. 
قهرمانــان(  )قهرمــان  6عنــوان  دارنــده  طهماســبی  مهــدی 
کشــوری، نفــر  کــرد: 18 مقــام قهرمانــی در مســابقات  اضافــه 
گــرم 3 دوره آســیا در ســال هــای 2009 هنــد  ــو  کیل اول وزن 90 
 و 2010 مغولســتان و 2013ایــران و عنــوان بهتریــن و فنی تریــن 
و  آســیا  نوجوانــان  و  کشــور  رکــوردار   1392 ســال  لیفتــر  پــاور 
کتــور هــای مناســب  بهتریــن پــا ورکار ایــران از نظــر فنــی،  فــا 

ورزش  در  نخبــه  عنــوان  احــراز  و  تجلیــل  بــرای  الزمــی  و 
شاهین شــهر نیســتند تــا دســت کم نامــی از بنــده در ایــن مراســم 

می شــد؟! بــرده 
گفــت:  کــرد و  وی از بــی مهــری مســئوالن نســبت بــه خــود یــاد 
بارهــا در ســایه بــی توجهــی و بــی مهــری مقامــات مســئول 
بدنســازی  و  انــدام  پــرورش  هیئــت  و  فدراســیون  در  ورزش 
اســتان، بــا هزینــه شــخصی در مســابقات بین المللــی نظیــر آســیا 
کــرده  و اول شــده ام؛  الزم می دانــم  کاپ امــارات  حضــور پیــدا 
کمــک والدیــن  کلیــه هزینــه هــا  از محــل دریافــت وام و  بگویــم 
لــذا از مقامــات مســئول  و دوســتانم تامیــن می شــده اســت! 
گونــه برخوردهــای ناشایســت و دور از انصــاف  می پرســم: ایــن 

شایســته جــوان تحصیلکــرده و قهرمــان قهرمانــان اســت؟ 
ورزش  نخبــگان  انتخــاب  در  کســانی  چــه  افــزود:  وی 
شاهین شــهر دســت داشــتند؟ چــرا زحمــات  یــک قهرمــان آســیا 
نادیــده انگاشــته مــی شــود و ارزش هــای معنــوی و اخاقــی 
اســت،  جهانــی  عناویــن  کســب  راه  آغــاز  در  کــه  ورزشــکاری 
بــه ایــن راحتــی زیــر پــا لــه مــی شــود ؟ بــی  آنکــه بــرای یــک 
کــه بــا ایــن انتخــاب  لحظــه وجــدان خــود را قاضــی قــرار دهنــد 
یــک  یــک جــوان،  بــه روحیــه  غیرمنصفانــه، چــه ضربــه ای 
ورزشــکار نامــی و افتخار آفریــن و از همــه باالتــر یــک انســان  وارد 
کرده انــد و آبــرو و حیثیــت ورزشــی یــک قهرمــان را زیــر ســوال 

بــرده انــد!
ــا  ــران  باره ــدر ای ــته و مقت ــر شایس ــبی پاورلیفت ــدی طهماس   مه
اثبــات  بــه  بین المللــی  عرصه هــای  در  را  خــودر  شایســتگی 
رســانده و پرچــم پــر افتخــار ایــران را بــه اهتــزاز درآورده اســت. 

یک بام و دوهوا درمراسم تجلیل از نخبگان ورزش شاهین شهر:

      فنی ترین پاورلیفتر آسیا، از قلم افتاد!

وجوانــان  ورزش  کل  اداره   ورزش  امــور  توســعه  معــاون 
ــی در دهــه فجرامســال  ــروژه عمران اســتان از افتتــاح 15 پ
ــازاده  کیمیــای وطــن، علیرضــا امین ــزارش  گ ــه  خبــرداد. ب
گرامیداشــت دهــه مبــارک  اظهــار داشــت: بــه مناســبت 
ورزشــکاران  حضــور  بــا  ورزشــی  برنامــه   835 فجــر، 
امینــازاده  برگــزار می شــود.  اســتان  اصفهانــی در سراســر 

کشــوری در ایــن روزهــا  بــه میزبانــی مســابقات 
کــرد و افــزود: اســتان اصفهــان میزبــان  اشــاره 
در  کشــور  قهرمانــی  مســابقات  از  دوره   6  
عبارتنــد  دوره   6 ایــن  کــه  اســت  فجــر  دهــه 
میــز  روی  تنیــس  قهرمانــی  مســابقات  از: 
کشــور،  کشــور، مســابقات قهرمانــی اســکواش 
کشــور، مســابقات  کانوپولــو  مســابقات قهرمانــی 

مســابقات  و  کشــور  زورخانــه ای  و  پهلوانــی  قهرمانــی 
می شــود.  برگــزار  دوره  دو  در  کــه  کشــور  اســکی 

جوانــان  و  ورزش  اداره  کل  ورزش  امــور  توســعه  معــاون 
اســتان، از افتتــاح 15 پــروژه عمرانــی در دهــه فجــر 94 
بــه  اســتان  مختلــف  شهرســتان های  در  کــه  داد  خبــر 
ــاد، زمیــن  ــرداری می رســند. ســالن انقــاب نجف آب بهره ب

ســالن  احــداث  خمینی شــهر،  قــدس  ورزشــگاه  چمــن 
آدریــان خمینی شــهر، زمیــن چمــن مصنوعــی  باســتانی 
چمــن  زمیــن  اژیــه،  مصنوعــی  چمــن  زمیــن  نیک آبــاد، 
کاشــان، ســالن  مصنوعــی تودشــک، اســتخر سرپوشــیده 
منوچهــری نطنــز، زمیــن چمــن مصنوعــی ســگزی، ســالن 
ورزشــی اســام آباد برخــوار، ســالن ورزشــی ازیــران، زمیــن 
اســتخر  کبوترآبــاد،  مصنوعــی  چمــن 
ســالن  بازگشــایی  کوهپایــه،  شــنای 
رزمــی  ســالن  بهــادران،  بــاغ   قدیمــی 
نطنــز، پروژه هــای عمرانــی ای هســتند 
انقــاب  فجــر  دهــه  مناســبت  بــه  کــه 

می شــود. افتتــاح  اســامی 
گســترده  ــه حضــور  ــان ب ــازاده در پای امین
جامعــه ورزش اســتان در راهپیمایــی عظیــم 22 بهمــن 
ــه لطــف خــدا امســال هــم هماننــد  گفــت: ب ــرد و  ک اشــاره 
گذشــته تمامــی ورزشــکاران اســتان در اقدامــی  ســال های 
امــام  آرمان هــای  بــا  میثــاق  تجدیــد  بــرای  هماهنــگ 
ــم  ــی عظی ــن راهپیمای ــاب در ای ــر انق ــی )ره( و رهب خمین

کننــد. شــرکت مــی 

ح عمرانی در دهه فجر  اجرای 835 برنامه ورزشی و افتتاح 15 طر

گوفــرت اشــتادیون. ایــن  بازگشــت علیرضــا جهانبخــش بــه 
مهم تریــن اتفــاق فوتبــال ایــران در بحــث لژیونرهــا، دســت کم 
در ایــن هفتــه اســت. علیرضــا کــه زمانــی محبوب تریــن بازیکن 
نایمخــن بــود، حــاال بایــد بــه ورزشــگاه 12501 نفــری ایــن تیــم 
کنــد. جهانبخــش  بــرود و روبــه روی هم تیمی هایــش بــازی 

»ورزش  خبرنــگار  بــه  بــازی  ایــن  دربــاره 
گویــد: »بازی مــان حســاس و مهــم  ســه«می 
ــل  ــد مقاب ــه مــن بای ک ــه از ایــن نظــر  اســت. ن
کــه  ــه ایــن دلیــل  کنــم؛ ب ــازی  تیــم ســابقم ب
بایــد  و  برده ایــم  را  قبلی مــان  بــازی  دو  مــا 
هــدف  بدهیــم.  ادامــه  رونــد  همیــن  بــه 
در  حضــور  باشــگاه  ســوی  از  ترسیم شــده 

از  پــس  یکــی  را  بازی هایمــان  بایــد  پــس  اســت.  یورولیــگ 
دیگــری ببریــم تــا بــه ایــن هــدف برســیم و نایمخــن هــم یکــی 

بازی هاســت.« ایــن  از 
جهانبخــش دربــاره تیــم ســابقش مــی گویــد: »نایمخن شــرایط 

ــب  کس ــاز  ــود 34 امتی ــازی خ ــدول دارد و از 20 ب ــی در ج مطلوب
ــول  ــد و در ط ــرار دارن ــدول ق ــم ج ــا در رده پنج ــت. آ ه ــرده اس ک
ــه  ــی ب ــای خانگ ــه در بازی ه ک ــد  ــان داده ان ــر نش ــل اخی دو فص
گرفتــن  راحتــی امتیــاز از دســت نمی دهنــد. در نایمخــن امتیــاز 
کــه برنــده ایــن بــازی  از ایــن تیــم ســخت شــده؛ امــا امیــدوارم 
ج  آلکمــار باشــد و بتوانیــم بــا دســت پــر از زمیــن خــار
گران تریــن بازیکــن  شــویم.« بــال ایرانــی آلکمــار و 
ــاره بــازی مقابــل تیــم ســابقش هــم  ایــن تیــم درب
مــن  دارم.  عجیبــی  »حــس  می کنــد:  صحبــت 
کــردم و شــرایط  دو فصــل بــرای نایمخــن بــازی 
ــن  ــم بی ــم و ه ــم در تی ــتم. ه ــاده ای داش ــوق الع ف
کنــم.  بــازی  مقابلشــان  بایــد  االن  هــواداران. 
البتــه فوتبــال حرفــه ای شــده و مــن هــم بایــد احساســات را 
کنــار بگــذارم و بهتریــن بــازی ام را بــرای آلکمــار انجــام بدهــم. 
مطمئــن باشــید صددرصــد تاشــم را انجــام می دهــم تــا یکــی از 

ــم.« ــازی باش ــن ب ــار در ای ــر آلکم ــان موث بازیکن

بازگشت جهانبخش به ورزشگاه رویایی

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!یݡکشنبه      11 بهمن ماه 139۴
کسب 6 مدال  شمشیربازان ریف اصفهان در مسابقات قهرمانی نونهاالن کشور ـــمـــاره 81  ســـــال دوم                ݡسݒ

ــر فوتبــال  ــدار باقی مانــده از هفتــه هجدهــم لیــگ برت دپارتمــان داوری، اســامی داوران چهــار دی
ح  گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، برنامــه بازی هــا و اســامی داوران بــه شــر کــرد. بــه  کشــور را اعــام 

زیــر اســت: 
دوشنبه 94/11/12

گسترش فوالد تبریز- صبای قم، ساعت 14 و 30 دقیقه، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
کبر عظیم پور- حمید کنعانی- علی احمدی        رضا عادل- علی ا

ناظر داوری: فریدون اصفهانیان
سه شنبه 94/11/13 

ذوب آهن- استقال تهران، ساعت 14 و 30 دقیقه، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان
شاهین حاج بابایی،محمدرضا ابوالفضلی، سعید  علی نژادیان، روح اهلل شریفی  

ناظر داوری: ابراهیم میرزابیگی
پدیده خراسان - سایپا، ساعت 14 و 30 دقیقه، ورزشگاه ثامن مشهد

پیام حیدری، رحیم شاهین، قهرمان نجفی، وحید کاظمی     
ناظر داوری: زاهد بحرینی

پرسپولیس- فوالد مبارکه سپاهان، ساعت 17، ورزشگاه آزادی
بیژن حیدری، محمدرضا منصوری، بابک داوری، غامرضا جباری    

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

خ آبی ها و نمایندگان اصفهان حاج بابایی و حیدری داوران بازی سر

کاپ،  بــا  گفت وگــو  در  عبداللهــی  حســین 
حنیــف  نبــودن  یــا  بــودن  محــروم  دربــاره 
عمــران زاده در بــازی روز سه شــنبه اســتقال 
تــا  فعــا  اظهــار داشــت:  آهــن  مقابــل ذوب 
بــه ایــن لحظــه حنیــف عمــران زاده محــروم 
اســت و حکــم محرومیــت یــک جلســه ای او 

اجــرا خواهدشــد.
کنــم. باشــگاه اســتقال قبــا نامــه ای مبنــی   دربــاره آینــده نمــی توانــم صحبتــی 
خ نــداده کــرده بــود؛ امــا بــه تازگــی ایــن اتفــاق ر  بــر تجدیدنظــر بــه مــا ارســال 

 است. 
دو  آن  محرومیــت  دربــاره  فوتبــال  فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه  دبیــر   
را  تیموریــان  آنــدو  انضباطــی  کمیتــه  گفــت:  تیمــش  روی  پیــش  بــازی  از 
بــازی  بــه دلیــل اخــراج او در  کمیتــه مســابقات  محــروم نکــرده اســت؛ بلکــه 
کــرده محــروم  بــازی  یــک  از  قبــل  فصــل  لیــگ  در  کتورســازی  ترا و   نفــت 

 است.
بــازی پیــش روی ســایپا اجــرا شــود؛   طبــق قانــون بایــد ایــن محرومیــت در 
کشــور  کشــور خــودش اعمــال شــود، نــه در   چــون محرومیــت بازیکــن بایــد داخــل 

دیگر.
محــروم  وقتــی  بازیکــن  داشــت:  اذعــان  پایــان  در  عبداللهــی   
غیــر  در  دهنــد.  بــازی  اجــازه  او  بــه  نبایــد  اجرایــی  مســئوالن  اســت، 
حســاب  بــه  متخلــف  هــم  اجرایــی  مســئوالن  خــود  صــورت   ایــن 

می آیند. 

روابــط عمومــی هیئــت بســکتبال اســتان، 
دور  رقابت هــای  از  پنجــم  هفتــه  در 
عصــر  اســتان  بزرگســاالن  لیــگ  مقدماتــی 
دیــدار  دو   94 مــاه  بهمــن  نهــم  جمعــه 
یــک  اصفهــان،  بســکتبال  خانــه  در 
نجف آبــاد  انقــاب  ســالن  در  مســابقه 

برگــزار خمینی شــهر  انقــاب  ســالن  در  هــم  بــازی  یــک   و 
شد.

ــاب  ــا حس ــور ب کام ــت  و  ــی خاقی کادم ــم آ ــازی دو تی ــا ب ــن رقابت ه ــان ای در جری
هیئــت  و   اســپادانا  تیــم  دو  یافت.دیــدار  خاتمــه  کامــور  ســود  بــه    64  -65
پایــان بــه  اســپادانا  برتــری  بــا   63 بــر   83 نتیجــه  بــا  آبــاد  دولــت   بســکتبال 

 رسید.
هیئــت  مغلــوب   53-79 نتیجــه  بــا  خانــه  در  نجف آبــاد  بســکتبال  هیئــت 
خمینی شــهر شــد؛ هیئــت بســکتبال شــهرضا هــم بــا نتیجــه 81 بــر 78 برابــر تیــم 

ســازمان رفاهــی شــهرداری خمینــی بــه پیــروزی رســید.
خــودرو  مدیــران  مالــی  حمایــت  بــا  کــه  مســابقات  ایــن  اســت  گفتنــی 
تــا  آن  مقدماتــی  دور  اســت  پیگیــری  حــال  در  ســامتیان  نمایندگــی 
خواهــد ادامــه  هفتــم  و  ششــم  هفتــه  بازی هــای  برگــزاری  بــا   94/11/22 

 یافت.

محرومیت تیموریان باید اعمال شود

تصویر ورزشی امروز

 بازگشت مهدی رحمتی
 به تمرینات استقالل 

 نتایج هفته پنجم لیگ بزرگساالن بسکتبال 
استان اصفهان اعالم شد



گردشگری معدن   راه اندازی 
کرمان  در استان 

گردشــگری  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و   مدیــر 
گفــت: بــا همــکاری شــرکت زغــال ســنگ،  کرمــان  اســتان 

تورهــای ویــژه معــادن اســتان راه انــدازی می شــود. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، منطقه کویر، »محمــود وفایی« 
کرمــان،  بــا مدیــر عامــل شــرکت زغال ســنگ  در نشســت 
شــورای شهرســتان زرنــد و دیگــر مســئوالن ایــن شهرســتان، 
کرمــان اشــاره  بــه راه انــدازی تورهــای ویــژه معــادن اســتان 
کــه در  کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه معــادن فعــال و متروکــه ای 
شهرســتان های زرنــد، کوهبنــان و راور وجــود دارد، می تــوان 
گردشــگری معــدن را راه انــدازی و عالقه منــدان زیــادی را 
ــا بیــان اینکــه  کــرد. وی ب بــه ســوی معــادن اســتان جــذب 
گردشــگری محســوب  معــادن اســتان یــک نــوع ظرفیــت 
کنــون مــورد توجــه قــرار نگرفته انــد ، اظهــار  کــه تا می شــوند 
بــرای  روزی محلــی  کــه  معــادن  بــدون شــک عمــر  کــرد: 
بــه  بــه پایــان می رســد و درنهایــت  کار و اشــتغال بودنــد، 
کــه در ایــن زمــان بایــد  منطقــه ای متــروک تبدیــل می شــوند 
بــا ایمن ســازی و آماده ســازی زیرســاخت های مــورد نیــاز از 

ــرد.  ک گردشــگری اســتفاده  ــق  آن در جهــت رون
لحــاظ  بــه  کــه  معادنــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وفایــی 
ژئوتوریســتی مــورد توجــه هســتند، بیشــتر شــامل معــادن 
کــرد:  بیــان  می شــود،  زغال ســنگ  و  قیمتــی  ســنگ های 
در ایــن میــان، معــادن زغال ســنگ بــرای بازدیدکننــدگان 
ــرا مــردم از طریــق  از جذابیــت بیشــتری برخــوردار اســت؛ زی
ایــن معــادن، زیــِر زمیــن را از نزدیــک مشــاهده می کننــد.

گردشــگری  کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و  مدیــر 
در  فرهنگ ســازی  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتان 
ــی  ــگر معدن گردش ــذب  ــرای ج ــد ب ــزود: بای ــدن اف ــش مع بخ
کــه مطمئنــا در الویــت  فرهنگ ســازی الزم انجــام پذیــرد 
گرفــت. وفایــی بــه راه انــدازی مــوزه معــدن  کار قــرار خواهــد 
کرد و گفت: خوشــبختانه اســتان کرمان در خصوص  اشــاره 
کــه  معــدن زغال ســنگ دارای ظرفیت هــای خوبــی اســت 
گذاشــت؛ ایــن  ــه نمایــش  ــوان آن هــا را در یــک مــوزه ب می ت
کار قــرار  مهــم بــا همــکاری شــرکت زغال ســنگ در دســتور 
خواهــد گرفــت. وی همچنیــن به برگزاری جشــنواره معادن 
کــه دارای معــدن زغال ســنگ هســتند،  در شهرســتان هایی 
اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری ایــن نــوع جشــنواره می توانــد بــر 
ارزش گردشــگری معــدن نیــز بیفزایــد. در ادامه این نشســت 
»باقــر نیک طبــع«، مدیــر عامــل شــرکت زغــال ســنگ اســتان 
گردشــگری اســتان  کرمــان نیــز، بــا اشــاره بــه پتانســیل های 
گفــت: در کنــار جذابیت هــای تاریخــی و گردشــگری اســتان، 
گردشــگری معــدن می توانــد بــه رونــق اقتصــادی اســتان 
کمــک شــایانی کنــد؛ ایــن مســئله منــوط بــه همــکاری هرچه 
بیشــتر مجموعــه میــراث فرهنگــی، شــرکت زغال ســنگ و 

فرمانداری هــای شهرســتان های معدنــی اســتان اســت.

گردشگری

گردشگری  همه جاذبه های 
گر...  اصفهان قصه است، ا

گفــت: صحبت هــای  اســتاد دانشــگاه مــدول اتریــش 
می شــود؛  اصفهــان  جاذبه هــای  دربــاره  بســیاری 
بــه  مناســب  کیفیــت  با خدماتــی  نتــوان  گــر  ا امــا 
اســت. قصــه  همــه  این هــا  داد،  ارایــه  گردشــگران 

دوره  افتتاحیــه  در  هافنــر«  هارولــد  »مارکــوس 
کــه بــا همــکاری دانشــگاه  هتلــداری و رســتوران داری 
شــد،  برگــزار  اصفهــان  دانشــگاه  در  اتریــش  مــدول 
حــوزه  در  انســانی  منابــع  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا 
کــرد: دانشــگاه مــدول، 108 ســال  گردشــگری اظهــار 

دارد. هتلــداری  زمینــه  در  تدریــس  ســابقه 
زمینــه  در  مطرحــی  کشــور  اتریــش  افــزود:  وی 
گردشــگری نیســت؛ امــا بیشــترین درآمــد را از ایــن 
باشــد  درآمــدزا  می توانــد  گردشــگری  دارد.  حــوزه 
کــه از نظــر محیطی، انســانی و جغرافیایی  درصورتــی 

گیــرد. انجــام  خوبــی  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
اینکــه  بیــان  بــا  اتریــش  مــدول  دانشــگاه  اســتاد 
گردشــگری  حــوزه  در  اصفهــان  داشــته های 
گردشــگر  کــه  شــگفت انگیز اســت، ادامــه داد: چیــزی 
بــا خــود می بــرد، مهــم اســت؛ بنابرایــن بایــد ببینیــم 
اقامــت  کــه  جایــی  در  خاطراتــی  چــه  گردشــگر  کــه 
کــرد:  اضافــه  هافنــر  می کنــد.  پیــدا  می گزینــد، 
صحبت هــای بســیاری دربــاره جاذبه هــای اصفهــان 
کیفیــت مناســب  گــر نتــوان خدماتــی با می شــود؛ امــا ا
گردشــگران ارایــه داد، این هــا همــه قصــه اســت. بــه 

گردشگری شکاف بین حوزه اجرایی و علمی در 
میــراث  کارشــناس  مصلحــی،  محســن  همچنیــن 
ــد  ــی بای ــای علم ــه در حوزه ه ــان اینک ــا بی ــی ب فرهنگ
کنیــم و بــا توســعه مرزهــای دانــش  بیشــتر فعالیــت 
گفــت:  برســیم،  مهــم  دســتاوردهای  بــه  بتوانیــم 
ــه  ک ــرمایه ای  ــر ارزش س گ ــانی، ا ــع انس ــت مناب مدیری
در دســت دارد را ندانــد، نمی توانــد از آن اســتفاده و 
کنــد. وی افــزود: بایــد دانــش علمــی  آن را مدیریــت 
ــش  ــه دان ک ــرا  ــم؛ چ کنی ــی  ــش تجرب ــن دان را جایگزی
کنــد. ســنتی نمی توانــد بــا زبــان روز دنیــا صحبــت 

کل ســابق میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  مدیــر 
گردشــگری اســتان اصفهــان ادامــه داد: هماهنگــی 
ــیار  ــان بس ــی در اصفه ــش خصوص ــت و بخ ــن دول بی
هماهنگــی  ایــن  اســتانی  هیــچ  در  و  اســت  عالــی 
همدلــی  بــا  بخــش  دو  هــر  کــه  چــرا  نــدارد؛  وجــود 
بــا  کار هســتند. مصلحــی  یکدیگــر در حــال انجــام 
می توانیــم  انســانی  منابــع  حــوزه  در  اینکــه  بیــان 
کــرد: متاســفانه  گام هــای بلندتــری برداریــم، اضافــه 
 در حوزه هــای تجربــی و دانشــگاهی فاصلــه بســیاری 

وجود دارد. 

گردشگری 

   معاون فرهنگی و تربیتی جامعه »المصطفی العالمیه«
 بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره بیــن المللــی قرآنــی در 30 
گلپایگانــی  کشــور جهــان، از تکریــم حضــرت آیــت اهلل صافــی 
ــر  ــرآن خب ــه ق ــد در زمین ــع تقلی ــن مرج ــات ای ــل خدم ــه دلی ب
داد.نشســت خبــری بیســت و یکمیــن جشــنواره بیــن المللی 
قرآنــی و حدیثــی »المصطفــی« در ســالن جلســات جامعــه 

المصطفــی العالمیــه در قــم برگــزار شــد.
تربیتــی  فرهنگــی  معــاون  کری  شــا رضــا  االســالم  حجــت 
جامعــه »المصطفــی« در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه هم زمانی 
برگــزاری ایــن جشــنواره بــا دهــه مبــارک فجــر گفــت: در حالی 
ــت،  ــی رف ــردم م ــی م ــی در زندگ ــوی فراموش ــه س ــرآن ب ــه ق ک
کــرد و ایــن مســئله را نشــان داد  امــام خمینــی)ره( آن را احیــا 
کریــم محقــق می شــود و مــا مدیــون  کــه اســرار الهــی در قــرآن 

امــام راحــل هســتیم.
وی افــزود: در نامــه مقــام رهبــری بــه جوانــان غربــی نیــز 
نشــان  ایــن  و  اســت  شــده  کیــد  تا قــرآن  بــه  مراجعــه  بــه 
کــه قــرآن منبــع اصلــی زندگــی انســان بــه شــمار  می دهــد 
نام گــذاری  بــه  اشــاره  بــا  کری  شــا االســالم  می آید.حجــت 
بــه »عقالنیــت دینــی و جاهلیــت مــدرن«  ایــن جشــنواره 
کــرد: داعشــی ها هــم اهــل قــرآن هســتند و ممکــن  تصریــح 
کننــد؛ امــا آنچــه بــه دنبــال  اســت بــه زیبایــی قــرآن را تــالوت 

کــه عقــل بــه عنــوان آنچــه خداونــد  آن هســتیم ایــن اســت 
باشــد.  قرآنــی  حقایــق  کاشــف  بایــد  اســت،  کــرده  الهــام 
بیــان  بــه  »المصطفــی«  جامعــه  فرهنگی تربیتــی  معــاون 
اهــداف جشــنواره پرداخــت و اظهــار داشــت: ارتقــا و تعمیــق 
فضــای انــس بــا قــرآن و حدیــث و ادعیــه در میــان مخاطبان 
دســتاوردهای  معرفــی  جهــان،  سراســر  در  المصطفــی 
حدیــث،  و  قــرآن  زمینــه  در  المصطفــی  ظرفیت هــای  و 
شناســاندن نخبــگان ممتــاز قرآنــی بــه جهانیــان و مشــارکت 

طــالب ســطح مقدمــات از اهــداف برگــزاری جشــنواره بــه 
ــد. ــی آی ــمار م ش

کننــدگان در ایــن جشــنواره  وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت 
ــان دوران تحصیــل در جامعــه المصطفــی  ــا پای ــد ت می توانن
کامــل حفــظ و تفســیر قــرآن را بگذارننــد، ادامــه  یــک دوره 
گرفتــه  نظــر  در  جشــنواره  ایــن  در  نیــز  زبانــی  تنــوع  داد: 
کــه مــا بالــغ بــر 60 نمایندگــی در جهــان  شــده اســت؛ چــرا 
داریــم و بــه زبــان هــای مختلــف ایــن جشــنواره را برگــزار 

نمایــش  بــه  کری  شــا االســالم  حجــت  کــرد.  خواهنــد 
دیگــر  اهــداف  از  را  حدیــث  و  قــرآن  الگوهــای  گذاشــتن 
گذشــته از  کــرد: در ســال هــای  کیــد  جشــنواره دانســت و تا
الگوهــای قرآنــی نظیــر حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی و 
حجت االســالم و المســلمین قرائتــی بهره بردیــم و امســال 
گلپایگانــی  نیــز در نظــر داریــم از حضــرت آیــت اهلل صافــی 
آشــنا  بیشــتر  الگوهــا  ایــن  بــا  طلبه هــا  تــا  کنیــم  تکریــم 
قــرآن و حدیــث جامعــه کل  اســدی مدیــر   شوند.حســین 
 المصطفــی العالمیــه و رییــس ســتاد جشــنواره بیــن المللــی 
قرآنــی ایــن جامعــه نیــز بــه تشــریح برنامه هــای جشــنواره 
بــا  امــروز  از  جشــنواره  برنامه هــای  گفــت:  و  پرداخــت 
ــظ و  ــی حف ــی مهارت افزای کارگاه ــی و  ــاح دوره تخصص افتت
ــای  ــه آموزش ه ــرآن در موسس ــتادان ق ــور اس ــا حض ــالوت ب ت
کوتاه مــدت آغــاز شــده اســت. وی تحلیــل لحــن متســابقین 
کننــدگان را یکــی دیگــر از برنامه هــای ایــن  از ســوی شــرکت 
کــرد و خاطــر نشــان ســاخت: مرحلــه  جشــنواره توصیــف 
سه شــنبه و  دوشــنبه  روزهــای  شــفاهی  بخــش   نهایــی 
 12 و 13 بهمــن در مجتمــع امــام خمینــی برگــزار و اختتامیــه 
نیــز در روز 14 بهمــن پــس از نمــاز مغــرب و عشــا در ســالن 
قــدس مجتمــع امــام خمینــی قم، بــا حضور شــخصیت های 

کشــور و حوزه هــای علمیــه برگــزار خواهــد شــد.  مختلــف 

کشور  برگزاری جشنواره »المصطفی« در 30 

گلپایگانی   تجلیل از خدمات قرآنی آیت اهلل صافی 

در زمان بنــدی اعــالم شــده در آیین نامــه بیســت و یکمیــن 
زمــان  بهداشــت،  وزارت  عتــرت  و  قــرآن  جشــنواره  دوره 
برگــزاری مرحلــه کشــوری این جشــنواره دهه ســوم مردادماه 

اعــالم شــده اســت.
بــا ابــالغ آیین نامــه بیســت و یکمیــن دوره 
ــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت،  جشــنواره ق
گذشــته بــه تمامــی دانشــگاه های  در هفتــه 
کشــور، زمان بنــدی برگــزاری  علــوم پزشــکی 
مراحــل مختلــف ایــن جشــنواره ابــالغ شــده 
اســت. بــر همیــن اســاس ثبــت نــام بــرای 
کــه در بیســت و  حضــور در ایــن جشــنواره 

ــده، از روز  8  ــدی ش ــبتا ج ــرات نس ــار تغیی ــن دوره دچ یکمی
بهمن مــاه آغــاز خواهــد شــد و تــا 15 اســفندماه ادامــه خواهــد 
ج شــده در آیین نامــه ایــن  داشــت. بــر اســاس مــوارد منــدر
مســابقات، دبیــر  بیســت و یکمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت 
وزارت بهداشــت نیــز تــا پایــان بهمن مــاه معرفــی خواهــد 

شــد.
کــه مرحلــه مقدماتــی  مرحلــه دانشــگاهی ایــن مســابقات 
کــه تعریــف شــده  محســوب می شــود نیــز، بــر اســاس زمانــی 
ــن  ــود؛ همچنی ــد ب ــال 1395 خواه ــت ماه س ــت اردیبهش اس
دانشــگاه ها یــک مــاه قبــل از برگــزاری مرحلــه 
بــرای  را  آموزشــی  دوره هــای  دانشــگاهی 
کــرد. مرحلــه  شــرکت کنندگان برگــزار خواهنــد 
ســوم  دهــه  نیــز  مســابقات  ایــن  کشــوری 
مردادمــاه بــا حضــور افــرادی کــه حدنصاب های 
شــد.  خواهــد  برگــزار  کرده انــد،  کســب  را  الزم 
کشــوری ایــن جشــنواره  هنــوز میزبــان مرحلــه 
مشــخص نشــده اســت.همچنین زمــان درنظرگرفتــه شــده 
فنــاوری،  پژوهشــی،  بخش هــای  بــه  آثــار  ارســال  بــرای 
ــاه  ــم تیرم ــا پنج ــر ت کث ــز حدا ــی نی کتابخوان ــری و  ــی، هن ادب
گرفتــه شــده اســت. داوری آثــار دریافــت شــده  1395 در نظــر 

گرفــت. نیــز در همیــن مــاه انجــام خواهــد 

نگاهی به زمان بندی جشنواره قرآنی وزارت بهداشت    

کشوری جشنواره قرآن و عترت در اواخر مرداد 95 برگزاری مرحله 
امــام  آرمان هــای  بــا  قرآنــی  فعــاالن  میثــاق  تجدیــد  مراســم 
گل و قرائــت فاتحــه بــه  راحــل صبــح دیــروز بــا اهــدای تــاج 
مطهــر  حــرم  در  اســالمی  جمهــوری  بنیانگــذار  پرفتــوح  روح 
امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد. مراســم تجدیــد میثــاق فعــاالن 
ــاه  ــروز، 10 بهمن م ــح دی ــل صب ــام راح ــای ام ــا آرمان ه ــی ب قرآن

روح  بــه  فاتحــه  نثــار  و  گل  تــاج  اهــدای  بــا 
پرفتــوح بنیانگــذار جمهــوری اســالمی و البتــه 
بــه فاصلــه دو روز تــا آغــاز دهــه فجــر برگــزار 
کــه بــا حضــور باشــکوه  شــد. در ایــن مراســم 
قرائــت  از  پــس  شــد  برگــزار  قرآنــی  فعــاالن 
کمیتــه  زیارت نامــه حضــرت امــام)ره(، بیانیــه 
گرامیداشــت دهــه فجــر توســط  قــرآن ســتاد 

کشــورمان قرائــت شــد.  محمد رضــا پورمعیــن، فعــال قرآنــی 
در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت: بی تردیــد رهایــی امــت 
اســالمی از بنــد طاغــوت و دســت یابی بــه ســرافرازی و عزتــی 
کم ســابقه در مقاطــع و برهه هــای مهــم تاریخــی و تــداوم آن 

کلمــه و مجاهــدت و  در آینــده مرهــون انگیــزه الهــی ، وحــدت 
گاهــی  جانفشــانی بی دریــغ آحــاد مــردم و پیــروی و تــوأم بــا آ
و بصیــرت آن هــا از ولــی فقیــه بــوده و خواهــد بــود. در ادامــه 
ایــن مراســم نیــز فعــاالن قرآنــی کشــورمان نیــز بــا نثــار فاتحــه بــه 
روح بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران بــا آرمان هــای آن امــام 
کردنــد.از نــکات حایــز اهمیــت  تجدیــد بیعــت 
ایــن مراســم حضــور خــوب مســئوالن ســازمان ها 
کشــور و پیشکســوتان فعــال  و نهادهــای قرآنــی 
در عرصــه قــرآن بــود.  در ایــن مراســم می تــوان 
ــی  ــورای عال ــی از ش کارکنان ــران و  ــور مدی ــه حض ب
ــو قــرآن،  قــرآن، ســازمان دارالقــرآن الکریــم، رادی
مرکــز قــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت، معاونــت 
قــرآن و عتــرت وزارت ارشــاد، شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی، 
شــبکه  کشــور،  دانشــگاهیان  قرآنــی  فعالیت هــای  ســازمان 
کشــور،  مردمــی  و  قرآنــی  موسســات  اتحادیــه  ســیما،  قــرآن 

کــرد. اتحادیــه تشــکل های قــرآن و عتــرت و ... اشــاره 

معارف و گردشگری یکشنبه      11 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 81 تجلیل از خدمات قرآنی آیت اهلل صافی گلپایگانی  ســـــال دوم                ݡسݒ

با حضور مسئوالن سازمان ها و نهادهای قرآنی

تجدید میثاق فعاالن قرآنی با آرمان های امام راحل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  حشمتی   خاطره  521/94خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه به طرفیت میترا سیمی تقدیم نموده است .مورخه 95/1/18 ساعت 4/5تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 31379/م الف مدیر 

دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1860/94خواهان مصطفی شایان جزی  دادخواستی مبنی 
بر:الزام به انتقال سند به طرفیت خدا داد کریمی بابا احمدی فرزند عبداله تقدیم نموده 
است .مورخه 94/12/24 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 31381/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 

دوشورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ رای
کالسه پرونده: 768/94 شماره دادنامه : 1092 مورخ 20-10-94 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن عباسی نشانی: اصفهان – خ 
جهاد-خ صارمیه- قرض الحسنه امام حسن مجتبی خوانده: علی نصر اصفهان نشانی 
: مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به تاریخ 
94/10/2 شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل ، 
پرونده کالسه.............. مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: )) رای شورا(( در خصوص 
دعوی آقای محسن عباسی به طرفیت آقای علی نصر اصفهانی به خواسته مطالبه 
مبلغ بیست میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره993849مورخ 94/6/28 بانک 
تجارت به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه ، باتوجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد 
و اینکه خوانده علیر غم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
و مدرک ودفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش بعمل نیاورده ، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198- 519- 515- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفت هزار ریال 
و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک )          ( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان میباشد. 
شماره : 31382/ م الف 

قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 94-1600خواهان مهدی بهارلو  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت مهدی لب خندان تقدیم نموده است .مورخه 94/12/22 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 31384/م الف مدیر 

دفتر شعبه 6 مجتمع شماره دوشورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام:میالد نام خانوادگی : صیامی نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم 
له: نام :سعید نام خانوادگی: فاطمی زاده نشانی محل اقامت : اصفهان – خ کاوه – خ 
برازنده – خ صفایی – کوچه 10 مجتمع روز پالک 21محکوم به به  موجب رای شماره 238 
تاریخ 94/3/31حوزه 29شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ /11/200/000 ریال بابت اصل خواسته و /160/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 922016/097738 مورخ 94/1/23 
تا تاریخ و صول در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االاجرا شماره : 31385/م الف 

دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ رای
 کالسه پرونده: 291/94 شماره دادنامه : 494 مورخ 94/7/29 مرجع رسیدگی : شعبه 16 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا مشهدی رنانی نشانی: اصفهان رهنان 
خ ابوذر اسپرت ورزشی زاهد خوانده: صدیقه وارثی نشانی : مجهول المکان خواسته 
: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک ملی به شماره 789323 و به 
انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت بصدور رای می نماید. )) رای قاضی شورا(( دعوی علیرضا مشهدی رنانی 
بطرفیت صدیقه وارثی بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک شماره 789323 
مورخ 94/2/30 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی- باتوجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه و به خواسته دارد و اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198و 519و 
522 قانون آئین  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 265/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تا خیر 
و تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره: 31386/ م الف قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام:احمد نام خانوادگی : مهوری نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم 
له: نام :اصغرکریمی نشانی محل اقامت : اصفهان – زینبیه –دارک کوی طالب پ 

22 محکوم به به  موجب رای شماره 630تاریخ 94/7/30حوزه 24شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و 
چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 155000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تسلیم دادخواست . 94/6/21 تا تاریخ وصول آن که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرا می باشد شماره: 

31388/ م الف شعبه 24 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

آ گهی ابالغ 
شماره   9409986825300723 پرونده:  شماره   9410106825308962  : ابالغیه  شماره 
بایگانی شعبه: 940813 تاریخ تنظیم: 1394/11/06 خواهان /شاکی محمد بخشنده 
دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم غالمرضا مزینی به  خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی و حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع  در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان –ارجاع و به کالسه 9409986825300723ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/01/30 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره: 31502/ م الف مدیر 
دفتردادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- اسماعیل 

صادقی هاردنگی

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: 1- زهرا متولد 42 2- زهرا متولد 46 3- ثریا 4- رضا 5- احمد رضا نام خانوادگی : همگی 
ذوالفقاری عاشق آبادی  نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام 
:علیرضا نام خانوادگی : حاتمیان نشانی محل اقامت : اص–گزبر خوار – خ ابوریحان جنب 
استخر صفا پ 2 محکوم به به  موجب رای شماره 540تاریخ 94/7/13حوزه 24شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : صورت تضامنی به حضور 
دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی به مقدار 1/1 سهم مشاع ازبیست وهشت یک 
سوم سهم از 85 سهم مشاع ) 29 حبه( از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 64 اصلی بخش 
14 ثبت اصفهان مزرعه رحیم آباد به نام خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا 

در حق دولت شماره: 31393/ م الف شعبه 24 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: 1- زهرا 2- زهرا 3- ثریا 4- رضا 5- احمد رضا نام خانوادگی : همگی ذوالفقاری عاشق 
آبادی  نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام :علیرضا نام 
خانوادگی : حاتمیان نشانی محل اقامت : اص–گزبر خوار – خ ابوریحان جنب استخر صفا 
پ 2 محکوم به به  موجب رای شماره 531تاریخ 94/7/13حوزه 24شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : صورت تضامنی به حضور دریکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک طالق از 24 
طالق ششدانگ مزرعه حسین آباد – عاشق آباد از پالک ثبتی 65 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان بنام خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر حق اال جراء در حق دولت . 

شماره: 31394/ م الف شعبه 24 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مجتبی نام خانوادگی : ملکیان نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :اصغرنام خانوادگی کریمی نشانی محل اقامت : زینبیه – دارک – کوی 
طالب پ 27 محکوم به به  موجب رای شماره631تاریخ 94/7/30حوزه 24شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تسلیم دادخواست 94/6/21 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام و همچنین پرداخت 
نیم عشر حق االجرا در حق دولت. شماره: 31395/ م الف شعبه 24 مجتمع شماره دو 

شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420351300501 شماره پرونده: 940998351300468 شماره بایگانی 
شعبه : 940482تاریخ تنظیم: 1394/11/07 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : رسول نام خانوادگی : نیلوفری اصفهانی نام پدر : رضا نشانی: استان اصفهان 
–شهرستان سمیرم – سمیرم – خ امام خمینی- کوی شهید محمدی پ 15 با تلفن 
همراه 09129424131 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: غالمرضا نام 
خانوادگی: رضائی کمال آباد نام پدر: - نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده ی قائم 
مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه نام : فاطمه نام خانوادگی: غفوری باغ ابریشمی 
نام پدر: حسین نشانی: اصفهان –خ شمس آبادی- بین چهارراه عباس آباد و چهارراه 
قصر- مجتمع قمر الدوله – ط 3 – واحد 313 نوع رابطه وکیل محکوم له/ محکوم لهم 
بتول نیلوفری اصفهانی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 9410090351303171و شماره دادنامه مربوطه 9409970351301181 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/960/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم 
به برعهده محکوم علیه است ) حکم غیابی( – فریبا شریعتی محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
 شماره: 31444/ م الف

مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



که جهان  اعداد شگفت انگیزی 
گرفته است!   بر پایه آن ها شکل 

گــر هــر  کــه ا جهــان بــر پایــه  شــش عــدد بنــا نهــاده شــده اســت 
ــاوت  ــز متف ــه مقــدار بســیار ناچی ــدام از ایــن اعــداد حتــی ب ک

کنــون نــه جهانــی وجــود نداشــت و نــه بشــری. بودنــد، ا
انگلســتان و  لــرد مارتیــن رییــس ستاره شــناس ســلطنتی 
کتــاب خــود فقــط 6 عــدد  را  کمبریــج، در  اســتاد دانشــگاه 
کــه تنظیــم دقیــق جهــان )بــر پایــه ایــن اعــداد(  آورده اســت 
کــه حیــات در آن امکان پذیــر باشــد، تصادفــی  گونــه ای   بــه 

نیســت.
: N عدد

کــه بــا قــدرت نیــروی  عــدد N برابــر اســت بــا 10 بــه تــوان 36 
گرانــش برابــر اســت. ایــن عــدد  الکتریکــی تقســیم بــر قــدرت 
گــر  گرانــش تــا چــه حــد ضعیــف اســت. ا نشــان می دهــد 
کمتــر بــود، آن گاه ســتارگان نمی توانســتند  عــدد N از ایــن 
ایجــاد  بــرای هم جوشــی  زیــاد  کــم شــوند و دماهــای  مترا
کننــد؛ بنابرایــن ســتارگان دیگــر نمی درخشــیدند و ســیارات 
گرانــش حتــی  گــر  درون ســیاهی ســردی فــرو می رفتنــد؛ امــا ا
گــرم می شــدند و  ذره ای قوی تــر بــود، ســتارگان بســیار ســریع 
کــه حیــات هرگــز  ســوخت خــود را چنــان ســریع می ســوزاندند 

فرصــت آغــاز پیــدا نمی کــرد.
عدد اپسیلون:

ایــن عــدد برابــر بــا 0007/ اســت. اپســیلون مقــدار نســبی 
کــه در انفجــار بــزرگ از طریــق هم جوشــی  هیدروژنــی اســت 
گــر ایــن عــدد بــه جــای 0007/ بــه هلیــوم تبدیــل می شــود. ا
عــدد  0006/ بــود، باعــث تضعیف نیروی هســته ای می شــد 
یکدیگــر  بــه  نوترون هــا  و  پروتون هــا  ترتیــب  ایــن  بــه  و 
کــه )دارای یــک پروتــون و  وابســته نمی شــدند و دوتریــوم 
یــک نوتــرون( اســت، نمی توانســت شــکل بگیــرد؛ بنابرایــن 
عناصــر ســنگین تر هرگــز در ســتاره ها بــه وجــود نمی آمدنــد. 
کل  همچنیــن، اتم هــای بــدن مــا هرگــز شــکل نمی گرفــت و 
جهــان بــه هیــدروژن تبدیــل می شــد. جالبــه نــه؟! حــال، 
گــر اپســیلون برابــر 0008/ بــود، آن گاه هم جوشــی چنــان  ا
کــه هیــچ هیدروژنــی از انفجــار  گرفــت  ســریع صــورت مــی 
کــه  بــزرگ باقــی نمی مانــد و امــروزه ســتاره ای وجــود نداشــت 

بــه ســیارات انــرژی بدهــد.
:Q عدد 

مــوج  ریــز  تابــش  در  مــوج  اختــاالت  دامنــه   عــدد،  ایــن 
گــر ایــن  پس زمینــه اســت کــه برابــر بــا 10 بــه تــوان 5- اســت. ا
کوچک تــر از ایــن بــود، آن گاه جهــان بــه شــدت  کمــی  عــدد 
کــه  گاز و غبــار بــود  یکنواخــت می شــد و تــوده  بی جانــی از 
کهکشــان ها و ســتاره های امــروزی در نمــی  هرگــز بــه شــکل 
آمــد. در ایــن صــورت جهــان یکنواخــت، بی معنــی و عــاری 
ایــن  از  بزرگ تــر  عــدد  ایــن  گــر  ا حــال،  می شــد؛  حیــات  از 
مقــدار بــود، آن گاه در تاریــخ جهــان مــاده زودتــر بــه شــکل 
کــم  تبدیــل می شــد. کهکشــانی مترا ســاختارهای بــزرگ ابــر 

 عدد امگا:
گــر امــگا از ایــن  ایــن عــدد چگالــی نســبی جهــان اســت؛ ا
کوچک تــر بــود، جهــان بســیار ســریع  کــه هســت،  رقمــی 
گــر امــگا خیلــی بزرگ تــر از ایــن  منبســط و ســرد می شــد؛ ولــی ا
کنــد از  رقــم بــود، جهــان قبــل از اینکــه فرصــت حیــات پیــدا 

هــم فــرو می پاشــید.
عدد الندا:

النــدا عــدد ثابــت کیهانــی اســت کــه ســرعت جهــان را تعییــن 
ــود  ــر ب ــی بزرگ ت کم ــدار  ــه مق ــا ب ــدد تنه ــن ع ــر ای گ ــد. ا می کن
کــرد، جهــان از هــم  کــه ایجــاد مــی  گرانشــی  بــا نیــروی ضــد 
می پاشــید. یعنــی بــا ســرعت تمــام بــه حالــت انجمــاد بــزرگ 
کــه در نتیجــه حیــات را غیــر ممکــن می کــرد؛ فــرو می رفــت 

کمتــر از  کیهانــی عــددی منفــی و  گــر ایــن عــدد ثابــت  امــا ا
کــم می شــد و قبــل  ایــن رقــم بــود، جهــان بــه شــدت مترا
بــزرگ فروپاشــی  دچــار  بگیــرد،  شــکل  حیــات  اینکــه   از 

 می شد.
 

کوتاه، مغز   خواب 
سالمندان را پیرتر می کند

در  دوک  دانشــگاه  پزشــکی  مرکــز  محققــان 
کــی  کــه حا ســنگاپور بــه شــواهدی دســت یافته انــد 
کوتاه تــر  از آن اســت هرچــه میــزان خــواب ســالمندان 
باشــد، مغــز آن هــا زودتــر ســیر پیــری را طــی می کنــد.
ابتــا  نشــان گر  مغــزی«  »بطــن  وســعت  افزایــش 
بیماری هایــی  آن  دنبــال  بــه  و  شــناختی  زوال  بــه 
از  پیــش  امــا  می شــود؛  محســوب  آلزایمــر  نظیــر 
کم خوابــی  نقــش  بــر  مطالعــه ای  تحقیــق،  ایــن 
نگرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد  نشــان گر  ایــن   بــر 

بود.
ســالمند  مغــز 66  ابتــدا حجــم  پژوهــش  ایــن  طــی 
گیــری شــد.  ــدازه  چینــی تحــت اســکن های MRI ان
ســپس هــر دو ســال، تســت های ارزیابــی عصبــی و 
عملکــرد شــناختی انجــام شــد.طی ایــن مــدت نیــز 
می شــد؛  ثبــت  نیــز  ســالمندان  ایــن  خــواب  میــزان 
کمــی  ســاعات  کــه  افــرادی  مــی داد  نشــان  نتایــج 
افزایــش  بودنــد،  داده  اختصــاص  خــواب  بــرای 
ضعــف  نهایتــا  و  بیشــتر  مغــزی«  »بطــن  وســعت 
عملکــرد شــناختی بیشــتری را از خــود نشــان دادنــد.
ــم  ــه ه ــاختار ب ــار س ــه ای از چه ــن مغــزی مجموع بط
مغــزی نخاعــی  مایــع  از  کــه  اســت  مغــز  در  مرتبــط 
نخاعــی طنــاب  مرکــزی  مجــرای  تــا  و  شــده    پــر 

 ادامه می یابد.
شــده  منتشــر   »Sleep« مجلــه  در  پژوهــش   ایــن 

است.

تکنولوژی و علم

درخت بید یا آسپرین:
 کدام را انتخاب کنیم؟

پوســت درخــت بیــد خواصــی مشــابه بــا پســرعموی تجــاری 
خــود، یعنــی آســپرین دارد. بــا ایــن حال ایــن درمان طبیعی 
اینکــه  جملــه  از  دارد؛  آســپرین  بــه  نســبت  نیــز  مزایایــی 
ــا  برخــاف آســپرین بــه مخــاط معــده آســیب نمی رســاند؛ ب
کنــد  و احتمــال  ایــن حــال آســپرین می توانــد خــون را رقیــق 
امــا پوســت درخــت  کاهــش می دهــد؛  را  بــروز لختــه هــا 
بیــد چنیــن خاصیتــی نــدارد؛ بنابرایــن شــما نمی توانیــد بــه 
کــه قبــل از مصــرف هــر  ــد و الزم اســت  خوددرمانــی بپردازی
گیاهــی نظــر پزشــکتان را جویــا  نــوع داروی شــیمیایی و 

شــوید.
«« خواص درمانی برگ بید

 می تــوان از پوســت درخــت بیــد بــرای مقابلــه بــا ســردرد، 
کــرد. کمــری و آرتــروز اســتفاده  دردهــای 

 ««محققان چه می گویند؟
کــه در ســال 2000 انجــام شــده اســت،  نتایــج پژوهشــی 
کمــردرد رنــج می بردنــد و  کــه از  نشــان می دهــد افــرادی 
گــرم عصــاره پوســت درخــت بیــد مصــرف  روزانــه 240 میلــی 
کــرده  کــه دارونمــا دریافــت  کرده انــد، در مقایســه بــا افــرادی 
بودنــد، بیشــتر از مصــرف ایــن عصــاره رضایــت داشــتند 
پیــدا  تســکین  چشــمگیری  طــور  بــه  هــا  آن  کمــردرد  و 
گــروه بین المللــی از  کــرده اســت. در ســال 2012 نیــز، یــک 
محققــان آلمانــی و انگلیســی روی مکانیســم تاثیــر پوســت 
انجــام  را  بررســی هایی  آرتــروز  بهبــود  در  بیــد  درخــت 
گیــاه  کنش هــای بیوشــیمیک ایــن  دادنــد. محققــان بــر  وا
کــه  کردنــد  بررســی های دقیقــی انجــام دادنــد و مشــاهده 
کاژن ســازی  عصــاره پوســت درخــت بیــد، باعــث افزایــش 
کــه در طــول پیشــرفت بیمــاری از بیــن رفتــه اســت  می شــود 
و همچنیــن می توانــد التهــاب و دردهــا را تســکین دهــد.

««عوارض احتمالی درخت بید
کــه داروهــای گیاهی بــدون عوارض  همیشــه یادتــان باشــد 
گیــاه می تواند  نیســتند. اســتفاده زیــاد و بیــش از انــدازه ایــن 
گوارشــی  کنش هــای آلرژیــک یــا مشــکات  باعــث بــروز وا
کــه  اســت  گیاهانــی  معــدود  از  یکــی  ســفید،  بیــد  شــود. 

کاهــش میــل جنســی شــود. ممکــن اســت باعــث 
مناســب  افــرادی  چــه  بــرای  بیــد  درخــت  ««پوســت 

؟ نیســت
عصــاره  از  نبایــد  داریــد،  حساســیت  آســپرین  بــه  گــر  ا
ــن  ــرف ای ــراد مص ــی اف ــد. در برخ کنی ــتفاده  ــد اس ــت بی درخ
عصــاره باعــث بــروز خســتگی، حالــت تهــوع و ســیاه شــدن 
ــد  ــادی مانن ــای ضدانعق ــما داروه ــر ش گ ــود. ا ــوع می ش مدف
وارفاریــن مصــرف می کنیــد نیــز، بایــد از عصــاره درخــت بیــد 
ــت؛  ــاد اس ــد زی ــت بی ــاره درخ ــن عص ــزان تانی ــد. می بپرهیزی
بنابرایــن امــکان دارد در برخــی افــراد باعــث ایجــاد حالــت 

ــود. ــوع ش ته

خواص چای زالزالک

کــه  * چــای زالزالــک آرام بخــش اســت؛ بنابرایــن افــرادی 
مکــرر  انقباضــات  دچــار  یــا  می برنــد   رنــج  بی خوابــی  از 
عضانــی می شــوند، بهتــر اســت ایــن نوشــیدنی را بیشــتر 
کننــد. کار خــود  مصــرف و آن را جایگزیــن چــای در محــل 
بــرای  را  خطــر  کمتریــن  خوش عطــر،  دم نــوش  ایــن   *
افزایــش  از  کــه  افــرادی  بــرای  و  دارد  مصرف کننــدگان 

اســت. مفیــد  می برنــد،  رنــج  فشــارخون 
از  کــه  افــرادی  بــرای  زالزالــک  چــای  منظــم  مصــرف   *
بیماری هــای قلبــی رنــج می برنــد نیــز، مفیــد اســت و بــه 

می کنــد. کمــک  قلــب  بــه  خون رســانی  بهبــود 
زالزالــک  چــای  کــه  اســت  ایــن  بیان گــر  پژوهش هــا   *
تقویت کننــده موثــری بــرای قلــب اســت؛ از همیــن رو بــه 
بهبــود بی نظمی هــای ضربــان قلــب و بســیاری از اختــاالت 

کمــک می کنــد. مربــوط بــه آن 
* تقویــت عضــات عــروق، کاهــش احتمــال تشــکیل لختــه 
و پیشــگیری از ســکته قلبــی، از دیگــر خــواص ایــن میــوه 

کــرده زالزالــک نســبت داده می شــود. کــه بــه دم  اســت 
*مصــرف روزانــه یــک فنجــان چــای زالزالــک، بــدن را در 
کنتــرل دلواپســی ها  برابــر تنــش هــای روحــی مقــاوم و بــه 

کمــک می کنــد.
گــوارش نیــز  * چــای زالزالــک در تنظیــم عملکــرد دســتگاه 
کلســترول خــون، بــه  موثــر اســت و عــاوه بــر تنظیــم میــزان 
کمــک می کنــد؛ در واقــع  کاهــش عایــم بیمــاری اســهال 

میــوه زالزالــک بســیار قابــض اســت.
کســیدان های فــراوان موجــود در چــای زالزالــک،   * آنتی ا
بــدن را در برابــر رادیکال هــای آزاد مقــاوم می کنــد و احتمــال 
آســیب در برابــر ســموم محیطــی را از جملــه دود ســیگار، 
دیگــر  و  خورشــید  بنفــش  مــاورای  اشــعه  هــوا،  آلودگــی 

می دهــد. کاهــش  مضــر  اشــعه های 
* زالزالــک ضــد اســکلروز اســت و مصــرف آن بــرای تقویــت 

معــده بســیار مفیــد اســت.

سالمت

گلوله جهان مرگبارترین 

تغییــر  کــه  سالهاســت  گلوله هــا  فنــاوری 
شــرکت  یــک  امــا  اســت.  نکــرده  جــدی 
تولیــد  را  گلولــه  ای  حــاال  مهمــات  ســاخت 
ســاح های  گلولــه  مرگبارتریــن  کــه  کــرده 

می شــود.  شــناخته  کمــری 
 RIP (Radically( ــه  موســوم بــه گلول ایــن 
هنــگام  در   invasive projectile
چندیــن  صــورت  بــه  هــدف  بــا  برخــورد 
جــدی  آســیب  و  می شــود  بــاز  شــاخه ای 
کامــا مشــخص  وارد می کنــد. ایــن مســئله 

 است.
در  کــه  گلولــه  ایــن  مکانیــزم  خاطــر  بــه   
دچــار  شــخص  می شــود  دیــده  تصاویــر 
کثــر  ا در  کــه  می شــود  عمیقــی  زخم هــای 
ایــن  تولیــد  بــود.  خواهــد  مرگبــار  مــوارد 
نیروهــای  بــرای  شــاید  چنــد  هــر  گلولــه 
انتقادهــای  بــا  امــا  باشــد  مفیــد  نظامــی 
شــدیدی هــم روبــه رو شــده اســت. منتقــدان 
کنونــی  دنیــای  در  کــه  دارنــد  اعتقــاد 
تســلیحات  تولیــد  دنبــال  بــه  نبایــد  دیگــر 
دارنــد وجــود  کنــون  ا کــه   مرگبارتــری 

 رفت. 

عکس نوشت

در انتخــاب هــر وســیله رعایــت نکاتــی الزم اســت. بهتــر 
کــه می خواهیــد بخریــد،  اســت در بــاره مــورد نــوع لوســتری 
کنیــد و میــزان نــور  کــه می خواهیــد آن را نصــب  جایــی 
کنیــد. در همیــن راســتا  مــورد نیــاز اطاعاتــی جمــع آوری 
گــر شــما نیــز قصــد داریــد لوســتری مناســب بــرای فضــای  ا
کار بــه  کنیــد، ابتــدا پیــش از هــر  مدنظرتــان در خانــه تهیــه 

کنیــد: نــکات زیــر توجــه 
««کدام اتاق نیاز به لوستر دارد؟

نــور  بــه میــزان مشــخصی  کــه هــر فضایــی  از آن جایــی 
نیــاز دارد، آویختــن لوســترهایی بــا شــاخه های متعــدد و 
درنتیجــه المپ هــای زیادتــر از مقــدار مــورد نیــاز نــه تنهــا 
غیرضــروری، بلکــه مــازاد اســت؛ بنابرایــن مجبــور خواهیــد 
کــه ایــن  کنیــد  بــود المــپ برخــی از شــاخه ها را خامــوش 
موضــوع از زیبایــی لوســتر شــما می کاهــد. بهتــر اســت بــرای 
کمتــر  کوچک تــر لوســتر هایی را بــا شــاخه های  اتا ق هــای 
کنیــد. تعییــن محــل نصــب لوســتر نیــز از اهمیــت  انتخــاب 
ــب  ــل نامناس ــاب مح ــرا انتخ ــت؛ زی ــوردار اس ــژه ای برخ وی
اتــاق را بــه هــم بزنــد، بلکــه  می توانــد نــه تنهــا ترکیــب 
ــد. ــه چشــم نیای ــز ب باعــث شــود زیبایــی و ارزش لوســتر نی

کــردن  روشــن  بــرای  و  پذیرایــی  اتــاق  در  را  لوســتر  گــر  ا
حاصــل  اطمینــان  می بریــد،  کار  بــه  اســتیل  مبلمــان 
تمــام  آن،  از  حاصــل  نــور  شــعاع های  کــه  کنیــد 
میــزان  یــک  بــه  و  دربربگیــرد  را  مبلمــان   قطعــات 

روشن کند.
««خانه شما سنتی است یا مدرن؟

کــه بــه هنــگام انتخــاب لــوازم دکوراســیون  همــان طــور 
نظــر  در  را  ســبک  و  مــدل  لحــاظ  بــه  آن هــا  هماهنگــی 
می گیریــد، در هنــگام خریــد لوســتر نیــز بــه ایــن موضــوع 
کامــا  کنیــد؛ بــه عنــوان مثــال در یــک فضــای  بایــد توجــه 
کاری  کریســتالی  مــدرن، آویختــن لوســتری بــا آویزهــای 
محیطــی  دکوراســیونی  لحــاظ  بــه  و  اســت  نامناســب 

مــی آورد. بــه وجــود  را  ناهماهنــگ 

راهنمای خرید لوستر
فرش هــا  عمــر  طــول  افزایــش  و  نگهــداری  بــرای 

بدهیــد: انجــام  بایــد  را  کارهایــی 
محکم روی فرش نکشید

بــا خشــونت روی  لــک شــد،  فــرش  کــه روی  زمانــی 
فــرش  گره هــای  شــدن  بــاز  باعــث  زیــرا  نکشــید؛  آن 
اســت،  شــده  لــک  فــرش  روی  کــه  زمانــی  می شــود. 
می خواهیــد بــا خشــونت تمــام روی آن بکشــید؛ امــا 
کــرد  کمکــی بــه شــما نخواهــد  کار  بایــد بگویــم ایــن 
می رســاند.  آســیب  فرشــتان  بــه  تنهــا  حقیقــت  در  و 
هــم  بــه  کــه  اســت  شــده  بافتــه  پــودی  و  تــار  فــرش 
تاب خورده انــد تــا مقاومــت آن زیــاد شــود. ســپس ایــن 
تاب هــا بــا حــرارت در هــم قفــل  شــده اند. بــا محکــم 
کشــیدن روی فــرش باعــث می شــوید ایــن قفل هــا بــاز 
کــه در هــم تابیــده شــده اند، جــدا شــود.  و تــار و پودهــا 
کار باعــث می شــود در ظاهــر فــرش شــما تکــه ای  ایــن 

شــود. ایجــاد  کرک ماننــد 
نیســتند  فــرش  بــرای  کــه  ک کننده هایــی  پا از 

نکنیــد اســتفاده 
کــردن لکه هــای  گــر از مایــع ظرفشــویی بــرای تمیــز  ا
رقیــق کامــا  را  آن  کردیــد،  اســتفاده   فــرش 

کنید.  
کــه مخصوص  کنیــد  ک کننده هایــی را اســتفاده  تنهــا پا
گاهــی  فــرش طراحــی شــده اند؛ امــا اســتثنائا می توانیــد 
کنیــد تــا لکــه ای  از مایــع ظرفشــویی رقیــق نیــز اســتفاده 

ک کنیــد. را از روی فــرش پا
کفش نپوشید روی فرش 

فــرش  از  مراقبــت  راه  هــای  موثرتریــن  و  ســاده ترین 
کفــش روی فــرش اســت؛ همــان جلــوی  راه نرفتــن بــا 
ســاده ترین  از  ایــن  دربیاوریــد.  را  کفش هایتــان  در 
از  می توانیــد  کــه  اســت  راه هایــی  موثرتریــن  و 
ــی  ــا آلودگ ــه تنه کار ن ــن  ــا ای ــد. ب کنی ــت  ــتان مراقب فرش
مانــع  بلکــه  نمی آیــد،  شــما  فــرش  روی  ک  خــا و 
 رســیدن باقی مانــده  مــواد شــیمیایی بــه فــرش خــود 

می شوید.

که به فرش شما آسیب می رساند کارهایی 

وضعیت آب و هوا
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کار ســختی اســت؛ امــا  در ایــن روزگار پــر فــراز و نشــیب شادزیســتن 
بــر اســاس تحقیقــات اخیــر روان شناســان روش هایــی بــرای شــاد 

بــودن در زندگــی پیشــنهاد شــده اســت:
امــا  آوریــم؛  چنــگ  بــه  را  شــادی  داریــم  دوســت  مــا  همــه 
چیــزی  آن  حفــظ  و  اســت  چیــز  یــک  آن  آوردن  دســت  بــه 

کار  شادزیســتن  نشــیب،  و  پرفــراز  روزگار  ایــن  در  دیگــر. 
روان شناســان  اخیــر  تحقیقــات  اســاس  بــر  امــا  اســت؛  ســختی 
شــده پیشــنهاد  زندگــی  در  بــودن  شــاد  بــرای   روش هایــی 

 است:
کنید ««قدردانی را تمرین 

کاری بــرای شــما  کســی یــا چــه زمانــی، چــه  مهــم نیســت چــه 
ــه  ــه همیش ک ــتند  ــانی هس کس ــاد  ــای ش ــت؛ آدم ه ــام داده اس انج
و  اســترس  افــرادی  چنیــن  دارنــد.  سپاســگزاری  بــرای  چیــزی 
گــر شــده از یــک  کمتــری را تجربــه می کننــد. حتــی ا افســردگی 
کتــاب خــوب یــا یــک لبخنــد قدردانــی  غــذای خوشــمزه، یــک 

کنیــد.
««جایی برای حرکت بیابید

کــه می دویــد یــا آهنگــی را زمزمــه  »جریــان داشــتن«، مثــل زمانــی 

کار باعــث افزایــش  کتــاب خوبــی می خوانیــد؛ ایــن   می کنیــد یــا 
روزانــه،  پرتنــش  فعالیت هــای  از  بعــد  می شــود.  گاهــی  خودآ

کارهایــی باعــث ایجــاد تمرکــز می شــود. چنیــن 
««بیشتر لبخند بزنید

کــردن  گــر ناراحــت هســتید یــا روز ســختی داشــته اید، بــا فکــر  ا
کــه دوســت  داشــته اید، لبخنــد  ــا موقعیتــی  ــا جایــی ی کســی ی بــه 
را  زدن  لبخنــد  ادای  شــده  گــر  ا حتــی  بیاوریــد.  خــود  لــب   بــر 

دربیاورید.
««اشتباهاتتان را بپذیرید

گــر بخواهیــد مدام  هیــچ کــدام از مــا ایــده آل و بی نقــص نیســتیم. ا
کنیــد، هرگــز بــه جایــی نخواهیــد رســید. بــه  خودتــان را ســرزنش 
ارتقــای  بــرای  و  بگیریــد  اشــتباهاتتان درس  از  کار  ایــن  جــای 

ــان بکوشــید. خودت

««مثبت اندیش باشید
و  می نگرنــد  مثبــت  دیــد  بــا  منفــی  وقایــع  بــه  شــاد  آدم هــای 
دلیــل  همیــن  بــه  می دهنــد؛  نشــان  کنــش  وا براین اســاس 
اعتمادبه نفــس بیشــتر و توانایــی فــردی باالتــری دارنــد. درنتیجه 
بهتــر بــا مســایل روبــه رو می شــوند، نتیجــه بهتــری می گیرنــد و 
شــادتر هســتند. مثبت اندیشــی هــم بــا شــادبودن و هــم با ســامت 

در ارتبــاط اســت.
کنید ««با آدم های حمایت گر، نشست و برخاست 

گــر چــه زندگــی مثــل یــک ســفر فــردی بــه نظــر می رســد، امــا  ا
همــه مــا بــه همراهــی دیگــران نیــاز داریــم تــا شــاد باشــیم. روابــط 
اجتماعــی قــوی تاثیــر مســتقیمی بــر میــزان شــادی دارد. داشــتن 
خانــواده مهربــان، دوســتان دلســوز و بســتگان پشــتیبان نه تنهــا بر 
شــادی شــما تاثیــر دارد، بلکــه حتــی بــر طــول عمــر  نیــز می افزایــد.
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گلکســی  ســاعت هوشــمند 
 )Gear S2( اس2  گیــر 
متعــددی  امکانــات  از 
کــه  می کنــد  پشــتیبانی 
پاســخ های  آن هــا  از  یکــی 
کاربــر  کــه  اســت  فــوری 
در  می کنــد  قــادر  را 
ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن 
یــا  پیام هــا  بــه  پاســخ  در 

کنــد. ارســال  را  آن هــا  دریافتــی،  ایمیل هــای 
بســیار  متونــی  پیش فــرض  به طــور  پاســخ ها  ایــن   
کاربــران قصــد داشــته  عمومــی اســت و شــاید برخــی 
متن هــای  یــا  حــذف  را  متــون  ایــن  از  بعضــی  باشــند 
دیگــری را بــه فهرســت پاســخ های ســریع خــود اضافــه 
کاربــران  کننــد. چنانچــه شــما نیــز جــزو ایــن دســته از 
گیــر اس 2 در اختیــار داریــد،  گلکســی  هســتید و یــک 
کمــک  کار  ایــن  انجــام  بــرای  زیــر  از روش  می توانیــد 

بگیریــد:
بــر روی تلفــن  1ـ از فهرســت برنامه هــای نصب شــده   
کنیــد. همــراه خــود اپلیکیشــن Samsung Gear را اجــرا 
 Settings روی  اپلیکیشــن  کاربــری  محیــط  از  2ـ   
مشــاهده  را  گزینــه  ایــن  )درصورتی کــه  دهیــد.  فشــار 
شــده  نصــب  اپلیکیشــن  زیــاد  احتمــال  بــه  نمی کنیــد 
ــرای به روزرســانی  روی دســتگاه شــما قدیمــی اســت. ب
گلکســی  نرم افــزاری  محصــوالت  فروشــگاه  بــه  آن 
)Galaxy Apps Store( مراجعــه و نرم افــزار موردنظــر 

کنیــد. به روزرســانی  را 
3ـ پــس از مراجعــه بــه بخــش تنظیمــات، در بــاالی   
مشــاهده  قابــل   Quick messages گزینــه   فهرســت 

فشــار دهیــد. گزینــه  ایــن  روی  اســت. 
 General messages گزینــه بــا عناویــن کنــون دو   4ـ ا

 Call-reject messages و 
داده  نمایــش  شــما  بــرای 
 General گزینــه   می شــود. 
را  متن هایــی   messages
کــه هنــگام  شــامل می شــود 
و  پیام هــا  بــه  پاســخ دهی 
شــما  اختیــار  در  ایمیل هــا 
گزینــه   و  می گیــرد  قــرار 
 Call-reject messages
رد  کــه هنــگام  در خــود جــای می دهــد  را  متن هایــی 
ارســال  تماس گیرنــده  فــرد  بــرای  می توانیــد  تمــاس 
خــود  به دلخــواه  گزینه هــا  ایــن  از  هریــک  بــر  کنیــد. 

کنیــد. کلیــک 
در  فهرســتی  گزینه هــا،  ایــن  از  هریــک  فشــار  بــا  5ـ   
کادری  آن  بــاالی  در  کــه  می گیــرد  قــرار  شــما  اختیــار 
کادر،  ایــن  بــا فشــار روی  بــرای نوشــتن وجــود دارد. 
گرفتــه و می توانیــد  قــرار  صفحه کلیــد در اختیــار شــما 
کنیــد. در ادامــه نیــز بــرای  متــن دلخــواه خــود را تایــپ 
کافــی اســت روی آیکــون +  کــردن ایــن متــن  اضافــه 
ــه رنــگ ســبز نمایــش داده  کادر ب ــه در ســمت راســت  ک

کنیــد. کلیــک  شــده، 
از  هریــک  داریــد  قصــد  صورتی کــه  در   همچنیــن   
کافــی اســت روی  کنیــد،  متن هــای موجــود را حــذف 
کــه بــه شــکل عامــت تفریــق اســت،  آیکــون قرمــز رنگــی 

بزنیــد.
خــود  هوشــمند  ســاعت  اتصــال  بــا  پایــان  در  6ـ   
هماهنگ ســازی  عملیــات  همــراه،  تلفــن  بــه 
پاســخ های  در  شــده  اعمــال  تغییــرات  و  آغــاز 
ثبــت نیــز  هوشــمند  ســاعت  روی  بــر   ســریع 

 می شود.
jamejamonline.ir:منبع

پاسخ های سریع اختصاصی در ساعت هوشمند

تلــفـــکــــس: 32298058  -  031  ||  2 - 95013701  -  031

گرمسیری شهرکرد طبیعت زیبا در مناطق 


