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اخالق سیاسی
بخش دوم 2

۵- پرهیز از انتقام کشی سیاسی از رقیبان:
کارســاز در رقابت  هــای سیاســی   یکــی از اصــول مهــم و 
ــر قــرار باشــد در ایــن دوره  هــا  گ عــدم انتقام کشــی اســت؛ ا
زنــده شــود، بدتریــن و  انتقام کشــی  کریــه و زشــت  روح 
آلوده تریــن شــرایط سیاســی بــه وجــود می آیــد و تقــوای 
سیاســی از میــان خواهــد رفــت؛ تقــوای سیاســی حکــم 
سیاســی  رقابــت  میــدان  بــه  کــه  کســانی  کــه  می کنــد 
انتقام کشــی  هرگونــه  از  می شــوند،  وارد  انتخابــات  در 

اجتنــاب نماینــد؛ زیــرا:
کســی رفتــار نابخــرد را   امــام صــادق )ع( فرمودنــد: هــر 
کنــد، بــه رفتــار او  نســبت بــه خــود بــا نابخــردی تالفــی 
)شــخص نابخــرد( رضایــت داده اســت؛ زیــرا از او پیــروی 

نمــوده اســت. )منتخــب میزان الحکمــه، ص ۴۹۴(
و نیز فرمودند:

ــدار و  ــی  ب گرام ــز او را  ــو نی ــت، ت ــی  داش گرام ــو را  ــس ت  هرک
ــه او  ــودت را در مرتب ــرد، خ ک ــی   ــو بی احترام ــه ت ــس ب هرک

قــرار مــده. )همــان( 
کشــی بــه  گیــری و انتقــام  کــه بــا انتقــام   بایــد دانســت 

نمی شــود. شــامل  ســودی  و  رســید  نخواهیــم  جایــی 
کار  در  ســروری  انتقام گیــری  بــا  فرمودنــد:  )ع(  علــی   

) ن هما ( . نیســت
کنــد، بــه هیچ وجــه بــه آرامــش  کــه انتقام کشــی   شــخصی 
و ســرور نخواهــد رســید؛ بلکــه آرامــش خــود را بیــش از 
پیــش دچــار تزلــزل می کنــد؛ زیــرا انتقــام باعــث تحریــک 
ــدال  ــدان ج ــه می ــدان ب ــن می ــود و ای ــل می ش ــرف مقاب ط
ــد  ــد ش ــل خواه ــنده تبدی کش ــای  ــمکش و آلودگی ه کش و 
کــه انتقام جــو باشــد، مــورد توجــه مــردم  و هــر شــخص 
گذشــت باشــد،  کــه عفــو و  نخواهــد بــود و طبعــا جایــی 

ــد. انتقامــی باقــی نخواهــد مان
 شــیوه عملــی علــی )ع( بــا قاتــل خــود را بایــد نصب العیــن 

و چــراغ راه قــرار داد.
که... به جز از علی 

وشی ها باید در یک  طالفر
 مكان مناسب و با امنیت
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پاسداری از ارزش ها در میدان قهرمانی  
افتخاری باالتر از سرود ملی 

اشتیاق فرنگی ها برای خرید فرش و گلیم ایرانی

ح کرد: وی زمینی ارتش مطر فرمانده نیر

آگهی مزایده مرحله اول )نوبت سوم( 

خ 94/8/25 شورای  شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به استناد مصوبه شماره 2 جلسه 179 مور
گذار نماید. ح جدول ذیل به اشخاص واجد شرایط به صورت اجاره وا  اسالمی شهر شهرضا از طریق مزایده  به شر

به شهرداری  سایت  به  ورود  با  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  اسناد  دریافت  جهت  می توانند  صالحیت  دارای  افراد   لذا 
www.shahreza .irآدرس 
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قابل  غیر  که  نام شهرداری شهرضا  به  ملی  بانک  به حساب شماره 3100002911009  ریال   100.000 اسناد:  بهای فروش 

استرداد می باشد. پس از تکمیل مدارک به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

شهرداری   3100000052002 حساب  به  نقد  وجه  واریز  یا  بانکی  ضمانت نامه  صورت  به  مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
شهرضا می باشد.

خ  گشایش اسناد: 15/30 روز یکشنبه مور خ 94/11/24 تاریخ  آخرین مهلت تحویل اسناد: ساعت 13/30 روز شنبه مور
94/11/25 در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل  اسناد: دبیرخانه محرمانه )شهرداری شهرضا( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد.

نحوه دریافت اسناد: سایت شهرداری شهرضا.

شماره تماس: 53241010-031 داخلی 241 
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12 ماه 

12 ماه 

12 ماه 

12 ماه 

12 ماه 

12 ماه 

12 ماه 

12 ماه 

14/000/000ریال

1/100/000 ریال 

2/200/000 ریال

70 درصد سهم 
شهرداری 

3/400/000 ریال

4/000/000 ریال 

5/800/000 ریال 

2/000/000 ریال 

8/400/000 ریال

660/000 ریال 

1/320/000 ریال

240/000/000 ریال

2/040/000 ریال

2/400/000 ریال

3/480/000 ریال

1/200/000 ریال

 کیوسک اغذیه فروشی )فروش تنقالت(
 مقابل بیمارستان امیرالمومنین )ع(

کیوسک اغذیه فروشی  محل 
 )فروش تنقالت( پارک خانه شهر 

پارکینگ بازار

غرفه پایانه شرق

جایگاه سی ان جی خیابان پاسداران - 
خیابان وصال

دکه اغذیه فروشی پارک معلم

اتاق فتوکپی 

پارکینگ خیابان شورا 

  رحیم جافری - شهردار شهرضا

یكایی ها برای فرش و گلیم ایران سر و دست می شكنند وقتی آمر

وز جهانی تاالب ها در همایش ر
در اصفهان عنوان شد:

برای احیای تاالب 
گاوخونی اقدام های 
اصولی انجام شده 

که تاالب ها محل پاالیش  امروز مردم پی برده اند 
زیرزمینی  سفره های  تغذیه  و  آب  آلودگی های 

است و سیالب ها را مهار می کند.
جهانی  روز  همایش  در  اصفهان،  استاندار 
برگزار  اصفهان  عباسی  هتل  در  که  تاالب ها 
دور چندان  نه  روزگاری  در  کرد:  اظهار   شد، 
گمان  که  بودند  بایری  زمین های  تاالب ها 
تغییر  و  برد  بین  از  می توان  را  آن ها  می شد 
اینکه بیان  با  پور،  زرگر  رسول  داد.   کاربردی 
است دیده  آسیب  آمریکا  تاالب های  درصد   40   
که تاالب ها، محل   افزود: امروز مردم پی برده اند 
سفره های  تغذیه  و  آب  آلودگی های  پاالیش 

زیرزمینی است و سیالب ها را مهار می کند.
 زرگر پور با بیان اینکه ما باید تالش های بسیاری 
گفت: معتقدیم  برای احیای تاالب انجام دهیم، 

احیای حوضه آبریز زاینده رود ...
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۵- پرهیز از انتقام کشی سیاسی از رقیبان:
رقابت  هــای  در  کارســاز  و  مهــم  اصــول  از  یکــی   
گــر قــرار باشــد در  سیاســی عــدم انتقام کشــی اســت؛ ا
کریــه و زشــت انتقام کشــی زنــده  ایــن دوره  هــا روح 
بــه  سیاســی  شــرایط  آلوده تریــن  و  بدتریــن  شــود، 
خواهــد  میــان  از  سیاســی  تقــوای  و  می آیــد  وجــود 
کســانی  کــه  رفــت؛ تقــوای سیاســی حکــم می کنــد 
کــه بــه میــدان رقابــت سیاســی در انتخابــات وارد 
ــد؛  ــاب نماین ــی اجتن ــه انتقام کش ــوند، از هرگون می ش

زیــرا:
کســی رفتــار نابخــرد   امــام صــادق )ع( فرمودنــد: هــر 
کنــد، بــه رفتار  را نســبت بــه خــود بــا نابخــردی تالفــی 
او )شــخص نابخــرد( رضایــت داده اســت؛ زیــرا از او 
میزان الحکمــه  )منتخــب  اســت.  نمــوده  پیــروی 

ص ۴۹۴(
و نیز فرمودند:

گرامــی  گرامــی  داشــت، تــو نیــز او را   هرکــس تــو را 
کــرد، خــودت را   بــدار و هرکــس بــه تــو بی احترامــی  

در مرتبــه او قــرار مــده. )همــان( 
گیــری و انتقــام کشــی بــه  کــه بــا انتقــام   بایــد دانســت 

جایــی نخواهیــم رســید و ســودی شــامل نمی شــود.
کار   علــی )ع( فرمودند:بــا انتقام گیــری ســروری در 

نیســت.)همان(
هیچ وجــه  بــه  کنــد،  انتقام کشــی  کــه  شــخصی   
بــه آرامــش و ســرور نخواهــد رســید؛ بلکــه آرامــش 
خــود را بیــش از پیــش دچــار تزلــزل می کنــد؛ زیــرا 
می شــود  مقابــل  طــرف  تحریــک  باعــث  انتقــام 
و  کشــمکش  و  جــدال  میــدان  بــه  میــدان  ایــن  و 
هــر  و  شــد  خواهــد  تبدیــل  کشــنده  آلودگی هــای 
مــردم  مــورد توجــه  انتقام جــو باشــد،  کــه  شــخص 
گذشــت  و  عفــو  کــه  جایــی  طبعــا  و  بــود  نخواهــد 

مانــد. نخواهــد  باقــی  انتقامــی  باشــد، 
بایــد  را  خــود  قاتــل  بــا  )ع(  علــی  عملــی  شــیوه   

داد. قــرار  راه  چــراغ  و  نصب العیــن 
مــن      قاتــل  کــه  پســر  بــه  گویــد  کــه  علــی  از   بــه جــز 

کن مدارا؟)شهریار( کنون به اسیر  چو اسیر توست ا
 ۶- حسن خلق و رأفت و عطوفت:

کیــد شــده در   حســن خلــق از فضایــل اخالقــی و تا
کــرم )ص( فرمودنــد: فرهنــگ اسالمی اســت.پیامبر ا
کتافــًا الذیــن  افضلکــم احســنکم اخالقــًا المّوطئــون ا

یألفــون و یؤلفــون و توّطــا  رحالهــم.
کــه  هســتند  کســانی  شــما  فضیلت تریــن  بــا   
را  شانه  هایشــان  و  اســت  بهتــر  همــه  از  اخالقشــان 
کــه بــا مــردم  کســانی  پاییــن می اندازنــد )متواضعنــد( 
الفــت دارنــد و دیگــران بــا آن هــا الفــت می گیرنــد و در 

اســت. بــاز  همــه  روی  بــه  خانه  هایشــان 
مبــارزات  بحبوحــه  در  و  سیاســت  گســتره  در   
انتخاباتــی و حــرص و ولــع رای آوری بهتریــن نامــزد 
کــه از دایــره حســن خلــق  کســی اســت  انتخاباتــی 
نــرود و در مقابــل  و خلــق محمــدی )ص( بیــرون 
کمــا اینکــه در  رقبــا تواضــع و فروتنــی داشــته باشــد؛ 
مقابــل همــه مــردم بایــد این گونــه باشــد و در میــدان 
کنــد و بــا او از در الفــت و  رقابــت بــا رقیــب رفاقــت 
کــه ایــن بــه تقــوای سیاســی  مهــر و دوســتی وارد شــود 

نزدیک تــر اســت و بــه منفعــت دیــن و دنیــا.
ماحــد  فرمودنــد:  کــه  اســت  )ع(  صــادق  امــام  از   
تطیــب  و  جانبــک  تلیــن  قــال  الخلــق؟  حســن 

حســن.  ببشــر  ک  اخــا تلقــی  و  کالمــک 
الســالم  علیــه  صــادق  امــام  بــه  می گویــد:  راوی 
چیســت؟  خلــق  حســن  حــد  کــردم:  عــرض 
کنــی  نرمی برخــورد  بــه  مــردم  بــا   فرمودنــد: 
بــا  مواجهــه  در  و  بگویــی  ســخن  مــؤدب  و  ک  پــا

باشــی. گشــاده رو  برادرانــت 
گــر در دوران مبــارزات انتخاباتــی همیــن    راســتی ا
و  نامــزد  عزیــزان  توجــه  مــورد  گهربــار  کالم  ســه 
ــاز هــم فضــای سیاســی  ــا ب ــان باشــد، آی هــواداران آن
و  تهمــت  چــون  آلودگی هایــی  بــه  آمیختــه  کشــور 

شــد. و...خواهــد  افتــرا 

محسن رضایی در جمع خبرنگاران: 

 ضرورت انتخابات
 قانون مداری و آرامش است

گفــت:  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
آرامــش  و  قانون مــداری  انتخابــات  ضــرورت 
اســت. برخــی بــه جــای شــورآفرینی، تنش زایــی را 
کیمیــای وطــن، محســن  گــزارش  بــه  برگزیده انــد. 
رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــالم  ــش اس ــرافراز ارت ــر س ــر امی ــییع پیک ــیه تش در حاش
ضــرورت  داشــت:  اظهــار  ســلیمی،  محمــد  مرحــوم 
برخــی  اســت.  آرامــش  و  قانون مــداری  انتخابــات، 
برگزیده انــد.  را  تنش زایــی  شــورآفرینی،  جــای  بــه 
روانــی  آرامــش  تنــش،  و  کاذب  هیجــان  ایجــاد 
اعتراضــات  و  شــکایات  می زنــد.  هــم  بــر  را  جامعــه 
کنــد. وی افــزود: مــا بایــد  بایــد مســیر قانونــی را طــی 
گذشــته درس بگیریــم. در ســال 88 هــم چنیــن  از 
و  بعــدی منجــر شــد  التهابــات  بــه  اظهارنظرهایــی 
کشــور بــه وجــود آورد. نیــاز  یــک فتنــه بزرگــی را در 
ــت  ــداری اس ــش و قانون م ــور آرام کش ــوری  ــی و ف فعل
ــان  ــه و جه ــرای منطق ــد ب ــی آن بای ــه بیرون ــه ترجم ک

امنیــت و اقتــدار ملــی باشــد. تســنیم

سر مقاله 

انتخابات 

کرد: ح  فرمانده نیروی زمینی ارتش مطر

نمی توان به لبخندهای آمریکا 
کرد دل  خوش 

اینکــه  بیــان  بــا  ارتــش  نیــروی زمینــی  فرمانــده 
نیابتــی  جنگ هــای  ع  موضــو بــا  مــا  امــروز 
الزم  پیش بینی هــای  گفــت:  هســتیم  مواجــه 
گرفتــه  درخصــوص جنگ هــای نیابتــی صــورت 
اســت؛ ضمــن اینکــه مــا از تهدیــدات فرامنطقه ای 
کــه در راس آن آمریــکای جهان خــوار قــرار دارد، 
نیروهــای  کــه  درصورتــی  و  و  نیســتیم  غافــل 
جمهــوری  علیــه  تهدیــدی  بخواهنــد  خارجــی 
و  قــوت  بــا  باشــند،  داشــته  اســالمی ایران 

کــرد. خواهیــم  برخــورد  آن هــا  بــا  قاطعیــت 
فرمانــده  پوردســتان«  »احمدرضــا  ســرتیپ  امیــر 
بدعهــدی  درخصــوص  ارتــش،  زمینــی  نیــروی 
آمریکایی هــا و وظیفــه سیاســیون و دســتگاه های 
اظهارداشــت:  زمینــه  ایــن  امنیتــی  انتظامــی  در 
انجــام  را  خودشــان  وظایــف  بایــد  سیاســیون 
نظامی هــم  نیروهــای  باشــند؛  مراقــب  و  بدهنــد 
ــون  کــه براســاس قان کارهایــی  ــه  ــد ب وظیفــه دارن

کننــد. تعریــف شــده اســت، عمــل 
اســت  ایــن  نظامی هــا  مــا  وظفیــه  افــزود:  وی 
و  منطقــه ای  مــرزی،  تحــرکات  کلیــه  کــه 
بــا  متناســب  و  کنیــم  رصــد  را  فرامنطقــه ای 
کــه وجــود دارد، ظرفیت هــای الزم  تهدیدهایــی 

کنیــم.  ایجــاد  خودمــان  در  را  دفاعــی 
اینکــه  بیــان  بــا  ارتــش  نیــروی زمینــی  فرمانــده 
نیابتــی  جنگ هــای  ع  موضــو بــا  مــا  امــروز 
پیش بینی هــای  گفــت:  هســتیم،  مواجــه 
نیابتــی  جنگ هــای  درخصــوص  الزم 
از  مــا  اینکــه  ضمــن  اســت؛  گرفتــه   صــورت 
آن  راس  در  کــه  فرامنطقــه ای  تهدیــدات 
غافــل دارد،  قــرار  جهان خــوار   آمریــکای 

نیستیم. 
دشــمنی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پوردســتان  امیــر 
اســت  شــده  قطعــی  مــا  بــرای  ایــران  بــا  آمریــکا 
آمریــکا  بــه لبخندهــای  کــرد: نمی تــوان  عنــوان 
نیروهــای  کــه  درصورتــی  و  کــرد  دل  خــوش 
جمهــوری  علیــه  تهدیــدی  بخواهنــد  خارجــی 
اســالمی  ایــران داشــته باشــند بــا قــوت و قاطعیــت 

کــرد.  خواهیــم  برخــورد  آن هــا  بــا 
و  زیردریایــی  فیلمبــر داری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داشــت:  اظهــار  آمریکایــی  نــاو  از  ارتــش  پهبــاد 
جمهــوری  ارتــش  قابلیت هــای  عملکــرد  ایــن 
کــه در همــه عرصه  هــا  اســالمی  را نشــان می دهــد 
و  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  قابلیت هــای  از 
قدرت نمایــی  عرصه هــا  همــه   در   می توانــد 

کنند.
راه دانا

کرد: یک مسئول عربستانی اعتراف 

کمک مالی  به  القاعده از 
کشور سیستم مالی این 

کــه سیســتم  کــرد  یــک مســئول عربســتانی اعتــراف 
کشــور بــرای جمــع آوری میلیاردهــا دالر  مالــی ایــن 
کمــک بــه تشــکیالت القاعــده مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتــه اســت.
داخلــه  وزارت  ســخنگوی  ›منصورالترکــی‹   
بی بی ســی  بــا  گفت وگــو  در  عربســتان 
بــرای  کشــورمان  مالــی  نظــام  داشــت:  اظهــار 
القاعــده  بــه  کمــک  دالر  میلیاردهــا  جمــع آوری 
گرفتــه  قــرار  بهره بــرداری  مــورد  افغانســتان 
بــه  کمکــی  مســتقیما  عربســتان  خــود  ولــی 
نکــرده  تروریســتی  تشــکیالت  از  یــک   هیــچ 

است. 
وی افــزود: عــده ای تحــت عنــوان اعمــال خیریــه 
کمــک  آن هــا  از  و  می کردنــد  متقاعــد  را  مــردم 
ــان  ــه مخاطب ــراد ب ــن اف ــد؛ ای ــع می کردن ــی جم مال
صــرف  آن هــا  کمک هــای  می گفتنــد  خــود 
ولــی  می شــود؛  فقــرا  و  نیازمنــدان  بــه  کمــک 
متاســفانه وجــوه جمــع آوری شــده را بــرای تامیــن 
هزینــه  افغانســتان  در  القاعــده  مالــی   نیازهــای 

می کردند.
بــر  شــدت  بــه  کشــورش  شــد:  مدعــی  وی 
طــوری  بــه  می کنــد؛  نظــارت  مالــی  سیســتم 
اظهــار  شــدید  کنتــرل  ایــن  از  مــردم  کــه 
می کننــد  متهــم  را  دولــت  و  هســتند  گله منــد 
آن هــا  خیریــه  کمک هــای  از  مانــع  اینکــه   بــه 

می شود.
القاعــده  تهدیــد  عربســتان  داد:  ادامــه  وی 
جــدی  بســیار  خــود  ســرزمینی  محــدوده  در  را 
کمــال  در  هــم  مــا  مــردم  می کنــد؛  تلقــی 
بــه  نیــز  امنیتــی  نیروهــای  و  هســتند  وحــدت 
کشــور  از  دفــاع  بــرای  خــود  وظیفــه   انجــام 

مشغولند.

اخبار

گفــت: وضعیــت نامطلوبــی  مشــاور مقــام معظــم رهبــری 
در منطقــه وجــود دارد و تروریســم و جریانــات افراطــی 
و  فرامنطقــه ای  قدرت  هــای  حمایــت  و  دخالــت  بــا 
برهــم  را  امنیــت  و  ثبــات  منطقــه  کشــورهای  برخــی 
خــود  همکاری  هــای  در  روســیه  و  ایــران  و  زده انــد 
 عــزم جــدی بــرای مبــارزه بــا ایــن جریان هــا را دنبــال

 می کنند. 
کبــر والیتــی رییــس   کیمیــای وطــن، علی ا گــزارش  بــه 
در  مصلحــت  مجمــع  تشــخیص  تحقیقــات  مرکــز 
روســیه،  عالــی  مقامــات  بــا  خــود  دیدارهــای  ادامــه 
دیــدار  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر  پاتروشــکف،  بــا 
و  امنیتــی  و  سیاســی  موضوعــات  درخصــوص  و 
ــورت  ــر ص ــادل نظ ــث وتب ــه ای بح ــای منطق همکاری  ه

. فــت یر پذ
امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر  دیــدار،  ایــن  ابتــدای  در 
ایــران  گفــت:  خوش آمدگویــی  ضمــن  روســیه  ملــی 
مبــارزه  در  به ویــژه  مشــترک  دیدگاه  هــای  روســیه  و 
دارنــد  منطقــه  در  افراطــی  جریانــات  و  تروریســم  بــا 
میــان  تمامی زمینه  هــا  در  همکاری  هــا  گســترش  و 
کمــک ــه ثبــات و صلــح منطقــه ای  ــد ب  طرفیــن، می توان

کند.

میــان  فراوانــی  ظرفیت  هــای  کــرد:  تصریــح  وی 
کــه  دارد  وجــود  مختلــف  زمینه  هــای  در  کشــور  دو 
فعال ســازی  بــرای  عملیاتــی  و  جــدی  گام  هــای  بایــد 

لغــو  از  پــس  جدیــد  فضــای  از  و  شــود  برداشــته  آن 
عمــل  بــه  را  بهره بــرداری  بهتریــن  بایــد  تحریم  هــا 
را  کامــل  و  الزم  امادگــی  زمینــه  ایــن  در  روســیه  و   آورد 

دارد.
ح شــده از ســوی  والیتــی هــم بــا اشــاره بــه مــوارد مطــر
گفــت:  روســیه  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
و  اســتراتژیک  مــدت  بلنــد  روابــط  روســیه  و  ایــران 
برگشــت ناپذیری را در صحنه  هــای مختلــف دوجانبــه 
دو  عالــی  مقامــات  و  دارنــد  چندجانبــه  و  منطقــه ای 
مرحلــه  و  دارنــد  زمینــه  ایــن  در  را  الزم  اهتمــام  طــرف 
برنامه ریــزی و تجربــه را  روابــط  از توســعه   بی نظیــری 

 می کنند.
کــرد: وضعیــت   مشــاور مقــام معظــم رهبــری تصریــح 
و  تروریســم  و  دارد  وجــود  منطقــه  در  نامطلوبــی 
ــت و حمایــت قدرت  هــای  ــا دخال جریان هــای افراطــی ب
ثبــات  منطقــه،  کشــورهای  برخــی  و  فرامنطقــه ای 
در  روســیه  و  ایــران  و  زده انــد  برهــم  را  امنیــت  و 
همکاری  هــای خــود عــزم جــدی بــرای مبــارزه بــا ایــن 

می کننــد. دنبــال  را  جریان هــا 
کشــوری مســتقل  کــرد: ایــران بــه عنــوان  کیــد  والیتــی تا
مواضــع اصولــی خــود را درخصــوص منطقــه بــه صراحــت 
گام  هــای عملــی در مبــارزه بــا تروریســم  کــرده و  بیــان 
و جریانــات افراطــی و تکفیــری و تامیــن صلــح و ثبــات 

برداشــته اســت.

والیتی در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه:

ایران و روسیه، عزم جدی درمبارزه با تروریسم دارند

ــا توجــه  ــه ب ک ــرد  ــا پیــش از ایــن ادعــا می ک کاخ ســفید ت
بــه رفــع تحریم  هــا، تنهــا 50 میلیــارد دالر از دارایی  هــای 
کنــون ایــن رقــم  بلوکه شــده ایــران آزاد خواهــد شــد؛ امــا ا

بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. 
نیــوز ازجــام  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش   بــه 

محمدباقــر  اظهــارات   بــه  باتوجــه   
یازدهــم  دولــت  ســخنگوی  نوبخــت 
از  دالر  میلیــارد   100 آزادی  دربــاره 
پول  هــای بلوکه شــده ایــران، وب ســایت 
کالــر« از اختالف وزارت  آمریکایــی »دیلــی 
امــور خارجــه آمریــکا بــا خزانــه داری ایــن 

داد. خبــر  کشــور 
گزارشــی با عنوان »محســابات  کالــر در  وب ســایت دیلــی 
کــه  کیــد براینکــه  »ایــران دوبرابــر چیــزی  اشــتباه« و بــا تا
امــور  وزرات  کنــون  ا و  کــرده  دریافــت  را  ادعــا می شــد 
خارجــه آمریــکا، وزارت خزانــه داری را مقصــر می دانــد« 

ــه  ک ــرد  ــا می ک ــن ادع ــش از ای ــا پی ــفید ت کاخ س ــت:  نوش
بــا توجــه بــه رفــع تحریم  هــا، تنهــا 50 میلیــارد دالر از 
دارایی  هــای بلوکــه شــده ایــران آزاد خواهــد شــد؛ امــا 
اســت. یافتــه  افزایــش  شــدت  بــه  رقــم  ایــن  کنــون  ا
کــه  کــرد  کالــر افــزود: ایــران روز دوشــنبه ادعــا  دیلــی 
خــود  دارایی  هــای  از  دالر  میلیــارد   100 بــه 
گفته  هــای  کــرده اســت. طبــق  دســت پیــدا 
امــور  وزارت  ســخنگوی  »ماری  هــارف« 
بــه  اشــتباه  ایــن  کنــون  ا آمریــکا،  خارجــه 
خزانــه داری  اشــتباه  ارزیابی  هــای  دلیــل 
آمریکاســت و اطالعــات غلــط آن هــا همــه را 

بــه اشــتباه انداختــه اســت.
وال  خبرنــگاران  بیــن  کــه  توئیتــری  پیام  هــای  در 
اســتریت ژورنــال رد و بــدل می شــد، ماری  هــارف، بــا 
صراحــت خزانــه داری آمریــکا را بــه خاطــر محســابات 

اســت. دانســته  مســئول  غلــط 

گزارش داد؛ کالر  دیلی 
دعوا بر سر پول های بلوکه شده ایران!

نایب رییــس مجلــس بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات پیــش رو 
ــاط  ــان، انضب ــت و ایم ــا عقالنی ــران ب ــت ای ــدوارم مل ــت: امی گف
کنــد و  و اخــالق، بــرگ زریــن دیگــری در تاریــخ انقــالب خلــق 

گیــرد؛  بهتریــن انتخابــات شــکل 
شــورای  مجلــس  سه شــنبه  روز  علنــی  جلســه  ابتــدای  در 

نایــب  ابوترابی فــرد  اسالمی، محمدحســن 
رییــس مجلــس، در ســخنرانی ابتــدای جلســه 
در  ایــران  ملــت  افتخارآفریــن  حرکــت  گفــت: 
راه  تــداوم  راســتای  در  گامی بلنــد   ۵۷ بهمــن 
روشــن انبیــای الهــی و پاســخ بــه دعــوت پیامبــر 
مدیریــت  و  مســئولیت  ســپردن  در  اعظــم 
شایســته ترین  دســت  اســالمی به  جامعــه 

گــر  کــرد: ا انســان یعنــی امــام خمینــی )ره( بــود. وی تصریــح 
 امــام خــود را شایســته ترین نمی دیــد، هرگــز ایــن مســئولیت 
مســیر  ایــن  ادامــه  در  یکپارچــه  ملــت،  نمی پذیرفــت.  را 
ایــن  گفــت:  ایســتاد.ابوترابی  انقــالب  رهبــر معظــم  کنــار  در 

را همــوار  اعتــالی جامعــه  راه  ایســتادگی،  و  شایسته ســاالری 
کــرد.

ــوان خــود  گانــه خواســت: تمــام ظرفیــت و ت وی از قــوای ســه 
کار  ــه  ــرای پاسداشــت عقالنیــت و اســتقامت ملــت ایــران ب را ب
گیــرد و بــا تکیــه بــر دانــش و علــم و معرفــت در مســیر رســیدن به 

کنــد. کشــور حرکــت  قله  هــای توســعه 
ــرد: ملــت در ۲۲  ک ــراز امیــدواری  ــرد اب ابوترابی ف
بهمــن امســال هــم ایــن عقالنیــت و اســتقامت و 
درایــت را تکــرار کنــد و پیونــد خــود بــا آرمان  های 
انقــالب و همراهــی بــا رهبــر انقــالب را در برابــر 
تصریــح  بگــذارد.وی  نمایــش  بــه  جهانیــان 
بــا عــزت و  بایــد  ایــران همچنــان  کــرد: ملــت 
اقتــدار گام بــردارد. نایــب رییــس مجلــس بــا اشــاره بــه برگــزاری 
گفــت: امیــدوارم ملــت ایــران بــا عقالنیــت  انتخابــات پیــش رو 
و ایمــان، انضبــاط و اخــالق، بــرگ زریــن دیگــری در تاریــخ 

گیــرد. ــات شــکل  کنــد و بهتریــن انتخاب ــق  انقــالب خل

در  کشــور  داخلــی  امــور  و  شــوراها  کمیســیون  رییــس 
منتفــی  بــرای  کــرد:  کیــد  تا اســالمی   شــورای  مجلــس 
کمیســیون مشــترک بررســی الحیــه شفاف ســازی  شــدن 
رییســه  هیئــت  نظــر  منتظــر  انتخاباتــی  هزینه  هــای 
کیمیــای وطــن،  بــه نقــل  گــزارش  مجلــس هســتیم. بــه 
ــزاری  ــدم برگ ــاد از ع ــا انتق ــته ب ــر خجس ــت امی ــه مل از خان
الیحــه  بررســی  مشــترک  کمیســیون  نشســت  های 
داشــت:  اظهــار  انتخاباتــی  هزینه  هــای  شفاف ســازی 
کمیســیون برگــزار  متاســفانه چنــد نوبــت نشســت ایــن 
کــه بــه حــد نصــاب نرســید حتــی  شــد؛ امــا از آن جایــی 
ــرای انتخــاب اعضــای هیئــت رییســه رای  نتوانســتیم ب

کنیــم. گیــری 
نهــم  مجلــس  در  فامنیــن  و  همــدان  مــردم  نماینــده    

و  کــرد  اشــاره  الیحــه  ایــن  اهمیــت  اســالمی به  شــورای 
می توانســت  تصویــب  صــورت  در  الیحــه  ایــن  گفــت: 
باشــد  داشــته  اســفندماه  انتخابــات  در  بســزایی  تاثیــر 
بررســی کننده  کمیســیون  نشســت  کــه  آن جایــی  از  امــا 
نشــد تشــکیل  انتخاباتــی  هزینه  هــای   شفاف ســازی 
انتخابــات  از  دوره  ایــن  بــه  را  آن  اجــرای  نتوانســتیم 
هیئــت  کــه  آن جایــی  از  داد:  ادامــه  وی  برســانیم. 
رییســه مجلــس شــورای اســالمی  بررســی ایــن الیحــه را 
امنیــت  کمیســیون  اعضــای  از  مشــترک  کمیســیون  در 
ــور و  کش ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــی ش ــت خارج ــی و سیاس مل
کنــون بــرای منتفــی  کــرد و ا قضایــی و حقوقــی  ارســال 
تکلیــف تعییــن  رییســه  هیئــت  بایــد  نیــز  آن   شــدن 

کند.  

کشور در مجلس: کمیسیون شوراها و امور داخلی  رییس 

الیحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی در انتظار تصمیم هیئت رییسه 
کشــور در  وزیــر اطالعــات درخصــوص وضعیــت امنیتــی 
در  امنیتــی  خــاص  مشــکل  گفــت:  انتخابــات  آســتانه 

کشــور وجــود نــدارد.
حجــت االســالم ســید محمــود علــوی وزیــر اطالعــات بــا 
ــه  ــات ب کــه انتخاب ــرد  ک ــار  ــد طــوری رفت بیــان اینکــه بای
عرصــه نمایــش اخالق و انســانیت تبدیل شــود گفت: ما 
کــه حــاوی تهمــت کــه 5 میلیــون ســی دی   اطــالع داریــم 
ایــام  در  تــا  اســت  شــده  تکثیــر  اســت  دروغ  و  توهیــن 
گفــت ایــن مســئولیت  ها  انتخابــات توزیــع شــود؛ بایــد 

امانــت اســت.  بلکــه  لقمــه نیســت؛ 
همیــن امــر موجــب شــد تــا خبرنــگار شــبکه اطالع رســانی 
راه دانــا، بــه ســراغ وزیــر اطالعــات دولــت یازدهــم بــرود 
و درخصــوص ماجــرای ســی دی  هــای تکثیــر  شــده و 

کنــد.  کشــور از وی ســوال  وضعیــت امنیتــی 
بــه  اشــاره  بــا  مــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  علــوی 
خصــوص  در  ســی دی  میلیــون   5 تکثیــر  ع  موضــو
انتخابــات  آســتانه  در  کشــور  امنیتــی  وضعیــت 
کشــور  در  امنیتــی  خــاص  مشــکل  اظهارداشــت: 
پیــش مــراد  وفــق  بــر  امــور  همــه  و  نــدارد   وجــود 

 می رود.
کــه بــه یــاری خداونــد   وی بــا بیــان اینکــه امیدورایــم 
کشــور بــه همیــن صــورت پیــش بــرود افــزود:  اوضــاع 
نظامــی،  نیروهــای  میــان  کــه  هم افزایــی  و  همدلــی 
انتظامــی، امنیتــی و اطالعاتــی وجــود دارد، وضعیــت 
ــد  ــدا خواه ــه پی ــت ادام ــن وضعی ــم زده و ای ــی را رق خوب

کــرد.

کنش وزیر اطالعات به ماجرای 5 هزار سی دی تکثیر شده در آستانه انتخابات: وا

کشور وجود ندارد مشکل امنیتی خاصی در 

بــا بیــان اینکــه  کل حــزب مردم ســاالری   دبیــر 
آن  از  بعــد  و  )ره(  امــام  دوران  در  کــه  کســانی  همــه 
)ره(  امــام  بدهــکار  و  وام دار  حتمــا  گرفتنــد،  ســمت 
کــه مباحــث قانونی  هســتند گفــت: مــا معتقــد نیســتیم 
کشــور انجــام شــود، بــه دلیــل  کــه بایــد در  و نظارتــی 

گرفتــه شــود. مــردم بدهــکار هســتند، نادیده  آنکــه 
کبیــان  کوا مصطفــی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
سه شــنبه  روز  صبــح  مردم ســاالری  حــزب  کل  دبیــر 
شــورای  اطالع رســانی  پایــگاه  از  رونمایــی  مراســم  در 
ایــن  بــه  پاســخ  در  اصالح طلبــان  سیاســت گذاری 
کــه مســئوالن  کــه نظرتــان دربــاره ایــن جملــه  پرســش 
مــا بــه امــام بدهکارنــد،  چیســت، اظهــار داشــت: شــکی 

گــر امــام نبــود انقــالب نبــود. کــه ا نیســت 

کــه قبــل از ســال  وی افــزود: وجــود امــام راحــل بــود 
 42 مــردم را بــرای تغییــر نظــام ستم شــاهی تشــویق 
بــه  مرحلــه  کــه  بــود  ایشــان  رهنمودهــای  و  کردنــد 
ــد.  ــن 57 ش ــه 22 بهم ــر ب ــش آورد و منج ــه را پی مرحل
کل حــزب مردم ســاالری در بخشــی از ســخنان  دبیــر 
از  گــر اصالح طلبــان بخواهنــد  ا خــود اظهــار داشــت: 
کننــد، آنــان  کاندیــدای غیــر از اصالح طلــب حمایــت 
کننــد. بایــد حتمــا میثاق نامــه اصالح طلبــان را امضــا 
کــه در دوران امــام )ره( و  کســانی  وی افــزود: همــه 
گرفتنــد، حتمــا وام دار و بدهــکار امــام  بعــد از آن ســمت 
کــه  )ره( هســتند. در عیــن حــال مــا معتقــد نیســتیم 
ــام  ــور انج کش ــد در  ــه بای ک ــی  ــی و نظارت ــث قانون مباح
ــه دلیــل آنکــه مــردم بدهــکار هســتند، نادیده  شــود، ب

گرفتــه شــود.
گفــت: همــه چیــز بایــد بــر اســاس قانــون  کبیــان  کوا
صــورت بگیــرد و اینکــه همــه بدهــکار امــام هســتند، 
کل حــزب مردم ســاالری در  تعبیــر درســتی اســت.دبیر 
ــر مــا مجبــور  گ گفــت:  ا بخشــی دیگــر از ســخنان خــود 
یــک  اینکــه هیــچ  بــه دلیــل  یــک جایــی  شــدیم در 
اصول گــرا  یــک  از  ندارنــد،  حضــور  اصالح طلبــان  از 
امضــای  بــه  ملــزم  را  وی  حتمــا  کنیــم،  حمایــت 

کــرد. خواهیــم  اصالح طلبــان  میثاق نامــه 
گفــت: عمــال بررســی برنامــه ششــم توســعه بــه  وی 
بایــد همــه  مــا  و  اســت  گــذار شــده  وا مجلــس دهــم 
برنامه هــای خــود را در انتخابــات بــر اســاس برنامــه 

کنیــم. ششــم تنظیــم 

کبیان: کوا

گرفته شود قوانین نباید به دلیل بدهکاری به امام )ره(، نادیده 

 * حضــرت امــام طــی یــك مصاحبــه مطبوعاتــی در مدرســه رفــاه 
کردنــد: شــورای انقــالب حکومــت موقــت تعییــن خواهــد  اعــالم 
کــه مقدمــات  بــود  شــد و حکومــت موقــت، موظــف خواهــد 
کــه تدویــن  کنــد. همچنیــن قانــون اساســی  رفرانــدم را تهیــه 
گذاشــته می شــود. ایشــان دولــت بختیــار  شــد، بــه آرای عمومــی 
کــه مــردم را  کاری نکنیــد  گفتنــد:  کردنــد و  را غیرقانونــی اعــالم 

کنــم. بــه جهــاد دعــوت 
امــام  حضــور  بــا  انقــالب  شــورای  اعضــای  جلســه  پــی  در   *  
خمینــی، بــه پیشــنهاد اعضــا و موافقــت امــام، مهنــدس مهــدی 
بــازرگان بــرای نخســت وزیــری دولــت موقــت انتخــاب شــد.

وزیــری  بــه نخســت  انتخابــش  دربــاره  بــازرگان  مهنــدس   *  
دولــت موقــت اظهــار داشــت: در پــی تشــکیل جلســه شــورای 
انقــالب در روز  57/11/14، آقــای )امــام( خمینــی مــا را مخاطب 
کســی را  قــرار دادنــد و  پرســیدند: بــرای نخســت وزیــری چــه 

کنیــم؟ ... نمی دانــم آقــای مطهــری بــود یــا یکــی دیگــر  تعییــن 
کــرد. در هــر حــال  کــه مــرا پیشــنهاد  از روحانیــون شــورای انقــالب 
گــر کســی موافقــت نداشــت، حرفی  نظــر عمــوم روی مــن رفــت و ا
نــزد. آیــت اهلل خمینــی تبســم و اظهار خوشــوقتی کردنــد، گفتند: 
ــم از دو طــرف راحــت شــد. ظاهــرا منظــور  ــه ایــن ترتیــب خیال ب

ایشــان از دو طــرف، ملیــون و روحانیــون بــود.
بــازرگان  اســتعفای  از  پــس  مدت هــا  امــام  حضــرت  تذکــر:   
انتخــاب  کــه  گفتنــد:  خــود  ســخنرانی های  در  بــار  چندیــن 
راضــی امــر  ایــن  بــه  قلبــا  مــن  و  بــود  اشــتباه   بــازرگان 

 نبودم.
 * مشــتاقان زیــارت امــام خمینــی در مقابــل محل اقامت ایشــان 
تجمــع کردنــد. یونایتــد پــرس جمعیــت مشــتاق را بالغ بــر چهار و 

نیــم میلیــون بــرآورد کرد.
گفــت:   * خبرگــزاری فرانســه: بختیــار در مصاحبــه بــا لوماتــن 

آیــت اهلل  گــر  ا و  اســت  کتیــك  تا بهتریــن  صبــر  اوقــات  بعضــی 
خمینــی بخواهــد در شــهر مقــدس قــم دولــت پیشــنهادی خــود 
ــا دولتــی شــبیه بــه  ــه او اجــازه خواهــم داد ت را بــه وجــود آورد، ب

کنــد. واتیــکان تاســیس 
کــم نظامــی صــادر   * دســتور آزادی ســیصد و پنجــاه زندانــی محا

. شد
 * تظاهــرات مــردم در برخــی از شهرســتان ها بــدون درگیــری بــا 

مامــوران انجــام شــد. 
* دانشــجویان ایرانــی بــا حملــه بــه ســفارت خانه های ایــران در 
آمریــکا، لبنــان و اســترالیا، نســبت بــه رژیــم ســلطنتی ایــران ابــراز 

کردنــد. انزجــار 
 * چهــل تــن دیگــر از نماینــدگان مجلــس از مقــام خــود اســتعفا 

دادنــد.
 * روزنامــه الوطــن العربــی نوشــت: یــك ژنــرال ارتــش بــه مالقــات 

کشــور رفــت. ج از  شــاه در خــار
 * از ســوی یاســر عرفــات، پیــام تبریکــی خطــاب بــه حضــرت 

امــام ارســال شــد.
کشــورهای  کنــش  وا داد:  گــزارش  پــرس  آسوشــیتد   *  
اســالمی در مقابــل بازگشــت آیــت اهلل خمینــی متفــاوت بــوده 
در مصــر  آیت اللهــی  هیــچ  او  گفــت:  در مصــر  ســادات  اســت. 
بــاره ســکوت  نخواهــد داشــت. مطبوعــات ســعودی در ایــن 
اتخــاذ  کنــون موضعــی  تا نیــز  بغــداد  رژیــم  و  کرده انــد  اختیــار 
درخواســت  محــض  بــه  گفــت:  قذافــی  تنهــا  اســت؛  نکــرده 
نخواهــد دریــغ  دارد،  امــکان  در  آنچــه  بــذل  از   کمــك 

کرد.  
 * بــه مناســبت ورود حضــرت امــام بــه ایــران، مراســم جشــنی در 

کشــور لیبــی بــر پــا شــد.

روزشمار دهه فجر، 14 بهمن ماه

2 حتما بخوانید!چهارشنبه      14 بهمن ماه 139۴
قوانین نباید به دلیل بدهکاری به ... ـــمـــاره 84 ســـــال دوم                ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

ابوترابی فرد: 
ملت ایران در انتخابات اسفند، برگ زرین دیگری در تاریخ انقالب خلق می کند



گازرسانی  افتتاح ۲3 پروژه 
 در روستاهای اصفهان

ــه  گفــت: ب گاز اســتان اصفهــان  مدیــر عامــل شــرکت 
مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر از بیــش از ۲۳ پــروژه 
بهره بــرداری  اصفهــان  روســتاهای  بــه  گازرســانی 
می شــود. ســعید مومنــی اظهــار داشــت: ۲۳ پــروژه 
 ۳۵۰ شــامل  اصفهــان  روســتاهای  بــه  گازرســانی 
از  خانــوار   ۲۵۰ زواره،  شــهر  روســتای   ۲۰ از  خانــوار 
دو روســتای شهرســتان ســمیرم و ۱۰ خانــوار از یــک 
روســتای شهرســتان شــهرضا بــا هزینــه ای بالــغ بــر 
امســال  فجــر  دهــه  در  میلیــون   ۳۰۰ و  میلیــارد   ۷۹
در اســتان اجرایــی خواهــد شــد. وی بیــان داشــت: 
پــروژه  دو  فجــر  دهــه  اهلل  ایــام  آغــاز  بــا  همچنیــن 
گازرســانی  ۱۱پــروژه  مهــر،  مســکن  بــه  گازرســانی 
بــه شــهرک های صنعتــی، 6 پــروژه خــط انتقــال و 
امــداد  اداری و پســت  پــروژه ســاختمان  تغذیــه، 8 
گاز  بــه بهره بــرداری می رســد. مدیــر عامــل شــرکت 
مهــر  مســکن  بــه  گازرســانی  آغــاز  اصفهــان  اســتان 
ــر  ــکن مه ــهر و مس ــه F فوالدش ــتان، محل ــهر بهارس ش
قابــل  پروژه هــای  دیگــر  از  را  لنجــان  شهرســتان 
افتتــاح در ســی و هفتمیــن بهــار انقــاب برشــمرد و 
افــزود: بــا اتمــام ایــن فــاز ۱۶ هــزار واحــد مســکونی 
اســتان  گاز  دارای  مهرهــای  مســکن  جمــع  بــه 
افــزوده خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه توزیــع ســاالنه 
در  طبیعــی  گاز  مکعــب  متــر  میلیــارد   ۲۰ از  بیــش 
ســطح اســتان و بهره منــدی ۹۹.۵ درصــد جمعیــت 
ــام  ــت: تم گف ــی  گاز طبیع ــت  ــان از نعم ــتان اصفه اس
کارکنــان ایــن شــرکت بهره منــدی  رســالت و تــاش 
۱۰۰ درصــدی جمعیــت اســتان اصفهــان در هــر ســه 
بخــش خانگــی، تجــاری و صنعتــی اســت. مومنــی 
اســتان  ســطح  در  گازرســانی  پــروژه   ۵۰ افتتــاح  از 
و میلیــارد   ۹۷۸ بــر  بالــغ  هزینــه ای  بــا   اصفهــان 

گفــت: همچنیــن   ۳۰۰ میلیــون ریــال ریــال خبــرداد و 
گازرســانی نیــز در ایــن  عملیــات اجرایــی دو پــروژه 
روزهــا بــا هزینــه پیش بینــی شــده ۲۶۲میلیــارد ریــال 

آغــاز می شــود.

کرمان می تواند قطب تولید 
کشور شود سنگ تزیینی 

ــر انجمــن توســعه صــادرات ســنگ های تزیینــی  دبی
گفــت: بــا یــک برنامه ریــزی و راهبــرد  کرمــان  اســتان 
مشــخص می توانیــم تــا ســال 1404 بــه قطــب تولیــد 
ایــن  در  کــه  شــویم  تبدیــل  ایــران  تزیینــی  ســنگ 
بــا  فــرآوری  کارخانــه   100 شــدن  فعــال  نیازمنــد  راه 
امینایــی«  »امیــد  هســتیم.  مــدرن  تکنولوژی هــای 
گفــت: وســعت و پهنــای اســتان  ــر  ــا اعــام ایــن خب ب
ع ســاختار زمیــن شناســی ایــن اســتان  کرمــان و تنــو
فلــزی  مــواد معدنــی  انــواع  تــا  اســت  موجــب شــده 
ایــن  در  تزیینــی  ســنگ  به ویــژه  غیرفلــزی،  و 
وضعیــت  داد:  ادامــه  وی  شــود.   یافــت  اســتان 
ذخایــر  نظــر  از  اســتان  تزیینــی  ســنگ های  کلــی 
کــه انــواع  گونــه ای  معدنــی بســیار غنــی اســت؛ بــه 
ســنگ های تزیینــی از جملــه مرمیــت، مرمر،گرانیــت 
کتشــاف می شــود. امینایــی بــا  و ... در ایــن اســتان ا
بیــان اینکــه در بخــش مرمریت هــا از نظــر فراوانــی و 
ع رنــگ  ذخایــر عمــده و در بخــش مرمرهــا از نظــر تنــو
کرمــان مزیت هــای مطلقــی  و تعــداد معــادن، اســتان 
اســتان  در  کنــون  تا کــرد:  دارد،تصریــح  کشــور  در 
کــه  کشــف شــده  کرمــان 183 معــدن ســنگ تزیینــی 
ایــن تعــداد  از  کــه  کتشــاف هســتند  دارای پروانــه ا
ــد  کرده ان ــرداری را دریافــت  ــه بهره ب 75 معــدن پروان
کرمــان  ضمــن آنکــه ذخایــر احتمالــی معــادن اســتان 
اســت.  تــن  میلیــون   800 از  بیــش  حــوزه  ایــن  در 
ــر انجمــن توســعه صــادرات ســنگ های تزیینــی  دبی
فــرآوری  کارخانــه   77 فعالیــت  از  کرمــان،  اســتان 
گفــت:  کرمــان خبــر داد و  ســنگ تزیینــی در اســتان 
دســتگاه های  دارای  کارخانــه   40 تعــداد،  ایــن  از 
کــه قابلیــت تولیــد ســنگ صادراتــی  خارجــی هســتند 
را دارنــد و مابقــی دســتگاه هــا ســاخت داخل هســتند.

ساخت 30 مجتمع آبرسانی 
روستایی در یزد

روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتان 
بــه  اســتان  روســتای   310 در  نفــر  هــزار   65 قریــب 
و  مطالعــه  از  می شــوند،  آبرســانی  ســیار  صــورت 
شــروع بــه ســاخت 30 مجتمــع آبرســانی روســتایی 
ــاره  ــا اش ــی« ب ــا حاتم ــر داد. »محمدرض ــتان خب در اس
بــه خشکســالی های اخیــر اســتان و خشــکی بســیار 
کــرد:  تصریــح  اســتان،  روســتاهای  آبــی  منابــع  از 
کنان  ســا از  نفــر   890 و  64هــزار  حاضــر  حــال   در 
اشــکذر،  اردکان،  شهرســتان های  در  روســتا   310
ــت  ــد تح ــز و میب ــم، مهری ــت، خات ــاد، تف ــق، بهاب باف
از  یکــی  وی  هســتند.  ســیار  آب رســانی  پوشــش 
را  یــزد  آبفــار  اخیــر  ســال  دو  اقدامــات  مهم تریــن 
مطالعــه و شــروع بــه ســاخت 30 مجتمــع آبرســانی 
روســتایی در ســطح روســتاهای اســتان بــه منظــور 
در  ســالم  شــرب  آب  پایــدار  و  عادالنــه  توزیــع 
 805 و  هــزار   120 معــادل  جمعیتــی  بــا  368روســتا 
نفــر بــا ســرمایه گذاری بالــغ بــر 2300 میلیــارد ریــال 
ــادآور شــد:  کــرد. حاتمــی در ایــن خصــوص ی عنــوان 
ایــن  از  روســتایی  آبرســانی  مجتمــع   15 کنــون  هم ا
کــه بــا هزینــه  اعتبــاری  تعــداد، در اســتان شــروع شــده 
تــا   10 بیــن  کنــون  تا ریــال  میلیــارد   280 حــدود  در 
در  وی  داشــته اند.  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   90
 ادامــه بــا بیــان اینکــه 200 روســتای اســتان از طریــق 
ابــراز  17 مجتمــع آب رســانی تامیــن آب می شــوند، 
مجتمع هــای  راه انــدازی  بــا  کــه  کــرد  امیــدواری 
آبرســانی روســتایی در حــال ســاخت اســتان، بخشــی 
پوشــش  تحــت  آب  مشــکل  دچــار  روســتاهای  از 

گیرنــد. قــرار  آبرســانی  شــبکه 

اخبار کوتاه

کاهش یافت قیمت جهانی نفت باز هم 
روز  آتــی  معامــات  بــازار  در  نفــت  جهانــی  قیمــت 
شــد. روبــه رو  کاهــش  بــا  آســیا  منطقــه  در  سه شــنبه 
قیمــت جهانــی نفــت در بــازار معامــات آتــی روز ســه 
اقتصــادی  آمــار  دلیــل  بــه  آســیا  منطقــه  در   شــنبه 
نگران کننــده چیــن و همچنیــن فزونــی عرضــه بــر تقاضا 
و ضعیــف بــودن احتمــال توافــق میــان روســیه و اوپــک 
کار کاهــش تولیــد نفــت، بــا رونــد نزولــی آغــاز بــه   بــر ســر 

کرد.   
بــرای  برنــت  دریــای  نفــت  قیمــت  حــال،  همیــن  در 
بــه  کاهــش  ســنت   ۵۶ بــا  آوریــل  مــاه  در  تحویــل 
رســید؛  بشــکه  هــر  در  ســنت   ۶۸ و  دالر   ۳۳ رقــم 
تگــزاس  وســت  نفــت  قیمــت  اینکــه  ضمــن 
مــدت  در  تحویــل  بــرای  هــم  آمریــکا  اینترمیدیــت 
برابــر  در  کاهــش  ســنت   ۶۷ بــا  مشــابه،  زمــان 
معاملــه بشــکه  هــر  ازای  بــه  ســنت   ۹۵ و  دالر   ۳۰ 

 شد.

تعیین ســقف ۳ ساله برای مدل های 
تولیدی پژو

وزیــر صنعــت بااشــاره بــه تعییــن ســقف ۳ ســاله بــرای 
گفــت: خودروســازان  مدل هــای تولیــدی پــژو در ایــران 
قیمــت  کــه  هســتند  دولتــی  قیمت گــذاری  مخالــف 

براســاس عرضــه و تقاضــا خواهــد بــود. 
محمدرضــا نعمــت زاده بــا اشــاره بــه امضــای قــرارداد 
گفــت: پارســال برنامــه راهبــردی 10 ســاله را بــرای  پــژو 
کمــک صاحب نظــران کشــور بــا   صنایــع خودروســازی 
کــه براســاس آن، تــا 10 ســال  کردیــم  نهایــی و تصویــب 
کشــور بــه 3 میلیــون خــودرو در  آینــده تولیــد و ظرفیــت 
ســال خواهــد رســید؛ در عیــن حــال بــرای تولیــد ایــن 
اســتفاده  مختلــف  برندهــای  از  بایــد  خــودرو   تعــداد 

کنیم.
قــرارداد  در  افــزود:  وتجــارت  معــدن  صنعــت،  وزیــر   
ــد  ــاوی خواه ــورت مس ــه ص ــرف ب ــارکت دو ط ــژو، مش پ
کــه  پــژو  خــودروی  مدل هــای  آن،  براســاس  و  بــود 
کثــر بایــد ۳ ســال از  در ایــران تولیــد خواهــد شــد، حدا
ــم  ــا ه ــی از خودروه ــد و برخ ــته باش گذش ــا  ــه آن ه عرض
کــه عرضــه شــوند و خودروهــای جدیــد  تــازه قــرار اســت 

 هستند. 
ایــن  تولیــد  بــرای  مــاه   ۱۵ حــدود  کــرد:  تصریــح  وی 
ــاش  ــه ت ک ــت  ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــان درنظ ــا زم خودروه

کاهــش دهیــم. مــاه  بــه ۱۲  را  می کنیــم آن 
درصــد   ۴۰ از  خارجــی،  خودروســازان  بــا  درقــرارداد   
مــدت در  تــا  می کنیــم  شــروع  داخلــی   قطعه ســازی 
ع سیاســت   ۲ ســال بــه ۸۰ درصــد برســیم؛ امــا در مجمــو
مــا در صنعــت خودروســازی، بــه روزنگــه داشــتن اســت 
میلیــون   3 از  خودروســازی،  ســاله   10 راهبــرد  در  و 
ــل  ــرف داخ ــرای مص ــون را ب ــدی ۲ میلی ــودروی تولی خ

و 1میلیــون را بــرای صــادرات خواهیــم داد.

 5 هزار میلیارد ریال اعتبار 
به مسکن مهر می رود

گفــت: تــا پایــان  کشــور  قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی 
ســال جــاری اعتبــاری بــه میزان5 هــزار میلیــارد ریــال از 
محــل اعتبــارات یارانــه ای بــه تکمیــل و بهره بــرداری 

مســکن مهــر اختصــاص می یابــد.
مســئوالن  بــا  نشســت  در  مهرآبــادی  اصغــری  احمــد   
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه افتتــاح و 
 بهره بــرداری حــدود 18 هــزار واحــد از پــروژه مســکن مهر
در  خدمات رســان  شــرکت های  هزینــه  کــرد:  اظهــار 
میلیــارد  شــش  و  هــزار   5 حــدود  مهــر،  مســکن  ح  طــر
 2 حــدود  کنــون  تــا  کــه  اســت  شــده  بــرآورد  تومــان 
میلیــارد تومــان از ایــن میــزان پرداخــت شــده اســت.
از  مهــر  اینکــه هزینــه ســاخت مســکن  بیــان  بــا   وی 
متقاضیــان  نقــدی  آورده  و  بانکــی  تســهیات  محــل 
ح بدهــی  تامیــن می شــود و دولــت در ارتبــاط بــا ایــن طــر
گفــت: در ایــن ارتبــاط بدهــی وزارت  چندانــی نــدارد، 
بــر 600 میلیــارد تومــان بالــغ  بــه پیمانکارانــش   نیــرو 

 است.
واحــد  هــزار  اینکــه حــدود 235  بیــان  بــا   مهرآبــادی 
کــه تنهــا  کشــور وجــود دارنــد  مســکن مهــر در ســطح 
نیــروی  تامیــن  بهره بــرداری  بــرای  آن هــا  مشــکل 
گفــت: در دولــت تدبیــر و امیــد تصویــب  بــرق اســت، 
کــه تــا پایــان ســال جــاری اعتبــاری بــه میــزان  شــده 
یارانــه ای  اعتبــارات  محــل  از  تومــان  میلیــارد   500
اختصــاص  مهــر  مســکن  بهره بــرداری  و  تکمیــل  بــه 
ــان ســال تحقــق ــا پای ــم ایــن مهــم ت ــه امیدواری ک ــد   یاب

 یابد.
کیــد بــر اینکــه بــه   قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
ترتیــب اولویــت از محــل اعتبــار مذکــور بــرای تکمیــل 
800 واحــد آمــاده مســکن مهــر، هزینــه خواهــد شــد، 
یــک  مهــر  مســکن  پــروژه  تکمیــل  کــرد:  خاطرنشــان 
وظیفــه اســت و بــرای انجــام آن بایــد همــه دســتگاه ها 

ــه دســت هــم دهنــد. دســت ب

کاهش یافت تولید مینی بوس 
کشــور در  میدل بــاس  و  مینی بــوس  انــواع   تولیــد 
کاهــش یافــت. دی مــاه امســال تولیــد   32.3 درصــد 
انــواع مینی بــوس و میدل بــاس در ایــران خــودرو دیــزل 
ــتگاه در  ــک دس ــت و ی ــدی از  بیس ــش صددرص کاه ــا  ب

دی مــاه 1393 بــه صفــر رســید.
 در ایــن مــدت تولیــد انــواع مینی بــوس و میدل بــاس 
صددرصــدی  کاهــش  بــا  آســیا  دیــزل  پیشــرو  در 
صفــر  بــه   1393 دی مــاه  در  دســتگاه  یــک   از 

رسید.
و  مینی بــوس  انــواع  تولیــد  امســال  دی مــاه   
کاهــش صــد  میدل بــاس در هورانــد خــودرو دیــزل بــا 
صفــر  بــه   1393 دی مــاه  در  دســتگاه   9 از   درصــدی 

رسید.
 در ایــن مــدت تولیــد انــواع مینی بــوس و میدل بــاس 
گــروه بهمن مــاه از صفــر دســتگاه در دی مــاه 1393  در 

بــه 21 دســتگاه افزایــش یافــت.

اخبار کوتاه

شــهردار اصفهــان گفــت: ورزش زورخانه ای ریشــه در تاریخ 
کشــور دارد و از همیــن رو  و آیین هــای قهرمانــی و ســنتی 
ایرانــی فرهنــگ  پاسداشــت  نوعــی  بــه  آن  در   فعالیــت 

 است.
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان  بــه 
افتتــاح  مراســم  حاشــیه  در  جمالی  نــژاد  مهــدی  دکتــر 
در  کــه  اصفهــان  منطقــه 3  در  )ع(  علــی  امــام  زورخانــه 
شــد  برگــزار  افتتــاح«  چنــد  بــا  هفتــه  »هــر  برنامــه  قالــب 
ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــیدن ای ــرا رس ــه ف ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــار  اظه
ح »هــر هفتــه  گرفتیــم ســیزدهمین هفتــه از طــر در نظــر 
ســر  پشــت  ورزشــی  پــروژه  یــک  بــا  را  افتتــاح«  چنــد  بــا 
بگذاریــم و یکــی از بهتریــن زورخانه هــای شــهر اصفهــان 
کنیــم.وی  ــا آغــاز ایــام اهلل دهــه فجــر افتتــاح  را هم زمــان ب
بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان پایتخــت ورزش زورخانــه ای 
و  تاریــخ  ریشــه در  ایــن ورزش  ادامــه داد:  اســت،  ایــران 
از همیــن رو  کشــور دارد و  آیین هــای قهرمانــی و ســنتی 
فعالیــت در آن بــه نوعــی پاسداشــت فرهنــگ ایرانــی اســت؛ 
ایــن زورخانــه یکــی از زورخانه هــای خــوب اصفهــان بــه 
کــه بــا اعتبــاری بیــش از 1.5 میلیــارد آمــاده  حســاب می آیــد 

 شده است.
در حــال حاضــر همزمــان  کــرد:  بیــان  اصفهــان  شــهردار 
آموزشــی  دوره هــای  اســت  قــرار  مــکان  ایــن  تجهیــز  بــا 

بــا  جوانــان  تــا  شــود  برگــزار  نیــز  زورخانــه ای  ورزش 
پهلوانــی  و  باســتانی  ورزش  ایــن  بــه  تشــویق  و  ترغیــب 
رو اســت،  اصفهــان  معنــوی  میراث هــای  از  یکــی   کــه 

 بیاورند.
توجه ویژه شهرداری به ورزش های پرتحرک

محلــه  چنــد  در  آینــده  ســال  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اصفهــان بودجــه ای بــرای ایــن ورزش اختصــاص می یابــد 
ورزش هــای  ســمت  بــه  بیشــتر  اصفهانــی  جوانــان  تــا 

برونــد. پرتحــرک 
روزهــا  ایــن  جوانــان  متاســفانه  کــرد:   کیــد  تا جمالی نــژاد 

کمتــر بــه ورزش هــای پرتحــرک رو می آورنــد و بــه ســمت 
از برنامه هــای ســال  این گونــه ورزش هــا می رونــد؛ یکــی 
و  ورزشــی  روبــاز  زمین هــای  بــه  توجــه  شــهرداری  آینــده 
کــه مقــرر شــده  ایجــاد آن هــا در نقــاط مختلــف شــهر اســت 
کــه ورزش هــای همگانــی را بــر  کنــار ســند ورزش شــهر  در 
گذاشــته، در راســتای ایــن ورزش هــای  عهــده شــهرداری 
ــزود: در ســال آینــده  کنیــم.وی اف ــز فعالیــت  ــر تحــرک نی پ
دو منطقــه اصفهــان )منطقــه یــک و منطقــه دو( بــرای 
کــه ســعی شــده بــه  گرفتــه شــده  ورزش هــای روبــاز در نظــر 
ــد و  ــهر باش ــی در ش ــای قدیم ــده ورزش ه ــی تداعی کنن نوع

گذشــته در محله هــا دور هــم جمــع شــوند  جوانــان هماننــد 
کننــد. و بــازی 

شــهرداری اصفهــان در بحــث انرژی هــای نــو بــا جدیــت 
وارد شــده است

شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در دهــه فجــر امســال 
برنامه هــای مختلفــی را بــرای شــهر اصفهــان و شــهروندان 
در نظــر گرفته ایــم، بــا اشــاره بــه افتتــاح نیــروگاه خورشــیدی 
گفــت: در  مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام خامنــه ای 
حــال حاضــر شــهرداری اصفهــان در مســئله انرژی هــای نــو 
بــه خصــوص انرژی هــای خورشــیدی بــا جدیــت وارد شــده 
ــی  ــته تفاهم نامه های گذش ــای  ــتای آن در هفته ه و در راس
را بــا شــرکت های خارجــی از جملــه یــک شــرکت آلمانــی 

کــرده اســت. امضــا 
اصفهان را به نام تئاتر می شناسند

وی پیرامــون احــداث ســالن تئاتــر اصفهــان نیــز عنــوان 
کــرد: تئاتــر یکــی از برندهــای معــروف اصفهــان بــوده اســت 
و بــه نوعــی اصفهــان را بــا ایــن برنــد می شناســند؛ بــا توجــه 
بــه ایــن ظرفیــت بودجــه بــرای ســال آینــده پیش بینــی 
کلیــد  شــده تــا ســالن تئاتــر اصفهــان را در خیابــان چهاربــاغ 
گســترش  زده شــود و بــا خریــد زمین هــای مجــاور ابعــاد آن 
ــته  ــتاندارد داش ــر اس ــالن تئات ــک س ــز ی ــان نی ــا اصفه ــد ت  یاب

باشد.

شهردار اصفهان:

فعالیت در ورزش زورخانه ای، پاسداشت فرهنگ ایرانی است

منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  شــرکت  مدیــر 
تــا  امســال  ابتــدای  از  اصفهانی هــا  گفــت:  اصفهــان 
پایــان دی مــاه، بیــش از یــک میلیــارد و 500 لیتــر بنزیــن 
کردنــد. حســین صادقیــان بــا اشــاره بــه اینکــه  مصــرف 

اصفهانی هــا در 10 ماهــه نخســت امســال 
یــک میلیــارد و 579 میلیــون و 699 هــزار 
کردنــد، اظهــار  و 495 لیتــر بنزیــن مصــرف 
اســتان  در  بنزیــن  مصــرف  میــزان  کــرد: 
اصفهــان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته 2.26 درصــد رشــد داشــته اســت. 
وی افزود: در 10 ماه نخســت ســال 93 در 

ــارد و 544 میلیــون و 837  اســتان اصفهــان، یــک میلی
هــزار و 348 لیتــر بنزیــن مصــرف شــد. مدیــر شــرکت 
ــا اشــاره  پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان ب
کاهــش 16.42 درصــدی نفــت ســفید در 10 ماهــه  بــه 
امســال نخســت  مــاه   10 در  گفــت:  امســال   نخســت 

 41 میلیون و 216 هزار و 800 لیتر نفت ســفید ســوزانده 
کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل، میــزان مصــرف  شــد 
49 میلیــون و 313 هــزار و 721 لیتــر بــود. وی بــا بیــان 
ــارد و 285 میلیــون و  ــاه دو میلی ــان دی م ــا پای اینکــه ت
گازوییــل در اســتان  117 هــزار و 406 لیتــر 
گذشــته  کــرد: ســال  کیــد  مصــرف شــد، تا
ــارد و 772 میلیــون و 472 هــزار و  دو میلی
گازوییــل در اســتان مصــرف شــد  204 لیتــر 
درصــدی   17.58 کاهــش  از  نشــان  کــه 
ایــن فــرآورده نفتــی در ســال جــاری اســت. 
کیــد بــر اینکــه در 10 ماهــه  صادقیــان بــا تا
گذشــته 266 میلیون و 847 هزار و 909  نخســت ســال 
کــوره )مــازوت( در اصفهــان مصــرف شــد  لیتــر نفــت 

کــرد: میــزان مصــرف ایــن فــرآورده در 10 ماهــه  بیــان 
 79 کاهــش،  درصــد   65.09 بــا  امســال،  نخســت 

اســت. شــده  بــرآورد  لیتــر  هــزار   192 و  میلیــون 

تا پایان دی ماه امسال؛
اصفهانی ها، بیش از 1.5 میلیارد لیتر بنزین سوزاندند

 پرداخــت وجــوه ســپرده گذاران تعاونــی اعتبــاری ثامــن 
ــروز  در شــعب بانــک پارســیان آغــاز  شــد.   الحجــج از دی
مدیــر عامــل ایــن بانــک در رابطــه بــا چگونگــی پرداخــت 
پــول ســپرده گذاران خــرد و کان و میــزان بــرآورد و نحــوه 

کــرد. تامیــن منابــع توضیحاتــی ارایــه 
آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  پرویزیــان،  کــورش 
خــرد  گــذاران  ســپرده  وجــوه  پرداخــت 
کــه اخیــرا  تعاونــی اعتبــاری ثامــن الحجــج 
بانــک پارســیان متولــی انجــام تعهــدات آن 
ــوه  ــت وج ــرد: پرداخ ک ــار  ــت، اظه ــده اس ش
هم زمــان  امــروز  از  خــرد  گــذاران  ســپرده 

کــه  بــا 13 بهمن مــاه شــروع خواهــد شــد و امیدواریــم 
براســاس زمان بنــدی انجــام شــده، بتوانیــم تــا پایــان 
ســال جــاری بــه تعهــدات خــود در ایــن رابطــه عمــل و 
وجــوه مربــوط بــه ســپرده های کمتــر از 10 میلیــون تومــان 

کنیــم. را براســاس اباغیــه بانــک مرکــزی پرداخــت 

در  کــه  می دهــد  نشــان  برآوردهــا  گفــت:  پرویزیــان 
گــذاران زیــر 3 میلیــون  مجمــوع پرداختــی بــه ســپرده 
تومــان، در حــدود 200 میلیــارد تومــان و مبالــغ مربــوط به 
ســپرده های زیــر 10 میلیــون تومــان، حــدود 1200 میلیارد 

ــت. ــان اس توم
بــر ایــن اســاس، ســپرده ها در ســه ســطح 
در  و  تومــان  میلیــون   10 و   5  ،3 از  کمتــر 
دوره هــای مختلــف پرداخــت خواهــد شــد. 
کــه دارنــدگان ســپرده های تــا  گونــه ای  بــه 
ســقف 3 میلیــون تومــان از 13 بهمن مــاه تــا 
ســوم اســفند مــاه، دارنــدگان ســپرده های 
اســفند و همچنیــن  از 3  تومــان  میلیــون  تــا ســقف 5 
ــا ســقف 10 میلیــون تومــان نیــز  صاحبــان ســپرده های ت
ــه  ــا مراجعــه ب می تواننــد از 10 اســفند مــاه ســال جــاری ب
تعییــن  را  خــود  ســپرده های  پارســیان،  بانــک  شــعب 

کننــد. تکلیــف 

قیمت انواع تلویزیون  )تومان(

اقتصـــاد چهار شنبه   14  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 84محکومیت ایران در داوری گازی با ترکیه ســـــال دوم                ݡسݒ

گازی ایــران در دومیــن   معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه محکومیــت 
گازی بایــد  گفــت: ایــران احتمــاال حــدود یــک میلیــارد دالر غرامــت  داوری 
کنــد. حمیدرضــا عراقــی بــا اشــاره بــه محکومیــت  بــه ترکیــه پرداخــت 
گفــت:  ایــران  از  ترکیــه  گازی  شــکایت  پیرامــون  دوم  دادگاه  در  ایــران 
گاز  هنــوز جریمــه، قطعــی نیســت؛ ولــی حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــد قیمــت 
اعــام  بــا  ایــران  گاز  بــود. مدیــر عامــل شــرکت ملــی  صادراتــی خواهــد 
کاهــش  کــه اولــی مربــوط بــه  اینکــه اعتــراض ترکیــه در دو بخــش بــود 
گاز تــوان تامیــن  کــرده بودنــد شــرکت ملــی  کــه آن هــا ادعــا  قیمــت اســت 
 ۲۰۱۵ تــا   ۲۰۰۴ ســال  از  کــرد:  تصریــح  اســت،  نداشــته  را  مدنظــر  گاز 
کــه چیــزی در حــدود ۲۰ میلیــارد  کــرده بودنــد  میــادی ادعــای خســارت 
ثابــت  خــود  دفــاع  بــا  امــا  داد:  ادامــه  نفــت  وزیــر  معــاون  می شــد.  دالر 
داشــته ایم  را  صــادرات  بــرای  نیــاز  مــورد  گاز  تامیــن  تــوان  کــه  کردیــم 
مســئول  مقــام  ایــن  نکردیــم.  قبــول  را  بهانه هــا  ایــن  از  هیچ کــدام  و 
ــرد: درخواســت دیگــر  ک ــان  ــاره درخواســت دیگــر ترکیــه در دادگاه، بی درب
ع مقایســه  ــه دو موضــو ــه ب ک ــود  ــای بازبینــی قیمــت ب ــر مبن کشــور ب ایــن 
گازوییــل و زغــال  گاز بــا ســوخت های دیگــر همچــون نفــت خــام،  قیمــت 
گاز تکیــه  ــا قیمــت جهانــی  گاز ب گاز و مقایســه قیمــت  ــازار   ســنگ یعنــی ب

داشت.

خ ارز در دامنــه  ــر کل بانــک مرکــزی وعــده داد: یکسان ســازی ن رییــس 
۶ ماهــه عملیاتــی می شــود. ولــی اهلل ســیف بــا اشــاره بــه جلســه مشــترک 
درخواســت  و  مرکــزی  بانــک  ارشــد  مدیــران  بــا  جهانگیــری  اســحاق 
مــا  گفــت:  ارز  خ  نــر بــرای یکسان ســازی  رییــس جمهــور  اول  معــاون 
کــه بــه ایــن هــدف دســت  کنیــم  می توانیــم فضــا را بــه ســمتی هدایــت 
کــه نقــش  کل بانــک مرکــزی افــزود: یکــی از مســایلی  یابیــم. رییــس 
ــه ایــن  ک خ ارز اســت  ــر ــازی ن کشــور را دارد، یکسان س ــاد  ــات در اقتص ثب

مســئله در دامنــه ۶ ماهــه عملیاتــی می شــود. 
کشــور دارد و  ــادی در ثبــات اقتصــادی  خ ارز نقــش زی ــر یکسان ســازی ن
گفــت: معــاون اول رییــس  امیدواریــم بــه ایــن هــدف دســت یابیــم. وی 
کشــور پــس از تحریم هــا  جمهــوری بــا توجــه بــه شــرایط نظــام بانکــی 
ــزی  ــک مرک ــد بان ــران ارش ــا مدی ــه ای را ب ــی، جلس ــام بانک ــت نظ و اهمی
کــه بایــد  کــرد و در ایــن جلســه محورهایــی از جملــه برنامه هایــی  برگــزار 
خ ســود  گرفــت. وی نــر بعــد از برجــام پیگیــری شــود، مــورد بررســی قــرار 
گفــت:  کــرد و  بانکــی را یکــی از مــوارد مــورد بحــث در ایــن جلســه عنــوان 
ــرد؛  ک ــل  ــزی حاص ــک مرک ــرای بان ــی ب ــتاورد مثبت ــی دس ــود بانک خ س ــر ن
خ بــه ۱۹ تــا ۲۰  زیــرا بــا ورود ایــن بانــک بــه بــازار بیــن بانکــی ایــن نــر

کاهــش یافتــه اســت. درصــد 

یــک مقــام مســئول از آغــاز رســمی صــادرات گازوییــل ایران به تاجیکســتان 
لیتــری  میلیــون   ۲.۹ محمولــه  گفــت:  و  داد  خبــر  نخســتین بار  بــرای 
ــره در  ک ــا مذا ــس از ماه ه ــد. پ ــه ش ــیای میان ــور آس کش ــن  ــی ای ــل راه گازویی
گازوییــل ایــران بــه تاجیکســتان  نهایــت بــا لغــو تحریم هــا، اولیــن محمولــه 
صــادر شــد تــا پــس از عــراق و افغانســتان تاجیک هــا بــه ســومین مشــتری 
گازوییــل ایــران در منطقــه خاورمیانــه تبدیــل شــود. محمدمهــدی قرایــی 
گازوییــل صــادر  بــا بیــان اینکــه بــرای نخســتین بــار ایــران بــه تاجیکســتان 
گازوییــل از مســیر مرزهــای زمینــی  گفــت: اولیــن محمولــه  کــرده اســت، 
کشــور منطقــه آســیای میانــه صــادر شــده  اســتان خراســان رضــوی بــه ایــن 
کنــون صــادرات فرآورده هــای  اســت. ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه تا
 نفتــی ایــران از مــرز دوغــارون و فقــط بــه افغانســتان صــادر شــده اســت

ــل  گازویی ــد  ــای خری ــابرجام، تقاض ــرایط پس ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــح   تصری
ایــران از تاجیکســتان بــرای نخســتین بار از ابتــدای بهمــن مــاه ســال جاری 
انجــام شــده اســت. مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
گازوییــل بــه تاجیکســتان در اولیــن  خراســان رضــوی میــزان صــادرات 
محمولــه صادراتــی را حــدود 2 میلیــون و ۹۰۰ هــزار لیتــر اعــام و خاطــر 
کیفیــت فرآورده هــای ایــران، تقاضــای بیشــتری از  کــرد: بــه دلیــل  نشــان 

کشــورهای همســایه مــورد انتظــار اســت.

گازی با ترکیه محکومیت ایران در داوری 
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شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت سازمان فنی و  حرفه ای کشور/ عکس: ایسنا

در قاب تصویر

خ ارز در ۶ ماه آینده گازوییل ایران به تاجیکستان آغاز شداجرای یکسان سازی نر صادرات 

کرد: مدیر عامل بانک پارسیان به ایسنا اعالم 
کالن »ثامن الحجج«  جزییات پرداخت وجوه سپرده گذاران خرد و 



 تبادل علمی با دانشگاه های خارج از 
کشور یکی از دستاوردهای 

برجام است

خبرنگار- زهرا نصیری 
اجرایی شــدن ســند برجام و برداشــته شــدن تحریم ها منجر 
کیفــی تولیدهــای علمــی دانشــگاه های  کمــی و  بــه افزایــش 
ایــران و بهتــر شــدن رتبه هــای آن هــا در جهــان می شــود. 
رییــس دانشــگاه اصفهــان در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران 
دانشــگاه  موضــع  داشــت:  اظهــار  فجــر  دهــه  تبریــک  بــا 
کمــک بــه برگــزاری  اصفهــان دربــاره انتخابــات پیــش رو 
دانشــگاه  مدیریــت  و  اســت  همه گیــر  و  پرشــور  انتخابــات 
بــه  مــردم  بــه عنــوان بخــش دولتــی، تشــویق و ترغیــب 
انتخابــات را مدنظــر دارد.هوشــنگ طالبــی افــزود: دانشــگاه 
کاندیداهــا،  علیــه  یــا  لــه  سیاســی  موضع گیــری  اصفهــان 
گــر قــرار  گرایش هــای مختلــف نخواهــد داشــت و ا احــزاب و 
بــه اســتفاده از امکانــات دانشــگاه باشــد در راســتای ترغیــب 
دانشــگاه  رییــس  اســت.  انتخابــات  در  حضــور  بــه  مــردم 
برداشــته  و  برجــام  ســند  شــدن  اجرایــی  گفــت:  اصفهــان 
شــدن تحریم هــا منجــر بــه افزایــش کمــی و کیفــی تولیدهای 
علمــی دانشــگاه های ایــران و بهتــر شــدن رتبه هــای آن هــا در 
ــد  ــه تولی ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــود. وی ادام ــان می ش جه
علــم و فنــاوری وابســته بــه تجهیــزات بــه روز و ُمــدرن اســت، 
کــه منبــع  ــی  ــا زمان در بســیاری از رشــته های آزمایشــگاهی ت

دســتگاهی آن ذکــر نشــود
مقالــه آن نیــز منتشــر نمی شــود.طالبی، تبــادل علمــی بــا 
دانشــگاه های خــارج از کشــور را یکــی از دســتاوردهای برجــام 
گذشــته تحریم هــا باعــث  کــرد: ســال های  عنــوان و اضافــه 
ــن  ــریات بی ــا در نش ــی م ــای علم ــیاری از تولیده ــه بس ک ــد  ش
کــه بــه رتبــه مــا لطمــه وارد  المللــی داوری و منتشــر نشــود 

کــرد.
و  تبــادالت  کــه در پســابرجام،  کــرد  امیــدواری  وی اظهــار 

تعامــات علمــی بیــن المللــی افزایــش یابــد.
 طالبــی بــا اشــاره بــه اضافــه شــدن پنــج رشــته تحصیلــی 
جدیــد در ســال تحصیلــی 94، آن هــا را دو رشــته مهندســی 
نقشــه برداری و مدیریــت صنعتــی در مقطــع دکتــرا و ســه 
و  ســرامیک  مهندســی  ترابــری،  و  راه  مهندســی  رشــته 
فتونیــک در فیزیــک در مقطــع کارشناســی ارشــد عنــوان کرد.

««حضور پنج دانشمند ISI در دانشگاه اصفهان
رییــس دانشــگاه اصفهــان بــا بیــان اینکــه در ســال ۲۰۱۵ 
در   ISI دانشــمند  پنــج  رســمی  مقامــات  اعــام  مطابــق 
دانشــگاه اصفهــان داریــم، بیــان داشــت: در شــش ماهــه 
نخســت ســال ۹۴، حــدود ۶۰۰ مقالــه چاپــی ISI داشــتیم 
هــزار  یــک  از  بیــش  چاپــی  غیــر  مقــاالت  احتســاب  بــا   و 

مقاله برتر بین المللی داریم.

دانشگاه اصفهان

سرارزیاب سازمان تنظیم مقررات در 
جریان ارزیابی مخابرات اصفهان؛

ارزیابی ما از جنس 
 ارزیابی های سخت 

ایران است 
اداره  از   نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه   
اصفهــان اســتان  مخابــرات  شــرکت  عمومــی   روابــط 
انقــاب  فجــر  دهــه  آغازیــن  روزهــای  بــا  هم زمــان 
اســامی ارزیابــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
مدیــر  حضــور  بــا  اصفهــان  مخابــرات  در  رادیویــی 
عامــل، اعضــای هیئــت مدیــره، معاونــان و مدیــران 
ســتادی شــرکت روزهــای 13 و 14 بهمــن مــاه در حــال 
ــرات  ــل مخاب ــر عام ــایی مدی کش ــین  ــام است.حس انج
اصفهــان در آییــن افتتاحیــه ایــن ارزیابــی بــر تحقــق 
گیــر در شــرکت و تامیــن رضایــت مشــترکان  کیفیــت فرا
رســاندن  افــزود:  و  کــرد  کیــد  تا ذی نفعــان  ســایر  و 
کــه بتوانــد نیازهــای مشــترکان و  ســازمان بــه بلوغــی 
مــردم را بــه بهتریــن شــیوه ممکــن پاســخگو باشــد، بــه 
گرفتــه اســت. وی اظهــار  عنــوان مســیر شــرکت قــرار 
فنــاوری  و  ارتباطــات  عرصــه  در  مخابــرات  داشــت: 
نــه  ارتباطــات  صنعــت  و  می کنــد  حرکــت  اطاعــات 
مســتقل  بیزنــس  یــک  بلکــه  صنعــت،  یــک  فقــط 
کــه بــه عنــوان زیرســاخت و نیــاز همــه  کشــوری اســت 
کــرد: هیــچ  کشــایی تصریــح  صنایــع شــناخته می شــود. 
شــغلی در جامعــه نمی توانــد بــدون فنــاوری اطاعــات 
بــه حیــات خــود ادامــه دهــد و اســتمرار  ارتباطــات  و 
کلیــه مشــاغل از تکنولوژی  فعالیــت و کیفیــت خدمــات 
کــرد:  گرفتــه اســت.وی خاطرنشــان  ارتباطــات نشــأت 
کنیــم  مــا زمانــی می توانیــم بــه خوبــی ایفــای نقــش 
کــه جایــگاه درســت خــود را بشناســیم، نیــاز جامعــه 
گام  را بــه درســتی تشــخیص دهیــم و در ایــن راســتا 
 برداریم.مدیــر عامــل مخابــرات اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه اســتفاده از ظرفیت هــا و تبدیــل توانایی هــای 
کار مخابــرات  بالفعــل همــواره در دســتور  بــه  بالقــوه 
اســت، یــادآور شــد: مخابــرات اصفهــان، اولیــن شــرکت 
شــروع  را   Iso مقولــه  کــه  اســت  کشــور  در  مخابراتــی 
گواهینامــه  کــرد و در ســال 1380 موفــق بــه دریافــت 
کــرد: مخابــرات  کیفیــت ISO 9001 شــد. وی عنــوان 
بلــوغ  کســب  بــرای  را  خــود  تــاش  تمــام  اصفهــان 
کشــور  ــودن در صنعــت ارتباطــات  ســازمانی و ســرآمد ب
بــه کار بســته اســت.وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره 
گذشــته،  هفتــه  در  اســتان  مخابــرات  منتخبــان 
ســخن  و  حــرف  کســی  هــر  جــا،  هــر  کــرد:  تصریــح 
گفتــن داشــته باشــد، مــا از آن اســتقبال ــرای  ــازه ای ب  ت

 می کنیم.

مخابرات 

کیمیای وطن : 
و  تولیــد  در  تاثیرگــذار  بخشــی  عنــوان  بــه  کشــاورزی  بخــش 
اشــتغال از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت؛ از ایــن رو و بــا توجــه 
کشــاورزی اســتان  کــم آبــی در اصفهــان ســازمان جهــاد  بحــران 
اصفهــان، مهم تریــن برنامه هــای خــود یعنــی کمــک بــه افزایــش 
گلخانــه ای بــا هــدف صرفه جویــی 5 تــا 10 برابــری در  کشــت 
مصــرف آب، تکمیــل طرح هــای آبیــاری و تغییــر و جایگزینــی 

کار قــرار داده اســت. کشــاورزی را در دســتور  کشــت های 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، هم زمــان   رییــس ســازمان جهــاد 
بــا اولیــن روز از دهــه فجــر در نشســتی خبــری بــا خبرنــگاران 
گفــت:  کشــاورزی خبــر داد و  از افتتــاح 158 پــروژه در بخــش 
کنتــرل و توســعه  ارتقــای مکانیزاســیون در جهــت بهینه ســازی، 
واحدهــای دام و طیــور و توســعه صنایــع تبدیلــی، مهم تریــن 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  پیگیــری  دســت  در  برنامه هــای 
گفــت: اصــاح قانــون حفــظ  اصفهــان اســت. قــدرت اهلل قاســمی 
کشــاورزی، همچنیــن تحقیــق و ترویــج نیــز از  کاربــری اراضــی 

کشــاورزی اســت. مباحــث مهــم در بخــش 
کــه بــه مناســبت  کشــاورزی  وی بااشــاره بــه 158 پــروژه بخــش 
ــرداری می رســد  ــه بهره ب دهــه فجــردر ســطح اســتان اصفهــان ب
افــزود: ایــن پروژه هــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر 752 میلیــارد ریــال 

افتتــاح  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  در بخش هــای مختلــف 
می شــود.

بــاالی گــذاری  ســرمایه  طــرح   20 پــروژه،   158 از  گفــت:   وی 
 10 میلیــارد ریــال دارنــد کــه مجموع اعتبــارات آن هــا 462 میلیارد 

ریال اســت.
معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی اصفهــان 
اینکــه در دهــه فجــر امســال 23 طــرح در  بــه  بــا اشــاره  نیــز، 

شهرســتان های مختلــف اســتان افتتــاح شــد، افــزود: بیشــترین 
طرح هــای افتتاحــی دهــه فجــر بــه ترتیــب در شهرســتان های 
 ســمیرم بــا 16 پــروژه، شــهرضا بــا 15 پــروژه و شاهین شــهر بــا

 14 پروژه بوده است.
ریــال میلیــارد  بــا 81  گلپایــگان  کــرد:  احمــد صفــی، تصریــح    
کاشــان بــا 75 میلیــارد ریــال  اصفهــان بــا 80 میلیــارد ریــال و 
گــذاری طرح هــای افتتاحــی دهــه فجــر را بــه  بیشــترین ســرمایه 

خــود اختصــاص داده انــد.
کشــاورزی موجــب  گفتــه وی، طرح هــای افتتاحــی بخــش   بــه 
784 فرصــت شــغلی و 1045 تثبیــت اشــتغال در اســتان اصفهــان 

می شــود.
 احداث باغ مادری محصوالت سردسیری در اصفهان

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان در ادامــه نیــز از راه انــدازی نخســتین بــاغ مــادری بــرای 
کــرد: ایــن  محصــوالت سردســیری دراصفهــان خبــرداد و بیــان 
بــاغ، بــرای اولین بــار در کشــور بــرای تولیــد نهــال مناســب احــداث 

شــده اســت.
کرمانــی افــزود: بــه دنبــال افزایــش ســطح   اصغــر محســن زاده 
گلخانــه ای هســتیم و در همیــن راســتا طرح هــا را بــرای  کشــت 
ــه ســوم  ــم و رتب کرده ای ــه بانک هــا معرفــی  دریافــت تســهیات ب
گلخانــه ای مربــوط بــه ایــن  کشــت  کشــوری از لحــاظ ســطح زیــر 
گلدانــی، رتبــه  گل هــای  اســتان اســت؛ اصفهــان در زمینــه تولیــد 
دوم در کشــور و از لحــاظ تولیــد گل شــب بو، رتبــه اول کشــور را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 82 واحــد تولیــد قــارچ در ســطح اســتان 
کشــور  چ را در  کــرد: اصفهــان رتبــه دوم تولیــد قــار داریــم، اضافــه 

داراســت.

کشاورزی استان اصفهان خبرداد: رییس سازمان جهاد 

کشاورزیاصفهانافتتاحمیشود بااعتبار752میلیاردریالی،158پروژهدربخش
کرد کسب  ترین رشد اقتصاد را دریکسال پیش  کشاورزی با 5.6 درصد باال بخش 

گفــت: هم زمــان  اســتان اصفهــان  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
کمک هزینــه  بــا هــه فجــر بــه 350 نوعــروس تحــت پوشــش 

می شــود. پرداخــت  جهیزیــه 
گــزارش روابــط عمومــی و اطاع رســانی کمیتــه  بــه 
اصفهــان،  اســتان  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد 
مهــدی مجــس آرا از برگــزاری برنامه هــای دهــه 
کــرد:  اظهــار  و  داد  خبــر  امــداد  کمیتــه  فجــر 
نوعــروس   350 بــه  فجــر  دهــه  بــا  هم زمــان 
کمــک هزینــه جهیزیــه پرداخــت  تحــت پوشــش 

می شــود.
گفتمــان انقــاب در  وی بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامه هــای 
ــش  ــزود: همای ــان، اف کاش ــر  کوث ــگاه  ــداد و خواب ــای ام کانون ه
ــا موضــوع  کمیتــه امــداد و بهزیســتی ب بانــوان تحــت حمایــت 
انقــاب اســامی، مثبت اندیشــی و امیــد بــه آینــده در دهــه فجــر 

کــرون برگــزار می شــود. در تیــران و 

کــرد: عیــادت  مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان تصریــح 
از 138 بیمــار صعب العــاج و اهــدای هدیــه بــا حضــور اعضــای 
کــز و نیــز بازدیــد از خانواده هــای  کمیتــه همیــاری در تمامــی مرا
تحــت  یتیــم  دانش آمــوزان  توســط  شــهدا 
ــای  ــا و خوابگاه ه کانون ه ــتقر در  ــت مس حمای
کمیتــه امــداد از دیگــر برنامه هــای فرهنگــی 

ــت. ــن روزهاس ای
تمامــی  رایــگان  ویزیــت  از  همچنیــن  وی 
کمیتــه امــداد خبــر داد  پزشــکان طــرف قــرارداد 
کیپ هــای ســامت در  گفــت: در ایــن دهــه ا و 
شهرســتان های بوییــن و میاندشــت، فریــدن و ســمیرم مســتقر 
ــاب در  ــن انق ــر جش ــاوه ب ــرد: ع ک ــد  کی ــوند.مجلس آرا تا می ش
کز فرهنگی و خوابگاه ها، جشــن بــزرگ انقاب ویژه  تمامــی مرا
ــزار ــون فرهنگــی تربیتــی والیــت در لنجــان برگ کان ــرادران در   ب

 می شود.

بــه گزارش کیمیای وطن، ســرهنگ »جهانگیــر کریمی«، معاون 
کــرد:  انتظامــی اســتان اصفهــان اظهــار  اجتماعــی فرماندهــی 
نگرانی هــا و دغدغــه مــردم و مســئوالن درخصــوص وقــوع جــرم 
کــه در ســال 93، دســتورالعمل پیشــگیری  ســرقت باعــث شــد 

مقابلــه  قــرارگاه  آن  دنبــال  بــه  و  تهیــه  ســرقت  از 
جملــه  از  کشــور  بــزرگ  اســتان های  در  ســرقت  بــا 
اصفهــان تشــکیل شــود. وی هــدف اولیه از تشــکیل 
جــرم  وقــوع  خ  نــر مهــار  و  کنتــرل  را  قــرارگاه  ایــن 
کاهــش 10 درصــدی ایــن جــرم نســبت بــه  ســرقت و 
مــدت مشــابه ســال قبــل دانســت و افــزود: بــه دنبال 
کشــور، دســتورالعملی تصویــب  آن شــورای امنیــت 

و در آن وظایــف دســتگاه ها در مقابلــه بــا چرخــه جــرم ســرقت 
ــر برخوردهــای قضایــی و انتظامــی  ــا عــاوه ب ــرد ت ک را مشــخص 
زمینه هــا و بســترهای وقــوع جــرم، به ویــژه ســرقت، از جامعــه 
کریمــی بــه اقدامــات صورت گرفتــه در مقابلــه بــا  برداشــته شــود. 
گفــت: در  کــرد و  بســترهای وقــوع ســرقت در ســطح اســتان اشــاره 

همیــن راســتا، پلیــس اصفهــان هــم مطالبــات خــود از دســتگاه ها 
ــرد. ک ــاغ  ــا اب ــه آن ه ــتخراج و ب ــه اس ــتورالعمل مربوط را از دس

کــه امســال بــرای افزایــش ضریــب   وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
امنیتــی بانک هــا و طافروشــی های اســتان چــه اقداماتــی صورت 
کــرد: بــرای پیشــگیری از  گرفــت، خاطرنشــان 
ســرقت طافروشــی ها در بلندمــدت درصــدد 
یــک  در  صنــوف  ایــن  تمامــی  کــه  هســتیم 
مــکان مناســب و بــا امنیــت زیــاد تجمیع شــوند 
مســایل  بــه  نیــز  مجــوز  صــدور  هنــگام  در  و 
کریمــی  شــود.  توجــه  واحدهــا  ایــن  امنیتــی 
کوتاه مــدت، آمــوزش  کــرد: در برنامــه  اظهــار 
تعییــن ســاعات  انتظامــی،  کارشناســان  توســط  طافروشــی ها 
کار مشــخص و تعریــف اســتانداردهای الزم بــرای ایمن ســازی 
واحدهــا در نظــر گرفتــه شــده کــه خوشــبختانه با همــکاری صنف 
طافروشــی ها و بانک هــا و صرافی هــا، بیشــتر ایــن مــوارد رعایــت 

شــده اســت.

طالفروشی ها باید در یك مکان
مناسب و با امنیت جمع شوند

وسان تحت حمایت یه به نوعر ینه جهیز  اهدای 350 کمک هز
 کمیته امداد استان اصفهان در دهه فجر

4در شـهـــر حتما بخوانید!چهار شنبه      14 بهمن ماه 139۴
ارزیابی ما از جنس ارزیابی های سخت ایران است ـــمـــاره 84 ســـــال دوم                ݡسݒ

دادنامه
 : پرونده  شماره   1393/12/17: تنظیم  تاریخ   9309970352402161  : دادنامه  شماره 
9309980352401013 شماره بایگانی شعبه : 931102 خواهان : آقای ناصر حاج صالحی 
فرزند عباسعلی به  نشانی اصفهان خ کاخ سعادت آباد غربی امالک ایران زمین خوانده : 
آقای سعید دائی زاده به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه خسارات دادرسی 
2. مطالبه وجه سفته 3. تامین خواسته رای دادگاه در خصوص دعوی ناصر حاج 
صالحی بطرفیت سعید دائی زاده بخواسته مطالبه مبلغ 350 میلیون ریال وجه 5 فقره 
سفته بشماره 7و6و5و856074و 496449- 93/8/1 و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه سفته های مستند دعوی و اینکه خوانده 
نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 1291و 1301 قانون مدنی و 198و 515و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت دادرسی به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ 93/9/4 
لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و 

ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 
شماره: 31467/

م الف رئیس شعبه 24  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قاسم قربانی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420350300415 شماره پرونده: 9309980350301048شماره بایگانی 
شعبه : 931048تاریخ تنظیم: 1394/10/30 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : علیرضا نام خانوادگی : غالمی شهرستانی نام پدر : فضل اله نشانی: خ مشتاق 
دوم / پل شهرستان / ک ش اکبر شهبازی / پ 71 مشخصات محکوم علیه/ محکوم 
علیهم ردیف 1 نام: مجید نام خانوادگی: فتحیان نام پدر:- نشانی: خ امام خمینی / خ 
بسیج /  روبروی دانشگاه راغب اصفهانی/ فروشگاه ابزار آالت پارسیان 2- نام : جواد نام 
خانوادگی: عظیمی نام پدر : - نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : محمد رضا نام خانوادگی : صادقی نام پدر: جلیل 
نشانی : اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 5  طبقه 3 نوع رابطه : وکیل محکوم 
له / محکوم لهم : علیرضا غالمی شهرستانی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست 
وکیل محکوم له مبنی بر اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350303088و شماره 
دادنامه مربوطه 9409970350300493محکوم علیهما محکومند بصورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 135000000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 6750000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. 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: 31492/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی )حقوقی ( 

شهرستان اصفهان - حشمت اهلل هاشمی

اجرائیه
شماره بایگانی شعبه : 921443تاریخ تنظیم: 1394/10/07 مشخصات محکوم له/ محکوم 
لهم ردیف 1 نام : احسان نام خانوادگی : مختاری نام پدر : - نشانی: محمود آباد خ شماره 
34 سنگ بری قمر مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: ابوالفضل نام 
خانوادگی: پیرزاده نام پدر:- نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : - نام خانوادگی : - نام پدر: - نشانی : -  نوع رابطه : - 
محکوم له / محکوم لهم : -  محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 9410090351103455و شماره دادنامه مربوطه 9309970351101850محکوم علیهه 
محکوم  است به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص تورم کاال 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 8/000/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت اجرای احکام مکلف 
است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق 
وی اقدام نماید. رای صادره غیابی بوده. 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: 31477/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - سید 
مرتضی هاشمی

اجرائیه  
شماره اجرائیه: 9410426825300308 شماره پرونده: 9409986825300131شماره بایگانی 
شعبه : 940161تاریخ تنظیم: 1394/11/05 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 
نام : محمد نام خانوادگی : کاضمی نام پدر : هیبت اله  نشانی: اصفهان  - خ ال خجند 
- جنب پارک شهید زمانی ساختمان اللهیه ط 3 پ 140مشخصات محکوم علیه/ محکوم 
علیهم ردیف 1 نام: محسن  نام خانوادگی:ناصری نام پدر:کمال نشانی: اصفهان - خ 
زینبیه - ایستگاه سلمان ک یزدان پ 7 مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم 
له / محکوم علیه نام : محمد رضا نام خانوادگی : اسکندری پوده  نام پدر: محمد رضا  
نشانی : اصفهان - خ چهار باغ باال خ نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ما کان 5 ط 
3 واحد 35 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : محمد کاظمی محکوم به بسمه 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409976825300654محکوم علیهه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه 
خسارات دادرسی وفق مقررات در حق محکوم له پرداخت مبلغ 20000000 ریال بابت حق 
االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشد. 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: 31498/ م الف

  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی   شهرستان اصفهان - 
اسماعیل صادقی هاردنگی 

اجرائیه
له/  محکوم  مشخصات  تنظیم: 1394/10/07  : 940241تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره 
محکوم لهم ردیف 1 نام : ابراهیم نام خانوادگی : قرهی قهی نام پدر : داراب  نشانی: 
بازار قلندرها جنب سرای ستوده پخش پوشاک آسیا کد  اصفهان  - خ حکیم - - 
پستی 8196975753مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: کمال   نام 
خانوادگی:حیدری  نام پدر:قلی نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : - نام خانوادگی : -  نام پدر: -  نشانی : - نوع رابطه 
: - محکوم له / محکوم لهم : -  محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 9410090351103465و شماره دادنامه مربوطه 9409970351101151محکوم 
علیهه محکوم است به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ پانزده میلیون و دویست و هشتاد و پنجهزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص 
نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ 25000000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
. 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: 31476/ م الف  
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اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420351100380 شماره پرونده: 9309980351100787شماره بایگانی 
شعبه : 930892تاریخ تنظیم: 1394/10/26 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام 
: موسسه مالی اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی  نام خانوادگی : - نام پدر : 
-  نشانی: خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی اعتباری عسگریه 
ط 4 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: رفعت نام خانوادگی:بهداروندی 
نام پدر:درویش نشانی: مجهول المکان 2-نام : مرتضی نام خانوادگی : محمودی نام پدر: 
حیا تقلی نشانی : مجهول المکان 3- نام : محمد نام خانوادگی : بلیوند قنبری نام پدر 
: هوشنگ نشانی : مجهول المکان 4- نام : مریم نام خانوادگی : بلوند فری نام پدر : خیبر 
نشانی : مجهول المکان 5- جواد نام خانوادگی : بلیوندی نام پدر : رمضان نشانی : مجهول 
المکان مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : یاسر  نام 
خانوادگی : شیر وانی زاده  آرانی نام پدر: علی محمد  نشانی : خ شیخ صدوق شمالی 
روبروی سه راه مفید ساختمان موسسه اعتباری عسگریه ط 4 دفتر منطقه ی 4 نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : موسسه مالی اعتباری عسگریه به مدیریت سید 
امین جوادی  محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9409970351100840محکوم علیهه محکوم است به پرداخت مبلغ 
نود و سه میلیون و پنجاه و یک هزار  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون 
و ششصد و نود و یک هزار و پانصد و سی ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ سه 
میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و هشتصد و سی و شش ریال بابت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 6 قرارداد مورخ 91/7/5 به ماخذ 
سی و دو درصد در سال به مبلغ شش میلیون و نهصد و چهل و نه هزار ریال از تاریخ 
سر رسید تا تاریخ تقدیم دادخواست و از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان یوم الوصول 
روز شماره به مبلغ 81578ریال  در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت. 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(
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کیمیــای وطــن: فــرش ایرانــی تاریخچــه ای به انــدازه قدمت 
ســال ها  ایــن  در  چنــد  هــر  دارد.  ســرزمین  ایــن  وســعت  و 
کشــورها ســعی داشــته اند جــای خالــی فــرش و  بســیاری از 
کننــد، امــا اشــتیاق ایــن روزهــای  ــازار پــر  گلیــم ایرانــی را در ب
ایرانــی چیــز دیگــری  کــه هنــر  خارجی هــا نشــان می دهــد 
گوهــر  اســت و بــه قــول معــروف قــدر زر زرگــر شناســد، قــدر 

گوهــری.
استقبال تاجران

کشــور می گویــد: در  در همیــن زمینــه معــاون صنایع دســتی 
کــرد آلمــان برگــزار  کــه بخــش خصوصــی در   نمایشــگاهی 

کفپوش هــا و زیراندازهــای ایرانــی اســتقبال خوبــی شــد   از 
کــرده بودنــد، مشــتاق  کــه از آن بازدیــد  و تاجــران آمریکایــی 
گلیــم بخرنــد. تاجــران مــا در ایــن  هســتند از ایــران، فــرش و 
زمینــه در حــال گفــت و گــو هســتند تــا فعالیت هــای خودشــان 

کننــد. را بــا آمریــکا پررنــگ 
امضای تفاهم نامه با موزه لوور

ســفر  در  کــه  تفاهم نامــه ای  دربــاره  نامورمطلــق  بهمــن 
کــرد: در ســفر اخیــر  کــرده اســت، بیــان  بــه فرانســه امضــا 
رییــس جمهــور ایــران بــه فرانســه، بــه نمایندگــی از ایــران 
تفاهم نامــه ای دربــاره میــراث فرهنگــی بــا مــوزه لــوور پاریــس 
کار را مــن انجــام دادم و ایــن تفاهــم نامــه  کــه ایــن  امضــا شــد 
ارتباطــی بــه صنایع دســتی نداشــت. او ادامــه داد: نمایشــگاه 
کــه بــه  صنایع دســتی ایــران در فرانســه، برنامــه خوبــی بــود 
گفتــه فرانســوی های عالقمنــد بــه صنایع دســتی و ایرانیــان 

ــر برنامــه ای ایــن چنینــی  ــال اخی ــس در 15 س کن در پاری ــا س
بــرای معرفــی صنایع دســتی ایــران در پاریــس برگــزار نشــده 
بــود. معــاون صنایع دســتی دربــاره اینکــه چــرا تفاهم نامــه ای 
ــت،  ــده اس ــا نش ــه امض ــور فرانس کش ــا  ــتی ب ــاره صنایع دس درب
گردشــگری جزییــات و  کشــور فرانســه در زمینــه  کــرد:  بیــان 
کــه قــرار اســت آن را بــه ایــران منتقــل کند. در  تجربیاتــی دارد 
حــوزه میــراث فرهنگــی نیــز آثــار بســیاری از ایران در مــوزه لوور 

وجــود دارد و ایــن کشــور می توانــد تجربیــات خــود را بــه ایران 
کنــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم دو تفاهم نامــه دربــاره  منتقــل 
گردشــگری و میــراث فرهنگــی بــا فرانســه امضــا شــد؛ امــا مــا 
در حــوزه صنایــع دســتی نیــازی بــه تجربیــات فرانســوی ها 
دســت  بــه  را  آن هــا  بازارهــای  بایــد  تنهــا  مــا  نداریــم. 
کــه نیازمنــد توافقاتــی بــا شــرکت های خصوصــی  بیاوریــم 
از  برخــی  بــا  گفت وگــو  مــا  گفــت:  نامورمطلــق  آن هاســت. 

آنکــه  بــرای  و  کرده ایــم  شــروع  را  خصوصــی  شــرکت های 
ــتری ــق بیش ــد تحقی ــود، نیازمن ــر ش ــه ای منج ــه تفاهم نام  ب

 هستیم. 
کــه مــا  خوشــبختانه شــرایط در حــال آمــاده شــدن اســت 
آن جــا  در  بیشــتری  نمایشــگاه های  آینــده  در  بتوانیــم 
تقویــت  کشــور  ایــن  بــا  را  تجاری مــان  مناســبات  و  برگــزار 
بــازار آن هــا شــویم و  کم کــم وارد  کــه  کنیــم. مــا آماده ایــم 
کار بایــد بازارهــا و ســلیقه های آن هــا را خــوب   بــرای ایــن 

بشناسیم.
برگزاری نمایشگاه رایگان در پاریس

کــه  اســت  خوبــی  اتفــاق  ایــن  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  او 
شــهرداری پاریــس بــه طــور رایــگان بــرای برگــزاری نمایشــگاه 
فضایــی را در اختیارمــان می گــذارد و بــرای ایــن کار هــم هیــچ 
انتظــاری از مــا نــدارد؛ در حالــی که شــهرداری کشــور خودمان 
در  پاریــس  شــهردار  نمی دهــد.  انجــام  را  کاری  چنیــن 
ســخنرانی خــود شــگفت زدگی اش از صنایع دســتی را اعــالم 
کــرد. معــاون صنایع دســتی کشــور بیان کرد: مــن فکر می کنم 
نســل جوان صنایع دســتی کشــورمان درک خوبی از شناخت 
کــرده اســت و ایــن نتیجــه خوبــی را بــه همــراه  بــازار پیــدا 
خواهــد داشــت. نامــور مطلــق دربــاره برنامــه بعــدی صنایــع 
گفــت:  کشــورهای دیگــر  دســتی بــرای برپایــی نمایشــگاه در 
مــا در یــک مــاه گذشــته نمایشــگاه آلمان و فرانســه را داشــتیم 
روســیه خواهیــم  کشــور  در  نمایشــگاهی  هــم  زودی  بــه   و 

داشت.

گلیم ایران سر و دست می شکنند وقتی آمریکایی ها برای فرش و 

اشتیاق فرنگی ها برای خرید فرش و گلیم ایرانی

ســازهای  بــا  آشــنایی  گردهمایــی  وطــن:  کیمیــای 
مطالعاتــی  موسســه  ســوی  از  ایــران  محلــی  و  ملــی 
اصفهــان  موســیقی  مــوزه   و  دیگــر  رویــش  پیدایــش 
ــزار می شــود. موسســه فرهنگی مطالعاتــی پیدایــش  برگ
منظــور  بــه  اصفهــان  موســیقی  مــوزه   و  دیگــر  رویــش 

آشــنایی عالقه منــدان فرهنــگ و موســیقی 
ــا ســازهای ملــی و محلــی ایرانــی،  نشســتی  ب
و  ملــی  بــا ســازهای  »آشــنایی  بــا عنــوان  را 
محلــی« در مــوزه  موســیقی اصفهــان برگــزار 
اســاتید  از  یکــی  نشســت  ایــن  در  می کنــد. 
توضیــح  و  معرفــی  بــه  اصفهــان  موســیقی 
ســازهای ملــی و محلــی بــه هنــگام بازدیــد از 

می پــردازد. موســیقی  مــوزه 
گــردش  ــا   در ایــن نشســت بازدیدکننــدگان می تواننــد ب
مختلــف  ســازهای  مشــاهده   بــه  موســیقی  مــوزه   در 
داده  آن هــا  بــه  کــه  تبلتــی  از  اســتفاده  بــا  و  بپردازنــد 

کــد هــر ســاز بــه صــدای آن ســاز  کــردن  می شــود، بــا وارد 
گــوش دهنــد و دربــاره  آن بیشــتر بداننــد، بــه توضیحات 
گــوش دهنــد و پرســش های خــود را  راهنمــای مــوزه 
کننــد و از اجــرای زنــده  موســیقی در محــل مــوزه  ح  مطــر

لــذت برنــد.
 15 پنجشــنبه  روز  نشســت  ایــن   
و   18 تــا   ۱۷ ســاعت  از  بهمن مــاه 
موســیقی  مــوزه  محــل  در  دقیقــه   ۳۰
اصفهــان برگــزار می شــود. عالقه منــدان 
و  نــام  نــام،  ثبــت  جهــت  می تواننــد 
شــماره  بــه  را  خــود  نام خانوادگــی 
و  کننــد  پیامــک   30006702669024
پــس از دریافــت پیامــک تاییــد ثبــت نــام خــود تــا ظهــر 
ــوزه  ــل م ــاعت 17 آن روز در مح ــن، راس س روز 15 بهم
موســیقی اصفهــان حاضــر شــوند و بلیــت ورودی خــود 

کننــد. خریــداری  را 

»آشنایی با سازهای ملی و محلی« در اصفهان

ــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان  کیمیــای وطــن: مدی
ــان  کارگردان ــا اعضــای کمیته هــای نویســندگان و  اصفهــان ب
کــرد.  انجمــن هنرهــای نمایشــی اصفهــان دیــدار و گفت وگــو 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب رضا 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  ارزانــی، مدیــر 
کمیته هــای  اعضــای  بــا  اصفهــان  اســتان 
کارگردانــان انجمــن هنرهــای  نویســندگان و 
نمایشــی اســتان دیــدار و گفت وگــو کــرد. در  این 
دیــدار پــس از بحــث و تبــادل نظــر مقــرر شــد تــا 
برنامه ریــزی تمرین هــای گروه هــای نمایشــی 
ــرای پالتوهــای مجتمــع فرشــچیان، توســط  ب

انجمــن هنرهــای نمایشــی و نیــز برنامــه ریــزی اجراهــای ۱۰۰ 
شــب تئاتــر در ســالن آمفی تئاتــر مجتمع فرهنگی هنری اســتاد 
فرشــچیان، توســط انجمــن نمایــش صورت گیــرد. همچنین 
مقرر شــد تا از مشــارکت و همکاری شــرکت های صنعتی برای 

همــکاری در امــور هنــری و بــه ویــژه در بخــش تئاتــر و حمایــت 
گروه هــای نمایشــی اســتفاده شــود و نســبت بــه انجــام  از 
هماهنگــی بــا مدیــران مربوطــه پیگیری هــای الزم صــورت 
گیــرد؛ همچنیــن جهــت بهره منــدی و ارتقــای ســطح تئاتــر 
اســتان، انجمــن نمایــش از گروه هــای نمایشــی فاخــر دعــوت 
ــا در اصفهــان اجــرای عمومــی  ــه عمــل آورد ت ب
همچنیــن  جلســه  ایــن  در  باشــند.  داشــته 
کــه  کــز دیگــری  مقــرر شــد تــا در هتل هــا و مرا
زیرســاخت های الزم را دارنــد، اجــرای نمایــش 
دیــدار  اســت  گفتنــی  باشــد.  داشــته  وجــود 
اســتان  اســالمی  ارشــاد  کل فرهنــگ و  مدیــر 
اصفهــان بــه همــراه معــاون هنــری ســینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان و مســئول 
هنرهای نمایشــی اســتان با اعضای کمیته های نویســندگان 
و کارگردانــان انجمــن هنرهای نمایشــی اصفهــان در اداره کل 

ــزار شــد. فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان برگ

۱۰۰ شب تئاتر به فرشچیان می آید

کتاب معرفی 

فرهنگ و هنر چهار شنبه      14 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 84حامد بهداد را به تلویزیون راه ندادند ســـــال دوم                ݡسݒ

  

جهانگیــر الماســی، دربــاره روابــط ایــن روزهــای تلویزیــون و ســینما و لــزوم تعامــل 
ایــن دو بــا هــم، می گویــد: نمی دانــم تلویزیــون درحال حاضــر چقــدر بــه ســینما 
ــزام و التــزام وجــود  غ از دســته بندی های سیاســی، یــک ال کمــک می کنــد امــا فــار
ــرد. متاســفانه شــاید ظرفیــت برنامه هــا اجــازه  ک ــد ســینما را حمایــت  ــه بای ک دارد 
ــد، باشــند. برخی هــا تصــوری از مخاطــب در ذهنشــان  ــه بای ک نمی دهــد آن طــور 
کــه مخاطــب حــال نشســتن و فکــر  وجــود دارد و متاســفانه این گونــه تعریــف شــده 
ــه متاســفانه در یــک برنامــه جــدی  ک ــا چنیــن نگاهــی می بینیــم  ــدارد؛ ب ــردن ن ک
کــه خیلــی هــم شــوق انگیز اســت، امــا بــه یک بــاره  دو نفــر حــرف جــدی می زننــد 
کات می شــود و یــک موســیقی الکترونیــک در آن وســط می نوازنــد.  آن بحــث 
متاســفانه همــه برنامه هــا ایــن چنیــن شــده اند و از هــم الگوبــرداری می کننــد و 
مهم تریــن جــای بحــث، برنامــه را رهــا می کننــد و می گوینــد می رویــم پخــش و 

برمی گردیــم و بــه قــول محمــد صالح اعــال تاختــی می رویــم و تاختــی می آییــم. در 
کــه ایــن مســئله رشــته افــکار مخاطــب را پــاره می کنــد. او بــا انتقــاد از دکــور  حالــی 
کــرد: در یــک برنامــه تخصصــی  برخــی برنامه هــای ســینمای تلویزیــون تصریــح 
ــه ای  گون ــه  ــور ب ــا دک ــه ســینمای دیجیتــال حــرف می زننــد، ام ســینمایی راجــع ب
کــه هرچقــدر هــم همــه مهمانــان در ایــن برنامــه راحــت  طراحــی شــده اســت 
باشــند، آن صحنــه و دکــور ذهــن مخاطــب را بــر هــم می ریــزد. او بــا اشــاره بــه 
کــه بهــروز  کــرد: بــه هــر جهــت بــه هدفــی  برنامــه »هفــت« بهــروز افخمــی تصریــح 
افخمــی در ایــن برنامــه دنبــال می کنــد، احتــرام می گــذارم؛ شــاید در همیــن حــد 
کــه مشــتاق  کنــد؛ ولــی عــده دیگــری هــم هســتند  کفایــت  هــم بــرای عــده ای 
شــنیدن های دقیق تــری هســتند. الماســی ســپس دربــاره لــزوم تعامــل بیشــتر 
گفــت: مــا وقتــی می گوییــم تلویزیــون و ســینما، تصورمــان  تلویزیــون و ســینما 
کــه بایســتی بــا  یــک وجــود واحــد اســت و یــا یــک عضــو واحــد از یــک پیکــر واحــد 
هــم باشــند و هویــت امــروزی رســانه یــا بخشــی از هویــت امــروز رســانه ای فرهنــگ 
کــه چــه ســینما و چــه  و هنــری ایــران مــا را بســازند. امــا واقعیتــش ایــن اســت 
کــدام بــرای خــود رویــا   کــه هــر  تلویزیــون از اجــزای مختلفــی تشــکیل شــده اســت 
ســلیقه و مســیری متفــاوت دارنــد. ایــن یــک ایــده آل و توقــع و آرزوی همــه ماســت 
کــه  کاش در داخــل ســینما، اول همــه آدم هــا آنقــدر بــا هــم دوســت بودنــد  کــه  ای 
بــه یــک پیکــره واحــد می رســیدیم؛ امــا ایــن طــور نیســت و نــه در ســینما و نــه در 
گاهــی اصــرار بــر ایــن  تلویزیــون بنــی آدم اعضــای یکدیگــر نیســتند. او ادامــه داد: 
کوچــک  کــه مــن بایــد ســر باشــم، تــو بایــد دســت باشــی و دیگــری انگشــت  اســت 
پــا و... . در تلویزیــون هــم همیــن طــور اســت؛ متاســفانه همــه نهادهــای فرهنگــی 
کــه یــک مســیر مشــخص،  کمتــر شــاهد ایــن هســتیم  مــا همیــن طورنــد و مــا 
ــر مشــخص را از یــک پیکــره واحــد ببینیــم.  یــک هــدف مشــخص و یــک تصوی

چه در سینما و چه در تلویزیون و چه در تئاتر همه همین طور هستند.
 امیدواریم روزی به این یکدستی برسیم.

بیداری
بیــداری آخریــن ســاخته فــرزاد موتمــن 
کشــور  ســینمای  خــوب  کارگــردان 
ســعید  و  هاتفی نیــا  کریــم  اســت. 
ایــن  فیلمنامــه  نوشــتن  حاجی میــری 

داشــته اند. عهــده  بــر  را  فیلــم 
بازیگران:

فراهانــی،  شــقایق  کریمــی،  نیکــی 
مهــدی احمــدی، حامــد بهــداد، نیــره 
هوشــنگ  ملکــی،  کیهــان  فراهانــی، 
مهــوش  کاویانــی،  مریــم  قوانلــو، 
حســین  ناصــری،  افســانه  وقــاری، 
محب اهــری، رویــا جاویدنیــا، فلــور نظــری، فرحنــاز منافی ظاهــر، رضــا 
ــا میرعلمــی، مریــم رهبــری، پرویــن میکــده  گــر، روی نــوروزی، شــیوا خنیا
حبیــب اللهیــاری، علیرضــا ریاحــی، ســعید عراقــی و امیرحســین صدیــق 

پرداخته انــد. نقــش  ایفــای  بــه  فیلــم  ایــن  در 
خالصه داستان فیلم:

کــه بــرای آخریــن  کــه حافظــه اش از زمانــی  داســتان زنــی بــه نــام زهراســت 
کنــون پــس  بــار دختــر 6 ســاله اش یاســمن را دیــده، متوقــف شــده اســت. ا
گذشــت 24 ســال از آن اتفــاق، حافظــه زهــرا بازگشــته و او قصــد دارد  از 
ــه  ــاد دارد ب ــه ی ــه ب ک ــانی هایی  ــه نش ــا هم ــد؛ ام ــده اش را بیاب گمش ــر  دخت

کــرده اســت... کلــی تغییــر 

جهانگیر الماسی:

کند تلویزیون باید از سینما حمایت 
معرفی فیلم

اشخاص و شاخص ها در 
قرآن کریم

واژگان فنی سینما و 
تلویزیون

شبیه صدام

کشف المحجوب

زمستان و چله ها

حجت االسالم والمسلمین 
سید فتاح مرتضوی

مهدی رحیمیان

ترجمه: محمدنبی 
ابراهیمی

ابوالحسن علی بن عثمان 
ُهجویری

آشتی با فرهنگ ایرانیعلی اهلل سلیمی
ی ایرانــی بــا هــدف آشــنایی کــودکان و نوجوانــان بــا فرهنــگ غنــی کشــورمان  ی و اســباب باز رگ بــاز ی پنجمیــن نمایشــگاه بــز  برگــزار

 

در قاب تصویر

حرف و نقل
کتایــون ریاحــی بازیگــر ســینمای ایــران معتقــد اســت   -
ســینما بایــد آینــه رفتــار اجتمــاع باشــد و جامعــه امــروز بیــش 
از هــر رفتــاری، نیــاز بــه ترویــج فرهنگ همراهــی و همیاری 

دارد.
- مریــال زارعــی بازیگــر فیلــم »گیتــا« بــا ابــراز خرســندی 
ایــن  گفــت:  اولــی  فیلــم  کارگردان هــای  بــا  از همــکاری 
همــکاری برایــم جــذاب اســت؛ چــون بــرای بازیگــر چالــش 
بــه بــار مــی آورد؛ البتــه ســختی های خــاص خــود را دارد.

گرافیســت و مــدرس  - مصطفــی اســداللهی - هنرمنــد 
معصومــی«  »علی اصغــر  درگذشــت  پــی  در   - دانشــگاه  
گفــت: معصومــی یکــی از اســاتید برجســته و پیشکســوت 
گرافیــک و به خصــوص تصویرســازی بــود. فقــدان  رشــته 
ایشــان باعــث تاســف اعضای جامعــه گرافیک ایران شــده 

اســت.
- در پــی انتشــار مطالبــی دربــاره  برکناری ســردبیر، اعضای 
تحریریــه و فنــی روزنامــه صبــا، ایــن روزنامــه فرهنگ و هنر 

روز - سه شــنبه - فقــط در قالــب 8 صفحــه منتشــر شــد.
مســابقه  دوره  چهارمیــن  بــه  آثــار  ارســال  مهلــت   -
داستان نویســی »افســانه ها« تــا پایــان بهمن مــاه تمدیــد 

شــد.
- برگزارکننــدگان جشــنواره بین المللــی فیلــم کــن، »جــورج 
میلــر« را بــه عنــوان رییــس هیئــت داوران این رویداد معتبر 

ســینمایی در ســال 2016 انتخاب کردند.
فجــر  فیلــم  و چهارمیــن جشــنواره  ســی  از  روز  اولیــن   -
و  ســینما  اهالــی  ســوی  از  اعتراض هایــی  و  حواشــی  بــا 
کــه ایــن اعتراض هــا نســبت بــه  مطبوعــات همــراه بــود 

آغــاز شــد. دوره هــای قبلــی زودتــر 
- سرپرســت آنســامبل »ذاســتا« از انتشــار تــازه تریــن اثــر 
بــه  آهنگســاز  مقــام  در  خلعتبــری  فردیــن  موســیقایی 
خوانندگــی همایــون شــجریان تــا پایــان ســال جــاری خبــر 

داد.
- کــوروش ســلیمانی بازیگــر ســریال »دوردســت هــا« دربــاره 
کارخانــه ای  کــرد: وکیــل  نقــش خــود در ایــن ســریال بیــان 
اســت کــه ماجراهــای زیــادی را در داســتان بــه همــراه دارد و 

مشــکالت زیــادی را فراهــم مــی کنــد.
- مهــران مهــام تهیــه کننــده ســریال »ویــال« کــه قــرار بــود در 
نــوروز ۹۵ ســاخته شــود بیــان کــرد کــه قــرار اســت فیلمنامــه 
ایــن ســریال بازنویســی شــود تــا بتواننــد ســال آینــده بــا 

کننــد. تغییراتــی در داســتان آن را تولیــد 
ســاخته  بارانــی«  شــب  یــک   »ماجــرای  کوتــاه  فیلــم   -
مهــدی فردقــادری در پانزدهمیــن دوره جشــنواره فیلــم 
بــه دریافــت تقدیــر ویــژه هیئــت داوران   آالســکا موفــق 

شد.

سخن روز

 اولین جشنواره ایده های خالق بازی
 برگزار می شود

ایده هــای  اســتانی  جشــنواره  اولیــن  وطــن:  کیمیــای 
ســازمان  تفریحــی  مدیریــت  ســوی  از  بــازی  خــالق 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگزار می شــود. به 
گزارش خبرگزاری ربیع، این جشــنواره در قالب دو ســطح 
شــهروندی و حرفــه ای همــراه با امکان معرفی برای ثبت 
اثــر و اهــدای جوایــز میلیونــی برگــزار می شــود. بازی هــای 
و  بخش هــا  جملــه  از  رباتیــک  و  فیزیکالــی  رایانــه ای، 
بازی هــای موجــود در ایــن جشــنواره اســت. همچنیــن 
از  کارگاه »چگونــه  آموزشــی همچــون  کارگاه  برپایــی 4 
ــه یــک  کنیــم؟«، »چگون ــازی خلــق  اشــیای اطرافمــان ب
بــازی رایانــه ای بســازیم؟«، »چگونــه ذهــن خــالق داشــته 
باشــیم؟« و »چگونــه یــک ربــات بازیگر بســازیم؟« از دیگر 
بخش هــای شــایان توجــه در ایــن جشــنواره خواهــد بــود. 
جشــنواره اســتانی ایده هــای خــالق بــازی در روزهــای 29 
و 30 بهمــن مــاه در تــاالر هنــر اصفهــان واقع در میــدان الله 
برگــزار می شــود. عالقه منــدان می تواننــد جهــت ثبــت نــام 
از 15 تــا 25 بهمــن مــاه بــه محــل تــاالر هنــر مراجعــه کننــد.

 برگزاری نشست های ویژه کتابخوان 
در اصفهان

بهــروز صادقــی مدیــر کل کتابخانه های عمومی اســتان 
بــه  متنوعــی  فرهنگــی  برنامه هــای  گفــت:  اصفهــان 
کتابخانه هــای عمومــی  مناســبت دهــه فجــر در ســطح 
کــه برگــزاری نشســت های  اســتان پیــش بینــی شــده 
برنامه هاســت.  ایــن  مهم تریــن  کتاب خــوان  ویــژه 
کمیتــه  در جلســه  ربیــع، وی  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
گرامیداشــت  برنامه ریــزی برنامه هــای دهــه فجر ضمن 
گفــت:  یــاد و خاطــره امــام راحــل، شــهدا و دهــه فجــر 
کتاب خــوان بــا محوریــت،  در ایــن  روزهــا 2 نشســت 
کتاب هــای مرتبــط بــا  گــذاری  ک  معرفــی و بــه اشــترا
دهــه فجــر در شهرســتان های برخــوار و بهارســتان در 
ــاره  ــا اش ــزار خواهــد شــد. وی ب ــان برگ شهرســتان اصفه
کتــاب خــوان در ســطوح  کنــون 20 نشســت  بــه اینکــه تا
ــت:  گف ــت،  ــده اس ــزار ش ــتانی برگ ــتانی و شهرس ــی اس مل
کتاب خــوان ویــژه مددجویــان زنــدان  اولیــن نشســت 
کل زندان هــای اســتان، در  مرکــزی بــا همــکاری اداره 

تاریــخ 20 بهمــن مــاه برگــزار می شــود. 
کتاب خــوان ویــژه  صادقــی افــزود: برگــزاری 30 نشســت 
کــودک و نوجــوان در طــول بهمــن ماه برنامه ریزی شــده 
اســت. بــه گفتــه صادقی برگزاری 4 مســابقه کتابخوانی 
 آنالیــن از طریــق شــبکه کتابخوانان حرفــه ای به آدرس
نقاشــی،  مکتــوب  مســابقه   20 برگــزاری   ،booki.ir  
برنامه هــای  دیگــر  از  کتابخوانــی،  و  خالصه نویســی 
کتابخانه هــای عمومــی در دهــه فجــر انقــالب  کل  اداره 

اســالمی اســت.

اخبار کوتاه

هم زمان با روزهای فرخنده فجر
موزه دانشگاه صنعتی اصفهان 

افتتاح شد
و  مبــارک فجــر  آغــاز دهــه  بــا  وطــن: هم زمــان  کیمیــای 
ســالگرد  هفتمیــن  و  ســی  بزرگداشــت  روزهــای  فرخنــده 
پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی، بــا حضــور شــورای 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، مــوزه ایــن دانشــگاه افتتــاح 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
محمود مدرس هاشــمی، رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان 
در آییــن افتتاحیــه ایــن مــوزه بــا ابــراز خرســندی از افتتــاح 
کــرد: انشــاءاهلل بــا همــکاری هیئت رییســه و  مــوزه اظهــار 
شــورای دانشــگاه، در آینــده نزدیــک این مجموعه گســترش 
تصاویــر  تاریخــی،  اســناد  شــامل  مجموعــه  ایــن  یابــد. 
قدیمــی تکنولــوژی آموزشــی دهه هــای پیشــین دانشــگاه 
کارگاهــی و اداری  صنعتــی اصفهــان، وســایل آزمایشــگاهی، 
گذشــته در ایــن دانشــگاه  استفاده شــده طــی چنــد دهــه 

تــالش مهنــدس محســن قاســمی  بــا  ایــن مــوزه   اســت. 
دانشــکده  بیوسیســتم  مهندســی  گــروه  ارشــد  کارشــناس 
میــراث  فعــال  اصفهــان،  صنعتــی  دانشــگاه  کشــاورزی 
فرهنگــی و عضــو انجمــن مــوزه داران اصفهــان در مجــاورت 
پژوهشــکده فــوالد ایــن دانشــگاه راه انــدازی شــده اســت. 
محســن قاســمی بــا بیــان اینکه این مجموعه طــی قریب به 
یــک ســال و نیــم گذشــته از بخش هــای مختلــف دانشــگاه 
گفــت: پــس از  صنعتــی اصفهــان جمــع آوری شــده اســت، 
 ارایــه پیشــنهاد تاســیس مــوزه و موافقــت مدیریــت دانشــگاه

اقــالم تاریخــی موجــود جمــع آوری، ســامان دهی و بــه مــکان 
اختصاص یافتــه بدیــن منظــور، منتقــل شــد.

  برگزاری همایش ملی
 زبان و ادبیات فارسی در یزد

ــزاری  ــزد از برگ ــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ی مدی
ــر داد.  ــات فارســی خب ــان و ادبی ــی زب ــش مل چهارمیــن همای
ایــن  محــور  خبــر،  ایــن  بیــان  بــا  غیاثی ندوشــن«  »علــی 
کلیــه مطالــب مرتبــط بــا زبــان و ادبیــات فارســی  همایــش را 
ــال  ــت ارس ــن مهل ــه آخری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ک ــالم  اع
چکیــده و اصــل مقالــه 20 فروردیــن ســال آینــده اعــالم شــده 
گفــت: پنجــم اردیبهشــت مــاه ســال آینــده نتایــج  اســت، 
تاریــخ  غیاثی ندوشــن  می شــود.  اعــالم  مقــاالت  بررســی 
برگــزاری چهارمیــن همایــش ملــی زبــان و ادبیــات فارســی را 
کــرد و افــزود: ایــن  30 و 31 اردیبهشــت ســال آینــده عنــوان 
همایــش در محــل دانشــگاه پیــام نــور تفــت برگــزار می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه چهارمیــن همایــش ملــی زبــان و ادبیــات 
ــگاه اســتنادی  ــور، پای ــا همــکاری دانشــگاه پیــام ن فارســی ب
علــوم جهــان اســالم و پیــک نویــن برپــا خواهــد شــد، اعــالم 
اینترنتــی  آدرس  طریــق  از  می تواننــد  عالقه منــدان  کــرد: 
دبیرخانــه  بــا   conf.isc.gov.ir/adabiyat95 همایــش 

همایــش در ارتبــاط باشــند.

 حامد بهداد را به تلویزیون
 راه ندادند

  برنامــه تلویزیونــی »نقــد ســینمای ایــران« در اولیــن 
برنامــه اش در اولیــن روز جشــنواره فیلــم فجــر دچــار حاشــیه 
شــد. در حالــی ایــن برنامــه شــام گاه 12 بهمن مــاه بــا اجــرای 
کــه قــرار بــود  علیرضــا شــجاع نوری روی آنتــن شــبکه 4 رفــت 
عوامــل فیلــم »نیمــه شــب اتفــاق افتــاد«، در ایــن برنامــه 
زنــده حاضــر شــوند؛ امــا آن هــا را بــه اســتودیوی ایــن برنامــه 
راه ندادنــد. علیرضــا شــجاع نــوری مجــری برنامــه و شــادمهر 
ــن  ــان ای کارشناس ــوان  ــه عن ــب ب ــا حسنی نس ــتین و نیم راس
ــوری  ــد. شــجاع ن کردن ــراز تاســف  برنامــه، از ایــن موضــوع اب
آرزو کــرد آخریــن شــبی باشــد کــه این گونــه اتفاقــات می افتــد. 
شــادمهر راســتین هــم گفــت: حامــد بهــداد بازیگــری اســت 
کــرده و ســتاره اســکندری، رویــا  کــه نقــش شــهدا را بــازی 
نونهالــی و بازیگــران موجهــی هســتند و تینــا پاکــروان هــم 
کــه بــدون حمایــت خاصــی بــه  کارگــردان زن مســتقلی اســت 
موفقیــت رســیده و حیــف اســت که اجــازه نمی دهنــد آن ها با 
مخاطبانشــان ارتبــاط برقرار کنند. راســتین همچنین اظهار 
کــه در  کــرد: امیــدوارم ایــن مشــکل بــه ایــن دلیــل نباشــد 
تلویزیــون دارنــد ایــن برنامــه را محــدود می کننــد و بــه جــای 

آن بــرای برنامــه ای دیگــر فــرش قرمــز پهــن می کننــد!

 آرزوی کارگردان فرانسوی برای 
سفر دوباره به ایران

امیــدواری  ابــراز  »هیوالهــا«  نمایــش  فرانســوی  کارگــردان 
ــرای اجــرای ادامــه نمایــش خــود و نیــز شــرکت در  کــه ب کــرد 
کنــد.  کــودک بتوانــد بــار دیگــر بــه ایــران ســفر  جشــنواره تئاتــر 
»الرنــت فرونیــه« در ســی وچهارمین جشــنواره تئاتــر فجــر 
بــرای اولیــن بــار بــه ایــران آمــد و نمایشــی بــا نــام »هیوالهــا« را 
کــه طراحــی وکارگردانــی آن را برعهــده داشــت، بــرای کودکان 
بــه صحنــه بــرد؛ هرچنــد تقریبــا تمــام تماشــاگران نمایــش او 
کــه اتفاقــا از »هیوالهــا« لــذت  را بزرگســاالنی در برمی گرفتنــد 
کــه در »هیوالهــا« ی بــی کالم تنهــا  کارگــردان  بردنــد. ایــن 
کــه  کارهایــی  بازیگــر نمایــش هــم بــود،  ایــن اثــر را در ادامــه 
بــا درون مایــه تــرس، در کمپانــی تئاتــری خــود بــه همــراه دو 
کارگــردان دیگــر اجــرا می کننــد، تــدارک دیــده و در راســتای 
تکمیــل برنامه ریــزی و اهــداف کمپانــی، »هیوالهــا« را بــرای 
کــودکان بــه صحنــه می برنــد. او افــزود: گرچــه ایــن نمایــش 
در کشــورهای دیگــری هــم اجــرا شــده بــود، امــا بازخــوردی 
کــه در ایــران گرفتــم، بســیار متفاوت بــود؛ چــون این نمایش 
مخصــوص کــودکان اســت و در اینجــا بــرای اولیــن بــار دیــدم 

کــه تمــام تماشــاگران حاضــر در ســالن بزرگســال بودنــد.

اخبار کوتاه



ترکیب استقالل اعالم شد

مطابــق  رحمتــی،  مهــدی  بــازی،  ایــن  در 
امــا  گرفــت؛  قــرار  اســتقالل  در  پیش بینی  هــا، 
ــا امیــن  محرومیــت حنیــف عمــران زاده باعــث شــد ت
میثــم  مگویــان،  هرائــر  کنــار  در  محمــدی  حــاج 
مجیــدی و میــالد فخرالدینــی ترکیــب خــط دفــاع ایــن 

بدهنــد. تشــکیل  را  تیــم 
چشــمی  روزبــه  و  ابراهیمــی  امیــد  انتظــار،  مطابــق 
زوج   هافبــک دفاعــی اســتقالل را تشــکیل می دهنــد. 
کــه بــا توجــه بــه مصدومیــت  نکتــه جالــب ایــن اســت 
در  بــازی  ایــن  در  انصــاری  جابــر  حیــدری،  خســرو 
فرشــید  و  می کنــد   بــازی  راســت  پســت  هافبک 
پشــت  عنوان  هافبــک  بــه  جــوان  اســماعیلی 
مهاجــم تــالش می کنــد تــا بــه بهتریــن شــکل ســجاد 
کریمــی در ایــن  کنــد. محســن  شــهباززاده را تغذیــه 
ــرد و  ک ــازی خواهــد  ــه عنوان  هافبــک چــپ ب ــازی ب ب
گذشــته  ســجاد شــهباززاده آمــاده، مثــل بازی  هــای 

بــود. خواهــد  تیمــش  تک مهاجــم 
اســت:  زیــر  ح  شــر بــه  اســتقالل  ترکیــب 
امیــن  مگویــان،  هرائــر  رحمتــی،  ســیدمهدی 
میــالد مجیــدی،  میثــم   حاج محمــدی، 
ابراهیمــی امیــد  اســماعیلی،  فرشــید   فخرالدینــی، 
کریمــی و  روزبــه چشــمی، جابــر انصــاری، محســن 

شــهباززاده ســجاد 

کناره گیری ایران از لیگ  احتمال 
قهرمانان آسیا

کــرد در صــورت  کیــد  گفت وگــو تا تــاج در ایــن 
مســابقات  برگــزاری  بــه   AFC پافشــاری 
تیم هــای ایرانــی مقابــل حریفــان عربســتانی در 
کشــور ثالــث، ابتــدا بــه فیفــا شــکایت خواهیــم 
کــرد و ســپس در صــورت عــدم حصــول نتیجــه 
کار  کناره گیــری از ایــن مســابقات را در دســتور 
قــرار خواهیــم داد. در حــال حاضــر ســه باشــگاه 
ایرانــی بــه طــور قطعــی در ایــن رقابت هــا حضــور 
دارنــد و نفــت تهــران نیــز در صــورت پیــروزی 
مقابــل الجیــش، بــه دور نهایــی ایــن مســابقات 
صعــود می کنــد. تیم هــای فوتبــال عربســتانی 
در  داده  خ  ر سیاســی  مناقشــات  دلیــل  بــه 
گذشــته، حاضــر بــه حضــور در ایــران  ماه هــای 
نیســتند و ایــن مســئله را برخــالف امنیــت خــود 
می داننــد؛ امــا مســئوالن ایــران اعتقــاد دارنــد 
پافشــاری  آن  روی  عربســتانی ها  کــه  آنچــه 
مشــکلی  هیــچ  و  اســت  بهانه جویــی  دارنــد 
وجــود  عربــی  تیم هــای  از  ایــران  میزبانــی  در 
کــه دیپلماســی تعیین کننــده  نــدارد. از  آن جــا 
کمیتــه  در  تصمیم گیــری  ایــن  سرنوشــت 
کنفدراســیون  اجرایــی  کمیتــه  و  مســابقات 
فوتبــال آسیاســت، ایــران بنــا را بــر شــدت عمــل 
 AFC گذاشــته تــا دســت کم، امتیــازات الزم را از
کناره گیــری از رقابت هــا مطلــوب  بگیــرد. طبعــا 

ایــران نیســت. فدراســیون فوتبــال 

دوست دارم  هافبک چپ 
پرسپولیس شوم

کاپیتان ســابق پرســپولیس  هانــی نــوروزی، پســر 
کاپ اظهــار داشــت: دوســت دارم در آینــده  بــه 
ــپولیس  ــم پرس ــوم و در تی ــی ش ــت خوب فوتبالیس
کنــم و پیراهــن شــماره 24 پــدرم را مــن بــر  بــازی 

کنــم. ــازی  کنــم و در پســت  هافبک چــپ ب تــن 
 وی افــزود: مــن چپ پــا هســتم و دوســت دارم 
در ایــن پســت در تیــم پرســپولیس حضــور داشــته 
باشــم. االن، هــم  کالس  هــای مدرســه فوتبالــم را 
کنــم و هــم  تمریناتــم را در هفتــه  پیگیــری مــی 

ادامــه مــی دهــم.

اخبار ورزشی

گردان یحیی حمالت بی نتیجه شا
 ذوب آهن 0 - استقالل 0

قرار به فینال حذفی

امتیــازی   35 مســاوی  ایــن  بــا  اســتقاللی ها   
ایــن  دادنــد.  ادامــه  بــه صدرنشــینی خــود  و  شــدند 
ــا 31 امتیــاز بهتریــن  کــه ذوب آهــن ب ــی اســت  در حال
از دســت داد  رتبــه دوم  بــرای حضــور در  را  فرصــت 
تــا بــا 31 امتیــاز در انتظــار اتمــام بــازی پرســپولیس 
هفتــه  دقیقــه،   30 و   14 باشد.ســاعت  ســپاهان  و 

لیگ برتــر  هجدهــم 
ورزشگاه: فوالدشهر 

داور: شاهین حاج بابایی      
ســعید  ابوالفضلــی-  محمدرضــا  داور:  کمــک   

ن یــا د ا علی نژ
بیــک زاده،  هاشــم  مظاهــری،  رشــید  ذوب آهــن: 
کاوه رضایــی )حســن زاده 83(، قاســم حدادی فــر، 
مرتضــی تبریــزی، احســان پهلــوان )88 - آیوبــل(، 
محمــد  محمــدی،  هــادی  پــور،  مهــدی  مهــدی 
مهــدی  اســماعیلی فر،  دانیــال  مهدی نــژاد، 

شــکاری( رضــا   -  78( رجــب زاده 
گل محمدی  سرمربی: یحیی 

مگویــان،  هرائــر  رحمتــی،  مهــدی  ســید  اســتقالل: 
مجیــدی،  میثــم  حاج محمــدی،  امیــن 
میالدفخرالدینــی، فرشــید اســماعیلی )بــرزای 85(، 
انصــاری،  جابــر  چشــمی،  روزبــه  ابراهیمــی،  امیــد 
ســجاد  مؤمنــی(،  مهــدی   -  65( کریمــی  محســن 

شــهباززاده
سرمربی: پرویز مظلومی

اخطار
بیــک زاده )32( از ذوب آهــن، حاج محمــدی )33( 

- مهــدی رحمتــی )93( از اســتقالل

قهرمانی اصفهان در مسابقات 
شنای امدادی استان 

احمــر  هــالل  امــدادی  شــنای  مســابقات 
در  اصفهــان  شهرســتان  قهرمانــی  بــا  اســتان 
پایــگاه  گــزارش  رســید.به  پایــان  بــه  شــهرضا 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  خبــری 
اصفهــان و بــه نقــل از  روابــط عمومــی هیئــت 
احمــر  هــالل  جمعیــت  ســازمان  اســتان،  شــنای 
بــا همــکاری هیئــت شــنای اســتان اصفهــان، روز 
گذشــته مســابقات شــنا بــا رویکــرد امــدادی را در 
قالــب المپیــاد فرهنگی ورزشــی اعضــای ســازمان 
جوانــان جمعیــت هــالل احمــر اســتان بــه میزبانــی 
ــان تیــم  ــزار نمــود. در پای دانشــگاه آزاد شــهرضا برگ
ــی  ــه مقــام قهرمان ــاز ب کســب 106 امتی ــا  اصفهــان ب
دوم  امتیــاز   100 کســب  بــا  چــادگان  تیــم  رســید. 
کســب 92 امتیــاز بــه ســومی  شــد و خمینی شــهر بــا 
کرد.ایــن رقابت  هــا در 3 رشــته انفــرادی  بســنده 
کــرال ســینه، 50 متــر قورباغــه و 25 متــر  50 متــر 
تیمــی  بخــش  در  و  شــد  برگــزار  آدمــک  حمــل 
شــرکت کنندگان در دو رشــته 25*4 مختلــط تیمــی 

کردنــد. و 25*4 حمــل آدمــک بــا هــم رقابــت 

استان  های برتر در حوزه ورزش و 
کشور معرفی شدند  جوانان 

کل ورزش و جوانانــی  وزیــر ورزش و جوانــان از اداره هــای 
کردنــد،  کســب  ارزیابــی عملکــرد باالتریــن رتبــه را  کــه در 
و  ورزش  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه  کــرد.  تقدیــر 
کلیــه معاونــان  گــودرزی بــه همــراه  جوانــان، دکتــر محمــود 
کل اســتانی و روســای  گردهمایــی مدیــران  خــود در مراســم 
برتریــن  عملکــرد  از  کشــور،  جوانــان  و  ورزش  اداره هــای 
ــروه  گ ــاس در  ــن اس ــر ای کرد.ب ــر  ــال 93 تقدی ــتان  ها در س اس
بنــدی یــک اســتان اصفهــان بــه عنــوان اســتان برتــر معرفــی 
شــد و اســتان  های خوزســتان و آذربایجــان شــرقی بــه ترتیب 

گرفتنــد. در جایــگاه دوم و ســوم قــرار 
جایــگاه  همــدان  اســتان  نیــز  دو  تیــپ  و  گروه بنــدی  در 
نخســت را بــه خــود اختصــاص داد و اســتان  های اردبیــل 
گــروه  شــدند.در  ســوم  و  دوم  غربــی  آذربایجــان  و 
باالتریــن  بختیــاری  چهارمحــال  اســتان  ســوم 
دوم  جایــگاه  در  قزویــن  آورد،  دســت  بــه  را  رتبــه 
گرفــت  و اســتان قــم رتبــه ســوم را ازآن خــود  قــرار 

کرد.  

دنیای ورزش

باالتــر  افتخــاِر  گفتنــد:  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر   
در  پرچــم  رفتــن  بــاال  یــا  و  مّلــی  ســرود  خوانــدن  از 
کــه  اســت  ورزشــکاری  آن  اقــدام  قهرمانــی،  ســکوی 
کشــتی  صهیونیســت  حریــف  بــا  نمی شــود  حاضــر 
یــا  و  چــادر  بــا  کــه  ورزشــکاری  بانــوی  یــا  و  بگیــرد 
قهرمانــی ســکوی  روی  اســالمی  کامــل   حجــاب 

 می ایستد.
رســانی  اطــالع  پایــگاه  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، بیانــات حضــرت آیــت اهلل 
کنگــره  برگــزاری  دســت اندرکاران  دیــدار  در  خامنــه ای 
 94 مــاه  دی   21 تاریــخ  در  کــه  کشــور  ورزش  شــهدای 

برگــزار شــده بــود، 
همیــن  بــه  کــه  همایشــی  در  شــنبه(  )ســه  دیــروز 
ورزشــگاه  نفــری  هــزار   12 ســالن  در  منظــور 
منتشــر اســت،  برگــزاری  حــال  در   آزادی 

 شد.
ــب  ــر از ابتــکار جال ــا تقدی رهبــر معظــم انقــالب اســالمی ب
کردنــد:  کیــد  تا کشــور،  ورزشــکار  شــهدای  بزرگداشــت 
کاری در راه دیــن و  فــدا کــه  الزم اســت جامعــه بدانــد 
انقــالب، مخصــوص یــک قشــر خــاص نیســت و همــه ی 
شــرکت  معنــوی  و  عظیــم  مســابقه ی  ایــن  در   اقشــار 

دارند.

را  کشــور  ورزشــکار  شــهدای  بزرگداشــت  ایشــان 
و  خواندنــد  انقالبــی  فکــر  اعتــالی  و  روحیــه  تقویــت 
بــرای  طبیعــی  طــور  بــه  ورزشــکار،  جــوان  افزودنــد: 
و  رفتــار  اخــالق،  و  الگوســت  از جوانهــا  مهّمــی  بخــش 
باشــد  تاثیرگــذار  می توانــد  او  زندگــی  ســبک  و  کیفّیــت 
 و جامعــه را بــه ســوی دیــن، اخــالق و معنوّیــت ســوق

 بدهد.

لقبــی  را  اســالمی واژه »پهلــوان«  انقــالب  رهبــر معظــم 
و  برشــمردند  مّلــی  و  بومــی  ادبّیــات  در  امتیــاز  دارای 
کــه در محیطهــای ورزشــی  از ورزشــکارانی  بــا تجلیــل 
کردنــد:  کیــد  تا می دهنــد،  انجــام  شایســته  رفتــار 
رفتــن  بــاال  یــا  و  مّلــی  از خوانــدن ســرود  باالتــر  افتخــاِر 
ورزشــکاری  آن  اقــدام  قهرمانــی،  ســکوی  در  پرچــم 
صهیونیســت  حریــف  بــا  نمی شــود  حاضــر  کــه  اســت 

چــادر  بــا  کــه  ورزشــکاری  بانــوی  یــا  و  بگیــرد  کشــتی 
قهرمانــی  ســکوی  روی  اســالمی  کامــل  حجــاب  یــا   و 

می ایستد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای این قبیــل رفتارها را همانند 
رفتــن بــه میــدان جنــگ و جلــوه ای از روحّیــه ی قــوی 
ــد: ایــن نشــاندهنده  ــد و افزودن ایرانــی مســلمان خواندن
هوّیــت یــک مّلــت و اســتحکام عنصــر و فلــز مقــاوم آنــان 
کــه در مقابــل مــوج توّهمــات و احساســات توّهــم  اســت 
آمیــز شکســت نمی خورنــد و مغلــوب نمی شــوند و بایــد 
کــه محیــط ورزش بــه ایــن ســمت حرکــت کــرد   کاری 

کند.  
کــه بــه طــور علنــی  رهبــر انقــالب تجلیــل از ورزشــکارانی را 
بــا  پاســداری می کننــد،  ارزشــها  از  قهرمانــی  میــدان  در 
کارهــای الزم، تجلیــل  گفتنــد: یکــی از  ارزش خواندنــد و 
کــه اســم خــدا را می آورنــد و یــا بعــد  از ورزشــکارانی اســت 
ک می رســانند  از آنکــه در رقابــت پشــت حریــف را بــه خــا

ســجده می کننــد.
و  هوّیــت  از  نمــادی  را  رویکــرد  ایــن  ایشــان 
کیــد  تأ بــا  و  دانســتند  اســالمی  ایــران  شــخصّیت 
کردنــد  امیــدوراری  اظهــار  آن  تقویــت  ضــرورت  بــر 
روشــن تر و  کیزه تــر  پا ورزش  محیــط  روز  روزبــه   کــه 

 شود.

کشور کنگره شهدای ورزش  در دیدار دست اندرکاران 

پاسداری از ارزش ها در میدان قهرمانی  افتخاری باالتر از سرود ملی

گران و 4 گل در کنــار اخــراج  بــازی زیبــا، حضــور پرشــور تماشــا
کــه از فوتبــال انتظــار  و اخطــار و ...؛ ایــن تمــام چیــزی اســت 
داریــم و در بــازی دو تیــم پرســپولیس و ســپاهان شــاهد آن 

بودیم.
پرسپولیس 2 - سپاهان 2؛

  ایــن مســابقه همــه چیــز  داشــت و در حالــی 
کــه پرســپولیس می توانســت بــا اســتفاده از 
فرصت هــای دقایــق پایانــی بــازی را بــه ســود 
ــرگل  ــاوی پ ــا تس ــابقه ب ــد، مس کن ــام  ــود تم خ
بــه پایــان رســید. برانکــو ایوانکوویــچ و ایگــور 
اســتیماچ در نهایــت در یــک 90 دقیقــه پرشــور 
بــه تســاوی رســیدند تــا برانکو بــرای اولیــن بار 

کنــد. در لیــگ نتوانــد مربــی خارجــی حاضــر در آن را مغلــوب 
استادیوم آزادی              

گر: 75 هزار نفر  تماشا
داور: بیژن حیدری    

 کمک داوران: محمدرضا منصوری و بابک داوری
پرسپولیس: 

الکســاندر لوبانــف، محســن بنگــر، علیرضــا نورمحمــدی، 
کامیابی نیــا، احمد  رامیــن رضاییــان، بابــک حاتمــی، کمــال 
مهــدی  مســلمان،  محســن   ،)46 علیپــور  نوراللهی)علــی 
طارمــی، فرشــاد احمــدزاده )کمندانــی 70( و 

امیــد عالیشــاه
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

سپاهان: 
کرمــی، لئونــاردو  رحمــان احمــدی، عبــداهلل 
ــچ  ــنیاد ایبریچی ــا )س ــرم نویدکی ــی، مح پادوان
)منوچهــری  خلعتبــری  محمدرضــا   ،)65
گردانــی،  73(، لوســیانو پریــرا )علــی احمــدی 88(، حبیــب 
کریمــی، فوســیل موســایف و رســول  وریــا غفــوری، علــی 

نویدکیــا
سرمربی: ایگور استیماچ

پرسپولیس 2 - سپاهان 2؛ خون در رگ های لیگ
ایــران،  در  حضــور  قبلــی  مرتبــه  در  کــه  کــی روش 
گذرانــدن  بــا  کــرد،  تجربــه  را  دشــواری  روزهــای 
کار  ادامــه  بــرای  دوبــاره  خــود،  اســتعالجی  مرخصــی 
حضــور  کــه  او  اســت.  کــرده  پیــدا  حضــور  ایــران  در 
بازی هــای  تماشــای  بــرای  قطــر  در  نصفه نیمــه اش 

بــا  بــود،  شــده  خبرســاز  المپیــک  تیــم 
حضــور در ایــران بــرای انجــام دو مســابقه 
جــام  مقدماتــی  مرحلــه  در  باقی مانــده 
خواهــد برنامه ریــزی   ۲۰۱۸  جهانــی 

کرد.   
دارنــد  عقیــده  کــه  هســتند  عــده ای 
ایــن  اتمــام  بــا  کــی روش  کارلــوس 

مربــی  ایــن  امــا  مــی رود،  ایــران  از  مســابقات  از  دور 
انجــام  این بــاره  در  روشــنی  اظهارنظــر  هنــوز 
در  او  کار  ادامــه  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  نــداده 
انتخابــات  بــه  زیــادی  ارتبــاط  ایــران،  فوتبــال 

داشــته  اردیبهشــت ماه  در  فوتبــال   فدراســیون 
باشد. 

در حــال حاضــر مجــادالت وســیعی در ســطح مدیریــت 
بــرای انتخــاب رییــس یــا جانشــینی او در جریــان اســت 
کــی روش هــم بــا توجــه بــه اینکــه وزنــه شــایان  و طبعــا 
مالحظــه در انتخابــات فدراســیون خواهــد 
ــاوت  ع بی تف ــو ــن موض ــه ای ــبت ب ــود، نس ب

نیســت.
ملــی  تیــم  ســرمربی  امیدوارنــد  رســانه ها 
پــس از مدت هــا ســکوت دربــاره مســایل 
کــه  کنــد و بگویــد  چنــد مــاه اخیــر صحبــت 
کار خــود در فوتبــال  آیــا حاضــر اســت بــه 

ایــران ادامــه دهــد یــا نــه؟
امــروز  مســابقه  در  کــی روش  نیســت  مشــخص  هنــوز 
ــا  ــد ی ــگاه آزادی می آی ــه ورزش ــپاهان ب ــپولیس - س پرس

نــه.

کی روش به ایران کارلوس  بازگشت 

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!چهار شنبه      14 بهمن ماه 139۴
ذوب آهن 0 - استقالل 0؛ قرار به فینال حذفی ـــمـــاره 84  ســـــال دوم                ݡسݒ

مســابقه »جان ســخت  ها« امســال نیــز بــا حضــور مــردان و زنانــی از سراســر انگلســتان در 
ــزار شــد.  »تلفــورد« انگلســتان برگ

کــه بــه ســخت ترین  از 1968 در تلفــورد انگلســتان، رقابت هــای اســتقامتی برگــزار می شــود 
رقابت هــای اســتقامتی جهــان شــهرت دارد. 

ایــن رقابــت توســط »بیلــی ویلســون« )نــام مســتعار آقــای مــاوس( در مزرعه ای به مســاحت 
ششــصد هکتــار ســازماندهی شــده و هــر ســاله در منظقــه »ولــور همپتــون« انگلســتان برگــزار 
می شــود. هــر ســاله شــمار بســیاری ورزشــکار زن و مــرد بــرای شــرکت در ایــن رقابــت ســخت 
کمــی از شــرکت کنندگان اولیــه، موفــق بــه  و خارق العــاده بــه تلفــورد می آینــد و تنهــا شــمار 

کامــل ایــن رقابت هــا می شــوند.  گذاشــتن  پشــت ســر 
گــذر از میــان آتــش و  گــذر از روردخانــه خروشــان،  گــذر از باتــالق،  ایــن رقابت هــا شــامل 
مــوارد ســخت دیگــر اســت. هزینــه شــرکت در ایــن رقابت هــا، بیــن 1000 تــا 6000 پونــد اســت 

کننــدگان شــانزده ســال بــه باالســت. و محدودیــت ســنی ایــن مســابقات بــرای شــرکت 
 ایــن رقابت هــا هــر ســاله بــا اســتقبال زیــاد ورزشــکاران سراســر جهــان در مــاه ژانویــه روبــه رو 
کشــور جهــان بــرای شــرکت در ایــن رقابــت ســخت بــه  می شــود و دســت کم از بیســت 
انگلســتان می آینــد. ایــن رقابت هــا هــر ســاله مجروحــان فراوانــی بــه جــای می گــذارد؛ امــا 
کننــدگان جــان  کــه دو تــن از شــرکت   تنهــا در رقابت هــای ســال 2000 و ســال 2007 بــود 

باختند.

مسابقه جان سخت ها در انگلستان

در  عربســتانی  تیم  هــای  و  ایــران  بازی  هــای  برگــزاری  ســر  بــر  بحــث 
همچنــان  کشــور،  دو  ملــی  بازی  هــای  همین طــور  و  قهرمــان  لیــگ 
تلطیــف  بــرای  تالشــی  تنهــا  نــه  عربســتانی  رســانه  های  دارد.  ادامــه 
ماجــرا  آتــش  بــر  روز  هــر  بلکــه  نکرده انــد،  سیاســی  ک  هــای  اصطکا
دســتور  کشــور  ایــن  سیاســی  مقامــات  از  پیداســت  و   می افزاینــد 

می گیرند.
 امــروز روزنامــه االقتصادیــه عربســتان در ادامــه مطالــب تحریک آمیــز 
خــود نوشــت ایرانی  هــا در تــالش هســتند تــا حتــی مســابقات اســفندماه را 

هــم بــه تاخیــر بیندازنــد.

کشــور قطــر، عمــان و امــارات بــرای  کــه ســه   ایــن نشــریه نوشــت در حالــی 
ــا در  ــد ت ــت می کن ــالف وق ــران ات ــده اند، ای ــن ش ــا تعیی ــی از بازی  ه میزبان
کنــد و احتمــاال بــا  اســفندماه و در لحظــه آخــر، نظــر نهایــی خــود را اعــالم 
کشــورها، بازی  هــا دوبــاره بــه تعویــق بیفتــد؛ البتــه ایــن  عــدم آمادگــی 

نوشــته  ها مســتند نبــود.
کمیتــه مســابقات AFC هــم پیــش از هــر اتفاقــی   در همیــن حــال رییــس 
بــرای  کــه قطــر  گفــت  و حتــی  پرداخــت  از عربســتانی  ها  بــه حمایــت 

میزبانــی از بازی  هــای ایــرن و عربســتان آمــاده اســت. 
گرفتــه تــا به دو کشــور برای حل  کنفدارســیون تصمیــم  کــه فعــال  در حالــی 
مشــکالت خــود زمــان بدهــد، اظهــارات ســعود المهنــدی، نایب رییــس 
ع خــود  کمیتــه مســابقات AFC در نــو فدراســیون فوتبــال قطــر و رییــس 

جالــب اســت.
کــه بایــد در ایــن ماجــرا بی طــرف باشــد و مثــل دیگــر مســئوالن منتظــر   او 
ــد:  ــه می گوی ــه روزنامــه االقتصادی ــاره ب تعییــن تکیــف نهایــی، در ایــن ب
»قطــر بخشــی از قــاره آسیاســت. باشــگاه های عربســتانی مطمئــن باشــند 
کــه مــا بــرای برگــزاری بازی  هایشــان تمــام امکانــات و ورزشــگاه هایمان 
را در اختیارشــان قــرار می دهیــم تــا تشــویق بــه بــازی در دوحــه شــوند.« 
کنفدراســیون همچنــان منتظــر  ایــن در حالــی اســت مســئوالن رده بــاالی 
هســتند تــا مشــکالت ایــران و عربســتان حداقــل در ورزش حــل شــود.

خبرآنالین

کمیته   جانب داری عجیب رییس 
مسابقات AFC از سعودی ها

تصویر ورزشی امروز

کاوه رضایی در حسرت 
موقعیت های ازدست رفته



 چهل ستون تاریخ
گذشته تا امروز  از 

تاریخــی  اصفهــان،  شــهر  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  از 
کنــار ســایر توانمندی هــای  بــودن اســت. ایــن مزیــت در 
ایــن شــهر باعــث شــده اســت تــا اصفهــان بــه عنــوان یــک 
کــه بگذریــم  شــهر توریســتی معرفــی شــود. امــا از ایــن منظــر 

و  موزه شــهر  همچــون  دیگــری  نام هــای  بــا  را  اصفهــان 
باغ شــهر نیــز می شناســیم. چهلســتون از بناهایــی اســت 
گردشــگران داخلــی و خارجــی زیــادی را بــه  کــه هــر ســاله 
اصفهــان می کشــاند. شــاید یکــی از دالیــل جــذب شــدن 
گردشــگران بــه بنــا، معمــاری خــاص آن باشــد. همان طــور 
کــه می دانیــد چهلســتون فقــط 20 ســتون دارد و درواقــع 
20 ســتون دیگــر از انعــکاس ســتون ها بــه داخــل آب ظاهــر 

می شــود.
««  چهلستون

عبــاس  شــاه  فرمــان  بــه  چهلســتون  کاخ  اولیــه  ح  طــر
اول بــه صــورت یــک عمــارت و بــه منظــور انجــام امــور 
دیوانــی و تفریحــی در دولتخانــه صفــوی در قــرن یازدهــم 
صــورت  بــه  کاخ  نهایــی  ح  طــر امــا  شــد.  احــداث  ه.ق 
 1057 ســال  بــه  و  دوم  عبــاس  شــاه  زمــان  در  امــروزی 
کاخ  ایــن  کــه  بــود  ایــن ســال  ه.ق انجــام پذیرفــت. در 
بــا حضــور جمعــی از صاحب منصبــان و بــزرگان ایرانــی و 
خارجــی تحــت عنــوان عمــارت تشــریفات افتتــاح شــد. 
کاخ چهلســتون می تــوان بــه  از ویژگی هــای بســیار مهــم 
ــوی  ــر صف ــد عص ــای هنرمن ــیار زیب ــی های بس ــود نقاش وج
ــی،  ــور ایران ــه ســبک مینیات ــه ب ک ــرد  ک رضــا عباســی اشــاره 
کــرده اســت. هــر یــک  کاخ را تزییــن  دیوارهــای تاالرهــای 
از ایــن نقاشــی ها بیان گــر دوره ای از حــوادث تاریخــی در 
کــه می تــوان از آن جملــه  دوران صفــوی و افشــاریه اســت 
بــه مجلــس پذیرایــی شــاه طهماســب از همایــون پادشــاه 
ســلطان  و  اســماعیل  شــاه  مابیــن  نبــرد چالــدران  هنــد، 
شــاه  پذیرایــی  مجلــس  عثمانــی  امپراطــور  ســلیم خان 
ولی محمدخــان،  ترکســتان  فرمانــروای  از  اول  عبــاس 
مجلــس پذیرایــی شــاه عبــاس دوم از فرمانــروای ترکســتان 
کرنــال مابیــن نادرشــاه افشــار و  ندرمحمد خــان، جنــگ 
گورکانــی پادشــاه هنــد و نبــرد شــاه اســماعیل  محمــد شــاه 

کــرد. اول بــا شــیبک خان ازبــک اشــاره 
فرزنــد  ظل الســلطان  حضــور  دوران  در  چهلســتون  کاخ 
آســیب های  دچــار  اصفهــان  در  قاجــار  شــاه  ناصرالدیــن 
آن  تزیینــات  از  بســیاری  کــه  گونــه ای  بــه  شــد؛  جــدی 

رفــت. میــان  از  ســتون دار  تــاالر  در  خصوصــا 
حمایــت  بــا  خورشــیدی   1327 ســال  در  حــال  ایــن  بــا 
اصفهــان  فرهنگ دوســتان  همــت  و  وقــت  مســئوالن 
بــه  آثــار  از  بخشــی  اینــک  هــم  و  شــد  تبدیــل  مــوزه  بــه 
در  به ویــژه  تاریخــی  مختلــف  دوره هــای  از  جای مانــده 
گرفتــه اســت. دوره صفــوی در معــرض دیــد عمــوم قــرار 

معرفی مکان گردشگری

گردشگر که   زلزله ای 
 به ارمغان آورد

ــه  ــا مقول ــگری در دنی گردش ــای  ــی از مولفه ه  یک
اخیــر  ســال  چنــد  در  اســت؛  »ســیاه«  گردشــگری 
کــه  گردشــگری »ســیاه« در دنیــا رواج یافتــه اســت 
و  تفریــح  آن،  بــه  پرداختــن  از  گردشــگران  هــدف 
مکان هایــی  آن هــا  بلکــه  نیســت؛  خوش گذرانــی 
چنــدان  کــه  می کننــد  انتخــاب  گــردش  بــرای  را 
گردشــگران را بــه  گاهــی  خوشــایند نیســتند و حتــی 
گردشــگری، »گردشــگری  ع  غــم فرومی بــرد! ایــن نــو
برایــن  می شــود؛  نامیــده  غم بــار  یــا  تلــخ  ســیاه«، 
تلخــی  وقایــع  آثــار  دیــدن  بــه  گردشــگران  اســاس 
ســیل زده،  مناطــق  زلزلــه زده،  شــهرهای  ماننــد 
بازمانــدگان جنگ هــا و حمــات شــیمیایی می رونــد. 
هــدف از ایــن ســفر نیــز تجســم بحران هــای طبیعــی 
و  آســیب  دچــار  کــه  اســت  مناطقــی  در  انســانی  و 
فروبــرده مــرگ  کام  بــه  را  افــرادی  و  شــده اند   بــا 

 است.
گردشــگری »ســیاه« ایــران آنقــدر  شــناخت مناطــق 
روســتایی  ســرزمینت  در  بدانــی  کــه  دارد  جذابیــت 
کــه مردمانــش تلویزیــون را شــیطان می داننــد  اســت 
توالــت  و  پنجــره  کــه  ببینــی  را  خانه هایــی  یــا 
روســتای  هفــت  از  یکــی  در  نهایــت  در  و  ندارنــد 
کویــری خنــک کــه   شــگفت انگیز جهــان بــه ســر بــری 

 دارد.
مدیریــت  کارشــناس   - پورســینا  رابطــه  ایــن  در 
می کنــد:  عنــوان  )گردشــگری(  توریســم  بازاریابــی 
گردشــگری  ک طبــس، از جاذبه هــای  زلزلــه وحشــتنا
چــرا  اســت؛  منطقــه  ایــن  توریســتی  ارزش هــای  و 
گردشــگری بــرای  کــه بعــد از زلزلــه ُبعــد جدیــدی از 
کنجــکاو بــاز شــده اســت  گردشــگران  ماجراجویــان و 
ــه  ــد از زلزل ــس بع ــتاهای طب ــه روس ــفر ب ــان س ــه هم ک

اســت.

گردشگری 

کــه تاالب هــا محــل پاالیــش  امــروز مــردم پــی برده انــد 
آلودگی هــای آب و تغذیــه ســفره های زیرزمینــی اســت و 

ســیاب ها را مهــار می کنــد.
کــه  اســتاندار اصفهــان، در همایــش روز جهانــی تاالب هــا 
کــرد: در  در هتــل عباســی اصفهــان، برگــزار شــد اظهــار 
روزگاری نــه چنــدان دور، تاالب هــا زمین هــای بایــری 
ــرد  ــن ب ــوان از بی ــا را می ت ــد آن ه ــان می ش گم ــه  ک ــد  بودن
کاربــردی داد. رســول زرگــر پــور، بــا بیــان اینکــه  و تغییــر 
اســت دیــده  آســیب  آمریــکا  تاالب هــای  درصــد   40   

کــه تاالب هــا، محــل   افــزود: امــروز مــردم پــی برده انــد 
پاالیــش آلودگی هــای آب و تغذیــه ســفره های زیرزمینــی 

اســت و ســیاب ها را مهــار می کنــد.
ــیاری  ــای بس ــد تاش ه ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی ــور ب ــر پ  زرگ
گفــت: معتقدیــم  بــرای احیــای تــاالب انجــام دهیــم، 
گاوخونــی  احیــای حوضــه آبریــز زاینــده رود جــز بــا احیــای 

نیســت. امکان پذیــر 
بالیــای  بــا  مقابلــه  بــرای  تاالب هــا  کلیــدی  نقــش   

طبیعــی
ــر  ــیون رامس کنوانس کل  ــر  ــی، دبی گروبیک ــا  ــن آنی همچنی
گفــت: ســی و هشــتمین  در همایــش روز جهانــی تاالب هــا 

از  خوشــبختم  و  می گویــم  تبریــک  را  انقــاب  ســالگرد 
شــده  برگــزار  همایــش  ایــن  کنوانســیون،  ایــن  ســوی 

اســت و مــن در ایــران و اصفهــان هســتم.
کــرد: نباید فراموش  کنوانســیون رامســر تصریح  دبیــر کل 
ــرای  ــش ب ــده آب حیات بخ ــا فراهم کنن ــه تاالب ه ک ــرد  ک
مــا بوده انــد؛ تاالب هــا دارای نقــش شــناخته شــده ای 
ع زیســتی هســتند و شــناختی پــر شــتاب بــرای  در تنــو

تاالب هــا فراهــم شــده اســت.
کلیــدی  کــرد: تاالب هــا، امــروز نقــش آفرینــی   وی بیــان 

بــرای مقابلــه بــا بایــای طبیعــی دارنــد و ایــن نقــش آن ها 
ــای  ــیون در بخش ه کنوانس ــن  ــت؛ ای ــده اس ــناخته ش ش

صنعــت، انــرژی و مــوارد دیگــر موثــر واقــع شــده اســت.
 با نگاهی علمی ارزش تاالب ها را دریابیم

و  جمهــور  رییــس  معــاون  نیــز  مراســم  ایــن  پایــان  در 
در  کشــور  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
همایــش روز جهانــی تاالب هــا ضمــن تبریــک دهــه فجــر 
کــرد:  و قدردانــی از همــه دلســوزان محیــط زیســت اظهــار 
یکــی از مســایل در ایــن سیاســت ها، توجــه بــه تاالب هــا 

بــود و بحــث تاالب هــا بــه طــور دقیــق پرداختــه شــده 
کــردن  اســت؛ امیدواریــم بــا ایــن فرصــت بــرای اجرایــی 
رییــس  معــاون  برداریــم.  موثــری  گام هــای  ح هــا  طر
جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 
اســتانی  کار  و  ســاز  ایــن  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
مســئول  دســتگاه های  همــه  کــه  شــدیم  مطمئــن 
کردنــد  نظیــر وزارت نیــرو تمهیــدات الزم را پیش بینــی 
کشــاورزان مســئله بســیار  کــرد: احیــای حــق آبــه  تصریــح 
مهمی اســت و دولــت تســهیات بســیاری را بــرای تغییــر 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  داده  قــرار  کشــت  الگــوی 
قــرار  مهــم  بســیار  رخــداد  یــک  آســتانه  در  کنــون  ا مــا 
اســامی  براســاس  جمهــوری  کــه  مفتخریــم  و  داریــم 
خاطــره  و  یــاد  و  گرفتــه  شــکل  دینــی  مردم ســاالری 
بــر  کــه  گرامی داشــت  اســامی را  جمهــوری  بنیانگــذار 
کیــد داشــت، گفــت: دو انتخابــات  اصــل مــردم ســاالری تا
مهــم در پیــش داریــم و ایــن تعییــن سرنوشــت مــردم 
توســط خــود می توانــد تاثیــر بســیاری داشــته باشــد در 
توســعه  بــرای  کافــی  جرئــت  کــه  نمایندگانــی  تعییــن 
پایــدار داشــته باشــند و بــا شــرایط دشــوار ایــران در زمینــه 
ــا آینــده خــود و  محیــط زیســت آشــنایی داشــته باشــند ت

ایــن مســئله دور ســازیم. فرزندانمــان را از خطــرات 

در همایش روز جهانی تاالب ها در اصفهان عنوان شد:

گاوخونی اصفهان اقدام های اصولی انجام شده است برای احیای تاالب 

حفــظ  تخصصــی  مرکــز  مســئول  ضیایــی،  اهلل  روح 
شــهرضا  شــاهرضای  امامــزاده  آســتان  کریــم  قــرآن 
به عنــوان  )ع(،  شــاهرضا  امامــزاده  کــرد:  اظهــار 
کشــور در  میزبــان برگــزاری بزرگ تریــن رویــداد قرآنــی 

اســت. شــده  معرفــی  شــهرضا  شهرســتان 
اداره  قرآنــی  مســابقات  کــرد:  تصریــح  وی 
اوقــاف و امــور خیریــه در روز 13 اســفندماه 
حافظــان  و  می شــود  برگــزار  جــاری  ســال 
کــه متمایــل بــه حضــور در  قرآنــی شــهرضایی 
ایــن مســابقات هســتند، تــا نیمــه بهمن مــاه 
فرصــت دارنــد جهــت ثبــت  نــام بــه مســئول 

کریــم آســتان امامــزاده  مرکــز تخصصــی حفــظ قــرآن 
کنند.مســئول مرکــز تخصصــی حفــظ  شــاهرضا مراجعــه 
کــرد:  کریــم آســتان امامــزاده شــاهرضا )ع( بیــان  قــرآن 
کریم  ایــن مســابقات در رده هــای مختلــف حفــظ قــرآن 
شــامل جــزء 30، اجــزاء 30 و یــک، اجــزاء 30 و یــک 

کل   و دو، حفــظ 5 جــزء، 10 جــزء، 20 جــزء و حفــظ 
کــرد: حفــظ موضوعــی  برگــزار می شــود.ضیایی تصریــح 
کریــم، از دیگــر  ع از مضامیــن قــرآن  شــامل 300 موضــو
گفــت: در ایــن  بخش هــای ایــن مســابقات اســت.وی 
کشــور  کــه هم زمــان بــا سراســر  ح  طــر
کلیــه حافظــان  ــرای  ــزار می شــود، ب برگ
کــه امتیــاز آن هــا از 70  و قرآن آموزانــی 
گواهینامــه معتبــر صــادر  بیشــتر شــود، 
و بــه قیــد قرعــه جوایــز نفیســی اهــدا 
تخصصــی  مرکــز  مســئول  می شــود. 
امامــزاده  آســتان  کریــم  قــرآن  حفــظ 
و  قرآنــی  فعــاالن  کلیــه  داد:  ادامــه  )ع(  شــاهرضا 
عاقه منــدان بــه حضــور در ایــن مســابقات، می تواننــد 
کســب اطاعــات بیشــتر همــه روزه بــه ایــن مرکــز  جهــت 
ــا  واقــع در خیابــان شهیدبهشــتی، فرعــی 21 مراجعــه ی

کننــد. بــا شــماره تلفــن 53240337 تمــاس برقــرار 

کریم سازمان اوقاف آخرین مهلت ثبت  نام مسابقات حفظ قرآن 

محمدجــواد کارگــران، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــزاری  ــر برگ ــا اعــام خب ــاری ب ــال و بختی اســتان چهارمح
چهارمحــال  قرآنــی  فعالیت هــای  مدیریــت  همایــش 
ایــن  در  شــرکت  بــه  عاقه منــدان  گفــت:  بختیــاری  و 
همایــش بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی ســامانه مدیریت 

بــه  )ســمثا(  اطاع رســانی  و  نــام  ثبــت 
نشــانی www.samsa.ir نســبت بــه ثبــت 
گفــت: در حیــن  کارگــران  کننــد.  نــام اقــدام 
انجــام ایــن همایــش، همایــش مدیــران 
جــزو  هــم  را  عتــرت  و  قــرآن  مســئول 
برنامه هــا داریــم.وی قرائــت قــرآن، اعــام 
برنامه هــا، آشــنایی بــا روابــط عمومــی و 

اطاع رســانی، اقامــه نمــاز و صــرف ناهــار، مدیریــت مالــی 
کاربــردی بــا ارایــه اســتاد احمــدزاده، اظهارنامه نویســی  و 
و تهیــه دفاتــر مالیاتــی، مهارت هــای اداری بــا ارایــه دکتــر 
ــا  ــا رویکــرد اســامی ب دوانــی، اصــول و مبانــی مدیریــت ب

ــام  ــت ثبــت ن ــامانه مدیری ــام، معرفــی س ــر فرج ــه دکت ارای
و اطاع رســانی ســمثا، اقامــه نمــاز و صــرف ناهــار، حــل 
مســئله و تصمیم گیــری، اصــول و مبانــی مدیریــت بــا 
رویکــرد مدیریــت اســامی را از برنامه هــای دو روز اول 
همایــش مدیریــت فعالیت هــای قرآنــی اســتان دانســت.
و  چهارمحــال  اســامی  ارشــاد  کل  مدیــر 
تدریــس  روش  کلیــات  گفــت:  بختیــاری 
فــوق  ارایــه  قــرآن،  آمــوزش  رویکــرد  بــا 
همایــش  همایــش  اجــرای  و  برنامه هــا 
و  نمــاز  عتــرت،  و  قــرآن  مســئول  مدیــران 
فعالیت هــای  مفهوم شناســی  پذیرایــی، 
بررســی  آن،  حوزه هــای  و  قرآنــی 
فعالیت هــای  در  رو  پیــش  تهدیدهــای  و  فرصت هــا 
اختتامیــه  مراســم  اجــرای  و  اســتان  در  قرآنــی 
همایــش  پایانــی  روز  برنامه هــای  مهم تریــن   از 

است.
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برگزاری همایش مدیریت فعالیت های قرآنی در چهارمحال و بختیاری

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: سعید نام خانوادگی :ساکی نام پدر : ترابعلی  نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  
مشخصات محکوم له: نام :احمد رضا  نام خانوادگی دهش   نام پدر: حسینعلی نشانی 
محل اقامت : شیخ بهایی کوچه شهید ارمنی نبش پاساژ نوین پ 32محکوم به به  موجب 
رای شماره 1210تاریخ 94/7/21حوزه 5شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم 
علیه محکوم است به : پرداخت بیست میلیون ریال اصل خواسته و یکصد و هشتاد هزار 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک شماره : ) 94/8/5( تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی.
 شماره : 31402/ م الف شعبه پنجم مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مرجان نام خانوادگی :فتاحیان نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
محکوم له: نام :سیامک نام خانوادگی غفاری  نام پدر: رضا  نشانی محل اقامت : اصفهان 
خ سیمین خ باغ زیار بن بست شکوفه پ 4محکوم به به  موجب رای شماره 1326تاریخ 
94/8/5حوزه 5شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به : 
پرداخت بیست بیست و دو میلیون ریال بابت خسارت وارده و یکصد و هشتاد هزار ریال 
هزینه دادرسی و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی به انضمام نیم عشر دولتی شماره : 31403/ م الف شعبه پنجم مجتمع شماره دو 

شهرستان اصفهان

اجرائیه
بایگانی  پرونده: 9409980350100032شماره  شماره  اجرائیه: 9410420350100513  شماره 
شعبه : 940033تاریخ تنظیم: 1394/11/06 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 
نام : شمسعلی  نام خانوادگی : مکرمی آسما نجردی نام پدر : محمد  نشانی: فالورجان 
- شهر کلیشاد - خ با هنر - آموزشگاه رانندگی سپهر آقای منوچهر اسماعیلی مشخصات 
محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: حسین  نام خانوادگی:رحیمی نام پدر:شکر اله 
نشانی: مجهول المکان محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 9410090350103020و شماره دادنامه مربوطه 9409970350100969محکوم علیهه 
محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 000/ 197/500 ریال بابت اصل خواسته با نضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1378/10/27 لغایت وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی و پرداخت مبلغ 5000/985/ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 360/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی و مبلغ 5/940/000 ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم 
له 2-  پرداخت مبلغ 9/875/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .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: 31436/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی   شهرستان اصفهان - حمید رضا ناظمی

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9410100350110332 شماره پرونده: 940998035010489 شماره بایگانی 
شعبه: 940578تاریخ تنظیم: 1394/11/07خواهان بهمن زرقانی  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان علیقلی و مهرماه و آزاده اشراقی و مینا سید بنکدار به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان طبقه 3 اتاق شماره 333ارجاع و به کالسه 9409980350100489ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/01/31و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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: 31434/م الف منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام:حسین نام خانوادگی :روستا زاده نام پدر : اصغرنشانی  محل اقامت: مجهول المکان  
مشخصات محکوم له: نام :مقنم  نام خانوادگی حسینی نام پدر: سید محمد نشانی 
محل اقامت : قهجاورستان شهرک بهار فاز 4 یاسمن 5 پالک 318محکوم به به  موجب 
رای شماره 1476تاریخ 94/8/21حوزه 6شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم 
علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ /18/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 520/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تا خیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک )93/10/2( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق 

محکوم له. شماره : 31407/م الف شعبه ششم مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1063/94خواهان زهرا فرزین سرشت  دادخواستی مبنی 
بر:جهت رویت نظریه کارشناسی و چنانچه اعتراض دارید ظرف مدت مذکر به شعبه 
مراجعه نمایند. به طرفیت اصغر رضائی کرد آبادی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
تعیین   ....... ساعت   ......... مورخه  نبه  روئیت  از  پس  و  س  هفته  یک  روز  برای 
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 
خیابان ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور - جنب ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - شعبه اول 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: 31383/م الف 

مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420350200341 شماره پرونده: 9309980350201072شماره بایگانی 
شعبه : 931257تاریخ تنظیم: 1394/09/30 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : بانک صادرات اصفهان نام خانوادگی : - نام پدر : -نشانی: اصفهان میدان آزادی 
ساختمان مرکزی مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: حسین  نام 
خانوادگی:طبا طبا یی نام پدر:احمد نشانی: مجهول المکان 2- نام : محمد رضا نام 
خانوادگی : امیدی نام پدر : صفر علی نشانی : مجهول المکان 3- نام : مهرداد نام خانوادگی 
: گل شیرازی نام پدر : حسن نشانی : خ سروش خ علی بن سهل کوچه شهید قلیان گران 
پ 78 4- رحیم نام خانوادگی : اسدی نام پدر : محمد مهدی نشانی : اصفهان خ برازنده 
کوی سعدی بن بست توحید پالک آخر مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له 
/ محکوم علیه نام : نرگس نام خانوادگی : حسینی نام پدر : کمال نشانی : اصفهان خیابان 
سعادت آباد رو بروی مالصدرا جنب بانک رفاه طبقه اول نوع رابطه : وکیل محکوم له / 
محکوم لهم : بانک صادرات اصفهان محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم غیابی مربوطه به شماره  شماره دادنامه مربوطه 9409970350200313محکوم علیهه 

محکوم است به 1- متضا منا به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و سه میلیون و یکصد و نود 
هزار و پانصد و سی ریال بابت اصل وام و سود آن و همچنین از زمان سر رسید 92/11/24 
از قرار روزانه یکصد و سی و هفت هزار و ششصد و سه ریال بعنوان خسارت تاخیر تادیه 
حسب قرار داد بانکی و شصت در صد حق الوکاله در مرحله بدوی 5356572 ریال و 
مبلغ پنج میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له 2 - نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 8927355 ریال .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: 31485/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی   شهرستان اصفهان - سید 
مهدی موسوی نژاد

 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410426825300309 شماره پرونده: 9409986825300439شماره بایگانی 
شعبه : 940501تاریخ تنظیم: 1394/11/05 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : محمد حسین  نام خانوادگی : رفو گران نام پدر : محمد  نشانی: اصفهان - خ 
ارغوانیه کوی دانشگاه خراسگان - پالک 105 کد پ 8155677641 ش ملی 0043955150 
هممراه 09134000074مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: عماد  نام 
خانوادگی:موثق خوراسگانی نام پدر:اصغرنشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده 
ی قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : محمد باقر نام خانوادگی : مریخی 
پور  نام پدر: حسن  نشانی : اصفهان - خیابان رحیم ارباب ما بین فرعی 11  و 13 مجتمع 
آریان طبقه دوم واحد 202کد پ 8156194857 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : 
محمد حسین رفو گران محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409976825300894محکوم علیهه محکوم است 
به پرداخت مبلغ سیصد و شصت و سه میلیون هشتصد و ده هزار ریال بابت اصل 
خواسته با انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس 
از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه خسارات 
دادرسی وفق مقررات در حق محکوم له پرداخت مبلغ 18190500 ریال بابت حق االجرا 
نیز برعهده محکوم علیه می باشد. 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: 31499/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی   شهرستان اصفهان - 
اسماعیل صادقی هاردنگی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420352400507 شماره پرونده: 9309980352400381شماره بایگانی 
شعبه : 930405تاریخ تنظیم: 1394/11/03 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 
نام : بانک مهر اقتصاد شرکت سهامی عام نام خانوادگی : - نام پدر : - نشانی: اصفهان 
پل آذر خ تو حید پ 3 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: مهدی نام 
خانوادگی: جمشیدی نام پدر:عبدالحسین نشانی: مجهول المکان  2- نام : سامان نام 
خانوادگی: سلیمی نام پدر : احمد نشانی : مجهول المکان 3- نام : عالمتاج نام خانوادگی 
: عطایی کچوئی نام پدر : اسمعیل نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده ی قائم 
مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه ساناز نام خانوادگی : معقولی نام پدر: احمد نشانی : 
اصفهان - اصفهان - خ صدوق شمالی مابن چهار راه نیک بخت و شیخ مفید  نوع رابطه 
: وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد شرکت سهامی عام محکوم به بسمه 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090352404685و شماره 
دادنامه مربوطه 9309970352401459محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت 
: 1- مبلغ 528/323/820 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 16/000/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی 3-مبلغ 13/879/000ریال  حق الوکاله وکیل ) منوط به ابطال ما به التفاوت تمبر 
معادل 300/000ریال ( 4- تاخیر در تادیه از تاریخ چک ها لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 26/416/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است .  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: 31465/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان - محمد 
عارف محل امضاء رئیس و مهر دادگاه : علی رئیسی



 خشــم و غضب 
از منظر قرآن و ائمه اطهار )ع(

مقاله ای درباره خشم                              
گروه پژوهش  

مقدمه
انســان  انســان در وجــود  کــه خالــق  اصــل غضــب 
بــه ودیعــه نهــاده، بســیار مستحســن اســت؛ ولیکــن 
ج  ــار ــق خ ــه از ح ک ــد  کن ــرل  کنت ــود را  ــد خ ــان بای انس
بــرای  کــه  دفاعــی  اســت  نیرویــی  خشــم  نشــود. 
انســان  نهــاد  از حــق در  پاســداری  از خــود و  دفــاع 
اصلــی  محــور  از  چــون  ولــی  اســت؛  شــده  گذاشــته 
ج شــود بــه یکــی از رذایــل بــزرگ تبدیــل  خویــش خــار
می شــود و رذایــل مهــم دیگــری را بــا خــود بــه همــراه 
ماننــد  و  شــبیه  ذوق  اهــل  و  شــاعران  مــی آورد. 
بعضــی از صفت هــا و حالت هــا و غرایــز آدمــی  را در 
ــی را  ــان اندوهگین ــد؛ آن کرده ان ــت وجو  ــت جس طبیع
کرامــت و بخشــندگی  در انســان بــه خــزان یــا غــروب، 
کرده انــد؛ خشــم نیــز  را بــه ابــر زایــا و بــاران تشــبیه 
یــا  بــه طوفــان دمنــده  کــه آن را  از غرایــزی اســت 
رعــد طوفنــده و بــرق جهنــده و آتشفشــان خروشــنده 

شــبیه دانســتند.
کریم و ائمه اطهار )ع( خشم از منظر قرآن 

آمــده  چنیــن   134 آیــه  عمــران  آل  ســوره  در   -1
کــه در راحــت ورنــج  کســانی هســتند  اســت:متقین 
کننــد وخشــم خــود را فــرو مــی برنــد واز  انفــاق مــی 
گذرنــد و خداونــد نیکــوکاران را  خطــای مــردم مــی 

مــی دارد. دوســت 
کــه خشــم خــود را فــرو  2- هیــچ بنــده ای نیســت 
ببــرد مگــر آنکــه خداونــد عــزت او را در دنیــا و آخــرت 

فزونــی بخشــد. )امــام صــادق )ع((
بیــن  از  را  عســل  ســرکه  کــه  همان طــور   -3
می برد،خشــم نیــز ایمــان را از بیــن مــی برد.)پیامبــر 

کــرم)ص((  ا
کــه خشــمگین شــد،باید بــاآب  4- هرکــدام از شــما 

کــرم )ص((  ســرد وضــو بگیــرد. )پیامبــر ا
وشــکیبا  شــود  عصبانــی  کــه  هرکــس   -5
باشــد،محبت خــدا بــر او واجــب مــی شــود. )پیامبــر 

)ص((  کــرم  ا
6- مــدارا موجــب یمــن و خشــونت باعــث شــومی 

کــرم )ص((  ا )پیامبــر  اســت. 
گــر بداخالقــی و خشــونت بــه صــورت انســانی  7- ا
نبــود.  آن  از  زشــت تر  چیــزی  می شــد،هیچ  خلــق 

)ص((  کــرم  ا |)پیامبــر 
کــه خشــم خــود را فرو،نشــاند خداونــد  کــس  8-  هــر 

کــرم )ص((  او را اجــر دهــد. )پیامبــر ا
بــا آب فروبنشــانید.  آتــش اســت آن را  از  9-خشــم 

)ص((  کــرم  ا )پیامبــر 
گفتار بزرگان درباره خشم

خشــم  بــر  کــه  اســت  آن  مــردم  نیرومندتریــن   •
)افالطــون( کنــد.  غلبــه  خویــش 

• خشــم بیــش از حــد وحشــت آورد و لطــف بی وقــت 
هیبــت ببــرد. )ســعدی(

زمــان خشــم وخوش رویــی هنــگام  بردبــاری در   •
)بقــراط( کارهاســت.  مشــکل ترین  ســختی، 

را  کنــد، خــود  را دنبــال  کــه خشــم خــود  کســی    •
بیهقــی( )ابوالفضــل  اســت.  کــرده  ضایــع 

،دیگــر  شــود  مــی  خشــمگین  عاقــل  کــه  وقتــی    •
بیهقــی( )ابوالفضــل  نیســت.  عاقــل 

خشم

كه مصیبت دید  كس   آن 
قدر عافیت را مى داند

کنــد؛  پادشــاهی بــا نوکــرش در کشــتی نشســت تــا ســفر 
کــه دریــا را  کــه آن نوکــر نخســتین بــار بــود  از آن جــا 
می دیــد و تــا آن وقــت رنج هــاى دریانــوردى را ندیــده 
گریــه و زارى و لــرزه افتــاد و بی تابــی  بــود، از تــرس بــه 
نگرفــت.  آرام  دادنــد،  دلــدارى  را  او  هرچــه  کــرد؛ 
کــه آســایش شــاه بــر هــم ریــزد؛  ناآرامــی او باعــث شــد 
اطرافیــان شــاه در فکــر چــاره جویــی بودنــد تــا اینکــه 
گــر فرمــان دهــی مــن او را  گفــت : »ا حکیمــی بــه شــاه 

ــم.« ــوش می کن ــی آرام و خام ــه طریق ب
را  لطــف  نهایــت  کنــی،  چنیــن  گــر  »ا گفــت:  شــاه   
بــده  »فرمــان  گفــت:  حکیــم   ». کــرده ای  مــن  بــه 
فرمانــی  چنیــن  شــاه  بیندازنــد.«  دریــا  بــه  را  نوکــر 
از  پــس  او  افکندنــد.  دریــا  بــه  را  او  کــرد.  صــادر  را 
چندبــار غوطه خــوردن در دریــا فریــاد  زد: »بــه مــن 
کنیــد! مــرا نجــات دهیــد!« ســرانجام مــوی  کمــك 
کشــیدند. او در  کشــتی  گرفتنــد و بــه داخــل  ســرش را 
کشــتی خامــوش نشســت و دیگــر چیــزى  گوشــه اى از 

 نگفت.
او  از  و  کــرد  تعجــب  حکیــم  دســتور  ایــن  از  شــاه   
موجــب  کــه  بــود  چــه  کار  ایــن  »حکمــت  پرســید: 

شــد؟« غــالم  آرامــش 
را  شــدن  غــرق  رنــج  اول  »او  داد:  جــواب  حکیــم   
نچشــیده بــود و قــدر ســالمت کشــتی را نمــی دانســت؛ 
قبــال  کــه  کــس دانــد  را آن  قــدر عافیــت  همچنیــن 

گرفتــار مصیبــت شــود.«
 اى پسر سیر، ترا نان جوین خوش ننماید

حکایت

خواص درمانى دارچین

دارچیــن بخورید!متخصــص طــب ســنتی بــا اشــاره 
گفــت: در فراورده هــای  بــه خــواص درمانــی دارچیــن 
روحی روانــی  بیماری هــای  درمــان  بــرای  دارویــی 
همچنیــن برخــی بیماری هــای ریــوی و تنفســی از 

دارچیــن اســتفاده می شــود. 
بیشــمار  خــواص  بــه  ســنتی،  طــب  متخصــص 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  بیماری هــا  برابــر  در  دارچیــن 
گــرم و خشــک در حــد متوســط  طبیعــت دارچیــن، 
اســت؛ همچنیــن دارچیــن نشــاط آور، درمان کننــده 
ــی ــموم معدن ــر( س ــاق )پادزه ــا و تری ــی عفونت ه  برخ
حیوانــی و نباتــی اســت و موجــب تقویــت قلــب، مغــز 

کبــد و معــده می شــود.  
را  بینایــی  نیــروی  دارچیــن  داد:  ادامــه  وی   
نفــخ  مفیــد،  دوای  ایــن  همچنیــن  می افزایــد؛ 
کــه  مغــزی  رطوبت هــای  و  می دهــد  کاهــش  را 
دیــده  پشــت حلقی(  )ترشــحات  نزلــه  صــورت  بــه 
می شــود و شــکل مزمن شــده آن، یعنــی ســینوزیت 
 از مشــکالت بــزرگ بهداشــت و ســالمت بشــر امــروز 

را درمان می کند.  
وی از اســتفاده از ایــن مــاده پرخاصیــت در صنایــع 
در  دارچیــن  از  گفــت:  و  داد  خبــر  کشــور  دارویــی 
بیماری هــای  در  موثــر  دارویــی  فراورده هــای 
وســواس  تــرس،  قلــب،  تپــش  چــون  روحی روانــی 
ریــوی  بیماری هــای  برخــی  همچنیــن  و  جنــون 
خلــط دار  و  مرطــوب  ســرفه های  چــون  تنفســی  و 
گرفتگــی صــدا نیــز اســتفاده می شــود؛  تنگــی نفــس و 
و  کبــد  تقویــت  در  خوبــی  آثــار  دارچیــن  همچنیــن 
عفونــی زخم هــای  بهبــود  آن،  بیماری هــای   رفــع 
و  کاهــش رعشــه، درمــان سکســکه، ســنگینی ســر 

دارد.  رحمــی  دردهــای  و  ســردردها  برخــی 
نویــن  کــرد: در پژوهش هــای   رضایی پــور تصریــح 
و  خــون  قنــد  کاهــش  در  دارچیــن  مفیــد  آثــار  نیــز 
گــوارش  بــه  کمــک  کاهــش وزن،  درمــان دیابــت، 
 غــذا، ســرماخوردگی، تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن
و  قاعدگــی  مشــکالت  کاهــش  حافظــه،  تقویــت 
همچنیــن  اســت.  شــده  ثابــت  اضطــراب  درمــان 
چ دارد؛ در آفــت  گیــاه دارویــی، اثــرات ضدقــار ایــن 
دهــان بــه صــورت غرغــره اســتفاده می شــود و اثــرات 

اســت.   شــده  مطالعــه  نیــز  آن  ضدتشــنجی 
اشــتباه دانســت  را  افــراط در مصــرف دارچیــن  وی 
کــرد: اســتفاده از داروهــای طبیعــی، حتمــا  و اظهــار 
نســبت بــه داروهــای شــیمیایی و صناعــی اولویــت 
آن هــا  جایگزیــن  مواقــع  همــه  در  لزومــا  امــا  دارد؛ 
نمی شــود و الزم اســت در امــر بهداشــت و درمــان از 

کــرد.  هرگونــه افــراط و تفریــط پرهیــز 
گیاهــان   وی ادامــه داد: مصــرف خودســرانه همــه 
داروهــای  ماننــد  نیــز  گیاهــی  داروهــای  و  دارویــی 
گاه  کــه  می شــود  عوارضــی  موجــب  شــیمیایی، 
می توانــد بســیار زیان بــار و جــدی باشــد؛ تدابیــر طــب 
ــر  ــد زی ــا بای ــی حتم ــای طبیع ــرف داروه ــی و مص ایران
رشــته  ایــن  دانشــگاهی  متخصــص  پزشــکی  نظــر 
کــه طبیــب اول  باشــد تــا بــه لطــف و اراده خداونــد 
و آخــر و شــافی یگانــه و مطلــق اســت، موجــب شــفا 

و تندرســتی شــود.

 درمان سـرطـان پـروستـات 
بـا ورزش

کــی  تازه تریــن نتایــج تحقیــق ســرطان در بریتانیــا حا
ورزش  بــا  پروســتات  ســرطان  کــه  اســت  ایــن  از 

اســت. درمان شــدنی 
نچــرال  از  نقــل  بــه  و  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــا  ــرطان در بریتانی ــق س ــج تحقی ــن نتای ــوز، تازه تری نی
کــه ســرطان پروســتات بــا ورزش  کــی از ایــن اســت  حا
درمان شــدنی اســت. ایــن تحقیــق توســط ســازمان 
سرپرســتی  بــا  و   )NHS( بریتانیــا  ملــی  بهداشــت 
دانشــگاه شــفیلد هالــم انجــام شــده اســت. در ایــن 
کــه دچــار  گرفتنــد  مطالعــه 50 مــرد مــورد مطالعــه قــرار 
ســرطان پروســتات شــده بودنــد و ســرطان بــه دیگــر 
اعضــای بــدن آن هــا انتشــار نیافتــه بــود. نیمــی از 
ــه صــورت هفتــه ای  ــه مــدت 12 مــاه ب ایــن مــردان ب
بــه  مربــی  یــک  نظــارت  تحــت  نیــم  و  ســاعت  دو 
تمرینــات ورزشــی هــوازی پرداختنــد. بــه نیمــی دیگــر 
ــاره فوایــد ورزش داده شــد، امــا  کافــی در ب اطالعــات 

هیچ گونــه نظارتــی بــر آن هــا نشــد.
کــه بــه مــدت یــک   در نهایــت مشــخص شــد مردانــی 
ســال تحــت نظــارت مســتقیم، تمرینــات ورزشــی را 
کــه فعالیــت  گــروه دوم  انجــام داده بودنــد نســبت بــه 

فیزیکــی نداشــتند ســالمت خــود را بازیافتنــد.
کــه ورزش احتمــاال   ایــن تیــم تحقیقاتــی معتقدنــد 
و  ســرطانی  ســلول های  رشــد  تنظیــم  مراحــل  روی 
کــه توســط دســته ای از ژن هــا انجــام   DNA ترمیــم

می گــذارد. می شــود،تاثیر 
کــه ایــن روش  کنــد  گــر ایــن مطالعــات بتوانــد اثبــات   ا
گامــی مهــم و رو بــه جلــو  موثــر اســت، در آن صــورت 
برداشــته  شــده و ایــن یــک خبــر خــوب بــرای ایــن 

دســته از بیمــاران اســت.

سالمت 

)بونســای(  کوچــک  جادویــی  درختــان 
کمــک نیــروی مغناطیســی در فضــا  کــه بــه 

معلــق هســتند
درخت ریزه هــای  یــا  دارســان  بونســای، 
کوچــک ایجــاد می شــوند.  ژاپنــی در انــدازه 
درخــت  آن،  پــرورش  و  کاشــت  بــرای 
کوتــاه  پا به صــورت  و  گلــدان  در  گیــاه  یــا 
کــه  طــوری  بــه  می شــود؛  پیرایــش  شــده 
تــا ۲۰۰ ســالگی حــدود  بایــد در ســنین ۱۰۰ 
داشــته  بلنــدی  ســانتی متر    ۶۰ تــا   ۳۰
بــه  ژاپــن  ســنتی  هنــر  ایــن  امــروز  باشــد. 
جلــوه ای  مغناطیســی  نیــروی  کمــک 
گرفتــه خــود  بــه  همیشــه  از   جذاب تــر 

 است.

Floating on Air: Magnetic Bonsai 
Tree Hovers Above Base
A miniature tree hovers in the air over 
its pot, unsupported, in a scene that 
mixes an ancient Japanese art with 
sci-fi effects. In fact, the pot that 
comes with this particular bonsai plant 
kit isn’t even designed to hold soil. 
Instead, it contains a powerful magnet 
that keeps the moss-covered root ball 
of the plant suspended in the air an 
inch above its rim.

عکس نوشت

بــا  مــن  فــای  شــرکت های  ســاخت   HE1000 هدفــون   
کامــال شــفاف و زنــده را بــه  کــه صدایــی  کیفیتــی اســتثنایی 
کاربــر ارایــه می کنــد، بــه زودی در دســترس عالقه منــدان 

می گیــرد. قــرار 
را   EF1000 هدفــون  هــم  ایــن  از  پیــش  ســازنده  شــرکت 
توجــه  مــورد  آن  کــه وضــوح صــدای  بــود  کــرده  عرضــه 
ــش  ــت پخ کیفی ــر  ــالوه ب ــود. ع ــه ب گرفت ــرار  ــدان ق عالقه من
صــدا، نحــوه طراحــی ایــن هدفــون و ســازگاری آن بــا ســر و 
بــه خصــوص گــوش انســان کــه باعــث آســیب دیــدن، زخم 
شــدن یــا حتــی قرمــز شــدن پوســت نمــی شــود نیــز، از جملــه 

ــت. ــای آن اس ــر مزای دیگ
در هدفــون مذکــور از ســطوح مســطح مغناطیســی و همیــن 
بــا  هدفــون  خــود  از  گــوش  کننــده  جدا پرده هــای  طــور 
کثــر  ضخامــت چنــد نانومتــر اســتفاده شــده تــا صــدا بــا حدا
گــوش انســان منتقــل شــود. شــرکت  کیفیــت ممکــن بــه 
بــه  ایــن هدفــون  از  کــه  اســت صدایــی  ســازنده مدعــی 
گــوش مــی رســد کامــال جامــع و دارای همــه جزییات اســت.
کــه البتــه نســبت بــه  گــرم اســت  وزن ایــن هدفــون 500 
امــا طراحــی  کمــی ســنگین تر اســت،  دیگــر هدفــون هــا 
گــوش انســان را می گیــرد.  مناســب آن جلــوی خســتگی 
ــت. ــده اس ــالم نش ــول اع ــن محص ــی ای ــت نهای ــوز قیم هن
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 حرفه ای ترین هدفون دنیا 
روانه بازار شد

کســیژن و مــواد مغــذی  قلــب اندامی اســت کــه خــون حــاوی ا
گــردش درمــی آورد. قلــب در روز  را هــر روز در سراســر بــدن بــه 
بیــش از 100،000 بــار خــون پمــپ می کنــد. قلــب، خــون را 
کوچک  تــر شــدن )منبســط و منقبــض شــدن(  بــا بزرگ تــر و 
پمــپ می کنــد. هنــگام ورزش، حــدود 10 ثانیــه بــرای خــون 
ــت  ــت شس ــه انگش ــا ب ــد ت ــول می کش ــب ط ــده از قل ــپ ش پم
ــد بتوانــد خــون را از میــان حــدود 60،000  ــا برســد.قلب بای پ
کیلومتــر( رگ خونــی بــه جلــو هــل  مایــل )تقریبــا 96.500 
کــه کل جهــان را حــدود  دهــد؛ ایــن فاصلــه ماننــد ایــن اســت 

2.5 بــار دور بزنیــم!
 ذکــر برخــی از حقایــق جالــب و هیجان انگیــز دربــاره ایــن 
کمــک می کنــد. قلــب  کارکــرد آن  انــدام بــه فهــم اهمیــت و 
مــا در قفســه ســینه مان واقــع شــده و بــه خوبــی بــه وســیله 

قفســه ســینه مان محافظــت می شــود.
قلــب یکــی از اندام  هــای مهــم بــدن انســان اســت. قلــب 
بــه  خونــی  رگ  هــای  طریــق  از  را  خــون  مــداوم  طــور  بــه 
نقــاط مختلــف بدنمــان پمپــاژ می کنــد. قلــب از چهــار حفــره 
ــت،  ــز راس ــپ، دهلی ــز چ ــد از دهلی ــه عبارتن ک ــده  ــکیل ش تش
ــان  ــب انس ــه در قل ــار دریچ ــت. چه ــن راس ــپ و بط ــن چ بط
کــه خــون تنهــا از یــک  وجــود دارد؛ آن هــا تضمیــن می کننــد 
ج.  ســمت راســت  مســیر حرکــت کنــد. یــا بــه داخــل یــا بــه خار
قلــب مــا خــون را رو بــه بــاال بــه ریه  هــای مــا و بــه داخــل 
ســمت چــپ قلــب پمــپ می کنــد. ســمت چــپ قلــب، خــون 

کل بــدن مــان پمــپ می کنــد. ج و بــه  را بــه خــار
ســرخرگ  ها  طریــق  از  می کنــد  تــرک  را  قلــب  کــه  خونــی   
بطــن  کــه  اصلــی ای  شــریان  می شــود.  حمــل  )شــریان( 
اصلــی ای  شــریان  اســت.  آئــورت  می کنــد،  تــرک  را  چــپ 
تــرک می کنــد، شــریان ریــوی اســت.  را  کــه بطــن راســت 
بــه قلــب مــا متصلنــد.  از رگ  هــای خونــی  زیــادی  تعــداد 
را  خــون  کــه  خونــی ای  رگ  هــای  شــد  گفتــه  چنان کــه 
نامیــده  وریــد  یــا  ســیاهرگ  می کننــد  حمــل  مــا  قلــب  بــه 
ج می کننــد  کــه خــون را از قلــب مــا خــار  می شــوند. رگ  هایــی 

سرخرگ نامیده می شوند. 

 اطالعاتى جالب و خواندنى
 درباره قلب

وضعیت آب و هوا
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حتما بخوانید!
 فایده ماساژ دادن پاها قبل از ...

ـــمـــاره 84 ســـــال دوم                ݡسݒ

همــه  کــه  هســتند  بــدن  عضــو  تریــن  پاییــن  پاهــا،   
شــنیده ایم بــه آن قلــب دوم بــدن هــم می گوینــد؛ امــا چقــدر 
کار  آن هــا  از  روز  هــر  می دهیــم؟  اهمیــت  سالمتشــان  بــه 
می کشــیم و وزن بدنمــان را بــه آن هــا تحمیــل می کنیــم و 
گاهــی واقعــا فرامــوش  کــه داریــم  در ازدحــام مشــغله هایی 
کــه ایــن عضــو بســیار فعــال هــم نیــاز بــه تیمــار و  می کنیــم 

دارد. رســیدگی 

ــا  ــه آن ه ــیم و ب کار می کش ــان  ــر روز از پاهایم ــا ه ــیاری از م بس
فشــار وارد می کنیــم؛ بــدون اینکــه بــه فکــر یــک ماســاژ خــوب 
کارهــا و مســئولیت  باشــیم. آن چنــان درگیــر  بــرای آن هــا 
کــه فرامــوش می کنیــم پاهایمــان  کــه داریــم می شــویم  هایــی 
کاری و انعطــاف بدنی مــان دارنــد. چــه اهمیتــی در راندمــان 

کــه  ــه نقــل از تبیــان، افــرادی  کیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  ب
زیــاد بــه اســتخر و ســونا می رونــد، اهمیــت حفــظ ســالمت 
گاهــی خوبــی در ایــن زمینــه دارنــد؛  پاهــا را درک می کننــد و آ
چــرا  کــه  می دهــد  توضیــح  علــم  چطــور؟  افــراد  ســایر  امــا 
ماســاژ پــا بــرای پاهــا و ســالمت عمومی مــان خــوب اســت. 
ــا ۱۵ دقیقــه قبــل از خــواب پاهایتــان را ماســاژ  هــر شــب، ۱۰ ت
 دهیــد. برخــالف بــاور عمومــی، ماســاژ پــا فوایــد بیشــماری

 دارد:
بهبود جریان خون

بــرای بهبــود جریــان خــون، مخصوصــا  ماســاژ دادن پاهــا 
مهــم  نشســته اند،  اغلــب  کار  محــل  در  کــه  کســانی  بــرای 

اســت.
کمک به پیشگیری از آسیب پا

کمی ماســاژ دهیــد، می توانیــد بــه  گــر هــر شــب پاهایتــان را  ا
کنیــد و خطــر وقــوع  کمــک  کــف و مــچ پــا  تقویــت عضــالت 
گهانــی را کاهــش دهیــد. بــرای اینکــه  ایــن نــوع آســیب های نا
کــف پــا را بــه آرامــی دور  بیشــترین بهــره را از ایــن ماســاژ ببریــد، 
 مــچ بچرخانیــد تــا ایــن عضــالت نیــز ریلکــس شــده و تقویــت

 شوند.
کاهش فشار خون

ــا  گــردش خــون، ب کــف پاهــا، عــالوه بــر بهبــود  ماســاژ شــبانه 
ــه می کنــد.  ــز مقابل ــاال رفتــن فشــار خــون نی ب

کاهش عالیم اضطراب و افسردگی

گرفتــه اســت  کــه در زمینــه رفلکســولوژی صــورت  مطالعاتــی 
می توانــد  پاهــا  مکــرر  و  مختصــر  ماســاژ  می دهــد  نشــان 

دهــد.  کاهــش  را  افســردگی  و  اضطــراب  احســاس 
تسکین سردرد

کــه از ســردرد رنــج می بردنــد  در تحقیقــی معلــوم شــد بیمارانــی 
کاهــش عالیــم سردردشــان  کــف پــا بــه  رفلکســولوژی و ماســاژ 

کــرده اســت.  کمــک 
کف پا تسکین عالیم خار پاشنه و صافی 

بــه  پایشــان  کــف  دارنــد،  صــاف  پــای  کــف  کــه  افــرادی 
کوتاهــی ربــاط، قــوس طبیعــی نــدارد. هــر چنــد ایــن  خاطــر 
مســئله اغلــب تاثیرفیزیکــی چنــدان قابــل توجهــی نــدارد، 
کــه از  کــف پــا شــود. آن هایــی هــم  امــا می توانــد موجــب درد 
خــار پاشــنه پــا )درد و التهــاب بافــت پاشــنه( رنــج می برنــد، 

می تواننــد از ماســاژ مختصــر و مکــرر بهــره ببرنــد. 

 فایده ماساژ دادن پاها قبل از خواب
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 ابری

کــودک  کــردن  مقایســه 
وی  دوســتان  ســایر  بــا 
اقــوام و حتــی  کــودکان  یــا 
برادرهایــش  و  خواهــر 
شــما  فرزنــد  بــه  کمکــی 
نمی کنــد؛ بلکــه بــر عکــس 
منفــی ای  اثــرات  می توانــد 
بــر رفتــار وی داشــته باشــد.

مقایســه، اعتمادبــه نفــس 
ــود  ــث می ش ــد و باع ــه دار می کن ــدت خدش ــه ش ــا را ب آن ه
کننــد. باوجودایــن، بســیاری از والدین  احســاس حقــارت 
ــر  ــای دیگ ــی بچه ه ــه خوب ــان ب ــد فرزندش ــی می بینن وقت
مــدام  و  نمی کشــند  کــردن  مقایســه   از  دســت  نیســت، 
کفــه تــرازوی ســنجش  کــودکان دیگــر در  کودکشــان را بــا 
و مقایســه قــرار می دهند.بــرای رهایــی از ایــن رفتــار غلــط 
کافــی اســت بــه خــود بقبوالنیــد کــه فرزنــد شــما، موجودی 
کــه راه رشــد و شــیوه زندگــی خــودش  مســتقل و آزاد اســت 
ایــن اصــل را همــان  را دارد و خواهــد داشــت. برخــی، 
جنســیت  ســونوگرافی،  مانیتــور  صفحــه  بــر  کــه  روزی 
کــودک قــرار  کودکشــان معلــوم می شــود، می پذیرنــد. ایــن 
کنــد؛  نیســت همــه خواســته های شــما را موبه مــو اجــرا 
کــه شــما، خواســته های والدینتــان را موبه مــو  همان طــور 
انجــام ندادیــد؛ بنابرایــن بــا ایــن رفتــار و حرکــت بــا دســت 

خــود بــه فرزندتــان آســیب نرســانید.
کــه بــه شــما  در زیــر بــه دالیــل مهمــی اشــاره می کنیــم 
کار  کــودکان بــا یکدیگــر  کــردن  نشــان می دهنــد مقایســه 
درســتی نیســت و چــه عواقبــی می توانــد در پــی داشــته 

باشــد.
مقایسه کردن، زمینه ساز دروغ گویی کودکان

ــودکان و مقایســه آن هــا  ک انتظــار و توقــع بیــش از حــد از 
گــون، یکــی  گونا ــا دوســتان و همســاالن در زمینه هــای  ب

دروغگویــی  علت هــای  از 
محســوب می شــود. والدینــی 
حــد  از  بیــش  انتظــارات  کــه 
کــودکان  اســتعداد  و  تــوان 
داشــته باشــند و آنــان را زیــر 
کــودکان را  فشــار قــرار دهنــد، 
وامی دارنــد.  دروغ گویــی  بــه 
داشــته  توجــه  بایــد  والدیــن 
کــردن  مقایســه  کــه  باشــند 
ســبب  کــه  اســت  غلطــی  کار  ســنی  هــر  در  بچه هــا 
ایــن  و  می شــود  او  ســرخوردگی  و  کــودک  خودکم بینــی 
کــودک، بــرای فــرار از مقایســه شــدن،  باعــث می شــود 
کنــد و ایــن یعنــی خطــر!  درحقیقــت از والدینــش فــرار 
کــه هرگــز، بچه هــا را بــا  پــس، بایــد بــه یــاد داشــته باشــید 

هــم مقایســه نکنیــد.
مقایسه باعث خشم کودک می شود 

مقایســه های مســتقیم باعــث عصبانــی شــدن بچه هــا 
بــه  کــه  می شــود  مشــخص  برایشــان  وقتــی  می شــود. 
و  تلخــی  حــس  نه تنهــا  نیســتند،  خــوب  کافــی  انــدازه 
ناراحتــی نســبت بــه شــما پیــدا می کننــد، بلکــه نســبت بــه 
آن خواهــر و بــرادر یــا دوســت هــم همیــن حــس ناراحتــی و 

عصبانیــت در آن هــا ایجــاد می شــود.
مقایسه باعث خودخواهی می شود

برعکــس ایــن مقایســه هــا هــم همین طــور اســت. عاقالنه 
کــه فرزندتــان را بــه طریــق مثبــت هــم بــا دیگــران  اســت 
مقایســه نکنیــد. دوســت داریــد فرزندتــان طــوری بــزرگ 
کنــد از بقیــه آدم هــا برتــر اســت؟ تحســین  کــه تصــور  شــود 
کار خوبــی اســت، امــا بایــد مراقــب باشــید  کــردن بچه هــا 
کــه از بقیــه بچه هــا  کــه بــه طــور مــداوم بــه آن هــا نگوییــد 
گــر بخواهیــد آن هــا را خودخــواه و  بهتــر و باالتــر هســتند. ا
متکبــر بــار بیاوریــد، هیــچ لطفــی در حقشــان نکرده ایــد. 

كودكان كردن  آثاِر مخرب مقایسه 

كاشان حمام تاریخى  سلطان امیراحمد در 

-«   حدیث روز   »-

امام على علیه السالم:
ِاْصِبْر َعلى َمراَرِة اْلَحّقِ َو اّیاَك َاْن َتْنَخِدَع ِلَحالَوِة الباِطِل؛

تلخى حق را تحمل کن و مبادا که فریب شیرینى باطل را بخورى.
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