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وزنامه ای برای همه ر

یجانی: آیت اهلل آملی الر

معنا ندارد اجرای قانون اساسی در 
ییس جمهور باشد همه جا به عهده ر

یر خارجه آلمان: شمخانی در دیدار با وز

یکا   رفتار دوگانه و پرابهام آمر
نگران کننده است 
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یک کارشناس اقتصادی:

مزایده 

روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان اصفهان 

مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان در نظر دارد یک باب از اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
نماید:

یال مبلغ ضمانت شرکت در مزایده: 690/000/000 ر
وز چهارشنبه مورخ 94/12/5 زمان تحویل پاکت ها: تا پایان وقت اداری )ساعت14:00( ر

جنب  آئینه خانه،  بلوار  هتل پل،  اصفهان،   - صبح   10 ساعت   94/12/6 مورخ  پنجشنبه  وز  ر پاکت ها:  گشایی  باز  محل  و  زمان 
بن بست ماه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دفتر  مدیر  کل، تلفن : 36673227- 031

وز  یافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14:00( ر د به منظور در لذا از متقاضیان دعوت می شو
چهارشنبه مورخ 94/11/21 به دبیر خانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به نشانی هتل پل، بلوار آ ئینه خانه، 

جنب بن بست ماه مراجعه نمایند. 
ینه کارشناسی و درج آ گهی بر عهده برنده مزایده می باشد. شایان ذکر است هز

زشی کارگران اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.  مجموعه فرهنگی ور

نوبت  اول

حداقل قیمتحداقل میزان  ودیعه )ریال( موضوع مزایده 
 اجاره ماهیانه )ریال( 

مدت قرارداد متراژ تقریبی

اجاره ساختمان سرپوشیده واقع در خیابان 
چهارباغ باال مقابل بیمارستان دکتر شریعتی 

3 سال کامل 
شمسی

7331/000/000/000300/000/000 مرت مربع 

www.kargaran-s-esf.com

 اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان

اخالق سیاسی 
امر به معروف و نهی از منکر

پراهمیــت  بســیار  مــواردی  اســامی  اخــاق  حیطــه  در 
کــه بایــد همــگان بــه آن توجــه مبــذول دارنــد؛ امر  هســتند 
ــه معــروف و نهــی از منکــر از نــکات بســیار مهــم اســت؛  ب
ــا  ــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه احی ــر روح امــر ب گ ا
ک خواهــد  شــود، هرگونــه بداخاقــی سیاســی مطــرود و پــا
ــوده  ــا طرفدارانــش بــه خــود جرئــت آل شــد؛ دیگــر نامــزد ی
کــردن فضــای سیاســی جامعــه را نخواهــد داد؛ زیــرا بــا 
ســیل مقابلــه بــا منکــر مواجــه خواهنــد شــد و در عــوض 
بــه فکــر رأی مــردم هســتند، تــاش  کــه  کســانی  همــه 
و  صحیــح  راه  و  معروفــات  از  گیــری  بهــره  بــا  می کننــد 

درســت رأی مــردم را بــه دســت آورنــد.
 دیگــر نکتــه مهــم توجــه بــه حفــظ وحــدت بــه عنــوان 
کــه  کســانی  همــه  اســت؛  نظــام  همیشــگی  اســتراتژی 
نمایندگــی  مســئولیت  کرســی  آینــده  در  می خواهنــد 
کــه  ــد متوجــه ایــن رکــن رکیــن  ــد، بای گردن مــردم را حایــز 
کیــد و توصیــه امــام خمینــی )ره( و مقــام  همــواره مــورد تأ
ــی  ــه العال معظــم رهبــری حضــرت امــام خامنــه ای مدظل
بــوده اســت، باشــند؛ نــه نامــزد انتخاباتــی و نــه هــوادار 
گفتــار  بــا  دهنــد  اجــازه  خــود  بــه  نبایــد  طرفدارانــش  و 
در  عــده ای  و  گیــرد  تفرقــه صــورت  ایجــاد  رفتارشــان  و 
گیرنــد، ایــن حرکــت منکــر بــزرگ اســت؛  مقابــل هــم قــرار 
بلکــه بایــد درجهــت وحدت بخشــی و نشــاط اجتماعــی 
گفتــاری و عملــی خــود را قــرار دهنــد و توجــه  برنامه هــای 
که  بــه حفــظ عــزت، اســتقامت و خیرخواهــی امــری اســت 
رازداری  نیــز  وظیفــه ای همگانــی محســوب می شــود و 
کســی حــق  ــد مدنظــر باشــد؛  کــه صفتــی الهــی اســت، بای
کنــد  برمــا  را  نظــام  اســرار  نیــز  و  دیگــران  اســرار  نــدارد 
کــه حفــظ اســرار از نشــانه های مؤمــن اســت.امام رضــا 
ــه فکتمــان الســّر ــد: اماالســنة مــن رب علیه الســام فرمودن
گیــرد  کــه مؤمــن بایــد از خــدای خــود فرا شــیوه و روشــی را 
کــردن از اســرار اســت؛ لــذا  کتمــان و پوشــیدن و محافظــت 

رازداری از شــرایط ایمــان شــمرده شــده ...

رهبر معظم انقالب 
ین حامی   بهتر

زش زنان ور

   فعالیت بخش 
خصوصی در سال 95 
چشم انداز خوبی ندارد
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غ التحصیالن دانشگاه  فار

ی  فرهنگیان چهارمحال و بختیار

ورش می شوند جذب آموزش و پر

وگاه خورشیدی مرکز همایش های امام خامنه ای افتتاح شد؛ نیر
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سر مقاله به قلم مدیر مسئول
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رهبر  معظم انقالب  در دیدار  با دبیر  و معاونان و کارشناسان دبیرخانه شورای  عالی امنیت ملی:

2

باید در برابر جریان مخالف
تفکر انقالبی ایستاد

یل: ز نجمه خدمتی، دارنده سهمیه المپیک 2016 بر

ج:  ی در درس خار آیت اهلل مکارم شیراز

مبادا به خاطر مسایل 
وانه  جناحی افراد ناصالح ر

خبرگان و مجلس شوند 
تبیین  بر  کید  تا با  آیت اهلل مکارم شیرازی   حضرت 
انقاب  تداوم  و  حفظ  پیروزی،  به  منجر  عوامل 
ارزیابی  مهم  بسیار  را  رو  پیش  انتخابات  اسامی، 
جناحی  مسایل  خاطر  به  مبادا  کرد:  کید  تا و 
انتخاب مجلس  و  خبرگان  برای  را  ناصالح   افراد 

کنیم.   

کیمیای وطن، حضرت آیت اهلل مکارم  گزارش  به 
فقه  ج  خار درس  جلسه  در  دیروز  صبح  شیرازی 
ایام  گرامیداشت  با  قم،  اعظم  مسجد  در  خود 
باید  همه  کرد:  تصریح  فجر،  مبارک  دهه  اهلل 
و هفت  از سی  بعد  که  کنیم  را شکر  خدای متعال 
دشمنان  کینه توزی  و  عداوت  همه  آن  با  سال 
نظام  این  خارجی،  و  داخلی  کارشکنی های  و 
همچنان باقی مانده و قوی تر از همیشه در منطقه 
کشورهایی  حرف اول را می زند و در دنیا نیز یکی از 

که ...  است 
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بــر منطبــق  کامــا   ، ملــی  امنیــت  شــورای عالی  دبیرخانــه  بــر  حاکــم  فضــای  بایــد    
 »تفکر صحیح و خالص انقابی و حزب اللهی« باشد

و  »تدیــن  کشــور«،  »اســتقال  »مــردم«،  موضــوع  )ره(،  امــام  ســخنان  براســاس    
ورگویــی«، »مســئله فلســطین«،  زه بــا اســتکبار و ز پای بنــدی بــه مبانــی اســامی«، »مبــار
»موضــوع معیشــت مــردم«، »توجــه بــه مســتضعفین و رفــع فقــر«، خطــوط اصلــی انقاب 

هســتند



اخالق سیاسی 
امر به معروف و نهی از منکر

در حیطــه اخــاق اســامی مواردی بســیار پراهمیــت 
کــه بایــد همــگان بــه آن توجــه مبــذول دارنــد؛  هســتند 
ــه معــروف و نهــی از منکــر از نــکات بســیار مهــم  امــر ب
از منکــر در  بــه معــروف و نهــی  امــر  گــر روح  ا اســت؛ 
جامعــه احیــا شــود، هرگونــه بداخاقــی سیاســی مطرود 
ــه  ــش ب ــا طرفداران ــزد ی ــر نام ــد، دیگ ــد ش ک خواه ــا و پ
ــردن فضــای سیاســی جامعــه را  ک ــوده  خــود جرئــت آل
نخواهــد داد؛ زیــرا بــا ســیل مقابلــه بــا منکــر مواجــه 
کــه بــه فکــر  کســانی  خواهنــد شــد و در عــوض همــه 
بهره گیــری  بــا  می کننــد  تــاش  هســتند،  مــردم  رأی 
از معروفــات و راه صحیــح و درســت رأی مــردم را بــه 

ــد. ــت آورن دس
 دیگــر نکتــه مهــم توجــه بــه حفــظ وحــدت بــه عنــوان 
کــه  کســانی  اســتراتژی همیشــگی نظــام اســت؛ همــه 
نمایندگــی  مســئولیت  کرســی  آینــده  در  می خواهنــد 
گردنــد، بایــد متوجــه ایــن رکــن رکیــن  مــردم را حایــز 
کیــد و توصیــه امــام خمینــی )ره( و  کــه همــواره مــورد تأ
مقــام معظــم رهبــری حضــرت امــام خامنــه ای مدظلــه 
العالــی بــوده اســت، باشــند نــه نامــزد انتخاباتــی و نــه 
هــوادار و طرفدارانــش، نبایــد بــه خــود اجــازه دهنــد 
گیــرد و  گفتــار و رفتارشــان ایجــاد تفرقــه صــورت  بــا 
گیرنــد؛ ایــن حرکــت منکــر  عــده ای در مقابــل هــم قــرار 
بــزرگ اســت؛ بلکــه بایــد درجهــت وحدت بخشــی و 
گفتــاری و عملــی خــود  نشــاط اجتماعــی برنامه هــای 
را قــرار دهنــد و توجــه بــه حفــظ عــزت، اســتقامت و 
همگانــی  وظیفــه ای  کــه  اســت  امــری  خیرخواهــی 
کــه صفتــی الهــی  محســوب می شــود و نیــز رازداری 
کســی حــق نــدارد اســرار  اســت، بایــد مدنظــر باشــد؛ 
کنــد؛ حفــظ اســرار  دیگــران و نیــز اســرار نظــام را برمــا 
از نشــانه های مؤمــن اســت.امام رضــا علیــه الســام 

ــّر ــان الس ــه فکتم ــن رب ــنه م ــد: اماالس فرمودن
خــود  خــدای  از  بایــد  مؤمــن  کــه  را  روشــی  و  شــیوه 
کــردن از  کتمــان و پوشــیدن و محافظــت  گیــرد،  فرا
ایمــان شــمرده  از شــرایط  رازداری  لــذا  اســت؛  اســرار 
فضایــل  از  یکــی  عنــوان  بــه  رازداری  و  اســت  شــده 
پرحــرف  کــه  کســانی  می آیــد؛  شــمار  بــه  اخاقــی 
کــه  کســانی  نیــز  و  دارنــد  حقــارت  عقــده  و  هســتند 
می شــوند  واقــع  دیگــران  و  خــود  احساســات  تابــع 
ایــن نشــانه های  اســرار باشــند و  نمی تواننــد حافــظ 
کــه باشــد، نمی توانــد  کــه در هــر  بســیار بــدی اســت 
کرســی نمایندگــی  گــردد و بــر  مــورد اعتمــاد مــردم واقــع 

. بنشــیند
در حیطــه اخــاق سیاســی تولــی و تبــری از مســایل 
محبــت  و  دوســتی  اســت؛  تاثیرگــذار  و  مهــم  بســیار 
بــه  بســتن  دل  امامــت،  و  والیــت  بــه  ورزیــدن 
پیــروی  نیــت  بــه  اســامی؛  انقــاب  رکیــن  رکــن 
وارد  بایــد  والیــت  از  چــرا  و  بی چــون  اطاعــت  و 
. و...  قــدرت  جایــگاه  بــه  رســیدن  بــرای  نــه   شــد، 
کــه دشــمن گریز باشــند و   بــر تمامی سیاســیون اســت 
کــه بــا والیــت زاویــه داشــته و در مســئله ای  کســانی  از 
از  رهبــری  اوامــر  بــه  بی اعتنایــی  و  بی توجهــی  کــه 
نماینــد.  دوری  و  پرهیــز  بایــد  داده انــد،  بــروز  خــود 
کــه خطــرات بزرگــی  اینــان عوامــل انحرافــی هســتند 
اســامی در  جامعــه  رشــد  و  تعالــی  و  مــردم  بــرای  را 
برداشــته و دارنــد؛ لــذا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه ویــژه 
ــاداه و  ــن ع ــاد م ــن وااله و ع ــم وال م ــه: الله ک ــت  داش
النصــر مــن نصــره و اخــذل مــن خذله.حیطــه سیاســی 
کنــد:  حکایــت  تبــری  و  تولــی  زمینه هــای  از  بایــد 
انقــاب  گذشــته  و  امــام  انقــاب،  والیــت،  ســتایش 
ــای  ــاب، افش ــام و انق ــمنان اس ــر دش ــامی  و تکفی اس
کفــار  توطئه هــای 37 ســاله مســتکبران و قلــدران و 
و  الهــی  بــزرگ  نعمت هــای  یــادآوری  و  منافقــان  و 
ــگی  ــی های همیش ــه و مانع تراش ــات صورت گرفت خدم
مدنظــر  و  سیاســی  اخــاق  بــه  دادن  تــن   دشــمنان. 
داشــتن آن و بــر شــاخص های اخــاق سیاســی حرکــت 
کــردن، نیــز تولــی محســوب می شــود و از بداخاقــی 
ــه بداخاقی هــا  سیاســی تبــری جســتن و عــدم ورود ب
کــه اســباب شــادی دشــمنان داخلــی را فراهــم می کنــد 
ــی  ــی سیاس ــه اخاق ــم در حیط ــکات مه ــف و ن از وظای

اســت.

سر مقاله 

 بزرگ ترین مجرم اقتصادی 
وارد ایران شد 

بــا  بــا نــام »ب . ب«  یــک مجــرم مهــم اقتصــادی 
کل امــور بیــن الملــل قــوه قضاییــه  همــکاری اداره 
بــه  امــارات  کشــور  از  اینترپــل ناجــا اخیــرا  پلیــس  و 
ایــران اســترداد شــد. یــک مجــرم مهــم اقتصــادی 
کل امــور بیــن  بــا نــام »ب . ب« بــا همــکاری اداره 
الملــل قــوه قضاییــه و پلیــس اینترپــل ناجــا اخیــرا 
کــه  ایــران اســترداد شــد. وی  بــه  امــارات  کشــور  از 
شــرکت های  حســاب های  از  اختــاس  اتهــام  بــه 
دولتــی بــه دســتور مراجــع قضایــی اســتان آذربایجــان 
المللــی  بیــن  قرمــز  اعــان  دارای  )تبریــز(،  شــرقی 
ــا همــکاری مقامــات دولــت امــارات  بــود بهمن مــاه ب
امــام  بین المللــی  فــرودگاه  مــرز  از  متحــده  عربــی 
ــی  ــد.مقامات امارات ــده ش ــور بازگردان کش ــه  ــی ب خمین
در ســال ۱۳۹۲ بــا اســترداد وی بــه ایــران موافقــت 
کــه  کــرده بودنــد؛ امــا بــه دلیــل محکومیــت دیگــری 
کشــور داشــت، اســترداد وی بــه تعویــق افتــاد. در آن 
کــه ابتــدا بــه جمهــوری نخجــوان و از آنجــا  متهــم 
گریختــه بــود، بافاصلــه پــس از  کشــور امــارات  بــه 
گرفــت.  قــرار  تبریــز  دادســرای  اختیــار  در  اســترداد 
همــکاری نزدیــک اینترپــل تهــران و ابوظبــی ســبب 
چهــار  کنــون  تــا  جــاری  ســال  ابتــدای  از  کــه  شــد 
کشــورمان مســترد شــوند. مجــرم مهــم اقتصــادی بــه 
امضــای  از  پــس  کشــور  دو  همکاری  هــای قضایــی 
کــه در ســال ۱۳۸۸  ســه ســند همــکاری دوجانبــه 

امضــا شــد، بهبــود یافتــه اســت.مهر

خبر 

 آیت اهلل مکارم شیرازی 
در درس خارج فقه: 

مبادا به خاطر مسایل جناحی 
افراد ناصالح روانه خبرگان و 

مجلس شوند 
کیــد بــر تبییــن   حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی بــا تا
عوامــل منجــر بــه پیــروزی، حفــظ و تــداوم انقــاب 
اســامی، انتخابــات پیــش رو را بســیار مهــم ارزیابــی 
جناحــی  مســایل  خاطــر  بــه  مبــادا  کــرد:  کیــد  تا و 
 افــراد ناصالــح را بــرای خبــرگان و مجلــس انتخــاب

کنیم.   
کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت اهلل مــکارم  گــزارش  بــه 
ج  خــار درس  جلســه  در  دیــروز  صبــح  شــیرازی، 
گرامیداشــت  بــا  قــم،  فقــه خــود در مســجد اعظــم 
همــه  کــرد:  تصریــح  فجــر،  مبــارک  دهــه  اهلل  ایــام 
کــه بعــد از ســی  کنیــم  بایــد خــدای متعــال را شــکر 
کینه تــوزی  و  عــداوت  همــه  آن  بــا  ســال  هفــت  و 
خارجــی  و  داخلــی  کارشــکنی  های  و  دشــمنان 
از  قوی تــر  و  مانــده  باقــی  همچنــان  نظــام  ایــن 
همیشــه در منطقــه حــرف اول را می زنــد و در دنیــا 
را اول  حــرف  کــه  اســت  کشــورهایی  از  یکــی   نیــز 

 می زند.
ج حــوزه علمیــه قــم  ایــن اســتاد برجســته درس خــار
البتــه  دارد؛  شــکر  جــای  نعمــت  ایــن  کــرد:  اضافــه 
مشــکات موجــود را انــکار نمی کنیــم و بایــد برای حل 
ع نظــام مــا نظامــی   کــرد؛ امــا در مجمــو کوشــش  آن 
قــوی و اسامیســت؛ در راس آن یــک عالــم روحانی و 
 افــراد شایســته اســت؛ مــردم نیــز عاقــه منــد بــه اســام

 هستند.
ایــن  می توانــد  کــه  عواملــی  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
و  محدثــه  علــت  آیــا  گفــت:  دارد،  نگــه  را  انقــاب 
باعــث  مــردم  اتحــاد  نیســت؛  یکــی  هــم  بــا  مبقیــه 
انقــاب  ایــن  نگهــداری  بــرای  شــد؛  پیشــرفت 
کیــد تا و  تکیــه  محدثــه  عوامــل  همــان  بــر   بایــد 

کرد.  
انتخابــات  مبــادا  کــرد:  خاطرنشــان  مرجــع  ایــن 
باعــث اختــاف و تخریب  هــا شــود؛ مبــادا انتخابــات 
خاطــر  بــه  را  ناصالــح  افــراد  مبــادا  شــود،  کم رنــگ 
مجلــس  و  خبــرگان  مجلــس  بــه  جناحــی  مســایل 

اســامی  بفرســتیم. شــورای 
نگهدارنــده  عوامــل  بــر  بایــد  داشــت:  بیــان  وی 
ج نبایــد باشــد؛  کــرد؛ وابســتگی بــه خــار انقــاب فکــر 
ج تبــادل داشــته  در عیــن اینکــه می توانیــم بــا خــار
باشــیم؛ امــا ایــن غیــر از وابســتگی اســت؛ بایــد قــوی و 
کــه اتحــاد و همبســتگی روز  کنیــم  کاری  متحــد بــود؛ 

ــه روز حفــظ شــود. ب
حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی ابــراز داشــت: در 
کــه باعــث  ایــام ســالگرد انقــاب بایــد بــر  ایــن عوامــل 
پیــروزی، تثبیــت و تــداوم انقــاب اسامی شــد، فکــر 

کنیــم.
ســؤال  ایــن  شــاید  برخــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مفاســد  نیــز  االن  کــه  شــود  ایجــاد  برایشــان 
ایــن  گــر  ا کــه  داشــت  توجــه  بایــد  امــا  دارد؛  وجــود 
مجــازی  و  اجتماعــی  شــبکه  های  امــروز،  شــرایط 
آن  در  دارد  وجــود  کــه  فســادی  زمینه  هــای  و 
آن  می افتــاد؛  اتفاقــی  چــه  داشــت،  وجــود  زمــان 
وجــود وضعیــت  آن  و  نبــود  مســایل  ایــن   زمــان 

 داشت.
تــاش  بایــد  مــا  داشــت:  بیــان  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
کشــور مخلصانــه انجــام  خــود را بــرای حفــظ نظــام و 

دهیــم و بقیــه آن بــا خداســت.

کورکر:  سناتور 
 از متحدان آمریکا 
»مأیوس« شده ام

خارجــی  روابــط  کمیتــه  جمهوری خــواه  رییــس 
در  آمریــکا  متحــدان  بــه  اشــاره  بــا  آمریــکا،  ســنای 
اقتصــادی  »منافــع  گفــت:  هســته ای  کــرات  مذا
زیــادی باعــث تصمیم گیری  هــای آن هــا در ارتبــاط 

اســت.« شــده  ایــران  بــا 
رییــس  کورکــر،  بــاب  نیــوز،  جــام  گــزارش  بــه 
ســنای  خارجــی  روابــط  کمیتــه  جمهوری خــواه 
دربــاره  آمریــکا  صــدای  بــا  گفت وگــو  در  آمریــکا 
صلــح  کــرات  مذا جملــه  از  مختلــف،  موضوعــات 
ســخن  ایــران،  بــا  هســته ای  توافــق  و   ســوریه 

گفت.
جامــع  توافــق  سرســخت  منتقــدان  از  کــه  وی   
مــورد  در  اســت،  بــوده  ایــران  بــا   5+1 هســته ای 
کنــون بــه منابــع  گفــت: ایــران ا مخالفتــش بــا توافــق 
ــه دلیــل تحریم  هــا  ــه قبــا ب ک ــادی دسترســی دارد  زی
بــه تحقیــق  کنــون می توانــد  در اختیــار نداشــت و ا
و توســعه بــا هــدف رســیدن بــه ســاح اتمــی  ادامــه 

دهــد.
کــه  می خواســت  البتــه  کــه  گفــت  کورکــر  ســناتور   
زمــان  از  ولــی  شــود،  اتمــی  موفــق  توافــق  ایــن 
اجــرای آن، بــا آزمایــش موشــک بالیســتیکی ایــران 
گفتــه  بــه  کــه  چــرا  نگرفــت؛  صــورت  مقاومتــی 
ایــران[ ]در  زیــادی  اقتصــادی  منافــع  اروپــا   او، 

 می بیند.
ایــاالت  همــراه  کــه  چیــن  و  روســیه  او،  گفتــه  بــه   
کــرات اتمی داشــتند، در حــال  متحــده بــا ایــران مذا
تهــران هســتند و  بــا  نفتــی  و  تســلیحاتی  معامــات 
شــاهد  ایــران  اقدامــات  زودهنگامی بــا  مقاومــت 

. نیســتیم
کــرد: »مــن می خواهــم ایــن ]توافــق بــا  کورکــر اضافــه   
ایــران[ موفــق باشــد ... فرســتادن ایــن عامــت بــه 
ــد  ــه خواه ــورد توج ــق[ م ــات ]از تواف ــه تخلف ک ــران  ای
کــه توافــق می توانــد موفــق  بــود، تنهــا راهــی اســت 

باشــد.«

سیری در سیاست

شــورای  عالــی  اصلــی  وظیفــه  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
نظــر  در  بــا  و  امنیــت  مقولــه  بــه  جامــع  نــگاه  را  ملــی  امنیــت 
گفتنــد: دبیرخانــه شــورا بایــد  گرفتــن همــه ابعــاد آن، خواندنــد و 
کــه  گونــه ای انجــام دهــد  وظیفــه مهــم تصمیم ســازی را بــه 
چارچــوب  در  ملــی  امنیــت  شــورای عالی  تصمیم گیری هــای 
بــه  باشــد.  امنیــت  مقولــه  بــه  ُبعــدی  چنــد  و  صحیــح  نــگاه 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دفتــر  گــزارش 
رهبــر  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت  رهبــری،  معظــم  مقــام 
امیــر  دیــدار  در  امــروز  ظهــر  از  اســامی پیش  انقــاب  معظــم 
دریابــان شــمخانی، دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی و معاونــان 
و  پیچیدگــی  بــه  اشــاره  بــا  شــورا،  دبیرخانــه  کارشناســان  و 
وظیفــه  امــروز،  دنیــای  در  »امنیــت«  مقولــه  مختلــف  ابعــاد 
شــورای عالی امنیــت ملــی را تصمیم گیــری در چارچــوب نــگاه 
کان و چنــد ُبعــدی بــه مقولــه امنیــت و وظیفــه مهــم دبیرخانــه 
را »تصمیم ســازی« بــرای ایجــاد مســیر صحیــح »تصمیم گیری« 
کردنــد: بــرای  کیــد  در شــورای عالی امنیــت ملــی خواندنــد و تا
آنکــه دبیرخانــه نقــش بســیار مهــم تصمیم ســازی را به درســتی 
دبیرخانــه  بــر  کــم  حا فضــای  بایــد  دهــد،  انجــام  به خوبــی  و 
کامــا  آن،  جهت گیری هــای  و  ملــی  امنیــت  شــورای عالی 
منطبــق بــر »تفکــر صحیــح و خالــص انقابــی و حزب اللهــی« 

باشــد.
از  یکــی  امنیــت  اینکــه  بــر  کیــد  تا اســامی با  انقــاب  رهبــر 
در  اســاس  بــر همیــن  و  اســت  نیازهــای جامعــه  حیاتی تریــن 

کریــم بارهــا بــه آن اشــاره شــده اســت، افزودنــد: امــروز  قــرآن 
ج  ــه امنیــت از یــک موضــوع نظامــی و امنیتــی صــرف خــار مقول
شــده و دارای ابعــاد اقتصــادی، معیشــتی، فرهنگــی، سیاســی، 
اجتماعــی، روانــی و اخاقــی اســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای 
وظیفــه اصلــی شــورای  عالــی امنیــت ملــی را نــگاه جامــع بــه 
گرفتــن همــه ابعــاد آن، خواندنــد  مقولــه امنیــت و بــا در نظــر 
بایــد وظیفــه مهــم تصمیم ســازی  گفتنــد: دبیرخانــه شــورا  و 
گیری هــای شــورای  کــه تصمیــم  گونــه ای انجــام دهــد  را بــه 
عالــی امنیــت ملــی در چارچــوب نــگاه صحیــح و چنــد ُبعــدی 
بــه فعالیت هــای  بــا اشــاره  ایشــان  بــه مقولــه امنیــت باشــد. 
خاطرنشــان  ملــی،  امنیــت  شــورای عالی  دبیرخانــه  مختلــف 
دبیرخانــه ســازی  تصمیــم  نقــش  صحیــح  انجــام   کردنــد: 
ــودن »فضــای صددرصــد انقابــی« در ایــن  کــم ب ــه حا  منــوط ب
گیری هــای زاویــه دار بــا انقــاب  گــر جهــت  نهــاد اســت؛ زیــرا ا
تأثیرگــذار  ملــی  امنیــت  شــورای  عالــی  دبیرخانــه  اســامی در 
ــر انقــاب  ــه دســت نخواهــد آمــد. رهب ــوب ب شــود، نتیجــه مطل
انقابــی« گرایش هــای  و  »جهت گیــری  اینکــه  بــر  کیــد  تأ  بــا 
و  گرایش  هــا  افزودنــد:  نیســتند،  محــض  کلیــات  و  توهمــات 
کامــا روشــن و واضــح و  گیری هــای انقابــی، واقعــی و  جهــت 
مبتنــی بــر بیانــات امــام )ره( اســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ــی و  ــوط اصل ــی خط ــرای جابه جای ــی ب ــاش برخ ــه ت ــاره ب ــا اش ب
کیــد کردنــد: امــام)ره( »مظهر انقاب اســامی«  روشــن انقــاب تأ
کــه در ده هــا جلــد  اســت و بــر همیــن اســاس، بیانــات ایشــان 

کتــاب مــدون شــده، »مبانــی انقــاب« است.ایشــان مــوارد تکــرار 
شــونده در بیانــات امــام)ره( را »خطــوط اساســی و اصــول انقاب 
امــام)ره(،  ســخنان  براســاس  گفتنــد:  و  خواندنــد  اســامی« 
کشــور«، »تدیــن و پای بنــدی بــه  موضــوع »مــردم«، »اســتقال 
مبانــی اســامی«، »مبــارزه بــا اســتکبار و زورگویــی«، »مســئله 
فلســطین«، »موضــوع معیشــت مــردم«، »توجه به مســتضعفین 
کــه از ترکیــب آن هــا  و رفــع فقــر«، خطــوط اصلــی انقــاب هســتند 
کیــد  تأ بــا  انقــاب  می آید.رهبــر  به دســت  انقــاب«  »هندســه 
در  بایــد  ملــی  امنیــت  شــورای عالی  تصمیم  هــای  اینکــه  بــر 
ــد:  کردن ــی انقــاب باشــد، خاطــر نشــان  چارچــوب خطــوط اصل
شــورا،  ایــن  دبیرخانــه  و  ملــی  امنیــت  شــورای عالی  در  بایــد 
کــم باشــد.  »تفکــر انقابــی صحیــح و خالــص حــزب اللهــی« حا
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: از همــان ابتــدای پیــروزی 
انقــاب اســامی، برخــی تفکــر انقابــی را قبــول نداشــتند و برخی 
هــم بــا اینکــه در داخــل نظــام بودنــد، امــا اعتقــادی بــه مبــارزه 
کــه بایــد در برابــر ایــن جریــان ایســتاد. بــا اســتکبار نداشــتند 
گذشــته ــر اینکــه در 37 ســال  کیــد ب ــا تأ  رهبــر انقــاب اســامی  ب
امــروز  البتــه  گفتنــد:  اســت،  داشــته  وجــود  مبــارزه  همــواره 
همچــون  دشــمن،  پیچیــده  و  جدیــد  شــیوه های  به واســطه 
اعتقــادی،  فرهنگــی،  تأثیــرات  و  ســایبری  فضــای  موضــوع 
اجتماعــی و ضــد امنیتــی آن، ایــن مبــارزه ســخت تر و حســاس تر 
شــده اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، بــا اشــاره بــه تأثیــر آرام 
ــر پوســتی  ــد در »امنیــت زی ــی ســر و صــدای شــیوه  های جدی و ب

کردنــد: شــورای عالی امنیــت ملــی بایــد  جامعــه« خاطرنشــان 
و  رســیدگی  مختلــف  بخش هــای  در  مســایل  ایــن  همــه  بــه 
کنــد و بــر همیــن اســاس دبیرخانــه شــورا نیــز  گیــری  تصمیــم 
بایــد بــا اندیشــه کارآمــد و تاش خســتگی ناپذیر و کار کارشناســی 
مبتنــی بــر تفکــر انقابــی، تصمیم ســازی صحیــح را بــرای مقابله 
انجــام دهــد.  امنیتــی  و جدیــد ضــد  شــیوه  های پیچیــده  بــا 
ایشــان در پایــان ســخنان خــود، امیــر دریابــان شــمخانی را در 
ــد و  ــاع مقــدس خواندن ــادگاران بســیار خــوب دوران دف ردیــف ی
گزارش  هــای  از زحمــات و تاش  هــای دبیرخانــه شــورا در تهیــه 
کردنــد. کاربــردی و بهنــگام در موضوعــات مختلــف قدردانــی 
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، آقــای شــمخانی دبیــر 
گزارشــی از فعالیت هــای  شــورای عالــی امنیــت ملــی، بــا بیــان 
دبیرخانــه، »سیاســت گذاری«، »هماهنگــی« و »نظــارت« را ســه 
ــت:  گف ــت و  ــی دانس ــت مل ــی امنی ــورای عال ــی ش ــت اصل مأموری
دبیرخانــه شــورا، حمایــت و پشــتیبانی تخصصــی از تصمیمــات 
ظرفیــت  ایــن  و  دارد  برعهــده  را  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای 
کان نظــام و رهبــری  همــواره بایــد در خدمــت سیاســت های 

ــد. باشــد و ارتقــا یاب

رهبر انقالب:

باید در برابر جریان مخالف تفکر انقالبی ایستاد

مســئله اســتقال قــوه قضاییــه مســلم اســت و اصــل ۵۷ قانــون 
اساســی، نظــارت را بــه رهبــری داده، نــه بــه رییس جمهــور  
گاهــی  گفــت:  قضاییــه  قــوه  رییــس  دیگــری.  شــخص  یــا 
کــه رییــس جمهــور مســئول اجــرای  گفتــه می شــود  این چنیــن 
ایــن  معنــای  مســلما  اســت.  امــور  همــه  در  اساســی  قانــون 
کــه اجــرای قانــون اساســی مســئولیتش در  جملــه ایــن نیســت 
کیمیــای وطــن  گــزارش  ــه  ــا رییــس جمهــور اســت. ب همه جــا ب
 بــه نقــل از خبرگــزاری قــوه قضاییــه )میــزان(، آیــت اهلل صــادق 

آملــی الریجانــی در مراســم افتتــاح ســاختمان جدیــد دیــوان 
گفتــه  گاهــی این چنیــن  کــرد:  عدالــت اداری در تهــران اضافــه 
کــه رییــس جمهــور مســئول اجــرای قانــون اساســی  می شــود 
اصــل 113  الجملــه ای در  فــی  ابهــام  و  اســت  امــور  در همــه 
ــور  ــس جمه ــری، ریی ــم رهب ــام معظ ــس از مق ــه پ ک ــود دارد  وج
عالی تریــن مقــام رسمی کشــور اســت؛ بــا توجــه اســتقال قــوه 
قضاییــه در اصــل 57 و بــا توجــه بــه نظارت اســتصوابی شــورای 
نظــام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  اســتدالل  و  نگهبــان 
کــه اجــرای قانــون  مســلما معنــای ایــن جملــه ایــن نیســت 
اســت.   جمهــور  رییــس  بــا  همه جــا  در  مســئولیتش  اساســی 
رییــس دســتگاه قضــا افــزود: در ایــن اصــل صحبــت از نظــارت 
نیســت؛ صحبــت از اجــرای قانــون اساســی اســت؛ امــا اینکــه 
 اجــرای قانــون اساســی در همــه امــورات بــا رییــس جمهــور باشــد

معنــا نــدارد و ایــن امــر از ابهامــات اســت؛  مســئله اســتقال قــوه 

قضاییــه امــر مسلمی اســت و اصــل 57 نظــارت را فقــط بــرای 
ــا  ــه رییــس جمهــور ی ــرار داده اســت و ن مقــام معظــم رهبــری ق
شــخص دیگــری.  رییــس دســتگاه قضــا افــزود: نحــوه چینــش 
قــوا در جمهــوری اســامی ایران، یــک چینــش خاصــی اســت 
قــوا  بــا ســایر  قــوه قضاییــه  رابطــه  کجــای دنیــا،  و در هیــچ 
این چنیــن نیســت و ســر آن بــه اصــل نظــام و مســئله والیــت 
کیفیــت تعامــل قــوا در ایــن نظــام بــه  کــه  فقیــه بــاز می گــردد 
ــاب  ــه داد: انق ــه ادام ــوه قضایی ــس ق ــت. ریی ــی اس ــو خاص نح
نظامــی  بی بدیــل  اســامی ایران،  نظــام جمهــوری  اســامی و 
در جهــان اســت و مــا هرچــه در تاریــخ جســت وجو می کنیــم 
پــی  نظــام  ایــن  فلســفی  و  سیاســی  ویــژه  شــاخص  های  بــه 
می بریــم.   آیــت اهلل آملــی الریجانــی ادامــه داد: قــوه قضاییــه 
طبــق اصــل 57 و 156 قانــون مســتقل از ســایر قواســت و در 
کــم در نظــام جمهــوری  کــه قــوای  حا اصــل 57 تصریــح شــده 
اســامی ایران، زیــر نظــر امامــت امــت اســت و ایــن قــوا مســتقل 
از یکدیگرنــد؛ در صــدر اصــل 156 نیــز اســتقال قــوه قضاییــه 
تصریــح شــده اســت و امــروز جمهــوری اســامی ایران می توانــد 

بــا افتخــار بگویــد قــوه قضاییــه نــه تحــت ســیطره قــوه مقننــه و 
دولــت اســت، بلکــه همــه قــوا در کنــار یکدیگــر و زیــر نظــر والیــت 
از حیــث  هــم  داد:  دســتگاه قضایــی  ادامــه  هســتند.   وی 
اســتقال و اختیــارات یــک دســتگاه بی بدیــل در دنیاســت؛ 
کــه توقــع از قــوه قضاییــه  از جملــه آثــار ایــن امــر ایــن اســت 
باالســت و قــوه قضاییــه بایــد مأمــن و پناهــگاه مــردم باشــد و مــا 
کار  کــه ایــن  کنیــم  بایــد اعتمــاد مــردم را در احقــاق حــق جلــب 
ــر  ــکان پذی ــامت آن ام ــه و س ــوه قضایی ــدار ق ــاه اقت ــط در پن فق
کــه بــه نظــام جمهــوری  کــه بزرگ تریــن ضــراری  اســت؛ چــرا  
اســامی وارد می شــود، ایــن اســت کــه مــردم بــرای دفــع ظلــم بــه 
کننــد، امــا نتواننــد بــه حقشــان برســند.   دســتگاه قضــا مراجعــه 
ــد  ــی و چن ــد از س ــروز بع ــرد: ام ک ــح  ــا تصری ــتگاه قض ــس دس ریی
ســال، می توانیــم بگوییــم قــوه قضاییــه مســیر تکاملــی طــی 
کــه صاحبــان قــدرت و ثــروت  کســانی  کــرده اســت.  وی افــزود: 
هســتند هــم، نمی تواننــد بــر اقتــدار دســتگاه قضــا اثــر بگذارنــد و 
گــر تخلفــی کننــد بــه تخلفــات آن هــا بــر اســاس ضوابــط قانونی  ا

رســیدگی می شــود. 

آملی الریجانی:
معنا ندارد اجرای قانون اساسی در همه جا به عهده رییس جمهور باشد

نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی کشــورمان می گویــد: 
گزینشــی بــا ایــن پدیــده شــوم از  بزرگ تریــن آفــت در مبــارزه بــا تروریســم، برخــورد 

کشــورهای مدعــی مبــارزه بــا تروریســم اســت.  ســوی برخــی 
کیمیــای وطــن، فرانــک والتــر اشــتاین مایر، وزیــر خارجــه آلمــان، صبــح  گــزارش  بــه 
دیــروز بــا علــی شــمخانی نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی امنیــت 
کــرد. علــی شــمخانی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه رویکردهــای  گفت وگــو  ملــی دیــدار و 
گســترش تعامــات و همکاری هــای  کشــور در شــرایط پــس از برجــام، بــر  اقتصــادی 
ــای  ــش پیچیدگی ه ــی از افزای ــراز نگران ــا اب ــمخانی ب ــرد. ش ک ــد  کی ــور تا کش ــان دو  می
تصنعــی در بحــران ســوریه بــر حمایــت جمهــوری اســامی ایران از رونــد سیاســی 
کــرد  گفت وگوهــا بــرای دســتیابی بــه راه حــل سیاســی در ســوریه تصریــح  و تــداوم 
گروه هــای تروریســتی و تکفیــری در  کشــورها بــرای حضــور  و افــزود: اصــرار برخــی 
کــرات بــه شــکل گیری چالش هایــی بنیادیــن در مســیر حــل مســالمت آمیز  رونــد مذا
کشــورهای  گرفتــن برخــی  بحــران ســوریه منجــر شــده اســت. وی ضــرورت فاصلــه 

مســیر  بــا  آنــان  همراهــی  و  گذشــته  رویکردهــای  از  افراطــی  حامی جریان هــای 
سیاســی  کــرات  مذا رونــد  تســهیل  در  تأثیرگــذار  عاملــی  را  ســازنده  گفت وگوهــای 
کــرد و اظهــار داشــت: تحقــق خواســت مــردم ســوریه بــرای تعییــن سرنوشــت  عنــوان 
و آینــده خــود و همچنیــن ایجــاد شــرایط بازگشــت آوارگان، مهم تریــن اولویتــی اســت 
کــرات سیاســی مــورد توجــه قــرار بگیــرد. دریابــان شــمخانی  کــه بایــد در مســیر مذا
افراط  گرایــی و تروریســم را بزرگ تریــن تهدیــد امنیتــی جهــان امــروز دانســت و بــا 
ریشــه ها بــا  واقعــی  مقابلــه  بــرای  جهانــی  اراده  شــکل گیری  ضــرورت  بــه   اشــاره 
 حامیــان و تأمین کننــدگان جریــان تروریســم اظهــار داشــت: بزرگ تریــن آفــت در 
مبــارزه بــا تروریســم، برخــورد گزینشــی بــا ایــن پدیــده شــوم از ســوی برخی کشــورهای 
مدعــی مبــارزه بــا تروریســم اســت. شــمخانی اجــرای برجــام و رفــع تحریم هــا را 
ــی  ــورهای غرب کش ــران و  ــان ای ــاد می ــت اعتم ــاد و تقوی ــم در ایج ــیار مه ــی بس مقطع
کــرد و افــزود: علی رغــم حســن نیــت جمهــوری اســامی برای  غیرمتخاصــم عنــوان 
کشــورهای اروپایــی بــرای ســرعت  اجــرای برجــام و همچنیــن تــاش مؤثــر برخــی 

دادن بــه اجــرای ایــن برنامــه، رفتــار دوگانــه و سراســر ابهــام ایــاالت متحــده آمریــکا 
همچنــان محــل نگرانــی جــدی اســت. وی خاطرنشــان ســاخت: تعامــل ســازنده 
ایــران و کشــورهای اروپایــی در چارچــوب تأمیــن منافــع مشــترک بــا توجــه بــه خطوط 
قرمــز  سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی تعیین شــده می توانــد زمینــه شــکل گیری 
کنــد. وزیــر خارجــه آلمــان  فصــل جدیــدی از همکاری هــای همه جانبــه را فراهــم 
گســترش روابــط همه جانبــه میــان  نیــز در ایــن دیــدار بــا ابــراز امیــدواری در خصــوص 
ایــران و آلمــان، روابــط تاریخــی دو کشــور را پشــتوانه محکمی بــرای مناســبات جدیــد 
کــرد و اظهار داشــت: آلمــان در رفع محدودیت های  در فضــای پــس از  برجــام عنــوان 
 اقتصــادی بــرای همــکاری بــا جمهــوری اســامی در شــرایط پســابرجام پیشــگام بــوده

 است.
ــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش برجســته منطقــه ای جمهــوری اســامی   اشــتاین مایر ب
بحــران  فصــل  و  حــل  بــرای  تاش هــا  و  رایزنی هــا  گســترش  ضــرورت  بــر   ایــران 

کــرد. کیــد  تروریســتی در منطقــه تا

لمان  در دیدار با وزیر امور خارجه آ

شمخانی: رفتار دوگانه و پرابهام آمریکا نگران کننده است

 پایگاه اینترنتی هیل: 
موســوم  ح  طــر آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس 
بــه شــفافیت تأمیــن مالــی تروریســم ایــران را 

کــرد. تصویــب 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه  گــزارش  بــه 
اینترنتــی هیــل ،اعضــای مجلــس نماینــدگان 
رای   181 مقابــل  در  موافــق  رای   246 بــا 
ح موســوم بــه »قانــون شــفافیت  مخالــف طــر
تصویــب  را  ایــران«  تروریســم  مالــی  تامیــن 

کردنــد.
ح   تقریبــا تمــام جمهوری خواهــان بــه ایــن طــر
رای مثبــت و بیشــتر دموکرات هــا بــه آن رای 

منفــی دادنــد. 

ح حتــی بــا وجــودی  انتظــار نمــی رود ایــن طــر
کنتــرل هــر دو مجلــس  کــه جمهوری خواهــان 
نماینــدگان و ســنا را در اختیــار دارنــد، بــه قانــون 
گــر مجلــس ســنا هــم ایــن  بــدل شــود؛ حتــی ا
داده  وعــده  اوبامــا  کنــد،  تصویــب  را  مصوبــه 
کــرد؛ چــون باعــث  کــه آن را وتــو خواهــد  اســت 
بــا  تاریخــی  توافقنامــه هســته ای  تــا  می شــود 

ایــران از بیــن بــرود.
گذشــته بــا اختافــی  مجلــس نماینــدگان مــاه 
کــرد؛ امــا ایــن  انــدک ایــن مصوبــه را تصویــب 
ســوم  یــک  تقریبــا  آنکــه  از  بعــد  گیــری  رای 
اعضــا خیلــی دیــر آرای خــود را بــه صندوق هــا 

انداختنــد، فاقــد اعتبــار اعــام شــد.

گیــری در روز ســیزدهم ژانویــه انجــام  ایــن رای 
شــد. 

روز شــانزدهم ژانویــه مقامــات آمریــکا و ایــران 
کــه  کردنــد  اعــام  را  پیچیــده ای  توافقنامــه 
اجــرای  بــا  همزمــان  ایــران  آن  براســاس 
توافقنامــه هســته ای بین المللــی چهــار زندانــی 

کــرد. آزاد  را  آمریکایــی 
گیــری ســیزدهم  گفتنــد رای  کنگــره  منابعــی در 
کــه  ژانویــه بــه ایــن علــت، فاقــد اعتبــار بــود 
ــان  ــال ری ــد ایــن مجلــس، یعنــی پ رییــس جدی
Paul Ryan اعضــا را بــرای اینکــه بــه موقــع رای 
گذاشــته بــود نــه بــه علتــی  دهنــد، تحــت فشــار 

ــه زندانیــان. ــا توافــق مبادل مرتبــط ب

کرد ح تحریم جدید ایران را تصویب  مجلس نمایندگان آمریکا، طر

 * حضــرت امــام خمینــی طــی یــك ســخنرانی جوانــان را بــه 
فراخواندنــد. اعتصابــات  و  تظاهــرات  ادامــه 

کــه  ـ  انقــاب  شــورای  گذشــته  روز  جلســه  دنبــال  بــه   *  
ــازرگان پیشــنهاد  نخســت وزیری دولــت موقــت بــه مهنــدس ب
گرفتن جواب از وی تشــکیل جلســه  شــده بود ـ  این شــورا برای 
داد. بــازرگان دربــاره ایــن جلســه می گویــد: ابتــدا پــس از تشــکراز 
گــر بنــده را نامــزد نخســت وزیری  گفتــم: »ا حســن ظن آقایــان، 
نماییــد، بــا علــم و اطــاع از افــکار و اخــاق و ســوابقم خواهــد 
کــه مــن معتقــد بــه دمکراســی و مشــورت  بــود... همــه می دانیــد 
و اعتقــاد بــه دیگــران هســتم و از تنــدی و تعجیــل احتــراز دارم 
گــر  ا بــه مطالعــه و علــم تدریجــی هســتم. حــال  و عاقمنــد 
بــا ایــن ســوابق و شــرایط قبولــم داریــد پیشــنهاد فرماییــد.« 
عکس العمــل مثبــت یــا منفــی در مجلــس ندیــدم. ســکوت و 
قبولــی و اصــرار مجــدد آقایــان روحانــی عضــو شــورا و امــام در 
برابــر شــرایط و اتمــام حجــت مــن، باعــث تعجبــم شــد و انتظــار 

آن را نداشــتم.

کــره بــا آیــت اهلل خمینــی  گفــت: درهــای مذا  * شــاپور بختیــار 
همچنــان بــاز اســت ... جمهــوری اســامی بــرای مــن مجهــول 
ــا )امــام( خمینــی  ــا شــاه و نــه ب کــه مــن نــه ب اســت. وی افــزود 
ســازش نمی کنــم و اجــازه تشــکیل دولــت موقــت را بــه او )امــام 

خمینــی( نمی دهــم.
 * رادیــو عــدن: عــده زیــادی از افســران پایــگاه هوایــی همــدان 

در پایــگاه بازداشــت و زندانــی شــدند.
 * وزرای خارجــه آمریــکا و انگلیــس، طــی دیــدار دیویــد اوئــن از 
ــو نشســتند. بغــداد  گفت وگ ــه  ــران ب ــکا، در مــورد اوضــاع ای آمری
نیــز بــا اعــزام هیئتــی بــه عربســتان، بــه بررســی اوضــاع ایــران و 

منطقــه پرداخــت.
اتمــام  بــا  ایــران،  بــه  آمریــکا  ویــژه  فرســتاده  ژنرال  هایــزر،   *  
مقامــات  بــا  مکــرر  کــرات  مذا و  خــود  حســاس  مأموریــت 
ایرانــی، عــازم آمریــکا شــد. ســخنگوی وزرات خارجــه آمریــکا 
ــت  ــار حمای ــران از بختی ــان ای ــا نظامی ــرد ت ک ــزر ســعی  گفت:  های

کــه اقامــت وی بــه  کــرد  کننــد. وی بــه ایــن علــت ایــران را تــرك 
مــی زد. ایــران دامــن  آمریکایــی در  احساســات ضــد 

کمبــود  علــت  بــه  ایــران  آمریــکا،  دولــت  گــزارش  بــه  بنــا   *  
مالــی در اثــر از دســت دادن فــروش نفــت، قــرارداد 10 میلیــارد 
گفتنــی اســت چــون  کــرد.  دالری خریــد اســلحه از آمریــکا را لغــو 
آمریــکا نظــام ســلطنتی ایــران را در خطــر می دیــد، فــروش ایــن 
بــه مصلحــت  را  کــس  آوا فرونــد  از جملــه چندیــن  ســاح ها، 
لــذا یکــی از ماموریت های  هایــزر، بــر هــم  خویــش نمی دیــد؛ 
کــه آمریــکا متضــرر نشــود. زدن ایــن قــرارداد بــه نحــوی بــود 

 * خانواده هــای همافــران و درجــه داران بازداشــتی و نیــروی 
بــه  اعتــراض  عنــوان  بــه  دادگســتری  در  تجمــع  بــا  هوایــی، 

ایــن همافــران شــدند. آزادی  دســتگیری آن هــا،  خواهــان 
 * همافــران نیــروی هوایــی در بهبهــان بــه عنــوان طرفــداری از 

امــام خمینــی، دســت بــه راهپیمایــی زدنــد.
بــه  خطــاب  اعامیــه ای  گلپایگانــی،  آیــت اهلل  ســوی  از   *  

نماینــدگان مجلــس، هیئــت دولــت و امــرای ارتــش، منتشــر 
شــد.

 * آیــت اهلل ســیدمحمدباقر صــدر بــا ارســال نامــه ای از عــراق 
کــرد. بــرای حضــرت امــام، از مبــارزات ملــت ایــران حمایــت 

ســوی  از  ایــران،  بــه  امــام  حضــرت  ورود  مناســبت  بــه   *  
ارســال ایشــان  بــرای  تلگرامــی  نجفــی  مرعشــی   آیــت اهلل 

 شد.
 * خبرگــزاری فرانســه: آیــت اهلل شــریعتمداری اظهــار داشــت: 
کــره مرتفــع خواهدشــد. اختــاف جزیــی بیــن آیــات عظــام بــا مذا

 * دولــت بختیــار برداشــت از پس انــداز و ســپرده های بانکــی 
ــرد.  ک مــردم را محــدود 

گــزارش داد: یــك نماینــده از ســوی امام  * یــك خبرگــزاری ژاپنــی 
ــرده  ک ــو  گفت وگ ــات و  ــتان، ماق ــف در بلغارس ــا برژن ــی، ب خمین

اســت.
 تذکــر: برژنــف از ســیزدهم تــا هفدهــم ژانویــه 1979، مطابــق 
ــت. ــرده اس ــر می ب ــه س ــتان ب ــاه 1357، در بلغارس ــا 23 دی م ب

روزشمار دهه فجر، 15 بهمن ماه
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مجلس نمایندگان آمریکا، طرح تحریم جدید ایران را تصویب کرد ـــمـــاره 85 ســـــال دوم                ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ



 افزایش 46.6 درصدی 
ال   تولید ماهی قزل آ

در چهارمحال و بختیاری

كل دامپزشــكی اســتان چهارمحــال و بختیاری  مدیر 
گفــت: اجــرای سیاســت های بهداشــتی و پیشــگیری 
كنتــرل  به خصــوص  اســتان  دامپزشــكی  اداره  كل 
ســطح  ماهــی  پــرورش  ع  مــزار در   VHS بیمــاری  
ماهیــان  تولیــد  درصــدی    46.6 رشــد  اســتان، 
قــزل آالی اســتان را در ســال جاری بــه همــراه داشــته 

اســت. 
 VHS بیمــاری  گفــت:  نجاتــی  عبدالمحمــد  دكتــر 
شــده  اســت كنتــرل  اســتان  در   درحال حاضــر 

ماهیــان  تولیــد  گذشــته  ســال  در  كــه  نحــوی  بــه   
ســردابی اســتان حــدود 8 هــزار تــن در ســال بــوده 
رســیده تــن   154 و  17هــزار  بــه  جــاری  ســال  در   و 

 است.
اســتان  كــه  اســت  حالــی  در  ایــن  افــزود:  وی   
چهارمحــال و بختیــاری بــه عنــوان قطــب پــرورش 
بــا  و  می شــود  شــناخته  كشــور  ســردابی  ماهیــان 
ســطح  آمــدن  پاییــن  و  بیماری هــا  ع  شــیو كاهــش 
تولیــد  افزایــش  ماهــی،  پــرورش  ع  مــزار درگیــری 
درصــدر  دوبــاره  اســتان  و  داشــته  به همــراه  را 
كشــور قــرار  اســتان های تولیدكننــده ماهــی قــزل آالی 

گرفــت.  
ــر و  ع تكثی ــه صاحبــان مــزار نجاتــی ضمــن توصیــه ب
كــرد: پرورش دهنــدگان  پــرورش ماهــی، خاطرنشــان 
خــود  ع  مــزار بــه  ماهــی  خــروج  و  ورود  منظــور  بــه 
انجــام  را  الزم  هماهنگــی  دامپزشــكی  كل  اداره   بــا 
كاهــش  شــاهد  نیــز  آینــده  ســال  در  تــا  دهنــد 
ســردابی ماهیــان  تولیــد  افزایــش  و   بیماری هــا 

 باشیم.
و ماهــی  پــرورش  مزرعــه   250 وی،  گفتــه  بــه    

 10 مزرعــه تكثیــر ماهیــان ســردابی مجــاز در اســتان 
در حــال فعالیــت هســتند.

اقتصاد

کرد: ح  کارشناس مسکن مطر یک 

 کاهش سود بانکی
دلیل افزایش اجاره بها

را  اجاره بهــا  افزایــش  علــت  مســكن  كارشــناس  یــک 
كاهــش تدریجــی ســودهای ســپرده گذاری بانكــی عنــوان 
 10.4 رفتــن  بــاال  كــرد:  اظهــار  ســلمان خادم الملــة  كــرد. 
خ اجاره بهــا در شــش ماهــه نخســت ســال  درصــدی نــر
تدریجــی  كاهــش  و  اقتصــادی  ركــود  از  ناشــی  جــاری، 
كنــون بانک هــا بــه دلیــل  بهره هــای بانكــی اســت. هم ا
خ هــای ســود پرداختــی  كم كــم نر شــرایط خــاص بودجــه 
ک توقــع دارنــد  كاهــش می دهنــد؛ لــذا صاحبــان امــا را 
در  ســپرده گذاری  بــرای  مناســب  بســتر  نبــودن  فراهــم 
كننــد. وی افــزود: هنــوز  بانک هــا را از محــل اجــاره تامیــن 
شــرایط بــرای خــروج مســكن از ركــود فراهــم نشــده اســت. 
بخــش مســكن تابــع متغیرهــای واقعــی و انتظــاری اســت 
كــه هنــوز در متغیرهــای واقعــی تغییــر ایجــاد نشــده اســت. 
یكــی از مهم تریــن مباحــث بــرای تحــول بخــش مســكن، 
بحــث درآمدهــای نفتــی و بهبــود اوضــاع اقتصــادی كشــور 
كــه هنــوز فضــا مناســب نیســت و انتظــار مــی رود در  اســت 
كارشــناس مســكن بــا  كنــد. ایــن  میان مــدت بهبــود پیــدا 
بیــان اینكــه بــه ســرانجام رســیدن برجــام، امیــد را بــرای 
گفــت:  اســت،  افزایــش داده  اقتصــادی  بهبــود شــرایط 
متغیرهــای انتظــاری بــه عنــوان نشــانه های اولیــه تاثیــر 
كافــی بــرای تحــرک  گذاشــته اند و دیگــر از تــوان  خــود را 

ــتند. ــوردار نیس ــكن برخ مس

مدیر عامل مخابرات یزد خبر داد:

ح  بهره برداری از 240 طر
 مخابراتی یزد

كــرد:  مدیــر عامــل شــركت مخابــرات اســتان یــزد اظهــار 
ح مخابراتــی از دهــه فجــر ســال 93 تــا  تعــداد 240 طــر
شــده  بهره بــرداری  یــزد  اســتان  در  امســال  فجــر  دهــه 
تصریــح  خصــوص  ایــن  در  مقــوم«  »مهــدی  اســت. 
یــزد  اســتان  مخابــرات  شــركت  متخصصــان  كــرد: 
را  ح  طــر  240 فعالیــت،  ســال  یــک  طــول  در  توانســتند 
در  غیــره  و  نصــب  توســعه،  تاســیس،  زمینه هــای  در 
وی  كننــد.  بهره بــرداری  و  راه انــدازی  اســتان  ســطح 
از  بیــش  را  ح هــا  طر ایــن  بــرای  ســرمایه گذاری  میــزان 
ح هــا  گفــت:  ایــن طر كــرد و  499 میلیــارد ریــال عنــوان 
كافونــوری، اجــرای  شــامل تاســیس و توســعه ســوییچ و 
و  توســعه  تاســیس،  مســی،   كابــل  شــبكه  و  فیبرنــوری 
جایگزینــی ســامانه BTS تلفــن همــراه، تاســیس و توســعه 
در  تجــاری  و  خانگــی  پرســرعت  اینترنــت  تجهیــزات 

اســت.  اســتان  ســطح 

اخبار کوتاه

كارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینكــه چشــم انــداز  یــک 
خوبــی بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی در ســال آینــده 
گفــت: بــا حضــور شــركت های خارجــی  مشــاهده نمی كنــم، 
خواهیــم  ایــران  بــازار  در  شــركت ها  ایــن  هجــوم  شــاهد 
كــه تولیداتشــان بــه بازارهــای  بــود و شــركت های ایرانــی 
بیــن الملــل راه یافتــه، آســان تر بــه فعالیــت خــود ادامــه 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، پرویــز درگــی در  می دهنــد. بــه 
كــه بــا حضــور بیــش  ســمینار آموزه هــای نــو در بازاریابــی 
بیــن  همایش هــای  ســالن  در  اقتصــادی  فعــال   500 از 
كــرد: تنهــا 20  المللــی اتــاق اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار 
درصــد شــركت های تجــاری فعلــی، می تواننــد در دوران 
پســاتحریم در عرصــه داخلــی و خارجــی فعــال باشــند و 40 
درصــد دچــار بحــران می شــوند و 40 درصــد بــه مــرز تعطیلــی 

می رســند.
نرخریسکترکیبیدراقتصادبینالملل

خ ریســک تركیبــی در اقتصــاد بین الملــل را شــامل  وی نــر
منطقــه ای  و  اقتصــادی  ریســک سیاســی،  خ  نــر تركیــب 
گــذاران خارجــی براســاس  كــرد: ســرمایه  برشــمرد و بیــان 
كشــورهای  گــذاری در  ایــن ریســک مبــادرت بــه ســرمایه 
كارشــناس اقتصــادی، متوســط  مختلــف می كننــد. ایــن 
كــرد:  كیــد  خ ریســک در جهــان را 7.2 از 10 دانســت و تا نــر

خ  خ 9.3 دارد و نــر كانــادا نــر كشــور  كــه  ایــن در حالیســت 
گــذاران  ریســک ایــران 5.2 اســت و نشــان می دهــد ســرمایه 
ایــران  در  بلندمــدت  حضــور  بــرای  كمتــری  اطمینــان 
خ ریســک سیاســی را شــامل حضــور احــزاب  دارننــد. وی نــر
متعــدد در مجلــس و انتخابــات و تعامــات جهانــی اعــام 
كــرد و گفــت: رتبــه هــر كشــور در فضــای كســب و كار جهانی 
خ ریســک اقتصــادی اســت. درگــی  از مولفه هــای اصلــی نــر

كــرد: شــركت های تجــاری بایــد یــک مدیــر توســعه  كیــد  تا
بازار،جــدای از بخــش فــروش داشــته باشــند تــا بــرای آینــده 

كنــد. بازارشــان برنامه ریــزی 
گیریازتجارتالکترونیک بهره

وی بهره گیــری از تجــارت الكترونیــک در تعامــات تجاری 
تاثیرگــذار دانســت و  را مولفــه مهــم و  داخلــی و خارجــی 
گفــت: براســاس مطالعــات یــک شــركت آلمانــی 38 درصــد 

انجــام  الكترونیــک  تجــارت  توســط  ایــران  در  فــروش 
دیجــی  موفقیــت  اقتصــادی  كارشــناس  ایــن  می شــود. 
كاال بــه عنــوان یــک فروشــگاه اینترنتــی را نشــان از توجــه 
ــرد و  ك ــوان  ــک عن ــارت الكترونی ــه تج ــی ب ــداران داخل خری
گــر شــركت های تولیــدی بــه تجــارت الكترونیــک  افــزود: ا
كوتــاه مــدت مشــتریان خــود را از دســت  توجــه نكننــد، در 
خواهنــد داد. وی هــدف یــک شــركت تجــاری را بقــا، رشــد 
گفــت: قــدرت یــک شــركت بــه تعــداد  و ســود دانســت و 
بازاریابــی  بــرای  مشــتریانش اســت و مدیــران شــركت ها 

كننــد. تک  تــک مشــتریان بایــد برنامه ریــزی 
بازاریابی

فــردای  بــرای  ســرمایه گذاری  را  امــروز  بازاریابــی  درگــی، 
كــرد: 70 درصــد  كیــد  یــک بنــگاه اقتصــادی برشــمرد و تا
ســال  بازاریابــی  مدیــون  را  امــروز  فــروش  و  معامــات 
گذشــته هســتیم؛ بــه ایــن دلیــل نبایــد بــه بازاریابــی نــگاه 
كوتاه مــدت داشــت. مــدرس دوره هــای بازاریابی، اســتفاده 
را  محصــوالت  معرفــی  بــرای  اجتماعــی  شــبكه های  از 
و مطبوعــات  تلویزیــون  از جملــه  رســانه هایی  از  موثرتــر 
ایــران در  تلویزیــون  تماشــای  خ  نــر گفــت:  و   دانســت 
شــبكه های  از  اســتفاد  خ  نــر ولــی  اســت،  درصــد   12  

اســت. گســترده تر  بســیار  اجتماعــی 

کارشناس اقتصادی: یک 

فعالیت بخش خصوصی در سال 95، چشم انداز خوبی ندارد

آنكــه  دلیــل  بــه  مجلــس  پژوهش هــای  مركــز   
رشــد  دربــاره  آمــار  مركــز  و  مركــزی  بانــک  آمارهــای 
اقتصــادی در كمتریــن حــد تفصیــل و جزییــات ممكــن، 
ارایــه  بــدون  حتــی  و  آمــاری  پایه  هــای  ارایــه  بــدون 

ارایــه  قبــل  ســال  رشــد  و  مطلــق  مقادیــر 
شــده اســت، بــه طــور مجــزا بــه اســتخراج 
كشــور در ســال  و بــرآورد رشــد اقتصــادی 

اســت.  پرداختــه  جــاری 
مركــز  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
گــزارش تحلیــل  پژوهش هــای مجلــس در 
بخــش واقعــی اقتصــاد ایــران و عملكــرد 

۶ ماهــه اول و بــرآورد رشــد اقتصــادی ســال ۱۳۹۴ از 
كشــور در ســال جــاری  منفــی شــدن رشــد اقتصــادی 

داد.  خبــر 
مركــز پژوهش هــای مجلــس بــا انتقــاد از سانســور آمــاری 
بانــک مركــزی دربــاره رشــد اقتصــادی نوشــته اســت: 

اقتصــادی  گــر  نما انتشــار  علی رغــم  مركــزی  بانــک 
خ رشــدی  ســه ماهــه اول ســال ۱۳۹۴  شــماره ۸۰ نــر
اعــام نكــرده اســت و مركــز آمــار ایــران رشــد اقتصــادی 
درصــد   1 بــا  برابــر  را   ۱۳۹۴ ســال  نخســت  ماهــه   ۶
كــرد. بــا توجــه بــه اینكــه آمارهــای  اعــام 
حــد  كمتریــن  در  آمــار  اعامی مركــز  رشــد 
ــه  ــدون ارای تفصیــل و جزییــات ممكــن، ب
ارایــه  بــدون  حتــی  و  آمــاری  پایه هــای 
ارایــه  قبــل  ســال  رشــد  و  مطلــق  مقادیــر 
شــده اســت، اتــكا بــه ایــن آمارهــا بــرای 
كاربــران  و  تحلیلگــران  سیاســت گذاران 

باشــد.  گمراه كننــده  می توانــد 
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  مجلــس  پژوهش هــای  مركــز 
خ رشــد  اقتصــادی موجــود و آمارهــای در دســترس، نــر
كــرده  اقتصــادی ســال جــاری را منفــی ۲ درصــد بــرآورد 

ــت. ــادی اس ــود اقتص ــداوم رك ــن ت ــه مبی ك

کرد: مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
رشد اقتصادی سال ۹۴، منفی ۲ درصد

مدیــر عامــل شــركت پاالیــش نفــت اصفهــان از ســاخت 
بــه  جهــان  نفــت  صنعــت  كاتالیســت  پیچیده تریــن 
بــا  گفــت:  و  داد  خبــر  ایرانــی  متخصصــان  دســت 
تولیــد ایــن مــاده در داخــل و راه انــداری واحــد ســوم 

قــادر  اصفهــان،  پاالیشــگاه  بنزین ســازی 
بــه تولیــد روزانــه 7 میلیــون لیتــر بنزیــن 
در  چاوشــی  لطفعلــی  هســتیم.   4 یــورو 
ــد  ــرداری از واحــد ســوم تولی مراســم بهره ب
كــرد:  بنزیــن در پاالیشــگاه اصفهــان اظهــار 
جــاری  ســال  مهرمــاه  از  كــه  واحــد  ایــن 
اســت؛  كــرده  شــروع  را  خــود  فعالیــت 

حلقــه تكمیلــی فازهــای اول و دوم تولیــد بنزیــن اســت 
بــا  انــدازی شــده بودنــد. وی  راه  كــه در ســال 1392 
بیــان اینكــه بــا فعالیــت دو فــاز یــا واحــد بنزین ســازی 
قبلــی روزانــه 2.5 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 4 تولیــد 
 می شــد، افــزود: بــا راه انــدازی واحــد ســوم روزانــه حــدود

ــان  ــگاه اصفه ــورو 4 در پاالیش ــن ی ــر بنزی ــون لیت  7 میلی
كــه بــر اســاس اســتاندارد جهانــی اســت.  تولیــد می شــود 
مدیــر عامــل شــركت پاالیــش نفــت اصفهــان، هزینــه 
ــرد و  ك ــارد تومــان اعــام  ح را 500 میلی اجــرای ایــن طــر
پاالیشــگاه اصفهــان  ک  گــر خــورا ا گفــت: 
می توانیــم  شــود،  تامیــن  درســتی  بــه 
بنزیــن  انــواع  از  لیتــر  میلیــون   15 روزانــه 
در  را  بنزیــن  نمونه  هــای  ســایر  و   4 یــورو 
چاوشــی  كنیــم.  تولیــد  مجموعــه  ایــن 
ادامــه داد: در اجــرای پروژه  هــای جــاری 
كردنــد  تمــام شــركت  های داخلــی فعالیــت 
ح  هــای آینــده تولیــد بنزیــن یــورود 4 در ایــن  و در طر
ولــی  داخلــی هســتند؛  شــركت  ها  بیشــتر  نیــز  كارخانــه 
دو شــركت خارجــی نیــز همــكاری می كننــد؛ زیــرا دارای 
كنتــرل  كتورهــای سیســتم  كپرســور و را انــواع خاصــی از 

هســتند.

اقتصـــاد پنجشنبه   15  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 85رشد اقتصادی سال ۹۴، منفی ۲ درصد ســـــال دوم                ݡسݒ

كــه قــادر  نیــروگاه خورشــیدی مركــز همایش هــای بین المللــی امــام خامنــه ای اصفهــان 
كیلــووات بــرق در ســاعت اســت، ســاالنه چــراغ 1800 واحــد مســكونی را  بــه تولیــد 100 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، نیــروگاه  روشــن می كنــد. بــه 
خورشــیدی مركــز همایش هــای بین المللــی امــام خامنــه ای اصفهــان عصــر سه شــنبه 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی ــكار، مع ــه ابت ــور معصوم ــا حض ب
بــه  از اعضــای شــورای اسامی شــهر اصفهــان و مدیــران شــهرداری  رییــس و برخــی 

رســید. بهره بــرداری 
كــه در مســاحتی بیــش از یک هــزار و 500 متــر مربــع   عملیــات اجرایــی ایــن نیــروگاه 
تومــان میلیــون   800 بــر  بالــغ  آن  هزینــه  و  آغــاز   1393 شــهریور  در  شــده،   احــداث 

 شد.

اݥنرݥژݥیݥخوݥرݥشیدݥیݥپاݥسخݥدݥهندݥهݥتوݥجیهاݥتݥاݥقتصاݥدݥیݥوݥزݥیستݥمحیطیݥ
مركــز  خورشــیدی  نیــروگاه  پــروژه  افتتــاح  آییــن  در  زیســت  محیــط  ســازمان  رییــس 
دارای  ایــران  خوشــبختانه  كــرد:  اظهــار  خامنــه ای  امــام  بین المللــی  همایش هــای 
كــه بــه وفــور  گســترده ای اســت و نعمــت انــرژی خورشــیدی چیــزی اســت  ظرفیت هــای 
در ایــران وجــود دارد و از همیــن رو شــهرها بایــد بــا سیاســت گذاری در ایــن زمینــه بهــره 
كننــد.  بیشــتری از انــرژی خورشــیدی ببرنــد و در نقــاط مختلــف شــهر از آن اســتفاده 
در  ارزشــمندی  گام  خورشــیدی  نیــروگاه  ایــن  افتتــاح  داد:  ادامــه  ابتــكار  معصومــه 
گلخانــه ای  گازهــای  كاهــش  راســتای انجــام تعهــدات ملــی و بین المللــی در راســتای 
كاهــش مشــكات  و بهینه ســازی مصــرف انــرژی اســت و توجــه بــه آن می توانــد در 

كشــور نیــز موثــر باشــد. آلودگــی 

ک بــه  كــه انــرژی پــا كــرد: شــهرهای مــا بایــد از انرژی هــای نــو و خورشــیدی   وی بیــان 
حســاب می آینــد و آلودگــی ندارنــد، اســتفاده مناســبی انجــام دهنــد. معــاون رییــس 
كــی  جمهــور ادامــه داد: ایــن انرژی هــا بســیار بــا صرفــه اســت و طبــق تمــام معــادالت حا
كامــل توجیــه اقتصــادی  كــه ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بــه صــورت  از ایــن اســت 
كشــور اســت؛ ایــن اقــدام شــهرداری اصفهــان  ــه نفــع  دارد و از لحــاظ زیســت محیطی ب
ــا  ــن نیروگاه ه ــعه ای ــرای توس ــت ب گام نخس ــد آن را  ــی بای ــه نوع ــت و ب ــوب اس ــیار خ بس
كــه مشــكل آلودگــی هــوا یكــی  كان شــهری مثــل اصفهــان  كــرد: در  كیــد  دانســت. وی تا
كــردن  از مشــكات اساســی آن بــه حســاب می آیــد، افتتــاح چنیــن نیروگاهــی در برطــرف 
كثــر نقــاط شــهر  آلودگــی تاثیــر  بســزایی دارد؛ البتــه بایــد ایــن مســئله را توســعه داد و در ا
ــن  ــرژی ای ــد از ان ــهرداری بای ــه ش ــان اینك ــا بی ــكار ب ــرد. ابت ك ــتفاده  ــا اس ــن نیروگاه ه از ای
كنــد، افــزود: همــه  نیــروگاه در پارک هــا، ســاختمان ها و مكان هــای عمومــی  اســتفاده 
كمــک می كنــد تــا  گلخانــه ای  گازهــای  كاهــش  كاهــش آلودگــی هــوا و  ایــن مســایل بــه 
ــا مشــكات  ــد و شــهروندان ب كن ــه اصــاح الگــوی ســوخت ســرعت بیشــتری پیــدا  مقول

كمتــری مواجــه شــوند.

کاهشمیدهد لودگیهوا نیروگاههایخورشیدی،رنجاصفهانراازآ
و  انــرژی  مصــرف  از  اصفهــان  گفــت:  اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای  رییــس 
و  جدیــد  فناوری هــای  از  بهره گیــری  بــا  بایــد  ازهمیــن رو  و  می بــرد  رنــج  منابــع 
زیســت محیطی  شــرایط  بهینه شــدن  راســتای  در  ک  پــا و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
خورشــیدی  نیــروگاه  افتتــاح  حاشــیه  در  امینــی  رضــا  شــود.  مافــات  جبــران  شــهر 

ســرآمد  اصفهــان  اینكــه  بیــان  بــا  خامنــه ای  امــام  بین المللــی  همایش هــای  مركــز 
پرداخــت  كــرد:  اظهــار  باشــد،  نیــز  آینــده  در  بایــد  و  دنیاســت  و  ایــران  شــهرهای 
مــردم  از منابــع در حــق و شــأن  اســتفاده  بازدهــی  حداقــل هزینه هــا و بیشــتر شــدن 
بــا توجــه بــه اینكــه در ســبک زندگــی و آموزه هــای دینــی نیــز بــه  اصفهــان اســت و 
تــاش زیســت محیطی  ضایعــات  كاهــش  راســتای  در  بایــد  اســت،  شــده  اشــاره   آن 

كرد.   
ــدن  ــبب وارد ش گاه س ــودآ ــر ناخ ــط بش ــده توس ــاخته ش ــات س ــه اقدام ــان اینك ــا بی وی ب
و  ک  پــا انرژی هــای  كــرد:  بیــان  می شــود،  زیســت  محیــط  بــه  مختلــف  عــوارض 
تجدیدپذیــر بــه عنــوان منابــع غنــی و ارزشــمند متعلــق بــه نســل های آتــی بــه حســاب 
ع و عــرف اجتماعــی بایــد در راســتای حفــظ و نگهــداری آن  می آینــد و مــا طبــق شــر
ک  ــا ــه ســمت اســتفاده از انرژی هــای پ كنیــم و رویكــرد خــود را ب ــرای آینــدگان تــاش  ب
كــه بــا حداقــل امكانــات  كنیــم  و تجدیدپذیــر ســوق دهیــم و بــه شــیوه ای مدیریــت 

باشــیم.  داشــته  را  بهره بــرداری  بیشــترین 
نیــروگاه  بهره بــرداری  آییــن  در  افــزود:  اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای  رییــس 
یــک  افتتــاح  شــاهد  خامنــه ای  امــام  بین المللــی  همایش هــای  مركــز  خورشــیدی 
 250 پانــل   400 در  نخســتین بار  بــرای  كــه  هســتیم  كیلوواتــی   100 مجموعــه 
حــال  در  كــرد:  تصریــح  وی  رســید.  بهره بــرداری  بــه  كیلوواتــی   100 كل  در  و  واتــی 
الهــی  اقلیمــی و  مواهــب  از  ایــن  كــه  اســت  آفتابــی  روز   300 شــاهد  اصفهــان  حاضــر 
و  دولــت  گفــت:  امینــی  شــود.  اســتفاده  فرصــت  ایــن  از  بایــد  و  می آیــد  حســاب  بــه 

بهره گیــری  فرآینــد  بــه  كمــک  راســتای  در  بایــد  كمیتــی  حا مختلــف  بخش هــای 
اســتفاده تجدیدپذیــر  و  ک  پــا انرژی هــای  از  مناســب  زیرســاخت های  ایجــاد   و 

كنند.  
نیروگاهساالنهچراغ1800خانهراروشنمیکند

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان نیــز در حاشــیه افتتــاح ایــن نیــروگاه اظهــار 
ک تمركــز  گذشــته در حــوزه اســتفاده از انرژی هــای نــو و پــا كــرد: شــهرداری از ســه ســال 
كوچــک در شــهر اصفهــان  كیلــووات در ســاعت نیــروگاه  كــرده و در حــال حاضــر 145 
ــه  ــرق ب ــووات ب كیل ــرای تولیــد 20  ــان ســال ســه ســایت ب ــا پای فعــال اســت؛ همچنیــن ت
مركــز  خورشــیدی  نیــروگاه  اینكــه  بیــان  بــا  مصــور  احمدرضــا  می رســد.  بهره بــرداری 
 اجــاس امــام خامنــه ای توانایــی تولیــد بــرق بــرای 1800 خانــه در طــول ســال را دارد
افــزود: بــرق تولیــدی طبــق قانــون بــا همــكاری شــركت توزیــع بــرق بــه شــبكه بــرق 
كیلــووات، بــرق یــا هزینــه آن را دریافــت  منتقــل می شــود و معــادل آن بــه ازای هــر 
كــه  ادامــه داد: در همایــش فرصت هــای ســرمایه گذاری شــهر خــاق  می كنیــم. وی 
مدتــی پیــش برگــزار شــد، بــا شــركت ســرمایه گذار آلمانــی بــرای احــداث نیــروگاه بــرق در 
گــر ایــن تفاهم نامــه بــه قــرارداد تبدیــل  كــه ا ســایت ســجزی تفاهم نامــه ای امضــا شــده 
كــه معــادل ســه  شــود، در فــاز نخســت 150 مــگاوات بــرق بــه شــهر تحویــل می دهــد 
برابــر بــرق مصرفــی شــهر اصفهــان اســت. معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
كــرد: ســاخت نیــروگاه ســجزی بــا هزینــه 225 میلیــون یــورو، توســط ســرمایه گذار  اضافــه 
كار انجــام شــده و  كــه مقدمــات اولیــه ایــن  خارجــی بــه مــدت یــک ســال انجــام می شــود 
بایــد ســیكل اداری آن طــی شــود و شــریک خارجــی از مــوارد ایــن قــرارداد اطمینــان یابــد 

تــا ایــن مهــم بــه ســرانجام برســد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
کاتالیست نفت جهان در اصفهان ساخته شد پیچیده ترین 

نیروگاه خورشیدی مرکز همایش های امام خامنه ای افتتاح شد؛

کاهش می دهد نیروگاه های خورشیدی، رنج اصفهان را از آلودگی هوا  



گروت: کنندگان خارجی نمایشگاه ا مشارکت 

کنون زمان طالیی   ا
همکاری اقتصادی با ایران است

نمایشــگاه  های  شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش  بــه 
چهاردهمیــن  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
کشــاورزی  تکنولــوژی  بین المللــی  نمایشــگاه 
کــه از 11 تــا 14 بهمن مــاه  گــروت 2016(  اصفهــان )ا
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه  های  محــل  در 
کــه عــاوه  اصفهــان برپــا بــود، در حالــی پایــان یافــت 
ح از اســتان  های  بــر 124 مشــارکت کننده داخلــی مطــر
مختلــف کشــور، مشــارکت کنندگانی نیــز از کشــورهای 
ترکیــه، بحریــن، هلنــد و عــراق بــه صــورت مســتقیم 
کشــور ترکیــه  کارشناســان  حضــور یافتنــد و همچنیــن 
و چیــن از نمایشــگاه بازدیــد داشــتند. حــرف مشــترک 
ــان، فرصــت طایــی ایــران پــس از برداشــته  همــه آن
همکاری  هــای  فصــل  شــروع  و  تحریم  هــا  شــدن 

بــود.  جدیــد اقتصــادی 
 هلندی  ها به دنبال انتخاب نماینده در ایران

مدیــر منطقــه خاورمیانــه شــرکت »رویــال برینکمــن« 
ایــن  خارجــی  مشــارکت کنندگان  از  یکــی  هلنــد، 
نماینــدگان  گســترش  بــرای  مــا  گفــت:  نمایشــگاه، 
کردیــم؛  اقــدام  دیــر  کشــورها  از  بســیاری  در  خــود 
امــا در ایــران بــه موقــع وارد عمــل شــدیم؛ زیــرا بــا 
ــرای شــروع  کنــون بهتریــن زمــان ب رفــع تحریم  هــا، ا
ضمــن  دن برینــک«،  »ِاپــون  اســت.  همــکاری 
اصفهــان  نمایشــگاه  کیفــی  ســطح  مثبــت  ارزیابــی 
متخصــص  بازدیدکننــدگان  حجــم  از  رضایــت  و 
اظهــار داشــت: شــرکت برینکمــن، 130 ســال پیــش 
ع  کنــون بیــش از 30 هــزار نــو تاســیس شــده و هــم ا
محصــول بــا رویکــرد حفاظــت از محصــوالت باغــی 
کــه ایــن محصــوالت تمــام فرآیندهــای  تولیــد می کنــد 
گلخانــه ای، ادوات و اقــام الزم مربــوط بــه  کاشــت 
گلخانــه داری را پوشــش می دهنــد.  مدیــر  گلخانــه و 
برینکمــن«  »رویــال  شــرکت  خاورمیانــه  منطقــه 
گســترش  کــرد: مــا بــه شــدت بــه دنبــال  کیــد  هلنــد، تا
کنــون  ا و  هســتیم  ایــران  در  خــود  نماینــدگان 
کــردن ایــن تصمیــم  بهتریــن فرصــت بــرای عملــی 

 است. 
 حضور قوی تر در بازار ایران

کــه در  کشــور عــراق  مدیــر عامــل شــرکت »الجــود« 
فعالیــت  شــیمیایی،  کودهــای  انــواع  تولیــد  زمینــه 
را  ایــن نمایشــگاه  از شــرکت در  نیــز هــدف  می کنــد 
ایــران و جــذب نمایندگــی  بــازار  حضــور قوی تــر در 
کشــور ایــران  گفــت: در حــال حاضــر دو  کــرد و  عنــوان 
گزینــه صــادرات و واردات بــرای  و عــراق، بهتریــن 

یکدیگــر بــه شــمار می آینــد.

نمایشگاه 

به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود: 

غبارروبی و عطرافشانی در بیش 
گلزار شهدا در اصفهان از 970 

   مدیــرکل اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
و  الله هــا  میهمانــی  برگــزاری  از  اصفهــان  اســتان 
ایــام  بــا  همزمــان  شــهدا،  مطهــر  قبــور  عطرافشــانی 
گفــت: ایــن  اهلل دهــه فجــر در اصفهــان خبــر داد و 
برنامــه روز پنجشــنبه؛ 15 بهمــن 94 در بیــش از 970 

می شــود. برگــزار  اصفهــان  اســتان  در  گلزارشــهدا 
کریمــی  گــزارش ایثــار از اصفهــان، ســردارعبداهلل  بــه 
ضمــن تبریــک فرارســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر اظهــار 
کــرد: بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان بــا 
ــاد و خاطــره شــهدای انقــاب و هشــت  گرامیداشــت ی
ســال دفــاع مقــدس، از 12 بهمــن مــاه تــا 22 اســفندماه 
)روزشــهید( را بــه مــدت 40 روز برنامه هــای ویــژه ای 

گرامیداشــت انقــاب و شــهدا قــرارداده اســت. بــرای 

  برگزاری کالس آموزش 
ترویج دامداری در نطنز و 

بادرود
کاس  گفــت:  کمیتــه امــداد شهرســتان نطنــز   مدیــر 
اداره  همــکاری  بــا  دامــداری  ترویجــی  آمــوزش 
بــرای  بــادرود  حرفــه ای  و  فنــی  مرکــز  و  دامپزشــکی 
ح هــای خــود اشــتغالی دامداری  100 نفــر از مجریــان طر

ــزار شــد .  برگ
کمیتــه  اطاع رســانی  و  عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهان،محمدرضــا 
ترویجــی  آمــوزش  کاس  گفــت:  مومی اردســتانی 
ح هــای  طر مجریــان  از  نفــر   100 بــرای  دامــداری 
برگــزار  بــادرود  در  دامــداری   خوداشــتغالی 

شد . 
کاس هــا، آمــوزش  وی افــزود: هــدف از برگــزاری ایــن 
مجــری  مددجویــان  اطاعــات  و  دانــش  ارتقــای  و 
کمیتــه امــداد و آشــنایی هرچــه  ح هــای دامــداری  طر
بیشــتر آنــان بــا اصــول تغذیــه صحیــح، نگهــداری، 
رعایــت  و  بیماری هــا  بــا  مقابلــه  و  پیشــگیری 
بــوده  دام  جایگاه هــای  بهداشــتی  و  فنــی   اصــول 

است.
کــرد:  امــداد شهرســتان نطنــز اضافــه  کمیتــه  مدیــر 
ــت  ــن مدیری ــداری در ای ح دام ــر ــر، 400  ط درحال حاض
فعــال اســت و بــا نظارتــی مســتمر، حــوزه اشــتغال از 

رونــق خوبــی برخــوردار اســت .

اخبار کوتاه 

ســازمان  رییــس  ابتــکار،  معصومــه 
سرویس  جامعه 

زهرا نصیری 

حفاظــت از محیــط زیســت، در نشســت 
خبــری در اصفهــان، از انجــام طرحــی شــش ماهــه خبــر 
بــا  فرســوده  کســی  تا هــزار   90 آن،  قالــب  در  کــه  داد 
حمایــت بانکــی و در راســتای فعالیــت زیســت محیطی و 
ج  خــار کســیرانی  تا نــاوگان  از  هــوا  کیفیــت  بهبــود 
فرســوده،  خودروهــای  داد:  توضیــح  وی  می شــود. 
مینی بوس  هــا و همچنیــن موتورســیکلت های آالینــده 
ــک  کم ــا  ــود ت ج ش ــار ــی از رده خ ــورت تدریج ــه ص ــد ب بای
کان شــهرها شــود. ــه بهبــود وضعیــت هــوا در  شــایانی ب
ح انتقــال آب بهشــت آباد بــه فــات  ابتــکار دربــاره طــر
مطالعــات  نیازمنــد  ح  طــر ایــن  گفــت:  ایــران  مرکــزی 
ارزیابــی  و  تاییــد  از  پــس  و  اســت  زیســت محیطی 
زیســت محیطی اجرایــی می شــود. این مطالعــات بایــد 
گــزارش آن بــرای ســازمان  کارفرمــا انجــام و  توســط خــود 
حفاظــت محیــط زیســت، بــه منظــور تصمیــم نهایــی 
ارســال شــود. رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
گفــت: بیــش از 90 درصــد آب  درخصــوص مســایل آب 
کشــاورزی مصــرف می شــود و اصــاح  کشــور در بخــش 
مهم تریــن  از  یکــی  بخــش  ایــن  در  مصــرف  الگــوی 
کشــت و  بــا بیــان اینکــه الگــوی  راهکارهاســت.ابتکار 
ــا  ــاورزی م کش ــرد:  ک ــح  ــود، تصری ــاح ش ــد اص ــاری بای آبی
کودهــای شــیمیایی مضــر  کــم، آلودگــی زیــاد و  بهــره وری 

کــه اصــاح آن نیارمنــد  و مخــرب محیــط زیســت دارد 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی  اســت.  جمعــی  همــکاری 
کشــور مختــص بــه یــک منطقــه، شــهر  مشــکات آب در 
در  آبــی  مشــکل های  گفــت:  نیســت،  قومیــت  یــا 
دریاچــه  و  کارون  زاینــده رود،  ماننــد  رودخانه هایــی 
کــه مهم تریــن آن  ارومیــه همــه راه حــل مشــترک دارنــد 
ــع و  ــا مناب ــب ب ــرف متناس ــرف و مص ــوی مص ــاح الگ اص
فشــارهای  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  ذخایــر 
سیاســی، منطقــه ای و قومیتــی نمی تــوان مشــکل آب را 

کان و بــرای  گیــر،  کــرد، یــادآور شــد: مشــکل آب فرا حــل 
بــا  همــه هموطنــان اســت. معــاون رییــس جمهــوری 
هــوا  آلودگــی  کاهــش  شــاخص  برنامه هــای  بــه  اشــاره 
گفــت: ســال 92 حــدود 78 روز، پارســال 163 روز و تــا 
اصفهــان  در  ســالم  هــوای  روز   207 امســال  بهمــن 
کــه ایــن آمــار نشــان می دهــد فعالیت هــای ایــن  داشــتیم 
دولــت  ایــن  در  هــوا  آلودگــی  کاهــش  دربــاره  اســتان 
ــن  ــت. وی همچنی ــوده اس ــد ب ــه رش ــز و رو ب موفقیت آمی
شــرکت  بنزین ســازی  مجتمــع  کاتالیســت  واحــد  بــه 

کــرد: ایــن واحــد  پاالیــش نفــت اصفهــان اشــاره و اظهــار 
می توانــد بــه صــورت روزانــه 7 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 
کاهــش آلودگــی هــوا دارد، تولیــد  کــه نقــش شــایانی در   4
ســنجش  دســتگاه های  راه انــدازی  کنــد. وی 
کل  اداره  در  پایــش  ســامانه های  و  زیســت  محیــط 
و  کــرد  ارزیابــی  مطلــوب  را  اصفهــان  زیســت  محیــط 
اصفهــان  در  زیســت  محیطــی  شــاخص های  افــزود: 
نیــز  صنایــع  دربــاره  وی  می شــود.  رعایــت  به خوبــی 
گفــت: تصویــب اســتانداردهای جدیــد دربــاره خروجــی 
و  اســت  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از  صنایــع،  هــوای 
صنایــع بایــد خــود را بــا ایــن اســتانداردها وفــق دهنــد تــا 
کــه صنعــت مســبب آن  میــزان آلودگــی محیــط زیســت 
نیــرو  وزیــر  بخشــنامه  بــه  وی  یابــد.  کاهــش  اســت، 
تصریــح  و  اشــاره  زیســت محیطی  حقابه  هــای  دربــاره 
جملــه  از  تاالب هــا  و  رودخانه هــا  حقابه  هــای  کــرد: 
بخشــنامه  ایــن  در  گاوخونــی  تــاالب  و  زاینــده رود 
مصــرف  دربــاره  همچنیــن  اســت؛  شــده  پیش بینــی 
هم جــوار  نیروگاه هــای  گفــت:  نیروگاه هــا  در  مــازوت 
ــرا  ــد؛ زی کنن ــتفاده  ــازوت اس ــد از م ــزرگ، نبای ــهرهای ب ش
مواقــع  در  بایــد  و  نیســت  اســتاندارد  ســوخت  ایــن 
اضطــراری اســتفاده شــود؛ البتــه نیروگاه هــای اصفهــان 
اســتفاده  مــازوت  از  مدتهاســت  منتظــری  شــهید  و 

نکردند و باعث شد هوای سالم افزایش یابد.

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست:

کالن و برای همه هموطنان است گیر،  مشکل آب فرا

 2016  January بــه  مربــوط  وبومتریــک  رتبه بنــدی  نظــام  در 
دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجف آبــاد بــا دو رتبــه صعــود جایــگاه 
خــود  بــه  را  اسامی کشــور  آزاد  دانشــگاه  های  بیــن  در  چهــارم 
گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری آنــا از نجف آبــاد،  اختصــاص داد. بــه 

محمدرضــا حبیــب الهــی مدیــر فنــاوری اطاعــات و 
اســامی واحد نجف آبــاد  آزاد  ارتباطــات دانشــگاه 
ملــی  انجمــن  ســایبرمتریک  »آزمایشــگاه  گفــت: 
بــا  و  نوبــت  هــر ســاله در دو  اســپانیا،  تحقیقــات 
کــز  هــدف بررســی میــزان توجــه دانشــگاه ها و مرا
ح  هــای  پژوهشــی بــه نشــر اینترنتــی، حمایــت از طر
علــم  انتقــال  افزایــش  منظــور  بــه  آزاد  دسترســی 

در  دانشــگاه ها  حضــور  میــزان  بررســی  همچنیــن  و  دانــش  و 
رتبه بنــدی وب ســایت   و  ارزیابــی  بــه  اقــدام  فضــای مجــازی  
دنیــا  سراســر  پژوهشــی   و  آموزشــی  موسســات  و  دانشــگاه ها 
می کنــد.« شــاخص  های ایــن رتبه بنــدی عبارتنــد از: شــاخص 
تاثیــر و شــاخص رؤیت پذیــری؛ شــاخص رؤیت پذیــری شــامل 

ســه زیرشــاخه معیار هــای حضــور، عرضــه آزاد اطاعــات و برتــری 
علمــی اســت. شــاخص میــزان تاثیــر بــا شــمارش لینک هــای 
خارجــی بــه ســاب  دومین هــای  هــر دانشــگاه مشــخص می شــود 
و شــاخص حضــور مشــتمل بر تعــداد صفحات ســاب دومین های  
گــوگل نمایــه  کــه در موتــور جســتجوی  دانشــگاه  
شــده اســت، می باشــد. شــاخص دیگــر عرضــه 
تعــداد  براســاس  کــه  دارد  نــام  اطاعــات  آزاد 
متــون  فایل هــای  شــامل:  غنــی  فایل هــای 
مثــل PDF، DOCX و علمی بــا ســاختار  هایی 
گــوگل اســکوالر قابــل بازیابــی  کــه در     PPTX
بــرای  باشــند، شــمارش و محاســبه می شــود. 
امتیاز دهــی شــاخص برتــری علمــی نیــز، مقــاالت جــزء، 10درصــد 
مقــاالت بــا باالتریــن اســتناد در رشــته علمــی مربوطــه در نظــر 
گرفتــه مــی شــود. در رتبــه بنــدی اعــام شــده واحدهــای علــوم و 
تحقیقــات تهــران، مشــهد و تهــران جنــوب بــه ترتیــب رتبــه اول 

کردنــد. کســب  تــا ســوم را در بیــن واحدهــای دانشــگاه آزاد 

کشــورهای  از  تجــاری  هیئت  هــای  چهره به چهــره  کــرات  مذا
چهارشــنبه  روز  داخلــی،  بازرگانــان  بــا  عــراق  و  هنــد  روســیه، 
ــر  ــش از ظه ــن، پی ــای وط کیمی ــزارش  گ ــد.به  ــاز ش ــان آغ کرم در 
کرمــان، بــا حضــور بیــش  دیــروز )چهارشــنبه( در محــل تــاالر پالیــز 

از  100 شــرکت از تولیدکننــدگان و بازرگانــان اســتان و 
ح خارجــی، بــا هدف  کشــور و بالــغ بــر 22 شــرکت مطــر
همکاری  هــای  و  بــازار  توســعه  صــادرات،  تقویــت 
ادامــه  و  شــد  شــروع  طرفیــن  میــان  اقتصــادی 
صنعتــی  شــهرک  های  شــرکت  عامــل  مدیــر  دارد. 
کــرد:  کرمــان در حاشــیه ایــن اجــاس اظهــار  اســتان 
شــهرک  های  شــرکت  در  مــا  مهمی کــه  مســئولیت 

کوچــک و همچنیــن توســعه  صنعتــی داریــم، توســعه صنایــع 
کنون  بــازار ایــن صنایــع اســت.مجید غفــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ا
کــرد: بــا توجــه بــه  در دوران پســاتحریم قــرار داریــم، تصریــح 
کرمــان در ایــن دوران، توســعه  اینکــه سیاســت مدیــران اســتان 
اســتان،  مســئوالن  از  تبعیــت  بــه  هــم  مــا  اســت،  اقتصــادی 
تصمیــم گرفتیــم ایــن همایــش را برگــزار کنیــم و در حــال حاضر 3 

کــه ارتبــاط بیشــتری با مــا دارنــد، وارد کرمان می شــوند.  کشــوری 
وی گفــت: قــرار اســت بازرگانــان مــا بــا تجــار ایــن کشــورها ارتبــاط 
کرمــان  پتانســیل  های  و  باشــند  داشــته  رو  در  رو  کــرات  مذا و 
کردیــم  تــاش  کــرد:  بیــان  وی  کننــد.  معرفــی  آن هــا  بــه  را 
برگــزار  کشــوری  صــورت  بــه  همایــش  ایــن 
بازرگانــان  و  صنعتگــران  بــر  عــاوه  تــا  شــود 
کشــور هــم  کرمــان، بازرگانــان نقــاط مختلــف 
شــرکت  عامــل  مدیــر  باشــند.  داشــته  حضــور 
کرمــان، بــا اشــاره  شــهرک  های صنعتــی اســتان 
بــه پتانســیل  های زیــاد اســتان در بخش  هــای 
گفــت: امیدواریــم هم افزایــی خوبی  اقتصــادی 
داشــته کشــور  محصــوالت  و  کرمــان  صــادرات  توســعه   بــرای 

 باشیم.
کــرد: از هیئت  هــای تجــاری خارجــی و 100 شــرکت  وی اضافــه 
کــره دعــوت کردیــم و در ایــن 2 روز در اســتان  بــرای آشــنایی و مذا
ج  کرمــان، بیــش از 300 میهمــان از نقــاط مختلــف ایــران و خــار

کشــور حضــور دارنــد.

کرمان آمدند ارتقای دو رتبه ای واحد نجف آباد در رتبه بندی بین المللی وبومتریکسهیئت  های تجاری روسیه، هند و عراق به 

4در شـهـــر حتما بخوانید!پنجشنبه      15 بهمن ماه 139۴
غبارروبی و عطرافشانی در بیش از 970 گلزار شهدا در اصفهان ـــمـــاره 85 ســـــال دوم                ݡسݒ

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1394/09/08  : تنظیم  تاریخ   949970351301499  : دادنامه  شماره 
9409980351300651 شماره بایگانی شعبه : 940671 پرونده کالسه 9409980351300651 
شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   13 شعبه 
9409980351301499 خواهان : خانم ناهید نکوئیان فرزندآقا ناصر با وکالت خانم فاطمه  
غفوری فرزند حسین به نشانی اصفهان - خ شمس آبادی - بین چهارراه عباس آباد و 
چهار راه قصر - مجتمع قمر الدوله - ط 3 - واحد 313 با تلفن همراه 09129424131 خوانده: 
آقای محسن توکلیان به نشانی مجهول المکان خواسته  ها: مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
- مطالبه خسارت دادرسی - مطالبه وجه سفته رای دادگاه در خصوص دعوی ناهید 
نکوئیان با وکالت فاطمه غفوری به طرفیت محسن توکلیان بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 
100/000/000 فقره سفته واخواست نشده به شماره خزانه داری کل 93/8/15-766893 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده را 
ایجاب می نماید و خوانده علیر غم ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است و 
دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود بعمل نیاورده است و دلیلی که حاکی از برائت ذمه 
خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و 
ال توجه به اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد لذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 194و 198و 519و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
مذکوربابت اصل خواسته با نضمام هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وپرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/7/6 تا زمان تادیه آن در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان می باشد./ و شماره : 31443/ م الف دادرس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان حمید رضا رستمی
آگهی ابالغ

بسمه تعالی
در خصوص تجدید نظر خواهی فرشته گیویان پور طرفیت خوانده علی رفیعی وردنجانی 
به خواسته تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان اصفهان نموده است 
واز انجا که نامبرده تجدید نظر خوانده علی رفیعی مجهول المکان می باشد نامبرده ابالغ 
میگیردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
به دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 
ارجاع و به کالسه 920499 ثبت گردیده مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه 
ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد. 

شماره : 31451/ م الف مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بسمه تعالی

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک ملت طرفیت خواندگان 1- لطف اله وطن دوست 
دادگاه  های  تقدیم  خواهی  نظر  تجدید  خواسته  به  روانجی  زهرا  طائی 3-  مریم   -2
عمومی شهرستان اصفهان نموده است واز انجا که نامبرده تجدید نظر خواندگان 
مذکورمجهول المکان می باشد نامبرده ابالغ میگیردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  واقع در اصفهان خ چهارباغ  شهرستان اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 21047-
9/24ح ثبت گردیده مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر 

اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد. شماره : 31456/ م 
الف مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420352400510 شماره پرونده: 9309980352400383شماره بایگانی 
شعبه : 930407تاریخ تنظیم: 1394/11/05 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 نام 
: بانک مهر اقتصاد شرکت سهامی عام نام خانوادگی : - نام پدر : - نشانی: اصفهان پل آذر 
خ توحید پ 3 مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 
ردیف 1 نام: ستارنام خانوادگی: تیمور پور نام پدر:اسکندر نشانی: مجهول المکان 2- نام 
: تیمور نام خانوادگی : تیمور پور نام پدر : ستار نشانی : مجهول المکان 3- نام : باقر نام 
خانوادگی : تیمور پور نام پدر : اسکندر نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده ی قائم 
مقام قانونی محکوم له / محکوم علیهم  نام : ساناز  نام خانوادگی :معقولی نام پدر: احمد  
نشانی : اصفهان - اصفهان - خ صدوق شمالی مابن چهارراه نیک بخت و شیخ مفید 
نبش کوی شهیدان همتی نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد 
شرکت سهامی عام    محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
9309970352401470محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره  9410090352404687و  شماره  به 
علیه محکوم است به پرداخت : 1- مبلغ 256/826/244 ریال بابت اصل خواسته وجه 
بابت  ریال   7/855/000 مبلغ   -2 و 93/2/30-976860  چک  های 93/2/30-1193389 
خسارات دادرسی 3- مبلغ 7/363/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل ) منوط به ابطال ما 
به التفاوت تمبر معادل 148/000 ریال ( 4- تا خیر در تادیه از تاریخ 92/2/30 لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 12/841/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ دم 
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: 31457/ 
م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - 

محمد عارف محل امضاء رئیس و مهر دادگاه : علی رئیسی
دادنامه 

بسمه تعالی
مرجع  : 654مورخ 94/8/6  دادنامه  شماره  و 20-429-94  پرونده 20-420-94  کالسه 
رسیدگی : شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : سید محمد میریان اندانی 
2- پیام عزیزیان نشانی : اصفهان خ نیکبخت ساختمان ما کان 5 طبقه 3 واحد 35 وکیل 

: مریم پدیدار نشانی : اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه 3خوانده : 1 خدیجه 
پیر فرش نشانی : مجهول المکان 2-اصغر جباریان نشانی : مجهول المکان خواسته : 
مطالبه وجه چک گردشکار: باعنایت  به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بصدور رای می نماید: )) رای قاضی شورا (( در خصوص دادخواست سید محمد میریان 
اندانی به طرفیت 1- خدیجه پیر فرش بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره 
سفته / چک به شماره  های 1- 901/24281522 عهده بانک پست بانک به انضمام خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده / خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
ودر قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 249،307،309،310،315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به 
پرداخت مبلغ /50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 310000ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/10/17 لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابیو ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد شد. و پس 
از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. شماره : 31426/ م الف قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ  رای 
کالسه : 940878 شماره دادنامه : 1731مورخ 94/10/22 مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان : کورش سلیمی پور ناغانی -فرزند سوار علی نشانی : 
اصفهان خ کاوه شهرک میالد بلوار شقایق بن بست سوم  پ 185 خوانده : نوید مهر جو 
فرزند فرامرز نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. )) رای قاضی 
(( در خصوص دعوی کورش سلیمی پور ناغانی به طرفیت نوید مهر جو به خواسته 
مطالبه مبلغ /50/000/000ریال وجه سفته / سفته  های به شماره خزانه داری کل 808920 
به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب ، 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد مواد 307و 309 قانون 
تجارت و مواد 198و 515و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و -/160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه  های نشر آگهی بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/8/25 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از نقص مهلت واخواهی تجدید نظر خواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره: 31404/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل 

اختالف اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410426825300302 شماره پرونده: 9409986825300166شماره بایگانی 
شعبه : 940203تاریخ تنظیم: 1394/11/05 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 1 
نام : مجید نام خانوادگی : میر زایی نام پدر : علی مرداد نشانی: تهران - خیابان پیروزی 
- خیابان پرواز کوچه ملک محمدی پالک 23 طبقه سوم مشخصات محکوم علیه/ 

محکوم علیهم ردیف 1 نام: مرتضی  نام خانوادگی: مطاع نام پدر:- نشانی: اصفهان 
- خیابان جی - روبه روی پروین جنب آتش نشانی کوچه میالد پالک 86  محکوم به 
بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409976825300794محکوم علیهه  محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت 
وجه کالهبرداری شده به مبلغ 18000000 ریال از تاریخ 13/7/84 تا زمان رد اصل مال در 
حق محکوم له حق االجرا پس از محاسبه خسارت تاخیر توسط اجرا وصول می گردد. 
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( پرونده کالسه 9409986825300166 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409976825300794 خواهان : آقای مجید میرزائی فرزند 
علی مراد به نشانی تهران- خیابان پیروزی - خیابان پرواز کوچه ملک محمدی پالک 23 
طبقه سوم خوانده : آقای مرتضی مطاع به نشانی اصفهان - خیابان جی - روبه روی 
پروین جنب آتش نشانی کوچه میالد پالک 86 خواسته  ها : 1. مطالبه وجه بابت .... 2. 
مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت 4. تامین خواسته رای دادگاه در خصوص 
دعوی آقای مجید میرزایی فرزند علی مراد به طرفیت آقای مرتضی مطاع فرزند محمود 
مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع دادنامه شماره 9400096 مورخ 30/1/94 
شعبه 102 دادگاه جزایی شهرستان اصفهان و مطالبه اصل قیمت زمین  به مبلغ هجده 
میلیون ریال با توجه به مفاد دادخواست خواهان و دادنامه جزایی مستند دعوی که 
حسب آ ن خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت رد مال ناشی از بزه 
کالهبرداری در حق خواهان شده و نظر به اینکه حسب مفاد و کالتنامه شماره 168504 
تاریخ وقوع بزه 13/7/84 بوده است و خوانده به لحاظ مجرمانه بودن اقدام خود در 
همان تاریخ مستحق در یافت وجه کالهبرداری شده نبوده و تسلط وی بر این دادگاه با 
استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و استنباط از مواد 308 به بعد قانون مدنی 
مبنی بر تکلیف غاصب به جبران خسارت مالک مال غصب شده و محرز بودن کاهش 
ارزش مالی کالهبر داری شده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در 
پرداخت وجه کالهبرداری شده به مبلغ فوق از تاریخ 13/7/84 تا زمان رد اصل مال در  

حق خواهان صادر واعالم می نماید. و در مورد دعوی مطالبه
 شماره : 31501/ م الف قاضی دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان - حجت اهلل طاهری



نهــاد  فرهنگــی  امــور  کل  اداره  وطــن:  کیمیــای 
گرامیداشــت ســی  کتابخانه هــای عمومی کشــور بــه پــاِس 
و هفتمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی و در راســتای 
مهــم  جریان هــای  و  شــخصیت ها  وقایــع،  بازشناســی 
پوســتری  انتشــار  بــا  مهــم  ایــن  شــکل گیری  در  موثــر  و 
کتــاب«، بــا عنــوان »مقطــع  ح »ایــن چنــد  در قالــب طــر
ع  ــا ایــن موضــو کتــاب مرتبــط ب رهایــی«، هشــت عنــوان 

کــرد.  را منتشــر 
حــوزه  کتاب هــای  بهتریــن  معرفــی  کار،  ایــن  از  هــدف 
انقــاب شــکوهمند اســامی به ملــت ســرافراز و انقابــی 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  عاقه منــدان  کــه  اســت 
را  کتاب هــا  ایــن  کشــور  عمومی سراســر  کتابخانه هــای 
کتــب یــاد شــده  کننــد. عناویــن  امانــت بگیرنــد و مطالعــه 

ح زیــر اســت: بــه شــر
ترجمــه  و  پارســونز  آنتونــی  نوشــته  ســقوط«  و  »غــرور   *
ــاب  ــناد انق ــز اسـ ــکرانی/ مرک ــینی عس ــادق حس محمدص

اســـامی/ 260 صفحــه
کبــر  ا علــی  تدویــن:  انقــاب«  مســتقیم  »راه   *
منتظــر  والی  فرهنگــی  موسســه  عبداالحدی مقــدم/ 

جلــد دو  )عــج(/ 
و  بچه هــا  بــرای  انقــاب  قصه هــای  »مجموعــه   *
نــادر ابراهیمــی/ ســوره مهــر/ پنــج  نوجوانــان« نوشــته 

ــن  ــا ای ــدی ب ــج جل ــه پن ــن مجموع ــه ای ــلد/ 160 صفح جـ
تــوی خانــه مانــده اســت؟«  اســت: »پــدر چــرا  عناویــن 
»ســحرگاهان  هوایــی«،  »نیــروی  خالــی«،  او  »جــای 
کــن«. صــدا  را  »بــرادرت  و  می شــوند«  اعــدام  همافــران 
از اندیشــه ها و  گزیده هایــی  * »آییــن انقــاب اســامی« 
آرای امــام خمینــی )ره(/موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام 
خمینــی )قــدس ســره( / عــروج/ دو جلــد/ 646 صفحــه
دسترســی ســریع و آســان بــه اندیشــه های امــام خمینــی 

ــا ایــن مجموعــه امــکان پذیــر اســت. )ره( ب
* »نهضــت امــام خمینــی )ره(« نوشــته حمیــد روحانــی/ 
عــروج/ چهــار جلــد. نــگارش تاریــخ نهضــت امــام خمینــی 
)ره( بــا ارایــه شــواهد، اســناد و مــدارک و ارایــه جزییــات 
نهضــت بــرای درک صحیــح از ماهیــت و حقیقــت انقــاب 

ــت. ــدگان اس ــط خوانن اسامی توس
کوشــکی/  * »دربــار بــه روایــت دربــار« نوشــته نظرعلــی 

مرکــز اســناد انقــاب اســامی/ 105 صفحــه

کــه فصــل اول  کتــاب در پنــج فصــل تنظیــم شــده  ایــن 
ح می دهــد. مفاســد اخاقــی محمدرضــا پهلــوی را شــر

* »فلســفه سیاســی آیــت اهلل خامنــه ای« نوشــته محســن 
اســامی/  اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  مهاجرنیــا/ 

صفحــه  532
مجموعه هــای  و  خودنوشــته  ها  بــر  عــاوه  کتــاب  ایــن 
ــه، ســعی در بیــان نظــام  منتشــر شــده از بیانــات معظــم ل
فکری و منظومه منســجم اندیشــه سیاســی ایشــان دارد.
حضــرت  دیدگاه هــای  بــر  مــروری  انقــاب«  »معــارف   *
آیــت اهلل العظمی خامنــه ای پیرامــون انقــاب اســامی/ 

اســامی/ 1049 صفحــه انقــاب 
مقــام  دیدگاه هــای  از  فــراز   400 از  بیــش  کتــاب  ایــن  در 
ع انقــاب اســامی که در طــی  معظــم رهبــری بــا موضــو
و  ســخنرانی ها  دیدارهــا،  در  گذشــته  ســال   20 از  بیــش 
خطبه هــای نمــاز جمعــه بیــان شــده، جمــع آوری و در 

اســت. گرفتــه  قــرار  عاقه منــدان  اختیــار 
جایــگاه  اســامی،  انقــاب  شــناخت  در  کتــاب  اهمیــت 
کشــورهای  و  منطقــه  جغرافیایــی  حــوزه  در  آن  تاثیــر  و 
آینــده  و  حــال  نســل های  از  ایشــان  توقعــات  اســامی و 
گــزارش، »مقطــع رهایــی« پنجــاه  اســت. بــر اســاس ایــن 
ــت  ــاب« اس کت ــد  ــن چن ــه »ای ــتر از مجموع ــن پوس و یکمی
کــه بــا هــدف معرفــی و بهره بــرداری عمــوم مــردم در همــه 
ــور  کش ــر  ــی در سراس ــای فرهنگ ــا و مجموعه ه کتابخانه ه

ــت. ــده اس ــع ش توزی

 این کتاب ها را بخوانید

انقالب اسالمی البه الی سطرها

کیمیــای وطــن: دومیــن نشســت تخیــل خــاق در عرصــه 
اندیشــه و حکمــت اســامی از ســوی مرکز خاقیــت و نوآوری 
شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. مدیــر مرکــز خاقیــت و 
گفــت:  ایــن خبــر  اعــام  بــا  نــوآوری شــهرداری اصفهــان 
نخســتین نشســت بررســی نقــش تخیــل در عرصــه اندیشــه 

و حکــت اســامی با محوریــت شــهر خــاق برگــزار 
شــد و تــاش شــد تــا مباحثــی را پیرامــون عنصــر 
خاقیت و بهره مندی از آن در راســتای رســیدن 
بــه یــک شــهر خاق بررســی کنیم. ایزدخواســتی 
افــزود: بــدون تردیــد شــهروندان یــک شــهر در 
نقــش  شهرشــان  در  خاقیــت  عنصــر  پــرورش 
از  داد:  ادامــه  وی  می کننــد.  ایفــا  مهمــی را 

کــه عنصــر خاقیــت بــه  ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت 
خــودی خــود در افــراد ایجــاد نمی شــود و بــرای بــروز آن بایــد 
کــرد. همچــون ورزشــکاری  بســترهای مناســبی را فراهــم 
کــه قابلیــت و اســتعداد رســیدن بــه قهرمانــی را دارد و بایــد 

ــه ایــن  ــا رفته رفتــه ب تحــت آموزش هــای الزم قــرار بگیــرد ت
مرحلــه دســت یابــد. وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: اینک 
دومیــن نشســت دربــاره ایــن موضــوع بــا حضــور دکتــر حســن 
بلخــاری برگــزار می شــود. وی ادامــه داد: وی نویســنده، 
پژوهشــگر و مــدرس ایرانــی فعــال در زمینــه فلســفه هنــر و 
مدیــر  و  اســتاد  او  اســت.  شــرق  حکمــت 
پردیــس  در  هنــر  عالــی  مطالعاتــی  گــروه 
عضــو  نیــز  و  تهــران  زیبــای  هنرهــای 
هیئــت علمی دانشــگاه تهــران می باشــد. 
ــوان  ــه عن ــاه 1394 ب ــن در آذر م او همچنی
هنــر  رشــته  در  کشــوری  برتــر  پژوهشــگر 
نشســت  اســت  گفتنــی  شــد.  برگزیــده 
اســامی«  حکمــت  و  اندیشــه  عرصــه  در  خــاق  »تخیــل 
کتابخانــه  در تاریــخ 15 بهمــن مــاه از ســاعت 10 صبــح در 
گلدســته برگــزار  بــاغ  مرکــزی اصفهــان، واقــع در خیابــان 

می شــود.

نشست»تخیلخالقدرعرصهاندیشه«برگزارمیشود

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان 
گفــت: نمایشــگاه عروســک های  چهارمحــال و بختیــاری 
انقــاب«  »روایــت  نمایشــگاه  همچنیــن  و  محلــی  بومــی - 
کــودکان و نوجوانــان  کانــون پــرورش فکــری  توســط اداره کل 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری افتتــاح شــد. فــرزاد رحیمی بــا 

کــرد: عروســک های  اعــام ایــن خبــر  اظهــار 
بومــی و محلــی نمــاد فرهنــگ و قومیــت هــر 
منطقــه هســتند و بازتــاب روح لطیــف و حــس 
زیباشناســی مردمــان ایــن ســرزمین هســتند. 
ایــن  برپایــی  بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
علمی پژوهشــی  کارگــروه  یــک  نمایشــگاه 
کارگــروه در  تشــکیل شــد، افــزود: اعضــای ایــن 

یک تاش خســتگی ناپذیر با پژوهش و تحقیق از ســالمندان 
و افــراد فعــال در ایــن زمینــه ایــن عروســک ها گردآوری شــدند. 
رحیمی با بیان اینکه این عروســک ها شــامل ســرگرمی آیینی، 
می باشــند تــرس آور  و  مکتبــی  تــاش،  و  کار   مذهبــی، 

ایــن  از جمــع آوری اطاعــات الزم،  پــس  کــرد:  خاطرنشــان 
عروســک ها کــه در کتــاب چهل قــاف، نیز به ثبت رســیده اند، 
شــامل 52 عــدد هســتند. وی بخــش جنبــی و اثرگــذار ایــن 
نمایشــگاه را آثــار ادبــی، هنــری، فرهنگــی و علمی معرفــی و 
اعــام کــرد: در بخشــی از ایــن نمایشــگاه آثــار رباتیــک کودکانــه 
بــه منظــور افزایــش خاقیــت و انگیــزه کــودکان 
و نوجوانــان بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. 
کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  کل  مدیــر 
جشــنواره  برگــزاری  اســتان،  نوجوانــان  و 
مهم تریــن  جملــه  از  را  انقابــی  ســرودهای 
برنامه هــای ایــن کمیتــه در دهــه فجــر انقــاب 
ــی  ــابقه نقاش ــت: مس ــرد و گف ک ــامی عنوان  اس
کــودک و انقــاب اســامی، جشــن انقــاب ویــژه  بــا عنــوان 
از دیگــر برنامه هــای  انقابــی  گردهمایــی مــادران  بانــوان، 
کــودکان و نوجوانــان در دهــه فجــر   کانــون پــرورش فکــری 

است.

گشایشیافت نمایشگاهعروسکهایبومی-محلیدرشهرکرد

تئاتراصفهان

فرهنگ و هنر پنجشنبه      15 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 85سریال »دودکش 2« جذاب تر خواهد بود ســـــال دوم                ݡسݒ

بــا   - یــک  شــبکه  نــوروزی  ســریال  نویســنده   - نریمانــی  کــوروش   
داشــت خواهــد  جذاب تــری  و  منســجم  قصــه   »2 »دودکــش  اینکــه   بیــان 

کــرد: بــه عنــوان نویســنده بــا همــه امیــدواری ام ســری دوم ایــن   خاطرنشــان 
کار جذابــی بــه بیننــدگان ارایــه  ــا  مجموعــه را می نویســم و تــاش می کنیــم ت
ــاره اینکــه معمــوال ایــن نگرانــی  ــر درب ــردان تئات کارگ دهیــم. ایــن نویســنده و 
کــه ســری دوم ســریال ها موفقیــت ســری اول را نداشــته باشــند  وجــود دارد 

کــه در ســری اول تــا حــدودی مخاطــب را بــه  گفــت: بــه هــر حــال ســریال هایی 
ــرای ســری های بعــدی تمهیــدات دیگــری  خــود جــذب می کننــد، همیشــه ب
برایشــان اندیشــیده می شــود تــا بتواننــد موفق تــر باشــند؛ بــه عنــوان مثــال 
کردیــم، همیــن  کار نــگارش را آغــاز  کــه مــا  بــرای ســریال »پایتخــت 2« زمانــی 
کار حفــظ  کــه فضــای قبلــی  کردیــم  دغدغه هــا را داشــتیم و تمــام تاشــمان را 

ــر اســاس تکه کام هــا  ــا ب ــه اینکــه صرف ــرود، ن ــو ب شــود و ســریال قصه مــدار جل
کــه البتــه بداهه گویــی  و بداهه پردازی هــای بازیگــران پیــش بــرود؛ هــر چنــد 
کمــک می کنــد. وی در همیــن زمینــه ادامــه  کارهــا  بازیگــران همیشــه بــه 
کــه ســریال »پایتخــت 1« بــا موفقیــت بــه پایــان رســید و ســپس  داد: زمانــی 
گرفتــه شــد ســری دوم ایــن مجموعــه ســاخته شــود، مــن بــه همــراه  تصمیــم 
کــه چگونــه خواهــد شــد؛ امــا  آقــای تنابنــده بــه شــدت ایــن دغدغــه را داشــتیم 
کردیــم و  خوشــبختانه بــا هم فکــری هــم، قصه هــای مجــزا و منســجمی پیدا 
خــدا را شــکر »پایتخــت 2« توانســت موفــق پیــش بــرود. تفاوتــی که ســری دوم 
ــی  ــه خاطــر فضــای داســتان نمی شــد خیل ــه ب ک ــود  »پایتخــت« داشــت ایــن ب
وارد طنــز و شــوخی شــد؛ بنابرایــن مــا بــار شــوخی هایمان را روی قصه هایمــان 
کردیــم. در ســری دوم ســریال »دودکــش« هــم احســاس می کنــم مــا بــا  پیــاده 
کــه بــرای »پایتخــت«  یــک قصــه منســجم پیــش می رویــم و امیــدوارم اتفاقــی 
ــه  ــرای »دودکــش 2« هــم بیفتــد. نویســنده »دودکــش 2« در پاســخ ب ــاد ب افت
کــه ایــن مجموعــه همچــون »پایتخــت«  اینکــه آیــا ایــن احتمــال وجــود دارد 
کادر ســازندگان دارد؛  ع بســتگی بــه  کــرد: ایــن موضــو ادامــه دار باشــد، اظهــار 
امــا مــا در ایــن مرحلــه فعــا بــه »دودکــش 2« فکــر می کنیــم. نریمانــی ســپس 
کــرد و توضیــح داد: در ســری دوم  بــه داســتان ســریال »دودکــش 2« اشــاره 
کــه قالی شــویی از همــان پایــان ســری اول مجموعــه تعطیــل  ایــن مجموعــه 
بــرای  دیگــر  قصــه  یــک  و  رفته ایــم  دیگــری  ع  موضــو دنبــال  بــه  مــا  شــد، 
کرده ایــم. در ســری دوم مــا قالی شــویی نداریــم؛ امــا  »دودکــش 2« طراحــی 
کترهــا همچنــان برقــرار اســت و همــان بازیگــران در ســری دوم نیــز  کارا شــغل 
حضــور دارنــد. »دودکــش 2« قــرار اســت در 15 قســمت بــرای نــوروز 95 بــه روی 
کــه یــک ســوم نــگارش »دودکــش 2« بــه  کــرد  آنتــن بــرود. او همچنیــن اعــام 
ــه نیمه هــای نــگارش  ــا ب ــوروزی تقریب ــان رســیده و متــن ایــن مجموعــه ن پای

رســیده اســت.

جامه دران
فیلــم ســینمایی »جامــه دران« ســاخته 
حمیدرضــا قطبــی ایــن روزهــا بــر پــرده 
ســینما نقــش بســته اســت. ایــن فیلــم 
اســت  قصه محــور  کــه  اپیــزودی  ســه 
می شــود.  روایــت  زن  ســه  توســط 
جــذاب  فیلمنامــه  قطبــی،  حمیدرضــا 
را  »جامــه دران«  فیلــم  منســجم  و 
می دانــد.  فیلمــش  ویژگی هــای  از 
چــون  مضامینــی  بــه  »جامــه دران« 
طبقاتــی  و  اجتماعــی  بی عدالتی هــای 
کتمــان حقیقــت  و نقــد رفتــار فــردی و 
ناهیــد  رمان هــای  از  یکــی  براســاس  »جامــه دران«  فیلــم  می پــردازد. 
ــدا  ــت. ابت ــده اس ــاخته ش ــده، س ــته ش ــام نوش ــن ن ــه همی ــه ب ک ــی  طباطبای
هنگامــه  و  توســلی  حاتمی،  هانیــه  لیــا  فروتــن،  محمدرضــا  بــود  قــرار 

کننــد.  بــازی  »جامــه دران«  فیلــم  در  حمیــدزاده 
خالصه فیلم »جامه دران«:

کــه در مراســم ختــم پــدرش بــه  ایــن فیلــم دربــاره زنــی بــه نــام شــیرین اســت 
کشــف می کنــد. روابــط جدیــدی در زندگــی او پــی می بــرد و حقایقــی تــازه را 

نقــش  در  کوثــری  بــاران  شــیرین،  درنقــش  کرامتــی  مهتــاب  بازیگــران: 
ــدی،  ــر اس ــی، افس ــی زمان ــا، مصطف ــش مه لق ــی در نق ــگاه آهنگران ــر، پ گوه

محمــود بهروزیــان، فرزانــه نشــاط خواه، الهــام نامــی

کوروش نریمانی:  

معرفیفیلمسریال»دودکش2«جذابترخواهدبود

اینه قصه ام
کارگردان: امید نیاز

چشم، چشم، دو ابرو
کارگردان: امین کشانی

موش جنگل، شیر تنبل
کارگردان: امید اجاقی

یک دختر، یک سرباز
کارگردان: حسین طوقانی

14 تا  26 بهمن ماه
 تاالر هنر

16 تا 22 بهمن
  تاالر شیخ بهایی

 شاهین شهر

17 تا 22 بهمن 
هنرسرای خورشید

 14 تا 16 بهمن 
در حاشیه جشنواره فیلم فجر سینما فرهنگ فوالدشهر

وش صحت  توسط عکاس ایسنا شکار خنده  های سر

در قاب تصویر

حرفونقل
گفــت:  تولــد«  »جشــن  فیلــم  بازیگــر  نورایــی  علــی رام   -
کــه  بــود  ایــن  فیلــم،  ایــن  در  بــازی ام  دلیــل  مهم تریــن 
گروه هــای تکفیــری  می خواســتم در فیلمی ضــد داعــش و 

کنــم. بــازی 
- کمــال تبریــزی و منوچهــر محمــدی از ســه ســاعت قبــل از 
نمایــش »امــکان مینــا« در پردیــس ملت حضور پیــدا کردند 
کردنــد تــا بــدون  و فیلمشــان را در ســالن وی آی پــی تســت 

کوچک تریــن مشــکلی بــرای مــردم بــه نمایــش درآیــد.
اعمــال  از  انتقــاد  بــا  ســینما  منتقــد  راســتین  شــادمهر   -
برنامه هــای  پخــش  و  تولیــد  در  شــخصی  ســایق 
کــرد: برخــی مدیــران میانــی پشــت  تلویزیونــی، تصریــح 
ارشــد  مدیــران  ایــن  و  می شــوند  پنهــان  تلویزیــون 
باشــند  کســانی  اولیــن  از  بایــد  کــه  هســتند  صداوســیما 
کنــش  وا ســلیقه ها   اعمــال  و  تصمیمــات  ایــن  بــه   کــه 

نشان دهند.
 - سوییســی  گرافیســت  هنرمنــد   - بونــدی  اشــتفان   -
از  نمایشــگاهی  ایــران  در  بــودم  مایــل  بســیار  می گویــد: 
ــاره  مــردم خــوب  کنــم؛ چــون از همکارانــم درب آثــارم برگــزار 
غــذای عالــی، تاریخــی فوق العــاده بــا هــزاران ســال قدمــت 

گرافیــک ایرانــی شــنیده  بــودم. و طراحــان 
- »انتظــار حســین« از مشــهورترین نویســندگان اردوزبــان 

درگذشــت.
روی  بــر  کار  مشــغول  روزهــا  ایــن  کــه  شــاملو  آتوســا   -
موضــوع  بــا  خــود  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــه 
کهــن فارســی بــرای تئاتــر  »ظرفیت هــای اجرایــی متــون 
کودکانــه  کتــاب  تربیتــی نوجــوان« اســت، از نــگارش ســه 

داد. خبــر 
 - محمــد ســلطانی فررییس دفتــر مطالعــات و برنامــه  ریــزی
گفت و گــوی بخــش خبــری ســاعت    رســانه ها  بــا اشــاره بــه 
کــه شــامگاه گذشــته بــا موضــوع نقــد بخش هــای  21بــا وی 
ســازمان  کــه  ادعایــی  بــا  گفــت:  شــد،  انجــام  خبــری 
کــه  کــرده بــود، مــا دچــار خودبــاوری شــدیم  صداوســیما 

اتفــاق نیفتــاد. ایــن  امــا  می خواهــد متحــول شــود؛ 
- دفتــر موســیقی ســازمان صداوســیما ســه قطعــه موســیقی 
ــا مضامیــن انتخاباتــی و انقابــی بــه  رپ، پــاپ و تلفیقــی ب
مناســبت فرارســیدن دهــه فجــر و دو انتخابــات پیــش رو در 
کــرده اســت؛ ایــن قطعــات  اســفند مــاه ســال جــاری تولیــد 
موســیقی در ایــام فجــر و انتخابــات از آنتن هــای صداوســیما 

پخــش می شــوند.
- مصطفــی رحماندوســت شــاعر و نویســنده صاحب نــام 
کنونــی قصــه  گفــت: اوضــاع  کــودک و نوجــوان  ادبیــات 
گذشــته وضــع  کشــور نســبت بــه 10 یــا 15 ســال  گویــی در 

کــرده اســت. خیلــی بهتــری پیــدا 

سخن روز

مدیرانشبکه۲و۳تغییرنمیکنند
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، علــی اصغــر پورمحمــدی  بــه 
معــاون ســیمای رســانه ملــی در پــی شــایعاتی دربــاره 
ــرای  ــرد تصمیمی ب ک ــد  ــه تاکی ــبکه س ــر ش ــتعفای مدی اس
تغییــر مدیــران شــبکه های دو و ســه نداریــم. علی اصغــر 
پورمحمدی معاون ســیمای رســانه ملی در پی شــایعاتی 
کــه دربــاره اســتعفای ســیدغامرضا میرحســینی مدیــر 
اســت،  شــده  مطــرح  رســانه  ها  در  ســیما  ســوم  شــبکه 
آقــای  بازنشســتگی  تــا  ســال  ســه  تــا  دو  هنــوز  گفــت: 
میرحســینی باقی مانده اســت و ســازمان صداوســیما فعا 
تصمیمی برای تغییر میرحســینی مدیر شــبکه ســه ســیما 
و محمدرضــا جعفــری جلــوه مدیر شــبکه دو ســیما نــدارد. 
وی همچنیــن دربــاره اســتعفای مدیــر شــبکه ســه ســیما 
کــرد: آقــای میرحســینی تاکنــون نامــه ای مبنــی  عنــوان 
بــر اســتعفا ارایــه نکــرده اســت. معــاون ســیمای رســانه 
گایــه بعضــی از مدیــران  ملــی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ســازمان بیــان کرد: ســازمان صداوســیما با کمبــود بودجه 
مواجــه اســت و مدیــران بــه دلیــل ایــن شــرایط مالــی 
کــه ان شــاءهلل رفــع شــود. وی در  ناراحتی  هایــی دارنــد 
پایان از بانشســتگی بعضی از مدیران شــبکه  ها و مدیران 

ســتادی ســازمان صداوســیما در نــوروز ۹۵ خبــر داد.

تاکیدبربیطرفیسریال

انتخاباتیتلویزیون
نویســنده ســریال مناســبتی »غیرعلنــی« ویــژه انتخابــات 
یــک  »غیرعلنــی«  اســامی  گفــت:  شــورای  مجلــس 
الگوبــرداری از وضعیــت سیاســی جامعه مــان نیســت و 
از هیــچ حــزب یــا تفکــر خــاص سیاســی در ایــن ســریال 
نویســنده  تراب نــژاد،  حســین  نمی شــود.  طرفــداری 
کــه از 24 بهمــن مــاه روانــه آنتــن  ســریال »غیرعلنــی« 
کافــی  شــبکه دو ســیما می شــود، بــا اشــاره بــه فرصــت 
بــرای نــگارش فیلمنامــه ایــن ســریال 11 قســمتی گفــت: 
بــه  اقــدام  آمــاده  فیلمنامه هــای  بــا  تلویزیــون  اینکــه 
سریال ســازی کنــد، اتفــاق خوبــی اســت. خوشــبختانه در 
رابطــه بــا ســریال »غیرعلنــی« چنیــن فرصتــی فراهــم شــد 
کــه بیــش  و مراحــل پیش تولیــد ســریال زمانــی آغــاز شــد 
از دو ســوم متــن آمــاده بــود. وی افــزود: شــروع تولیــد یــک 
ســریال بــا فیلمنامــه ای آمــاده، جــدا از اینکــه هزینه هــای 
تولیــد را کاهــش می دهــد، باعــث سرعت بخشــی بــه روند 
گــروه می تواننــد رج لوکیشــن بزننــد و  کار هــم می شــود. 
بازیگــران نیــز نســبت بــه نقــش خــود شــناخت کامــل تری 
کــه آن  هــا متاســفانه  پیــدا می کننــد. ایــن در حالــی اســت 
ــا پنــج  ــا چهــار ی ــد ب در یکــی دو ســال اخیــر عــادت کرده ان
قســمت آمــاده از فیلمنامــه جلــوی دوربیــن برونــد. حــال 
گــپ زدن  کامــل متــن ســریال فرصــت  آنکــه آمــاده بــودن 
ــا عوامــل را برایشــان فراهــم  ــاره نقــش و تحلیــل آن ب درب

می کنــد.

اخبار کوتاه

در جشنواره حسنات اتفاق می افتد
جایزهایبهیادزاونقوکاسیان

دبیر اجرایی جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان 
ــژه ای  ــزه وی گفــت: در پنجمیــن جشــنواره حســنات، جای
بــه نــام جایــزه »مهربانــی« بــه یــاد زاون قوکاســیان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. امیرحســین عشــاقی، بــا اشــاره بــه 
نقــش و جایــگاه زاون قوکاســیان در جشــنواره ملــی فیلــم 
کــرد: ایــن هنرمنــد فرهیختــه بــا  کوتــاه حســنات اظهــار 
عنوان دبیر هنری چهار دوره جشــنواره حســنات زحمات 
زیــادی را بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره متحمــل شــد. وی 
بــا بیــان اینکــه زاون همــواره بــه جوانــان اعتمــاد می کــرد و 
مســئوالن جشــنواره حســنات نیز جوانان را ســرمایه اصلی 
ایــن جشــنواره می داننــد، گفــت: برای پنجمین جشــنواره 
حســنات، جایــزه ویــژه ای به نــام جایزه »مهربانــی« به یاد 
گرفتــه شــده اســت. دبیــر اجرایــی  زاون قوکاســیان در نظــر 
ــی  ــان معرف ــاره زم ــنات درب ــی حس ــنواره مل ــن جش پنجمی
هیئــت داوران جشــنواره پنجــم نیــز افــزود: براســاس نظــر 
مسعودشــاهی  مهــدی  نیــز  و  سیاســت گذاری  شــورای 
مشــاور هنــری جشــنواره، در حــال رایزنــی بــا هنرمنــدان 
داوری  در  حضــور  جهــت  کشــور  مطــرح  ســینماگران  و 
ــا نیمــه دوم  کــه اســامی آن ها ت جشــنواره پنجــم هســتیم 

بهمــن مــاه اعــام خواهــد شــد.

برگزاریمسابقه فیلمکوتاه
موبایلیدرکرمان

کوتــاه موبایلــی بــه مناســبت  نخســتین مســابقه فیلــم 
ــان  کرم ــی در  ــم در زندگ ــرد عل کارب ــوع  ــا موض ــر ب ــه فج ده
رییــس  ســلجوقی«،  شــکوه  »آرمــان  می شــود.  برگــزار 
آمــوزش  کل  اداره  علمی آموزشــی  پژوهش هــای  مرکــز 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه نخســتین  و پــرورش اســتان 
کاربــرد علــم در  کوتــاه موبایلــی بــا موضــوع  مســابقه فیلــم 
گفــت: ایــن مســابقه  کرمــان برگــزار می شــود،  زندگــی در 
بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر و بــا هــدف فرهنگ ســازی 
از تکنولوژی هــای جدیــد  اســتفاده صحیــح و مناســب 
ماننــد تلفــن همــراه و تبلــت برنامه ریــزی شــده اســت. وی 
شــکوفایی خاقیــت در بیــن دانــش آمــوزان و فرهنگیــان 
در جهــت ایجــاد راهکارهــای ســازنده در محیــط مدرســه 
ــا اســتفاده از رســانه ســینما را از دیگــر اهــداف  و خانــواده ب
کــرد و افــزود: ایــن مســابقه می توانــد  ایــن مســابقه عنــوان 
ضمــن اســتفاده از ســاده ترین ابــزار بــرای بیــان بزرگ تریــن 
پیام هــا، فرهنــگ تحقیــق و پژوهــش در زمینــه دانــش 
نهادینــه  جوانــان  و  نوجوانــان  میــان  در  را  فنــاوری  و 
کنــد. شــکوه ســلجوقی بــا بیــان اینکــه آخریــن مهلــت 
کــرد: زمــان  ارســال اثــر 25 اســفند 94 اســت، خاطــر نشــان 
کمتــر از 120 ثانیــه  هــر اثــر نبایــد بیــش از 180 ثانیــه یــا 
ــا تبلــت تصویــر بــرداری  باشــد و حتمــا بــا گوشــی همــراه ی
شــده باشــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه داوری آثــار ارســالی 
می شــود،  انجــام  ســینما  هنرمنــدان  و  اســاتید  توســط 
گفــت: دریافــت اثــر از طریــق ارســال بــر روی DVD بــه 
نشــانی دبیرخانــه مســابقه، واقــع درمرکــز پژوهش هــای 
انجــام  تربیــت(  و  تعلیــم  )پژوهشــکده  علمی آموزشــی 
ــد مشــخصات فــردی  کننــدگان بای خواهــد شــد وشــرکت 
خــود )شــامل: نــام و نام خانوادگی، شهرســتان محــل کار/ 
تحصیــل، نــام آموزشــگاه/ اداره/ دانشــگاه، شــماره تلفــن 
کننــد. رییــس  و موضــوع فیلــم( را بــر روی DVD درج  
آمــوزش و  کل  اداره  مرکــز پژوهش هــای علمی آموزشــی 
کرمــان بــا بیــان اینکــه مســابقه در ســه  پــرورش اســتان 
ــزار  ــجویان برگ ــوزان و دانش ــش آم ــان، دان ــطح فرهنگی س
دوم  نیمــه  در  آثــار  داوری  و  انتخــاب  افــزود:  می شــود، 
ــار  فروردیــن مــاه 95 و مراســم اهــدای جوایــز و نمایــش آث
برتــر در نیمــه اول اردیبهشــت مــاه 95 برگــزار می شــود. 
عاقه منــدان می تواننــد جهت کســب اطاعات بیشــتر به 
وب ســایت مرکــز پژوهش هــای علمی و آموزشــی بــه آدرس 
www.asrkerman.ir مراجعــه یــا بــا شــماره تلفن هــای 

کننــد. تمــاس حاصــل  32265913 و 32230457 

برگزارینمایشگاهکتابیزد
بهصورتبینالمللی

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان یــزد از برگــزاری 
گفــت:  کتــاب در یــزد خبــر داد و  نمایشــگاه بین المللــی 
کتــاب یــزد امســال بــا حضــور 60 نماینــده از  نمایشــگاه 
ــن«  ــی غیاثی ندوش ــود. »عل ــزار می ش ــی برگ ــران خارج ناش
ــا  ــه ب ک ــروه فرهنگــی و اجتماعــی اســتان  کارگ در نشســت 
حضــور اســتاندار یــزد برگــزار شــد، بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
کتــاب یــزد 10 اســفندماه بــه مــدت یــک هفتــه  نمایشــگاه 
برگــزار می شــود. وی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه در 
محــل دایمی نمایشــگاه های یــزد در مســاحتی بالــغ بــر 
کــرد: در  هفت هــزار متــر مربــع برپــا خواهــد شــد، تصریــح 
کــه  ایــن نمایشــگاه، تــدارک 320 غرفــه پیش بینــی شــده 
نســبت بــه ســال گذشــته 55 غرفــه افزایــش یافتــه اســت. 
وی بــه شــرکت 500 ناشــر داخلــی و 60 نماینــده ناشــران 
کــرد و افــزود: 20  کتــاب یــزد اشــاره  خارجــی در نمایشــگاه 
کتــاب یــزد حضــوری فعــال  ناشــر یــزدی در نمایشــگاه 
ــزد امســال  ــر کل ارشــاد ی گفتــه  مدی ــه  خواهنــد داشــت. ب
تخفیــف  بــا  ناشــران  ســوی  از  کتــاب  عنــوان  هــزار   50 
از  ارایــه می شــود. وی همچنیــن ادامــه داد:  40 درصــد 
ســوی ناشــران خارجــی تــدارک بیــش از 13 هــزار و 500 
کتــاب پیش بینــی شــده اســت. غیاثی ندوشــن  عنــوان 
گفــت: برنامــه جنبــی متنوعــی هــم امســال برنامه ریــزی 
کتــاب کــه مهم تریــن آن هــا جلســات نقــد   شــده اســت 
کــودکان  ــا محوریــت  کتــاب حــال مشــکات اجتماعــی ب
کار، شــاهنامه خوانی، کارگاه هــای آموزشــی و غیــره اســت.

اخبار کوتاه



کبد شما هستم  من 

می خواهــم  و  هســتم  شــما  کبــد  مــن 
دوســتتان  خیلــی  بگویــم  شــما  بــه 
کــه ایــن 9 روش را مــد نظــر داشــته  دارم، بــه شــرطی 

باشــید.
 مــن آهــن، ویتامین هــا و ســایر مــواد معدنــی مــورد 
نیــاز شــما را ذخیــره می کنــم؛ بــدون مــن شــما نیرویــی 

نخواهید داشــت.
بــرای هضــم غــذا الزم  کــه  را  مــاده تلخــی   مــن 
کمتریــن زمــان  داریــد، تولیــد می کنــم؛ بــدون مــن در 

می شــوید. نابــود 
مــن  خــورد  بــه  ســمی  کــه  شــیمیایی  مــواد   
کــه تجویــز  می دهیــد، مثــل داروهــا را - چــه آن هــا 
کــه خــود تجویــز می کنیــد و  شــده اند وچــه آن هایــی 
می خریــد -ســم زدایــی می کنــم. بــدون مــن عــادات 

کشــت. بــد، شــما را خواهــد 
را  چربــی(  و  گلوکــز  )کربوهیدرات  هــا،  قنــد  مــن   
مثــل یــک باتــری در خــودم ذخیــره می کنــم تــا وقتــی 
کردیــد، در اختیارتــان قــرار دهــم؛  بــه آن هــا نیــاز پیــدا 
ــا  کم ــت  ــما را در حال ــد، ش ــدید قن ــت ش ــن اف ــدون م ب

ــرد. فروخواهــد ب
بیاییــد دنیــا  بــه  اینکــه  از  قبــل  حتــی   
درمــی آورد  گــردش  بــه  را  شــما  زندگــی  کــه   خونــی 
نخواهیــد  وجــود  اصــا  مــن  بــدون   می ســاختم؛ 

داشت.
کــه بــرای رشــد و زندگــی   مــن پروتئین هایــی را 
نمی توانیــد  مــن  بــدون  می ســازم؛  داریــد،  نیــاز 

کنیــد. رشــد  درســت 
گــزوز  ا هــوا،  طریــق  از  را  کــه  ســمومی  مــن   
می کنیــد  تنفــس  شــیمیایی  مــواد  و  اتومبیل هــا 
بــدون وجــود مــن، آلوده کننده هــا شــما  می زدایــم. 

می کننــد. نابــود  را 
خــون  شــدن  لختــه  بــرای  را  الزم  کتــور  فا مــن   
خــود  دســت  اتفاقــی  طــور  بــه  وقتــی  و  می ســازم 
مــن  گــر  ا مــی آورم.  بنــد  را  خونریــزی  می بریــد،  را 
کــه مــی رود  شــما  بــدن  از  خــون  آنقــدر   نباشــم 

 می میرید.
میکروب هایــی  تمامــی   مقابــل  در  شــما  از  مــن   
می کنــم.  دفــاع  می شــوند،  وارد  بــدن  بــه  کــه 
آنفلوآنــزا  ویــروس  ســرماخوردگی،  میکروب هــای 
نابــود  را  مضــر  ذره بینــی  موجــود  ع  هرنــو و 
بــرای  آســانی  هــدف  شــما  مــن  بــدون  می کنــم؛ 
بشــر  بــرای  شناخته شــده  عفونــت  ع  نــو  هــر 

هستید.
مــن شــما را اینقــدر دوســت مــی دارم. امــا شــما 

چقــدر مــرا دوســت داری
مــرا  چگونــه  بگویــم  شــما  بــه  بدهیــد  اجــازه 
مقابــل  در  خودتــان  کبــد  مراقــب  بداریــد؛  دوســت 
داروهــا باشــید؛ تمــام آن هــا مــواد شــیمیایی دارنــد 
آن هــا  از  پزشــک  تجویــز  بــدون  شــما  وقتــی  و 
ســمی   مــاده ای  می توانیــد  می کنیــد،  اســتفاده 
صدمــه  مــن  بــه  ســختی  بــه  کــه  آوریــد  وجــود  بــه 
و  می شــوم  زخمــی   آســانی  بــه  مــن  می کنــد.  وارد 
همیشــگی  دارنــد،  نــام  ســیروز  کــه  زخم هــا   ایــن 

هستند.
شــیمیایی  مــواد  ایــن  اســت.  الزم  گاهــی  دارو 
کبــد شــما را آزار دهنــد. پــس  می تواننــد بــه ســختی 
داشــته  یــاد  بــه  و  باشــید  اســپری  ها  انــواع  مراقــب 
تنفــس  آنچــه  ســم زدایی  مســئول  مــن  باشــید 

هســتم. می کنیــد، 
ک کننــده اســتفاده می کنیــد   پــس وقتــی از مــواد پا
عــوض  پیوســته  اتــاق  هــوای  کــه  باشــید  مراقــب 
ایــن  کنیــد.  اســتفاده  ماســک  یــک   از  و  شــود 
خوشــبوکننده ها،  حشــره کش  ها،  دربــاره  مســئله 
ــدق  ــز ص ــیمیایی نی ــواد ش ــایر م ــا و س ــپری رنگ ه اس
می کنیــد، تنفــس  کــه  چیــزی  مراقــب   می کنــد. 

 باشید.
پیــدا  تمــاس  شــما  پوســت  بــا  کــه  چیــزی  مراقــب 
حشــره کش  هایی  از  دســته  آن  باشــید.  می کنــد، 
تنهــا  نــه  می پاشــید،  درختــان  یــا  گیاهــان  بــه  کــه 
می کشــند  بیاورنــد،  گیــر  کــه  را  حشــره ای  ع  هرنــو
بــدن شــما را هــم نابــود  بلکــه ســلول های پوســت 

 . می کننــد
مــواد  هــم  آن هــا  کــه  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه 
حشــره  درمعــرض  هــرگاه  هســتند.  شــیمیایی 
ــا خــود مبــادرت بــه سمپاشــی  گرفتیــد ی کش  هــا قــرار 
دســتکش های  بــا  را  دســتتان  پوســت  می کنیــد، 
کاه وماســک  آســتین بلنــد و ســر وصــورت خــود را بــا 

 بپوشانید.
لحظه هــای  آخریــن  بــه  کــه  تاوقتــی  مــن  اخطــار: 
کــه  زندگــی خــود نرســیده ام، بــه شــما خبــر نمی دهــم 

دچــار مشــکل هســتم.
 بــه یــاد داشــته باشــید مــن شــکایت بکــن نیســتم. 
و  داروهــا  بــا  مــن  بــه  اضافــی  بــار  آوردن  وارد 
ایــن  کنــد.  نابــود  مــرا  می توانــد  مضــر  مــواد  ســایر 
شــما  بــه  کــه  باشــد  اخطــاری  تنهــا  اســت   ممکــن 

می شود.
گــر بــه   لطفــا بــا مراجعــه بــه پزشــک اجــازه دهیــد ا
چیــزی مشــکوک شــد، از طریــق ســی. تــی. اســکن 
پــی بــه مشــکل ببرنــد و زندگــی مــن و شــمارا نجــات 
دهنــد. دوســت خامــوش شــما و دوســتدار همیشــگی 

کبــد. شــما 

ورزش و سالمت 

 در روز پایانی هفته هیجدهم 
مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس

    جدال دلهره آور پرسپولیس و 

سپاهان، مساوی تمام شد!
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گر بیش از 70 هزارنفر ورزشگاه آزادی تهران، تماشا
 کادر داوری: بیــژن حیــدری، محمدرضــا منصــوری

بابک داوری وغامرضا جباری
لوســیانو   ،)10 )دقیقــه  موســایف  فوزیــل  گل  هــا: 
پریــرا )دقیقــه 65(، بــاری ســپاهان ،  علــی علیپــور 
کامیابی نیــا )دقیقــه 73( بــرای  کمــال  )دقیقــه 49( و 

پرســپولیس
حاتمــی  از  بابــک  و  مســلمان  محســن  اخطــار: 
کریمــی  از  علــی  و  پریــرا  لوســیانو  پرســپولیس، 

. ن ها ســپا
اخراج: لئوناردو پادوانی )دقیقه 77( از سپاهان .

کرمــی  عبــداهلل  احمــدی،  رحمــان  ســپاهان:   
دقیقــه  )از  نویدکیــا  محــرم  پادوانــی،  لئونــاردو 
)از  خلعتبــری  محمدرضــا  ســنیاوایبریچیچ(،   65
)از  پریــرا  لوســیانو  منوچهــری(،  امیــن   73 دقیقــه 
وریــا  گردانــی،  حبیــب  احمــدی(،  علــی  دقیقــه78 
رســول و  موســایف  فوزیــل  کریمــی ،  علــی   غفــوری 

 نویدکیا.
 سرمربی: ایگور استیماچ .

بابــک  الکســاندرلوبانف،  تهــران:  پرســپولیس 
نورمحمــدی علیرضــا  بنگــر،  محســن   حاتمــی، 
محســن  کامیابی نیــا،  کمــال  رضاییــان،  رامیــن 
میــاد   70 دقیقــه  )از  فرشــاداحمدزاده  مســلمان، 
کمندانــی(، مهــدی طارمــی، امیــد عالیشــاه، احمــد 

علیپــور(. علــی   46 دقیقــه  )از  نوراللهــی 
 سر مربی: برانکو ایوانکو ویچ

و  ســپاهان  فــوالد  تیــم  دو  دیــدار  بــازی:  ح  شــر
مربــی  دو  تقابــل  حقیقــت  در  تهــران  پرســپولیس 
بــه  اســتیماچ  ایگــور  و  ایوانکوویــچ  برانکــو  کــروات، 
از  قبــل  برانکــو در نشســت خبــری  شــمار می رفــت؛ 
بــازی اظهــار داشــته بــود در زمیــن بــازی رفاقتــی بــا 

نــدارد! اســتیماچ 
کلــی شــور و هیجــان بازی  هــای روز پایانــی  بــه طــور 
بــود؛  هفته  هــا  ســایر   از  بیــش  هیجدهــم،  هفتــه 
ذوب آهــن  بــا  تهــران  اســتقال  بــازی   دو  به ویــژه 
کــه  اصفهــان و فــوالد ســپاهان بــا پرســپولیس تهــران 
از حساســیت ویــژه ای برخــوردار بــود؛ بــازی دو تیــم 
و  هیجان انگیــز  روزی  بــه  ســپاهان  و  پرســپولیس 
درعین حــال دلهــره آور بــرای قرمزپوشــان پرســپولیس 
کــه بــوی  بــا زردپوشــان اصفهانــی بــدل شــده بــود 
انتقــام و جبــران باخت ســنگین 4 بر  1 پرسپولیســی  ها 
مشــام  بــه  آن  از  کامــا  فوالدشــهر،  ورزشــگاه   در 

می رسید.  
ــازی، باعــث  ــگان ب ایــن حساســیت  ها و تماشــای رای
گر،مشــتاقانه در  شــده بــود تــا بیــش از 70 هــزار تماشا
ورزشــگاه حضــور پیــدا بکننــد و یکپارچــه بــه تشــویق 

بپردازنــد.
بــدون  اســتیماچ  ایگــور  گردان  شــا حــال  ایــن  بــا   
هــراس از نــام پرســپولیس و حضــور 70هــزار نفــری 
خونســردی  و  آرامــش  درنهایــت  هوادارانــش، 
نویدکیــا محــرم  عالــی  مدیریــت  بــا  را   بــازی 
کردنــد  آغــاز  خــود  بادرایــت  و  باتجربــه  کاپیتــان  
فوزیــل  ســر  ضربــه  بــا  دقیقــه   10 از  کمتــر   در  و 
کردنــد  موســایف برتــری خــود را بــه میزبــان دیکتــه 
رختکــن بــه  تیــم  دو   0 بــر   1 نتیجــه  همیــن  بــا   و 

 رفتند.
ــا  ــو ب ــت و برانک ــرق داش ــت ف ــه دوم وضعی ــا در نیم ام
تعـــویض طایــی  یــک  بــا  را  تیــم  تفکــرات دیگــری 
بــه میــدان فرســتاد؛ احمــد نورالهــی   هافبــک دفاعــی 
وی  جایگزیــن  را  علیپــور  علــی  و  کشــید  بیــرون  را 
رســیدن  ثمــر  بــه  تعویــض  ایــن  حاصــل  کــه  کــرد 
کــه  بــود  دوم  نیمــه  چهــار  دقیقــه  در  تســاوی  گل 
دســت بــه  علیپــور  مهارنشــدنی  ســر  ضربــه   بــا 

 آمد.
کــه تــا حــدودی محتاطانــه بــازی نیمــه   ســپاهانی  ها 
زودهنــگام  گل  از  پــس  بودنــد،  کــرده  آغــاز  را  دوم 
و  افزودنــد   زمیــن  کناره  هــای  از  خــود  حمــات  بــر 
دروازه  بــر  را  زیــادی  فشــار  تهاجمی خــود  بــازی  بــا 
گل هــم داشــتند؛  کــه موقعیــت  پرســپولیس آوردنــد 
اوســنیا  آمــدن  و  عالــی  تعویــض  یــک  بــا  اینکــه  تــا 
پــاس  روی  دقیقــه  یــک  از  کمتــر  در  دایبرمیچیــچ 
پریــرا  لوســیانو  وارد،  تــازه  بازیکــن  همیــن  طایــی 
ــرای  ــود ب ــق خ ــای دقی ــل پ ــا بغ ــه ب ــه جریم در محوط
بــاردوم ســپاهان را پیــش انداخــت؛ تصمیــم ایگــور 
کشــیدن محمدرضــا خلعتبــری،  ــا بیــرون  اســتیماچ ب
کامیابی نیــا  در دقیقــه 73 اشــتباه بــود و باعــث شــد تــا 
ــر اســتفاده  کث ــوی دروازه احمــدی حــد ا ازشــلوغی جل
را ببــرد و بــا یــک ضربــه محکــم، تــوپ را بــه طــاق 
 دروازه ســپاهان بکوبــد و نتیجــه را 2 بــر2 مســاوی

کند!  
 85 دقیقــه  در  پرســپولیس  روحیه گرفتــه  تیــم   
گل  می توانســت  عالیشــاه  ســهمگین  شــوت  بــا 
تــوپ  کــه  برســاند  ثمــر  بــه  هــم  را  خــود  برتــری 
و  رفــت  بیــرون  بــه  دروازه  بــاالی  از  زوزه کشــان 
پرســپولیس هــواداران  و  فنــی  کادر  نهــاد  از   آه 
گر  تماشــا و  زیبــا  بســیار  بــازی  ایــن  و  برخاســت   
پایــان  بــه  )مســاوی(  نتیجــه  همیــن  بــا   پســند 

رسید. 

پرسپولیس و سپاهان 

کیمیای وطن:
کارگــران  کاراتــه  پیشکســوتان  قهرمانــی  مســابقات 
دو  در  فجــر،  دهــه  گرامیداشــت  اصفهــان،  اســتان 
شــد  برگــزار  ســنی  رده  ســه  در  کاتــا  و  کومیتــه  رشــته  

فنــاوری  و  اطاعــات  تیــم  قهرمانــی  بــا  و 
کار  بــه  ن  اصفهــا  شــهرداری  انفورماتیــک 

داد. پایــان  خــود 
کــه در ســه رده 35 تــا 43  در ایــن مســابقات 
حضــور  بــا  بــاال،  بــه  ســال   50 و   50 تــا   43
ــازمان   ــت س ــوتان و حمای ــری پیشکس کث حدا
اجــرا  مــورد  بــه  اصفهــان  شــهرداری  فــاوا 

کاتــا،  و  کومیتــه  رشــته  امتیــازات  ع  درآمــد، درمجمــو
تیم هــای اطاعــات و فنــاوری شــهرداری اصفهــان بــا 
بــه عنــوان  بــه دســت آورد،  کــه  بیشــترین امتیازاتــی 
آهــن اصفهــان دوم  کــرد؛ ذوب  قهرمانــی دســت پیدا

گرفــت. قــرار  فــوالد مبارکــه در جایــگاه ســوم  شــد و 
شــیرانی  جــواد  حضــور  بــا  اختتامیــه،  مراســم  در   
ورزش  امــور  اداره  رییــس  و  هیئــت  سرپرســت 
نیلفروشــان، مدیــر  اســتاد  اســتان اصفهــان،  کارگــران 
و  بهشــتی  شــهید  باشــگاه  عامــل 
مهنــدس  کاراتــه،  پیشکســوت 
ســازمان  عامــل  مدیــر  حیدریــان، 
شــهرداری  فنــاوری  و  اطاعــات 
خراطــی  زمانــی،  اســتاد  اصفهــان، 
کارگــران باشــگاه  معــاون   شــاطری، 

ــه  کارات ــده  ــان ارزن ــی، قهرم ــزاد روح به
و  مســابقات  )جــدول  مســابقات  هماهنگ کننــده  و 
فعــال  مســئول  روحــی  محمدرضــا  اســتاد  و  داوران( 
جوایــز،  اصفهــان،  اســتان  کارگــران  کاراتــه  انجمــن 
شــد.  اهــدا  برتــر  تیم هــای  قهرمانــی  احــکام  و  مــدال 

کارگران استان اصفهان: کاراته  در مسابقات قهرمانی پیشکسوتان 

 اطالعات وفناوری انفورماتیک شهرداری، قهرمان شد

 بیــت اهلل رضایــی در خصــوص شکســت 1 بــر 0 ســایپا 
گفــت:  برتــر  لیــگ  هجدهــم  هفتــه  در  پدیــده  مقابــل 
کــه  می گویــم  تبریــک  پدیــده  تیــم  بــه  را  بــرد  »ایــن 
عملکــرد خیلــی بهتــری نســبت بــه مــا داشــت. بازیکنــان 

خودشــان  اندازه هــای  و  حــد  در  مــا 
در  شــنبه  روز  اســت  قــرار  و  نبودنــد 
دالیــل  باشــگاه،  فنــی  کمیتــه  جلســه 
کنیــم. در روزی  ایــن باخــت را بررســی 
بــازی  مــا  نفــع  بــه  مدعیــان  همــه  کــه 
کردنــد مــا نتوانســتیم بــازی را ببریــم.« 
نکونــام  نبــود  اینکــه  درخصــوص  وی 

چقــدر در ایــن شکســت تاثیرگــذار بــود، اظهــار داشــت: 
»نکونــام، نقــش پــدر را در تیــم بــازی می کــرد. در واقــع در 
ــرد.  ــان بازی هــا، او تیــم را رهبــری و مدیریــت می ک جری
کــه جــای خالــی  هــدف مــا از جــذب تیموریــان ایــن بــود 

ــاره  ــن درب ــا 3 بهم ــخ 2 ی ــا در تاری ــم. م کنی ــر  ــام را پ نکون
تعییــن تکلیــف محرومیــت آنــدو بــه ســازمان لیــگ نامــه 
ــا  کــه ناخوان ــا یــک فکــس  زدیــم و آن هــا روز 12 بهمــن ب
بــود، محرومیــت آنــدو را در بــازی بــا پدیــده بــه مــا اعــام 

کردنــد.«
 مدیــر عامــل باشــگاه ســایپا گفــت: »بــه مــدت 
ــا رییــس  ــاط ب ــراری ارتب ــال برق ــه دنب 10 روز ب
ســازمان لیــگ بــودم؛ امــا آن هــا هــر بــار بــه مــن 
گــر  اعــام می کردنــد، وی در جلســه اســت. ا
کــه مدیــر عامــل یــک باشــگاه هســتم،  مــن 
کســی  چــه  کنــم،  صحبــت  تــاج  بــا  نتوانــم 
کار را انجــام دهــد؟ ایــن درحالــی اســت  می توانــد ایــن 
از  پــول  پرداخــت  بــه  نیــاز  کــه  مراسمی باشــد  گــر  ا کــه 
ســوی باشــگاه ها باشــد، همــه آقایــان پاســخگو هســتند 

کــرد.« و راحــت می تــوان بــه آن هــا دسترســی پیــدا 

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!پنج شنبه      15 بهمن ماه 139۴
جدال تماشایی ذوب آهن و استقالل گل نداشت ـــمـــاره 85  ســـــال دوم                ݡسݒ

ســابقش  تیــم  نایخمــن  مقابــل  آلکمــار  بــازی  در  جهانبخــش  علیرضــا   
برخــورد بســیار شــدیدی بــا بازیکــن حریــف داشــت و همــه نگرانــش شــدند. 
ــاره آن  ــازی تعویــض شــد. جهانبخــش درب او دقایقــی بعــد هــم از زمیــن ب
کــه می خواســتم از بازیکــن  صحنــه می گویــد: »در دقیقــه 69 بــازی بــود 
روبه رویــم رد شــوم؛ همــان لحظــه او بــا شــانه و آرنــج ضربــه خیلــی ســختی 
به پیشــانی و ســرم وارد کرد. دچار ســرگیجه شــدم و ســردرد نســبتا شــدیدی 
کنــد.« کــه از زمیــن بــازی تعویضــم  هــم داشــتم. ســرمربی هــم صــاح دیــد 
کــم بخوابــی؛ چــون یکــی از  کــه بایــد  گفــت   او ادامــه می دهــد: »دکتــر تیــم 
کــه شــاید حتــی ضربــه مغــزی شــده باشــم. ولــی خــدا  حدســیات ایــن بــود 
کار بــه ســیتی اســکن نکشــید و پــس از چکاپ  هــا مشــخص شــد  را شــکر 

اتفاقــی نیفتــاده اســت.«
جهانبخــش همچنیــن دربــاره حضــور در رده هجدهــم 100 بازیکــن برتــر 
کنــم. قطعــا چنیــن  را بیشــتر  بایــد تاشــم  آســیا می گویــد: »ایــن یعنــی 
کارم خواهــد داشــت. خوشــحالم  کیفــی تاثیــر زیــادی بــر  عنوانــی از نظــر 
کــه دوســتان خــوب مثــل ســردار و طارمی هــم در ایــن رده بنــدی هســتند 
 و بــه آن هــا تبریــک می گویــم. همین طــور بــه دیگــر بازیکنــان ایرانــی.«

خبرآناین

نگرانی پزشکان از احتمال ضربه مغزی شدن 
ستاره تیم ملی فوتبال!

سرویس  ورزشی
اصغر قلندری

 استقال تهران 0 -    ذوب آهن 0
گر  ورزشــگاه شــهدای فــوالد شــهر ، تماشــا

7 هــزار نفــر
حاج بابایــی؛  شــاهین  داوری:  کادر 
ســعید  و  ابوالفضلــی  محمدرضــا 
روح اهلل  چهــارم:  داور  علی نژادیــان؛ 

یفی شــر
ناظر داوری: ابراهیم میرزایی.

هاشــم  اســتقال؛    از  رحمتــی  ســیدمهدی  و  حاج محمــدی  امیــن  اخطارهــا: 
امیــن  هرایرمگویــان،  رحمتــی،  ســیدمهدی  آهــن.  ذوب  از  بیــک زاده 
اســماعیلی   فرشــید  فخرالدینــی،  میــاد  مجیــدی،  میثــم  حاج محمــدی، 
)ازدقیقــه 85 بهنــام بــرزای(، امیــد ابراهیمــی، روزبــه چشــمی، جابــر انصــاری 
ــه  ــهباززاده )از دقیق ــجاد ش ــی(، س ــدی مؤمن ــه 66 مه ــی  )از دقیق کریم ــن  محس

اســتقال.  از  پروتیــچ(   90
سرمربی: پرویزمظلومی.

ذوب آهــن: محمدرشــید مظاهــری، دانیــال اســماعیلی فر، محمــد نژادمهــدی، 
مهدی پــور مهــدی  حدادی فــر،  قاســم  بیــک زاده،  محمــدی،   هاشــم     هــادی 

مهــدی  آیویــل(،  رکــو  مــا   87 دقیقــه  )از  پهلــوان  احســان  تبریــزی،  مرتضــی 
کاوه رضایــی )از دقیقــه 84 مســعود  رجــب زاده )از دقیقــه 78 رضــا شــکاری(، 

حســن زاده(
گل محمدی سرمربی: یحیی 

ح بــازی: در روز پایانــی هفتــه هیجدهــم لیــگ برتــر فوتبــال ایــران )جــام  شــر
گل نداشــت  و تیــم ذوب آهــن  ــازی جــذاب و زیبــای دو تیــم  خلیــج فــارس(، ب
گل، متوقــف مانــد تــا رونــد شکســت ناپذیری یحیــی  بــا ایــن  تســاوی بــدون 
گل محمــدی همچنــان تــداوم داشــته  باشــد! ذوب آهــن در ایــن دیــدار  بــا چهــره 
)ولیــد  یعنــی  بــود؛  گذاشــته  میــدان  بــه  پــای  کامــا متفــا وت و دگرگون شــده 
اســماعیل و علــی همــام( را از ترکیــب خــود جــدا و   هاشــم بیــک زاده و دا نیــال 
کــرده بــود. بــا ایــن تغییــرات از  اســماعیلی فر را جایگــزی ایــن دو بازیکــن لبنانــی 
کناره هــای ســمت  ابتــدا، بــازی تهاجمی تــری را در دســتورکار قــرار داده بــود و از 
کاوه رضایــی  قــدری  گــر ضربه هــای  راســت بــر دروازه اســتقال یــورش می بــرد؛ ا
ــرد؛  ــدا می ک ــت پی گل دس ــه  ــازی ب ــن ب ــق آغازی ــود، در دقای ــده ب ــر زده ش دقیق ت
کــرد و در  امــا بــا بدشانســی ضربــه  اول بــا تیــر عمــودی دروازه اســتقال اصابــت 
گل محمــدی از  گردان  کــرد. شــا برگشــت ضربــه  محکــم وی تــوپ را راهــی اوت 
کــه نتوانســتند بهــره ببرنــد. در  ایــن موقعیت هــای اســتثنایی فــراوان داشــتند 
ــی  ــه عبارت ــی! ب گلزن ــه جــز  ــد ب کردن کاری  گفــت ذوبی  آهنی هــا همــه  ــد  ــع بای واق
البتــه آبی پوشــان اســتقال  نتوانســتند از امتیــاز میزبانــی بهــره الزم را ببرنــد. 
گــر بخــت بــا آن هــا یــار می شــد، در  کمــی از ذوبی  آهنی هــا نداشــتند؛ ا هــم دســت 
کنــش بــه  گل می رســیدند؛ وا گلزنــی، بــه  دقیقــه 66 در جدی تریــن موقعیــت 
ــی دروازه  ــتاد و ناج ــر فرس کرن ــه  ــوپ را ب ــی ت ــی عال ــا جهش ــه ب ک ــری  ــع مظاه موق
بــه  تعویض هــای  گرفــت.  آن هــا  از  را  طایــی  فرصــت  ایــن  شــد،  آهــن  ذوب 
ــب  ــه ترکی ــن زاده ب ــعود حس ــکاری و مس ــا ش ــتن رض ــدی و پیوس گل محم ــع  موق
بــازی ســرعت بیشــتری بخشــید و آن را جذاب تــر  ایــن  بــه  تیــم ذوب آهــن، 
گل )تســاوی( بــه پایــان  کــرد. امــا ســرانجام بــازی پایاپــای ایــن دو تیــم، بــدون 
کــه در نبردهــای فیزیکــی، اســتقالی ها موفق تــر عمــل  رســید. الزم بــه ذکــر اســت 

می کردند.

در هفته هیجدهم لیگ برترفوتبال )جام خلیج فارس(

گل نداشت! جدال تماشایی ذوب آهن و استقالل 

تصویر ورزشی امروز

 نیمار با یک لشکر وکیل
 در دادگاه 

رشــته  در  برزیــل   2016 المپیــک  ســهمیه  دارنــده   
گفــت: رهبــر معظــم انقــاب بهتریــن حامــی   ــدازی  تیران

اســت. زنــان  ورزش 
جریــان  در  اخیــر  روزهــای  در  کــه  خدمتــی«  »نجمــه 
رقابت  هــای تیرانــدازی قهرمانــی هنــد در بخــش بانــوان 
توانســت مــدال طــای رشــته تفنــگ بــادی 10 متــر را 
گفــت: ایــن  ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گفت وگ کنــد، در  کســب 
مــدال را بــه پــاس حمایت  هــای رهبــرم از ورزش زنــان و 
کشــور  ــف  ــان در عرصه  هــای مختل ــاور توانایی  هــای آن ب

به ویــژه ورزش، بــه ایشــان اهــدا می کنــم.
نشــان دادنــد  تیرانــداز  زنــان  افــزود: خوشــبختانه  وی 
کشــور  ورزش  مســئوالن  و  دولــت  حمایــت  صــورت  در 
را  مختلــف  میدان  هــای  در  قدرتمنــد  حضــور  توانایــی 
کشــور  بــا حمایــت بیشــتر مســئوالن  دارنــد و امیــدوارم 
کشــورمان کســب  بتوانیــم چندیــن مــدال المپیــک بــرای 
کــه در مســابقات  کشــورمان  کنیــم. ایــن تیرانــداز جــوان 
مــدال  کســب  بــا  آذربایجــان  تیرانــدازی  جهانــی  جــام 
را  ریــو  المپیــک 2016  ســهمیه  توانســت  برنــز جهــان، 
تیرانــدازی  فدراســیون  متاســفانه  گفــت:  کنــد،  کســب 
ــار و ســختی  ــود اعتب کمب ــه  ــادی، از جمل ــا مشــکات زی ب
ــه  ــدازان مواج ــرای تیران ــات ب ــنگ و امکان ــن فش در تامی
ورزش  وزارت  توســط  ع  موضــو ایــن  امیــدوارم  و  اســت 

ــد  ــیون بتوان ــا فدراس ــرد ت گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــان م و جوان
بــرای  را  خارجــی  و  داخلــی  اردوهــای  برنامه  هــای 
کنــد. ــزار  ــی و منظــم برگ ــه خوب ــی ب آماده ســازی تیــم مل
 2014 آســیایی   بازی  هــای  طــای  مــدال  دارنــده 
ــدازی  ــای تیران ــطح رقابت  ه ــی، س ــره جنوب ک ــون  اینچئ
قهرمانــی آســیا - انتخابــی المپیــک برزیــل را در هنــد 
کــه  کشــورهایی  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  بــاال  بســیار 
بــا  المپیــک نشــده بودنــد،  کســب ســهمیه  بــه  موفــق 
ــا  ــد ت کردن ــاد در ایــن رقابت  هــا شــرکت   آمادگــی بســیار زی

28 سهمیه باقی مانده این قاره را به دست آورند.
وی ادامــه داد: تیــم ملــی ایــران بــا وجــود مشــکات مالــی 
زیــاد، توانســت حضــور پرقدرتــی را در ایــن رقابت  هــا بــه 
نمایــش بگــذارد و در برخــی مــواد و رشــته  ها، تیرانــدازان 
کســب ســهمیه  ایرانــی بــا چنــد صــدم اختــاف شــانس 
شــدن  فراهــم  بــا  امیــدوارم  کــه  دادنــد  دســت  از  را 
امکانــات بیشــتر بــرای تیرانــدازان در المپیــک بعــدی 
ــوش  ــدازان ملی پ ــور تیران ــی« حض ــود. »خدمت ــران ش جب
را در هنــد تجربــه بســیار خوبــی بــرای آنــان دانســت و 
افــزود: بهترین  هــای رشــته تیرانــدازی در جهــان از آســیا 
کــرد تــا مــا  کمــک  کنــار ایــن افــراد  هســتند و رقابــت در 
بــا تجربــه ای بــه مراتــب بیشــتر ،راهــی المپیــک شــویم.

ــه  ــان 2014 ادام ــک جوان ــدازی المپی ــان تیران ــن قهرم ای

را  مســئوالن  مــادی  حمایــت  فقــط  تیرانــدازان  داد: 
کشــور  نمی خواهنــد؛ زیــرا مــا دوســت داریــم مســئوالن 
از نزدیــک تــاش و تمریــن ملی پوشــان، به ویــژه زنــان 
ع روحیــه و انگیــزه آنــان  تیرانــداز را ببیننــد و ایــن موضــو

افزایــش خواهــد داد. باورنکردنــی  را در ســطحی 
کــرد مشــکات مالــی فدراســیون  وی اظهــار امیــدواری 
تیرانــدازی هــر چــه زودتــر مرتفــع شــود تــا برنامه  هــای 
خارجــی  و  داخلــی  اردوهــای  و  ملــی  تیــم  آماده ســازی 

آنــان براســاس برنامه  هــای تعریــف شــده تــا اعــزام بــه 
المپیــک، هــر چــه ســریع تر آغــاز شــود.

تیــم ملــی تیرانــدازی ایــران بــا 26 ورزشــکار زن و مــرد در 
رقابت  هــای قهرمانــی هنــد حضــور یافــت و در پایــان دو 
تیرانــداز زن و یــک تیرانــداز مــرد موفــق شــدند بــرای ایــن 
ــه ایــن ترتیــب  کننــد و ب کســب  رشــته ســهمیه المپیــک 
تعــداد ســهمیه  های ایــران بــرای حضــور در المپیــک بــه 

پنــج ســهمیه افزایــش یافــت.

نجمه خدمتی:

رهبر معظم انقالب بهترین حامی ورزش زنان 

بیت اهلل رضایی:

گر تیموریان در ذوب آهن یا سپاهان بود محروم نمی شد ا

سرویس  سالمنت
شهال صفوی



قدمگاهمرگبرترکهای
پلچوبیاصفهان

قدمــگاه مــرگ بــر ترک هــای پــل چوبــی اصفهــان به وضــوح 
کــه متهــم اصلــی آن خشکســالی  دیــده می شــود؛ ترک هایــی 
و دریــغ جریــان آب در پایه هــای ایــن پــل اســت؛ این بــار 
گرفتــه  گریبــان پل هــای تاریخــی اصفهــان را  خشکســالی 
اســت.پل های تاریخــی اصفهــان و ســایر بناهــای تاریخــی 
تمــدن و فرهنــگ  از  کــه  زنــده ای هســتند  مــوزه  هرکــدام 
نســل های قبلــی مــا حکایــت می کنــد. نگهــداری از پل هــای 
تاریخــی اصفهــان در دوران ســیر صعــودی خشکســالی، باید 
ــی،  کنون ــرایط  ــد در  ش ــر می رس ــه نظ ــرد و ب گی ــرار  ــر ق ــد نظ م
کــرد.  حــوزه  ایــن  در  اقدامی جــدی  شــده،  هرطــور  بایــد 
روزگاری پــل چوبــی تنهــا محــل عبــور  مهمان هــا و ســفیرانی 
کــه اجــازه دیــدار بــا شــاه عباس دوم را داشــتند؛ در ایــن  بــود 
پــل افــراد عامــه اجــازه عبــور و مــرور نداشــتند و ظاهــر امــر 
کــه بــه  کــه از پل هــای اختصاصــی اصفهــان  نشــان می دهــد 
گرچــه  باغ هــای ســلطنتی مرتبــط بــوده، بــه شــمار مــی رود. ا
همگــی  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  مســئوالن 
ــدارد،  ــود ن ــل وج ــزش پ ــر ری ــد خط ــاد دارن ــول اعتق متفق الق
امــا مرمــت آن بــه صــورت اورژانســی در حال پیگیری اســت. 

منبــع: تســنیم

کجاست؟ ابولؤلؤیواقعی
آرامــگاه ابولؤلــؤ یــا آرامــگاه بابــا شــجاع الدین،  بنایــی اســت 
پیــروز  مدفــن  معتقدنــد  شــیعیان  برخــی  کــه  کاشــان  در 
گفتــه  بــه  بنــا  اســت.  عمربن خطــاب،  قاتــل  نهاونــدی، 
کاشــان، بنــای ســاختمان  رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی 
کاشــی کاری  و  شــکل  مخروطــی  گنبــد  بــا  آرامــگاه   ایــن 
مربــوط بــه دوره ایلخانــی )حــدود قــرن 7 و 8 هجری( اســت 
ــار  ــا، در فهرســت آث کــه در دوره قاجــار مرمــت شــده. ایــن بن
کشــور ثبــت شــده  اســت. پیــروز نهاونــدی )ابولؤلــؤ(  تاریخــی 
پــس از ضربــه زدن بــه عمــر نتوانســت از مســجد بیــرون 
بــرود؛در همان جــا او را دســتگیر کردنــد و او کــه خــود را گرفتار 
کــه  کشــت و طبیعــی اســت  دیــد،  بــا همــان خنجــر، خــود را 
جنــازه اش در همــان مدینــه دفــن شــده باشــد. بــه هرحــال او 
نتوانســت بگریــزد؛ حتــی نتوانســت از مســجد بیــرون بــرود؛ 
چــه رســد بــه اینکــه پایــش بــه ایــران و کاشــان رســیده باشــد؛ 
پــس ایــن بــاور عــوام کــه »ابولؤلــؤ فــرار کــرد؛ نــزد حضــرت امیر 
آمــد و از ایشــان پنــاه خواســت و ایشــان فرمودنــد: مــن تــو 
کــه مردمانــش شــیعه  کاشــان می بــرم  را بــا طــی االرض بــه 
کاشــان بــه تبعیــت از قــم  هســتند« بی پایه اســت.. مــردم 
شــیعه شــدند و چــون رواج تشــیع در قــم در ســال های ۸۰ تــا 
۱۱۵ هجــری آغــاز شــده اســت، بنابرایــن در ســال مــرگ عمــر 
کســی شــیعه نبــود و تشــیع  کاشــان  )ســال ۲۳ هجــری( در 

فقــط میــان عــده ای از صحابــه در مدینــه وجــود داشــت.

گردشگری

ورزنهباچادرسفید
شناختهمیشود

ورزنــه شــهر  در  ناملمــوس  میراث هــای  از  یکــی   
ایــن  دلیــل  مهم تریــن  اســت.  ســفید  چــادر  از  اســتفاده 
گذشــته های دور در ورزنــه اســت. تــا  کشــت پنبــه در  کار، 
داشــت،  رونــق  ورزنــه  در  کشــاورزی  کــه  قبــل  ســال های 
کشــت  شــهر  ایــن  در  کــه  مهمی بــود  محصــوالت  از  پنبــه 
می شــد و پارچه بافــی از ایــن پنبه هــا نیــز از مشــاغلی بــود 
کــه در میــان مــردم مــردم رواج داشــت. بــه طبــع مــردم از 
زنــان  و  می کردنــد  اســتفاده  خــود  بومی شــهر  محصــوالت 
پوشــش حجــاب خــود را از همیــن پارچــه انتخــاب می کردند. 
دلیــل دوم اســتفاده از پوشــش ســفید در میــان اهالــی ورزنــه، 
ــرم  گ ــاد هــوا در ایــن شــهر اســت؛ چــون در هــوای  گرمــای زی
تابســتان های ورزنــه، پوشــیدن لبــاس بــا رنگ هــای تیــره 
کننــد. دلیــل  گرمــای بیشــتری را تحمــل  باعــث می شــود تــا 
ــم و ایــن  کــه دیــن ایرانیــان قدی ــوده اســت  ــز ایــن ب ســوم نی
منطقــه در زمــان باســتان زرتشــتی بــوده اســت؛ زرتشــتیان 
مقــدس  را  پنبــه(  جنــس  از  )به خصــوص  ســفید  لبــاس 
کنــون  می دانســتند و آن را می پوشــیدند و ایــن ســنت تــا 

باقــی مانــده اســت.

رونماییازکتاب
»سنگنگارههایگلپایگانگذرگاهتاریخ«
بــه  تاریــخ«  گــذرگاه  گلپایــگان،  »ســنگ نگاره های  کتــاب 
نویســندگی محســن جمالی،حضــور مســئوالن شهرســتان 
ــه مناســبت دهــه فجــر رونمایــی شــد. محســن  ــگان ب گلپای
کــه در ســالن  کتــاب  ایــن  از  جمالــی در حاشــیه رونمایــی 
ــزار شــد،  اظهــار  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلپایگان برگ
کتــاب آثــار شناسایی شــده طــی هفــت ســال  کــرد: در ایــن 
ســنگ نگاره های  روی  بــر  نــگاری  مســتند  و  پژوهــش 
شهرســتان گلپایــگان را در قالــب 30 منطقــه، به عنوان یکی 
ســنگ نگاره های  مجموعــه  کامل تریــن  و  بزرگ تریــن  از 
ایــران در حــوزه باستان شناســی مردم شناســی، تاریــخ، هنــر، 
خــط و صنعــت همــراه بــا تطبیــق دیگــر نمونه هــا را بــه رشــته 
کــرد: معرفــی نشــانه های  تحریــر درآورده ام. وی تصریــح 
کشــاورزی و نقــوش  مربــوط بــه ارابــه در ایــران باســتان، آغــاز 
گاوآهــن، پوشــاک مــردم ایــن ســرزمین، ابزارهــای شــکار و 
ــات  کهــن، نشــانه های زیســتی حیوان جنــگ در هزاره هــای 
جملــه  از  آن هــا  مردمی دربــاره   باورهــای  و  منقرض شــده 
کتــاب اســت.  منبــع: فــارس مهم تریــن دســتاوردهای ایــن 

یادداشت

و  آمــوزش  کل  مدیــر  امیــدی،  بهــروز 
پــرورش اســتان چهارمحــال وبختیــاری 
غ التحصیــان دانشــگاه فرهنگیان  ضمــن اشــاره بــه جــذب فــار
گفــت: جمعیــت فرهنگیــان اســتان  ایــن اســتان در مهــر 95 

کــه از ایــن تعــداد 14 هــزار و 151 نفــر  16 هــزار و 268 نفــر اســت 
در واحدهــای آموزشــی و مابقــی در واحدهــای اداری مشــغول 
گفــت: طــی دســتورالعمل  بــه فعالیــت هســتند. بهــروز امیــدی 
کلیــه نقــل و  کــه از وزارت آمــوزش و پــرورش ابــاغ شــده  جامــع 
انتقــاالت، چــه درون اســتانی و چــه بــرون اســتانی، بــر اســاس 
امتیــازات همــکاران فرهنگــی صــورت می گیرد.امیــدی اضافــه 
کمبــود شــدید نیــروی انســانی، در ســال  کــرد: امســال بــه رغــم 
تحصیلــی جــاری، بیشــترین درصــد نقــل و انتقــال معلمــان در 

گرفــت. اســتان صــورت 
گفــت: امســال بــه غیــر از  کل آمــوزش و پــرورش اســتان  مدیــر 
ــان، 168 نفــر  غ التحصیــان دانشــگاه فرهنگی ــار ــر از ف 521 نف
نیــروی پیش دبســتانی  از مهرمــاه ســال آینــده جــذب آمــوزش 

و پــرورش خواهنــد شــد.
76درصدازفرهنگیاناستانرتبهبندیشدهاند

گفــت: در راســتای تقویــت  مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ح رتبه بنــدی  کاری و افزایــش انگیــزه فرهنگیــان، طــر روحیــه 
معلمــان بــا وجــود تنگناهــای مالــی دولــت اجرا شــد. وی گفت: 

ح، 76 درصــد از فرهنگیــان اســتان رتبه بنــدی  در ایــن طــر
شــدند و پــس از رتبه بنــدی حقــوق  ایــن دســته از معلمــان 
کــرد:  افزایــش نســبتا خوبــی داشــت. بهــروز  امیــدی اضافــه 
ح رتبه بنــدی  کــه در طــر امیدواریــم  تعــداد اندکــی از همــکاران 
ح نشــده اند، در مرحلــه بعــدی جبــران شــود. مشــمول ایــن طــر

کندگــی  گفــت: پرا کل آمــوزش و پــرورش  بهــروز  امیــدی، مدیــر 
زیــاد مــدارس در اســتان، بــه عنــوان یــک چالــش بــرای آمــوزش 
و پــرورش اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی روســتاهای 
دلیــل  بــه  تخصصــی   دبیــران  از  نمی توانیــم  کم جمعیــت 

کنیــم، پیشــنهاد روســتامرکز  هزینه هــای بســیار زیــاد اســتفاده 
داده ایــم.

آمــار  از  کــه  را  روســتا  یــک  ح،  طــر ایــن  در  گفــت:  امیــدی 
روســتای  عنــوان  بــه  می بــرد،  بهــره  بیشــتری  جمعیتــی 
ســرویس  بــا  نیــز  اقمــاری  روســتاهای  بقیــه  و  معرفــی  مرکــز 
همــه  ح  طــر ایــن  در  می کننــد؛  مراجعــه  مرکــز  روســتای  بــه 
دبیــران  و  متنــوع  رشــته های  از  می تواننــد  دانش آمــوزان 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان  ــر  کنند.مدی بیشــتری اســتفاده 
کــرد: متاســفانه در  آمــار مــدارس فرســوده را تاییــد و اضافــه 

از بیــش  کــه  داریــم  فرســوده  مدرســه   100 از  بیــش   اســتان 
ــداد 500  ــت: تع گف ــذرد. وی  ــان می گ ــر ساختش ــال از عم  40 س
ــه  ک کنــون بازســازی شــده اند  گذشــته تا مدرســه از  ســال های 
در حــال حاضــر، 100 مدرســه جدیــد و 700 مدرســه مقاوم  ســازی 
شــده، نیــاز آمــوزش و پــرورش اســت. بهــروز امیــدی همچنیــن 
بــه نقــش مهــم خیــران مدرسه ســاز در آمــوزش و پــرورش اشــاره 
گفــت: امســال اولیــن جشــنواره ملــی خیــران مدرسه ســاز  کــرد و 

کردیــم. اســتان را در تهــران برگــزار 
کــرد: هــدف  ایــن چنیــن عنــوان  را  از جشــنواره  وی هــدف 
ــران  ــل از خی ــم و تجلی ــنواره اول : تکری ــن جش ــی ای ــا از برپای م
کــه بــا مــا همــکاری داشــته اند. دوم:  کســانی  مدرسه ســاز و 
ایجــاد زمینــه فرهنــگ مشــارکت جامعــه  و مــردم اســتان و 
کشــور. ســوم: جلــب نظــر خیــران جدیــد ملــی و اســتانی جهــت 
حضــور در اســتان بــود کــه شــکر خــدا، در ایــن اهــداف نیــز موفق 
کــرد و  بودیــم. امیــدی بــه دســتاوردهای ایــن جشــنواره اشــاره 
گفــت: بــر اســاس پیش بینــی مــا در ایــن جشــنواره جــذب خیــر 
کم نظیــر کــه پــس از اســتقبال  ــود  ــرای ســاخت 30 مدرســه ب  ب
خیــران متعهــد شــدند بیــش از 60 مدرســه در اســتان بســازند.

گفــت: والدیــن دانــش آمــوزان می تواننــد جهــت افزایــش  وی 
کمیــت  آموزشــی  فرزنــدان خــود در  مســایل مالــی  کیفیــت و 

مــدارس  وارد شــوند.

 فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
مهر 95 جذب آموزش و پرورش می شوند

مســئول واحــد قــرآن و تهذیــب حــوزه علمیــه اســتان اصفهان 
گفــت: مســابقات قــرآن حــوزه علمیــه فــردا، 15 بهمن مــاه بــا 
رقابــت 1300 نفــر در اصفهــان آغــاز می شود.حجت االســام 
ــب  ــرآن و تهذی ــد ق ــئول واح ــی، مس ــن غزال ــلمین حس والمس

کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  علمیــه  حــوزه 
 1300 نفــر از طــاب و خانواده هــای آن هــا فــردا
مســابقات  دوره  هشــتمین  در  بهمن مــاه   15  
قــرآن ویــژه طــاب و روحانیــون و پنجمیــن دوره 
و  طــاب  خانواده هــای  ویــژه  قــرآن  مســابقات 
بــه  اصفهــان  اســتان  علمیــه  حــوزه  روحانیــون 
رقابــت می پردازنــد. وی افــزود: هشــتمین دوره 

مســابقات قــرآن ویــژه طــاب و روحانیــون بــا رقابــت 700 نفــر 
و پنجمیــن دوره مســابقات قــرآن ویــژه خانواده هــای طــاب 
 و روحانیــون حــوزه علمیــه اســتان اصفهــان نیــز بــا رقابــت
 300 نفــر برگــزار می شــود. مســئول واحد قــرآن و تهذیب حوزه 
کــرد: تعــداد ثبت نام کننــدگان  علمیــه اســتان اصفهــان بیــان 

ســال  بــا  مقایســه  در  مســابقات  ایــن  شــرکت کنندگان  و 
بیــان  بــا  افزایــش داشــته اســت.غزالی  گذشــته 20 درصــد 
اینکــه ایــن مســابقات در رشــته های قرائــت، ترتیــل، حفــظ 
کل، حفــظ موضوعــی،  جــزء 30، 10جــزء، 20جــزء، حفــظ 
برگــزاری می شــود،  اذان و خطابه خوانــی 
کتبــی ایــن مســابقات نیــز در  افــزود: مرحلــه 
بخــش تفســیر، اردیبهشــت ماه ســال آینــده 
بــا رقابــت بیــش از 500 نفــز طــاب حــوزه 
شــد.  خواهــد  برگــزار  اصفهــان  در  علمیــه 
غزالــی بــا بیــان اینکــه مرحلــه نهایــی ایــن 
جــاری  ســال  بهمن مــاه  در 15  مســابقات 
تــا 13در اصفهــان  از ســاعت 8  بــا دهــه فجــر  و هم زمــان 
گفــت: اختتامیــه ایــن مســابقات بــا پیــام  برگــزار می شــود، 
آیت اهلل العظمی مظاهــری، از مراجــع تقلیــد و رییــس حــوزه 
طباطبایی نــژاد،  آیــت اهلل  ســخنرانی  و  اصفهــان  علمیــه 

می شــود.  برگــزار  اصفهــان  امام جمعــه 

رقابت1300نفردرمسابقاتقرآنحوزهعلمیهاصفهان

دفتــر ســوم از مجموعــه دفاتــر »ســیر و ســلوک« از تالیفــات 
عنــوان  بــا  مظاهــری  آیت اهلل العظمــی  عالی قــدر،  مرجــع 
»تقــوا«، منتشــر شــد. مجموعــه مباحــث »ســیر و ســلوک« 
و  مقدمــه  یــک  بــر  مشــتمل  آیت اهلل العظمی مظاهــری، 
چنــد دفتــر اســت. پیــش از ایــن، مقدمــه مباحــث ســیر و 

ســلوک بــا عنــوان »ســلوک معنــوی در پرتــو 
ــوان  ــا عن ــر اول ب ــرت« و دفت ــرآن و عت ــور ق ن
»یقظــه« و نیــز دفتــر دوم بــا عنــوان »توبــه« 

منتشــر شــد.
بــه  اینکــه  بــر  عــاوه  حاضــر  کتــاب  در 
ح و تبییــن منــزل تقــوا از منــازل ســیر  شــر
کلــی  به طــور  شــده،  پرداختــه  ســلوک  و 

مــورد  عتــرت  و  قــرآن  منظــر  از  تقــوا  ارزشــمند  موضــوع 
کتــاب  گرفتــه اســت. از ایــن رو ایــن  تحقیــق و بررســی قــرار 
راجــع  آموزنــده ای  و  متنــوع  مطالــب  بــر  مشــتمل  کــه  را 
نامیــد.  »تقــوا«  دایرة المعــارف  می تــوان  تقواســت،   بــه 

کتــاب، تعاریــف تقــوا از دیــدگاه علــوم   در ابتــدای مباحــث 
مختلــف و نیــز ارتبــاط بیــن ایمــان و تقــوا تبییــن شــده و 
پــس از آن، آثــار و بــرکات تقــوا از دیــدگاه قــرآن و عترت بیان 
کــه عبارتنــد از: اجتنــاب  گردیــده اســت؛ ســپس ارکان تقــوا 
تشــریح  و  تحلیــل  واجبــات،  بــه  اهمیــت  و  از محرمــات 
می شــود و در ایــن راســتا، نــکات مهّمــی راجــع 
و  مســتحّبات  انجــام  بــه  اهتمــام  تاثیــر  بــه 
پرهیــز از شــبهات و مکروهــات، در پیشــبرد 
اهــداف معنــوی و موفقیــت در سیروســلوک 
تقــوا،  ارکان  مبحــث  در  می شــود.  تبییــن 
ــی و  ــاه شناس گن ــه  ــع ب ــده ای راج ــث ارزن مباح
مراحــل ســقوط معنــوی انســان بیــان شــده و 
بــرای تبییــن واجبــات، عــاوه بــر واجبــات عبــادی، ادای 
حقــوق نفــس، حقــوق ســایر مخلوقــات اعــم از حیــوان و 
 انسان )مســلمان و غیرمســلمان( و حقــوق خداونــد تعالــی

واجب شمرده شده است.   

معارف و گردشگری پنجشنبه      15 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 85ورزنه با چادر سفید شناخته می شود ســـــال دوم                ݡسݒ

کتاب»تقوا«بهقلمآیتاهللالعظمیمظاهریمنتشرشد

سرویس  گردشگری
آذین عطریان

سرویس شهرکرد
مجید تقیان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1394/10/13  : تنظیم  تاریخ   9409970352401693  : دادنامه  شماره 
9409980352400367 شماره بایگانی شعبه : 940409 خواهان : آقای مرتضی کماجیان 
فرزند کاظم با وکالت آقای مسعود مزروعی سبدانی فرزند علی به نشانی اصفهان – 
خ رباط سوم نرسیده به 4 راه اول سمت چپ جنب قفل و لوالی نوروزی ط دوم واحد 
4 خوانده : آقای محمد جبارزارع فرزند محمود به نشانی مجهول المکان خواسته  ها : 1. 
مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای مرتضی کماجیان فرزند کاظم با وکالت مسعود مزروعی 
سبدانی بطرفیت آقای محمد جبار زارع فرزند محمود بخواسته مطالبه 100/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مالحظه تصویر 
چک شماره 66/879704 به سر رسید و گواهی  های عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر 
به اینکه خوانده علیر غم نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای ارسال 
نکرده لذا مستندا به مواد 310و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور 
چک وماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 100/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 7/105/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید 
. ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از سر رسید لغایت وصول محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان 
ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

می باشد. 
شماره: 31461/ م الف 

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علی رئیسی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1394/10/24 تنظیم:  تاریخ   9409970350301494  : دادنامه  شماره 
9409980350300143 شماره بایگانی شعبه : 940174 خواهان : آقای بابک حافظی فرزند 
اصغر با وکالت خانم اکرم ادم زاده فرزند عباس به نشانی اصفهان – شاهین شهر خ عطار 
نیم فرعی 3و 4 شرقی پ 17 خوانده : آقای فرهاد آذری بروجنی به نشانی ) فعال مجهول 
المکان( اصفهان – رباط دوم – نبش کوچه 13-جنب بنگاه اتومبیل – مغازه ی الستیک 
فروشی خواسته  ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم  رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست 
آقای بابک حافظی فرزند اصغر با وکالت خانم اکرم آدم زاده به طرفیت آقای فرهاد آذری 
بروجنی دائر بر مطالبه مبلغ 540000/000 ریال وجه چک شماره ی 9044-94/2/1 عهده بانک 
ملی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست 
شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به 
اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد  دانسته 
و به  استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و مواد 198و 519و 522 قانون آیین دادرسی 
خوانده را به پرداخت  مبلغ 540000/000 ریال بابت اصل با نضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 16520000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 24200/000 ریال بابت حق الوکاله و کیل در حق خواهان محکوم و اعالم 
می نماید . خواهان  ها مکلف هستند زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه 
را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. 
رای صادره نسبت به  خوانده غیابی بوده وظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این مرجع و سپس  ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

 میباشد. 

/ الف شماره : 31493/ م الف
 سید ابوالحسن موسوی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420352400494 شماره پرونده: 9309980352400709شماره بایگانی 
شعبه : 930753تاریخ تنظیم: 1394/10/29 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم ردیف 
1 نام : احمد نام خانوادگی : عبداللهی اسد آبادی نام پدر : محمد جان نشانی: فالورجان 
شهر ابریشم خ شهید نعمتی کوچه شهید غالمرضا ترابی مشخصات محکوم علیه/ 
محکوم علیهم ردیف 1 نام: بهاره نام خانوادگی: جعفری نام پدر:محمد نشانی: مجهول 
المکان  مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیهم  نام : بهاره  
نام خانوادگی :جعفری نام پدر: محمد نشانی : مجهول المکان   محکوم به بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090352404537و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970352400056محکوم علیهه محکوم است به انتقال رسمی خودروی پراید 
به شماره انتظامی 138ق 86 ایران 13 مدل 1379بشماره شاسی 1412279652039 اس 
و شماره موتور 13175377 ام برنگ سفید شیری روغنی در حق محکوم له و همچنین 
محکوم بپرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االاجرای 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: 31462/ م الف  
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24دادگاه شهرستان اصفهان – محمد عارف محل 

امضاء رئیس و مهر دادگاه : علی رئیسی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420352400506 شماره پرونده: 9309980352400382شماره بایگانی 
شعبه : 930406تاریخ 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 توحید پ 3 مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیه/ محکوم 
علیهم ردیف 1 نام: احمد نام خانوادگی: داوودی  نام پدر:عبد الصاحب نشانی: مجهول 
المکان 2- نام : سید الیاس نام خانوادگی : طبا طبایی نیا نام پدر : سید عبدالرسول 
نشانی : مجهول المکان 3- نام : جواد نام خانوادگی : زمانی فر نام پدر :حبیب اله نشانی 

: مجهول المکان 4- نام : حسین نام خانوادگی : ایزدی نام پدر : احمد نشانی : مجهول 
المکان  مشخصات نماینده ی قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیهم  نام : ساناز 
نام خانوادگی :معقولی نام پدر: احمد نشانی : اصفهان – اصفهان – خ صدوق شمالی 
مابن چهارراه نیک بخت و شیخ مفید نبش کوی شهیدان همتی 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 9410090352404686و شماره دادنامه مربوطه 
9309970352401465محکوم علیهم  متضا منا محکوم هستند به پرداخت : 1- مبلغ 
290/040/214 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 8/850/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
3- مبلغ 8/160/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- تاخیر در تادیه از تاریخ 93/2/2 لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 14/500/000 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
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اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مصطفی نام خانوادگی :انصاری نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات 
 – اتوبان   : اقامت  محل  نشانی  صادقی   خانوادگی  نام  رضا   :احمد  نام  له:  محکوم 
چمران – خ محمد طاهر کوچه شهید پور پالک 4 منزل شخصی محکوم به به  موجب 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  17شورای  14-94/8حوزه  769تاریخ  شماره  رای 
محکوم علیه محکوم است به : پس از حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
یک قطعه 180 سهم از 11460 سهم از ششدانگ پالک 405/1916 بخش 16 و همچنین 
به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و هزار سیصد ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
دولت حق  در  االجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  همچنین  و  خواهان  حق  در  آگهی   نشر 

 گیرد .
 شماره : 32038/ م الف 

شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل و اختالف اصفهان

اجرائیه
نام  ردیف 1  لهم  محکوم  له/  محکوم  مشخصات  اجرائیه: 9410420352400460  شماره 
:اسماعیل  نام خانوادگی : پور پناهی نام پدر : -  نشانی: اصفهان خیابان عسگریه خیابان 
دشتستان مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: سعید نام خانوادگی: 
درفشان نام پدر:-  نشانی: تهران قیطریه خ قلندر شرقی خ مهر ساختمان شماره یک ط 
2 منزل درفشان 2- نام : سکینه نام خانوادگی : فهیمی نام پدر : - نشانی : تهران قیطریه خ 
قلندر شرقی خ مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل در فشان 3- نام : اجرای ثبت اسناد 
و امالک اصفهان نام خانوادگی : - فر نام پدر :- نشانی : اصفهان خ حمزه و اداره ثبت 
اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان  4- نام : علیرضا نام خانوادگی : درفشان نام پدر : -  
نشانی : تهران قیطریه خ قلندر شرقی خ مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل درفشان 5- 
نام : حمیده نام خانوادگی : در فشان نام پدر : - نشانی : تهران قیطریه خ قلندر شرقی خ 
مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل در فشان 6- نام : رضا نام خانوادگی : درفشان نام پدر 
: - نشانی : تهران قیطریه خ قلندر شرقی خ مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل درفشان 
7- نام : خدیجه نام خانوادگی : درفشان نام پدر : - نشانی : تهران قیطریه خ قلندر شرقی 
خ مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل در فشان 8- نام : محبوبه نام خانوادگی : در فشان 
نام پدر : - نشانی : تهران قیطریه خ قلندر شرقی خ مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل 
درفشان 9- نام : فاطمه نام خانوادگی : در فشان نام پدر : - نشانی : تهران قیطریه خ قلندر 
شرقی خ مهر ساختمان شماره یک ط 2 منزل در فشان 10- نام : حمید رضا نام خانوادگی 
: در فشان نام پدر : - نشانی : تهران قیطریه خ قلندر شرقی خ مهر ساختمان شماره یک 
ط 2 منزل درفشان 11- نام : آیت اله نام خانوادگی : صفری نام پدر : - نشانی : تهران خ 
نیاوران نرسیده به سه راه یاسر کوچه محسن چراغی پالک 3  محکوم به بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090352404055و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970352400267 ضمن حکم به ابطال اقدامات اجرایی نسبت به پالک ثبتی 
15190/7283 بخش 5 ثبت اصفهان در پرونده اجرائیه 88032/3500و 3481/ 87566و 
3448/ 86526 اجرای ثبت و کلیه توقیفی  های پالک موصوف محکوم علیهم ردیف 1 
الی 9 محکوم هستند به انتقال رسمی پالک ثبتی موصوف و پرداخت مبلغ 2/633/000 
ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم لهه و 
همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 4/560/000 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 
شماره : 31464/ م الف 
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