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وزنامه ای برای همه ر

آیت اهلل یزدی:

ی  مجلس خبرگان رهبر
ی و جای جناج باز

ی نیست  سیاسی کار

حداد عادل: 

راه نفوذ سیاسی
  دشمن به ایران
22 انتخابات است

اخالق سیاسی 
بد اخالقی  های  سیاسی

را  جامعــه  آرامــش  مهمــی  کــه  مســایل  و  موضوعــات  از 
تحــت الشــعاع قــرار می دهــد و فضــا را آلــوده و غبارآلــود 
می ســازد  مشــکل  مــردم  بــر  را  انتخــاب  کار  و  می کنــد 
در  گاه  متاســفانه  کــه  اســت  سیاســی  بداخالقی  هــای 
آن  شــاهد  کم وبیــش  انتخابــات  گذشــته   دوره  هــای 
اعظــم  پیامبــر  شــریف  فرمایــش  اســاس  بــر  بوده ایــم 
کــه فرمودنــد: »مــن ســاوی یومــاه فهــو مغبــون«  )ص( 
کــه تمامی نیروهــای عرصــه سیاســت و انتخابــات  بایــد 
کــه ایــن  کار بندنــد  تمــام تــالش و توانایــی خــود را بــه 
بلکــه  نباشــد؛  یکســان  و  مســاوی  قبــل  دوره  بــا  دوره 
انقــالب  گذشــت  از  از ۳7ســال  بعــد  بایــد  ایــن دوره  در 
ریاســت   11 و  مجلــس  انتخابــات  دوره   9 تجربــه  و 
خبــرگان  و  شــوراها  مختلــف  دوره  هــای  و  جمهــوری 
ک کشــور از آلودگی هــای قبلــی پــا  و... فضــای سیاســی 

 شود.
کدامند؟  بداخالقی  های سیاسی 

کنی:  شایعه پرا
تخریــب  قــدرت  کــه  اجتماعــی  آســیب  های  از  یکــی 

اســت. شــایعه  دارد،  زیــادی 
ــه یکدیگــر، بی اعتمــادی  ــراد ب  شــایعه باعــث بدبینــی اف
ناامنــی احســاس  دســت اندرکاران،  و  مســئوالن   بــه 
احســاس یــأس و ناامیــدی و حتــی زمینه ســازی بــرای 
ورود بیگانــگان و فرصت طلبــی فرصت طلبــان می شــود.
قــرآن در آیــات خــود بــه شــایعه اشــاراتی داشــته اســت 
بــا انبوهــی از  آیــات قــرآن نشــان می دهــد  پیامبــران  و 
کــه معمــوال از ســوی دشــمنان و  شــایعات روبــه رو بوده انــد 
گاه از ســوی دوســتان نادان ســاخته و پخش شــده اســت 
و مشــکالت فــراوان و بیشــماری را بــرای پیامبــران در پــی 
گاه  گاه شــایعه ســاحر بــودن را می بینیــم و  داشــته اســت. 
 .  ... و  دیوانگــی  گمراه کنندگــی،  قدرت طلبــی،  شــایعه 

ســرعت پخــش و نشــر شــایعه ...

چهل سال با مهرجویی

5 فرهنگ و هنر 

سر مقاله به قلم مدیر مسئول

2

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  دوم

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

استاندار اصفهان تاکید کرد:

و،  دغدغه وزارت نیر
تامین آب شرب 
اصفهان است

یع در اجرای  وم تسر لز
سامانه دوم انتقال

آب اصفهان

 کمپین بی غیرتی 

دݥݥرݥݥ شبکهݥݥ هاݥݥیݥݥ اݥݥجتماݥݥعیݥݥ

ی: آیت اهلل مظاهر

ی مسابقات قرآن،  برگزار
مقدمه ای برای عمل

به قرآن است

3

7

8

4

معارف

فضای مجازی

در شهر 

اقتصاد 

یر کار : معاون وز

3

کشور از بحران بیکاری رنج می برد

و: یر نیر معاون وز

ی پهن می شود؛ دامی که در فضای مجاز

 به بهانه اکران »مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله«
 در اصفهان

امام جمعه موقت اصفهان:

دشمن همواره انتخابات 
ایران را یک فرصت برای 

خود می داند 
شرکت  گفت:  اصفهان  موقت  جمعه  امام 
از  جلوگیری  آرامش،  اصلح،  انتخاب  کثری،  حدا
ایران  انتخابات  اصل   5 رقابت  با  رفاقت  و  نفوذ 
را  ایران  انتخابات  همواره  دشمن  اما  است؛  بوده 
القای  دنبال  به  و  دانسته  خود  برای  فرصت  یک 
مردم کردن  قطبی  انتخابات، دو  سالمت   عدم 
تضعیف نظام و براندازی آن، ایجاد کینه بین مردم 
آیت اهلل  وطن،  کیمیای  گزارش  به   . است   ... و 
جمعه  نماز  خطبه های  در  مهدوی  سیدابوالحسن 
کرد: ترویج شعایر دینی، مذهبی و  اصفهان اظهار 
انقالبی، همچون تجلیل از ایام اهلل، نشان از تقوای 
درونی انسان ها دارد و قرآن در سوره حج بیان کرده 
از تقوای دل  که بزرگداشت شعایر پروردگار، نشان 
اینکه به تعبیر رهبر  با اشاره به  انسان هاست.وی 
ما  خوردن  سیلی  باعث  اصول  از  عدول  انقالب، 
کرد: 22 بهمن رمز پیروزی سالح  کید  خواهد شد، تا
ایمان بر سالح ظاهری و نماد استقامت ملت ایران 

23و عمل به دستورات دین است...
توزیع وام بافت های فرسوده بین 31 استان  کشور

ی یر راه و شهرساز   معاون وز



اخالق سیاسی 
بد اخالقی  های  سیاسی

از موضوعــات و مســایل مهمــی  کــه آرامــش جامعــه را 
تحت الشــعاع قــرار می دهــد و فضا را آلــوده و غبارآلود 
کار انتخــاب را بــر مــردم مشــکل می ســازد  می کنــد و 
گاه در  کــه متاســفانه  بداخالقی  هــای سیاســی اســت 
کــم و بیــش شــاهد آن  دوره  هــای گذشــته انتخابــات 

 بوده ایم. 
کــه  بــر اســاس فرمایــش شــریف پیامبــر اعظــم )ص( 
ــد  ــد: »مــن ســاوی یومــاه فهــو مغبــون«، بای فرمودن
ــات  کــه تمامــی  نیروهــای عرصــه سیاســت و انتخاب
کــه  کار بندنــد  تمــام تــالش و توانایــی خــود را بــه 
ــا دوره قبــل مســاوی و یکســان نباشــد؛  ایــن دوره ب
گذشــت  ــد بعــد از ۳7ســال از  بلکــه در ایــن دوره بای
انقــالب و تجربــه 9 دوره انتخابــات مجلــس و 11 
ریاســت جمهــوری و دوره  هــای مختلــف شــوراها و 
کشــور از آلودگی هــای  خبــرگان و... فضــای سیاســی 

ک شــود. قبلــی پــا

کدامند؟  بداخالقی  های سیاسی 
کنی:  شایعه پرا

ــب  ــدرت تخری ــه ق ک ــی  ــیب  های اجتماع ــی از آس یک
ــادی دارد، شــایعه اســت. زی

یکدیگــر  بــه  افــراد  بدبینــی  باعــث  شــایعه   
دســت اندرکاران  و  مســئوالن  بــه  بی اعتمــادی 
ناامیــدی  و  یــأس  احســاس  ناامنــی،  احســاس 
و  بیگانــگان  ورود  بــرای  زمینه ســازی  حتــی  و 

می شــود. فرصت طلبــان  فرصت طلبــی 
داشــته  اشــاراتی  شــایعه  بــه  خــود  آیــات  در  قــرآن 
اســت و آیــات قــرآن نشــان می دهــد  پیامبــران بــا 
معمــوال  کــه  بوده انــد  روبــه رو  شــایعات  از  انبوهــی 
گاه از ســوی دوســتان نــادان  از ســوی دشــمنان و 
ســاخته و پخــش شــده اســت و مشــکالت فــراوان 
داشــته پــی  در  پیامبــران  بــرای  را  بیشــماری   و 

 است.
ــایعه  گاه ش ــم و  ــودن را می بینی ــاحر ب ــایعه س گاه ش  
 .  ... و  دیوانگــی  گمراه کنندگــی،  قدرت طلبــی، 
زیــاد  انــدازه ای  بــه  ســرعت پخــش و نشــر شــایعه 
کمتریــن زمــان، شــایعه ای  کــه در  بــوده و هســت 
گیــر می شــود و تزلــزل زیــادی در جامعــه ایجــاد  فرا

. می کنــد
معمــوال شــایعات یــا ســاخته و پرداختــه دشــمنان 

اســت یــا ســاخته و پرداختــه منافقــان؛ 
مــردم  و  نظــام  ارکان  متوجــه  شــایعات  این گونــه 
بــه  دســت  انتخاباتــی  رقبــای  یــا  بــود  خواهــد 
کــه از ایــن رهگــذر بتواننــد  شایعه ســازی می زننــد 
قلــوب  در  را  خــود  و  کننــد  پیــدا  جایــی  مــردم  در 
مــردم جــای دهنــد و رأی مــردم را بــه دســت آورنــد؛ 
زشــت ترین حرکــت یــک آدم سیاســی همیــن اســت 
خــود رقبــای  و  افــراد  دربــاره  شایعه ســازی  بــا   کــه 
بخواهــد آنــان را از ســر راه خــود بــردارد و در واقــع 

خــود را برتــری بخشــد. 
و  خودنمایــی  بــرای  یــا  شایعه ســاز  انســان های 
نابخردانــه  اقــدام  ایــن  بــه  دســت  توجــه،  جلــب 
کــه از عــدم اقبــال  می زننــد یــا بــه علــت دلواپســی 
 مردمی دارنــد یــا از روی ضعــف و ناتوانــی، غــرض
گرفتــه  را  وجودشــان  فهمی کــه  کــج  و  حســادت 
ناجوانمردانــه  و  نامقــدس  شــیوه  ایــن  بــه  اســت، 

می آورنــد؛ روی 
چــون  ویژگی هایــی  از  کنان  شــایعه پرا لــذا   
دودلــی  و  تردیــد  تنهایــی  پرحرفــی،  گوشــه گیری، 
بــه دنبــال  کینــه و دشــمنی برخوردارنــد و قاعدتــا 
بدیــن  و  دارد  ابهــام  کــه  هســتند  اخبــاری  ع  شــیو
وســیله باعــث نگرانــی جامعــه می شــوند و از ایــن 

می کننــد.  بهره بــرداری  خــود  نفــع  بــه  فرصــت 
همچــون:  اهدافــی  شــایعه ها  پــس  در 
بــرآورد  آزار،  و  اذیــت  شــخصیت،  تــرور 
ع موضــو یــک  بــر  جامعــه  حساســیت   میــزان 
ایجــاد  و  جامعــه  در  دوگانگــی  و  اختــالف  ایجــاد 

اســت. نهفتــه  بدبینــی 
کلــی، شــایعه را دشــمن می ســازد؛ چــه ایــن   بــه طــور 
دشــمن پیــدا باشــد و خــود بدانــد دشــمن اســت، چــه 

پنهــان باشــد و خــود را دوســت پنــدارد. 
گاهــی نیــز شــایعه بــرای تضعیــف روحیــه رقیــب و 

کاهــش طرفــداران اوســت؛
نظــام  در  انتخاباتــی  و  سیاســی  فضــای  در   
اســالمی که  مردمــی  هوشــمند و بصیــردارد، شــایعه 
ــین  ــود، خانه نش ــاز خ ــراد شایعه س ــدارد و اف ــی ن جای
و مطــرود خواهنــد بــود و بــر تک تــک مــردم اســت 
کــه بــا شایعه ســازان بــا قــدرت و قــوت بــه عنــوان 

کننــد. مبــارزه بــا منکــر برخــورد 
ایــن روزهــا بــا توجــه بــه نزدیکــی انتخابــات دهــم 
داغ  شــایعات  اســالمی،  بــازار  شــورای  مجلــس 
کــه مثــال فالنــی در فــالن پــروژه شــریک  خواهــد شــد 

اســت یــا فالنــی... .
از  بســیاری  عامــل  کنی  شــایعه پرا و  شایعه ســازی 
ناهنجاری هــای اجتماعــی، از جملــه ســلب آرامــش 
مــردم و ایجــاد اضطــراب در جامعــه و ... اســت و 
در  شکســت  مهمــی  بــرای  عامــل  می توانــد  نیــز 
 مقابــل دشــمن و نفــوذ دشــمن بــه حریــم امنیــت

 باشد. 
کــه در جامعــه بــه  ایــن ســلب آرامــش و اضطرابــی 
وجــود می آیــد می توانــد بــر آرای مــردم تاثیــر بگــذارد 
از  را  افــراد دارای صالحیــت و توانمنــد  و چــه بســا 
یــا  بی صالحیــت  افــراد  و  ســازد  محــروم  رأی آوری 
ــع  کنــد و موان کــم صالحیــت و وابســته را جایگزیــن 
فراهــم  مــردم  بــرای  نمایندگــی  دوره  در  بزرگــی 
برخــورد  شــایعات  بــا  بایــد  جامعــه  آحــاد  ســازد. 
کنی  شــایعه پرا و  شایعه ســازی  اجــازه  و  کننــد 
اســت  ک  خطرنــا بســیار  ویــروس  ایــن  ندهنــد؛ 
مــردم  عمومــی   روحیــه  تضعیــف  باعــث   و 

می شود.

سر مقاله 

مدّرس و انتخابات مجلس
زندگــی سیاســی: شــهید مــدرس از طــرف مراجــع بزرگــوار 
بــه عنــوان یــک مجتهــد طــراز اول بــه مجلــس شــورای ملــی 

معرفــی شــد.
وی در دوره دوم مجلــس بــا اولتیماتــوم روس و در دوره 
ــه  ــوق الدول ــه وث ک ــالدی  ــن 1919 می ــرارداد ننگی ــا ق ــوم ب س
کــه بــا انگلیــس بســته  نخســت وزیــر وقــت زمــان احمــد شــاه 
کــرد. ایــن قراردادهــای  ننگیــن 1907 و 1915  بــود، مبــارزه 
و 1919 پشــت ســرهم علیــه ایــران و ایرانــی، از طــرف روس 
کــدام بــه نوعــی  کــه هــر  و انگلیــس بــه ایــران تحمیــل شــد. 

کلــی بــه اســتعمارگران مــی داد.  ایــران را بــه 
ــای ســیاه ســال 1299 شمســی  کودت ــا  مــدرس همچنیــن ب
ضیاء الدیــن  ســید  و  رضاخــان  انگلیــس  توســط  کــه 
کــرد و تبعیــد و  طباطبایــی ســرکار آمدنــد، شــدیدا مبــارزه 
زندانــی شــد و پــس از آزادی در مجلــس چهــارم وپنجــم 
مجلــس بــه عنــوان نماینــده مــردم تهــران انتخــاب شــد؛ بــا 
کــرد و توســط  ح جمهــوری خواهــی رضاخــان مخالفــت  طــر
شــخصی بــه نــام بهرامــی،  از ایــادی رضاخــان ســیلی خــورد. 
کــه انتقــال ســلطنت از قاجــار بــه پهلــوی  در ایــن دوره بــود 
ــت  ح موافق ــر ــن ط ــا ای ــانده، ب ــت نش ــس دس خ داد و مجل ر
کــرد و فریــاد مــدرس هــم بــه جایــی نرســید. در 7 آبــان 1305 
مــدرس کــه نماینــده مــردم تهــران بــود، بــه دســتور رضاخان 
گرفــت؛ امــا جــان ســالم بــدر بــرد. رضــا  مــورد ســوء قصــد قــرار 
شــاه بــرای عــوام فریبــی تلگرافــی بــه عنــوان احوالپرســی 
ــت:  ــواب نوش ــدرس در ج ــرد و م ک ــره  ــتان مخاب ــه بیمارس ب
ــده اســت.«  کــوری چشــم دشــمنان هنــوز زن ــه  »مــدرس ب

امــام خمینــی)ره(: حضــرت  نــگاه حضــرت  از  مــدرس 
مبــارزان  همــه  از  بیــش  مــدرس  شــهید  بــرای  )ره(  امــام 
از  قســمتی  در  بودنــد.  قایــل  ارزش  مجتهــدان  و  فقهــا  و 
کــه  مــدرس  »مرحــوم  می نویســند:  خــود  نوشــته  های 
کــه  کوچــک اســت... بــر ماســت  کوتــاه و  القــاب بــرای او 
ابعــاد روحــی و بینــش سیاســی و اعتقــادی او را هرچــه بهتــر 
ــا تاریــخ زنــده اســت.« کــه مــدرس زنــده اســت ت بشناســیم 
دربــاره  العالــی  ــه 

ّ
ُمّدظل رهبــری  معظــم  مقــام  دیــدگاه 

شــهید مــدرس: »...خــروش دشمن شــکن مــدرس بود که 
بــر ســر انگلیــس و نوکــر او فریــاد می کشــید و از هیــچ قدرتــی 
کــه شــهید مدرس  ک نداشــت. پرچــم مبــارزه ای  جــز خــدا بــا
 برافراشــت، هرگــز بــه زمیــن نیفتــاد. ســه عنصــر فقاهــت
صداقــت و سیاســت در مــدرس جمــع بــود. مــدرس وارســته 

بــود و جــز خــدا بــه هیــچ قدرتــی وابســته نبــود.«
کــه  زندگــی ســاده شــهید مــدرس )شــایان توجــه آن هــا 

می خواهنــد نماینــده مجلــس شــوند یــا هســتند(:
مــدرس مــرد قانعــی بــود و زندگــی بســیار ســاده ای داشــت. 
کرباســی بــود. خانــه اش  گرمــا از پارچــه  لباســش در ســرما و 
کــش انــدک و همیشــه بی اعتنــا بــه لــذات  محقــر و خورا
دنیــوی بــود. هنگامی کــه مــدرس نماینــده مجلــس بــود 
کــه شــخصیت  های مهــم مملکتــی  بســیار پیــش می آمــد 
و ثروتمنــدان بــه خانــه اش می رفتنــد؛ مــدرس همــه آن  هــا 
ــود، می نشــاند  گلیمی کــه تنهــا زیرانــدازش ب را روی همــان 
کــه داشــت، بــرای آن  هــا چــای دم  و روی منقــل ُســفالی 
کمــال زهــد و ســادگی زندگــی می کــرد.  می کــرد. مــدرس در 
کارگــری  گاهــی  معــاش  امــرار  بــرای  طلبگــی  دوران  در 
می کــرد؛  در نجــف هــم قناعــت را همــراه داشــت و بــرای 

کار می کــرد. تامیــن زندگــی 
مــدرس می گفــت: »خداونــد دو چیــز را بــه مــن نــداده اســت؛ 
یکــی تــرس و یکــی طمــع و بــه همیــن دلیــل جز خدا از کســی 
کســی دراز  ــدارم و جــز پیــش خــدا دســتم را پیــش  ترســی ن

نکــرده ام.«
کنــد، اول اســلحه دســت  گــر کســی بــه وطــن مــا تجــاوز  »...ا
می گیریــم و او را می کشــیم و بعــد جنــازه او را دفــن می کنیم. 
کــه آزادی و اســتقالل ملــت ایــران و  مــن بــا سیاســت  هایی 

کنــد، مبــارزه می کنــم.«  جهــان اســالم را تهدیــد 
ــل ُدعــاء.  نــا و َتَقّبَ تــی رّبَ لــوِه َو ِمــْن ُذرّیَ َرّبِ اْجَعْلنــی ُمقیــَم الّصَ

)ســوره ابراهیــم، آیــه 40( 
رضا جدیدی 

یادداشت 

فرصتی برای رد صالحیت شدگان 
انتخابات مجلس

 اطالعیــه هیئــت مرکــزی نظارت بــر انتخابات 
دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی

هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســالمی، طــی اطالعیــه ای اعــالم 

کــرد:
کــه  مجلــس  نمایندگــی  داوطلبــان  از  عــده  آن   
مــورد  قبلــی  در مرحلــه  آن هــا  صالحیــت داوطلبــی 
گرفتــه و بــر اســاس نظــر شــورای نگهبــان  تاییــد قــرار 
صالحیــت آن هــا رد شــده اســت، می تواننــد شــکایت 

خــود را تحویــل دهنــد.
شــورای  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ــت: ــر اس ح زی ــر ــه ش ــه ب ــن اطالعی ــن ای ــان، مت نگهب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــه اطــالع آن عــده از داوطلبــان نمایندگــی دهمیــن 
صالحیــت  کــه  اســالمی  شــورای  مجلــس  دوره 
داوطلبــی آن هــا در مرحلــه قبلــی مــورد تاییــد قــرار 
گرفتــه و بــر اســاس نظــر شــورای نگهبــان صالحیــت 

می رســاند:  اســت،  گردیــده  رد  آن هــا 
واحــده  مــاده   2 بنــد  از   3 تبصــره  اســتناد  بــه 
می تواننــد  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
تــا   94/11/17 تاریــخ  از  روز   3 مــدت  ظــرف 
تهــران آدرس  بــه  اداری  وقــت  در  و   94/11/19 
شــهید  میــدان   - هجــرت  بلــوار  بســیج-  اتوبــان 
بــه  اســتان ها  در  یــا  تختــی  ورزشــگاه   - مطهــری 
ــتان های  ــات اس ــر انتخاب ــی ب ــارت و بازرس ــر نظ دفات
مربــوط مراجعــه و پــس از دریافــت فــرم، شــکایت 
 خــود را تنظیــم و پــس از تحویــل، رســید دریافــت

 نمایند.

خبر  

کثــری،  حدا شــرکت  گفــت:  اصفهــان  موقــت  جمعــه  امــام 
انتخــاب اصلــح، آرامــش، جلوگیــری از نفــوذ و رفاقــت بــا رقابــت 
همــواره  دشــمن  امــا  اســت؛  بــوده  ایــران  انتخابــات  اصــل   5
بــه  و  دانســته  خــود  بــرای  فرصــت  یــک  را  ایــران  انتخابــات 
کــردن مــردم  دنبــال القــای عــدم ســالمت انتخابــات، دو قطبــی 
کینــه بیــن مــردم و ...  تضعیــف نظــام و برانــدازی آن، ایجــاد 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل سیدابوالحســن  گــزارش  اســت . بــه 
کــرد: ترویج  مهــدوی در خطبه هــای نمــاز جمعــه اصفهــان اظهــار 
شــعایر دینــی، مذهبــی و انقالبــی، همچــون تجلیــل از ایــام اهلل، 
نشــان از تقــوای درونــی انســان ها دارد و قــرآن در ســوره حــج 
کــه بزرگداشــت شــعایر پــروردگار، نشــان از تقــوای دل  کــرده  بیــان 
ــا اشــاره بــه اینکــه بــه تعبیــر رهبــر انقــالب،  انسان هاســت.وی ب
کید کرد:  عــدول از اصــول باعــث ســیلی خــوردن ما خواهد شــد، تا
ــر ســالح ظاهــری و نمــاد  22 بهمــن رمــز پیــروزی ســالح ایمــان ب
اســتقامت ملــت ایــران و عمــل بــه دســتورات دیــن اســت و روز 
تودهنــی زدن ملــت ایــران بــه اســتکبار جهانــی از جملــه آمریــکای 
جنایتــکار اســت.امام جمعــه موقــت اصفهــان در خطبــه دوم 
نمــاز جمعــه اصفهــان، بــا اشــاره بــه دیــدار مقــام معظــم رهبــری 

گذشــته  بــا دبیــر و اعضــای شــورای عالــی امنیــت ملــی در هفتــه 
کــرد: جایــگاه شــورای امنیــت ملــی، جایــگاه حساســی  اظهــار 
اســتقالل،  مــردم،  7 گانــه  اصــول  اســاس  بــر  بایــد  و  اســت 

عمــل بــه دســتورات دیــن، توجــه بــه معیشــت مــردم، توجــه 
فلســطین  از  حمایــت  و  ســتیزی  اســتکبار  مســتضعفان،  بــه 
ــران بســیار مهــم اســت. ــرای تامیــن امنیــت ای ــه ب ک ــد  کن عمــل 

وی بــا اشــاره بــه برخــی اظهارنظرهــا دربــاره شــورای نگهبــان 
و  دارنــد  را  نظــام  در  حضــور  ســابقه  کــه  افــرادی  کــرد:  کیــد  تا
آشــنایی  امــام  اصــول  و  مبانــی  بــا  و  داشــتند  ارتبــاط  امــام  بــا 
ــف  ــث تضعی ــه باع ک ــد  ــی می کنن ــار نظرهای ــد،  اظه ــک دارن نزدی
بیشــتری انتظــار  آن هــا  از  مــردم  و  می شــود  نگهبــان   شــورای 

 دارند
کثــری  .امــام جمعــه موقــت اصفهــان ادامــه داد: شــرکت حدا
انتخــاب اصلــح، آرامــش، جلوگیــری از نفــوذ و رفاقــت بــا رقابــت 
همــواره  دشــمن  امــا  اســت؛  بــوده  ایــران  انتخابــات  اصــل   5
بــه  و  دانســته  خــود  بــرای  فرصــت  یــک  را  ایــران  انتخابــات 
کــردن مــردم  دنبــال القــای عــدم ســالمت انتخابــات، دو قطبــی 
و  مــردم  بیــن  کینــه  ایجــاد  آن،  برانــدازی  و  نظــام  تضعیــف 
هواپیماهــا  خریــد  بــه  اشــاره  بــا  مهــدوی  اســت.آیت اهلل   ...
کــرد: مســئوالن الزم اســت توجــه بیشــتری  ــت بیــان  توســط دول
را بــه اقتصــاد و معیشــت مــردم داشــته باشــند و در ایــن زمــان 
چــه نیــازی بــه خریــداری ایــن مقــدار از هواپیمــا داشــته ایم و 
ایــن ارتبــاط بــا دشــمن بــه چــه قیمتــی اســت؛ درســت شــدن 
اقتصــاد ایــران فقــط بــا بــه زبــان آوردن اقتصــاد مقاومتــی عملــی 

نمی شــود.

امام جمعه موقت اصفهان:

دشمنهموارهانتخاباتایرانرایکفرصتبرایخودمیداند

ــان  ــتان اصفه ــان شهرس ــالح طلب ــات اص ــتاد انتخاب ــس س ریی
کشــور، هیــچ راهــی جــز  گفــت: بــرای تغییــر اوضــاع و پیشــرفت 

برگــزاری انتخابــات و صندوق  هــای رای وجــود نــدارد. 
جمــع  امامــی در  محمدرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 

وضعیــت  آخریــن  درخصــوص  خبرنــگاران 
در  حضــور  بــرای  اصفهــان  طلبــان  اصــالح 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط  انتخابــات اظهــار 
ــا  حســاس منطقــه و جهــان، اصــالح طلبــان ب
تمــام ظرفیــت و تــوان خــود بــا لیســت  های 
می کننــد.  شــرکت  انتخابــات  در  مشــخص 
کــه توســط  گیــری  وی افــزود: بــا ائتــالف فرا

احــزاب و گروه  هــا و مشــاوران رییــس دولــت اصالحات تشــکیل 
گرفــت  شــده اســت، میــزی تحــت عنــوان میــز اصفهــان شــکل 
کار از تهــران ابــالغ می شــود، امــا در کل اســتان  ها کار  کلیــات  کــه 
خــود را انجــام می دهنــد و لیســت  های خــود را اعــالم می کننــد.

ــان  ــتان اصفه ــان شهرس ــالح طلب ــات اص ــتاد انتخاب ــس س ریی
رد  یــا  تاییــد  نهایــی  اعــالم  زمــان  تــا  طلبــان  اصــالح  افــزود: 
صالحیت  هــا وضــع موجــود را می پذیزنــد تــا شــورای نگهبــان 
و هیئــت نظــارت و اجرایــی مرکــزی تعــدادی از افــراد را بــه 

بازگرداننــد. انتخابــات  گردونــه 
کــرد: هــدف اصــالح طلبــان اصفهــان ایــن اســت  کیــد  وی تا
کــه نماینــده  کارآمــد تشــکیل شــود. مجلســی  کــه مجلســی 
کــه رهبــری  آن بتوانــد منافــع ملــی را تشــخیص دهــد. زمانــی 
در  نمایندگانــی  می کننــد،  حمایــت  برجــام  از 
مجلــس ایــن موضــوع را بــه بــاد انتقــاد می گیرنــد 
کــه قطعــا ایــن نماینــدگان منافــع ملــی کشــور را بــه 

می اندازنــد. خطــر 
وضعیــت،  همیــن  بــا  کــرد:  کیــد  امامــی  تا
اصالح طلبــان هــم در اصفهــان می تواننــد لیســت 
کاندیداهــای تاییــد صالحیــت  ببندنــد و حتــی 
افــراد  امیدواریــم  البتــه  کرده ایــم،  مشــخص  نیــز  را  خــود 
دیگــری نیــز بــه لیســت تاییــد صالحیت  هــا اضافــه شــوند تــا 
بتوانیــم لیســت محکــم تــری ببندیــم. رییــس ســتاد انتخابات 
اصالح طلبــان شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه از مــردم 
کــرد:  عزیــز می خواهیــم وارد صحنــه انتخابــات شــوند، اظهــار 
ــدارد و  ــود ن ــای رای وج ــاب و صندوق  ه ــز انتخ ــی ج ــچ راه هی
کــه بــرای تغییــر، راهــی بــه جــز صندوق  هــای رای  بایــد بدانیــم 

وجــود نــدارد.

رییس ستاد انتخابات اصالح طلبان اصفهان:
کشور، هیچ راهی جز برگزاری انتخابات   برای پیشرفت 

و صندوق  های رای وجود ندارد
کیمیــای وطــن غالمعلــی حــداد عــادل در همایــش  گــزارش  بــه 
بــزرگ اصولگرایــان اصفهــان در حســینیه جــواد االئمــه اظهــار 
کــرد: مــا بایــد انقــالب را نعمــت بــزرگ خداونــد بــه ملــت ایــران 
ایــن  انقــالب و  بدانیــم و در توزیــع و تشــریح دســتاوردهای 

کوتاهــی نکنیــم.  نعمــت پــروردگار لحظــه ای 
کــه  شــعاری  نخســتین  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کردنــد ــان جــاری  ــر زب  ملــت ایــران در انقــالب ب
اســالمی بود،  جمهــوری  آزادی  اســتقالل، 
برآمــده  شــعاری  شــعار،  ایــن  کــرد:  تصریــح 
چــرا  بــود؛  خودجــوش  و  مــردم  جان هــای  از 
اســالمی باور  انقــالب  از  پیــش  در  مــردم  کــه 

کــه اســتقالل و آزادی وجــود ندارد. ســخنگوی مجمع  داشــتند 
کــه امــروز فریــاد  کســانی  کــرد:  کشــور خاطــر نشــان  اصولگرایــان 
عــدم آزادی ســر می دهنــد و اســناد دوران پیــش از انقــالب 
کننــد تــا مفهــوم عــدم آزادی را دریابنــد. وی بــا  اســالمی رجوع 
اشــاره بــه اینکــه دیده بــان اصلــی انقــالب اســالمی رهبر معظــم 
کرده انــد جمهــوری اســالمی  اهــل تقلــب در  انقــالب بارهــا بیــان 
کــه در ســال 88 بــرای  گفــت: فتنه گرانــی  انتخابــات نیســت،  
رســیدن بــه قــدرت تهمــت تقلــب زدنــد، بزرگ تریــن جفــا را بــه 

کــرد: آمریــکا بــه دنبــال  نظــام و ملــت کردنــد. وی خاطــر نشــان 
طراحــی خاورمیانــه جدیــد در منطقــه اســت و برخــی از ســران 
کشــورهای عربــی منطقــه هــم دســت در دســت صهیونیســت 
اوج  می کننــد.  فعالیــت  مقاومــت  جبهــه  علیــه  و  گذاشــتند 
توطئه هــای دشــمنان علیــه نظــام فتنــه 78 
ــار  ــام عی ــگ تم ــن جن ــه راه انداخت ــود. ب و 88 ب
در  ایــران  ملــت  علیــه  و تحریم هــا  اقتصــادی 
یــاد شــده اســت.  ادامــه و تکمیــل فتنه هــای 
ایمــان و تعهــد مــردم بــه نظــام، یکــی از دالیلــی 
ــه اهــداف  کــه دشــمن نتوانســته اســت ب اســت 
شــوم خــود برســد. وی ابــراز کــرد: در حــال حاضــر 
کــردن انتخابــات اســت و ســعی  دشــمن بــه دنبــال مهندســی 
دارد از طریــق تبلیغــات رســانه ای زمینــه ورود یــک جریــان 
کنــد. در  کــه بــه نفــع آن هاســت، بــه مجلــس فراهــم  خــاص را 
کــه راه نفــوذ سیاســی  ایــن انتخابــات بایــد هوشــیار بــود؛ چــرا 
دشــمن بــه ایــران انتخابــات اســت. حدادعــادل ضمــن هشــدار 
انتخابــات  بــرای  اصولگرایــی  لیســت های  تعــدد  از  دادن 
کــرد: نبایــد بــا عــدم هماهنگــی و تعــدد لیســت  آتــی عنــوان 

کــرد. انتخاباتــی، ســردرگمی  مــردم را فراهــم 

مجلــس  گفــت:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  رییــس 
و  و سیاســی کاری  رهبــری، جــای جناح بــازی  خبــرگان 
کــه  کارافتــاده  جوان گرایــی و همچنیــن جــای پیــران از 
کاری انجــام دهنــد، نیســت؛ بلکــه مجلســی  نمی تواننــد 

مرکــب از فقهــای جامــع اســت.
یــزدی  محمــد  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
مجلــس  کارآمــدی  و  وظایــف  جایــگاه،  همایــش  در 
ــی امــام  ــاالر قــدس مدرســه عال کــه در ت خبــرگان رهبــری 
خمینــی )ره( برگــزار شــد، اظهــار داشــت: نظــام جمهــوری 
ع  موضــو ایــن  کــه  اســت  فقیــه  والیــت  اســالمی دارای 
ســبب تفــاوت ویــژه ایــن نظــام بــا دیگــر حکومت هــا شــده 

اســت.

کلیــد   آیــت اهلل یــزدی بــا بیــان اینکــه مجلــس خبــرگان 
کــرد:  بیــان  اسالمی اســت،  کمیــت  حا حفــظ  اصلــی 
مجلــس خبــرگان رهبــری در حقیقــت تکیــه گاه اصلــی 
کنــار رهبــری  کمیــت اســت و ایــن مجلــس در  اســاس حا

اســت.
 اســتاد حــوزه علمیــه بــا بیــان اینکــه مجلــس خبــرگان 
گــر روزی ولــی فقیــه  کــه ا ع وجــود دارد  بــرای ایــن موضــو
ــی  ــر ول گ گفــت: ا کنــد،  نباشــد، جانشــین وی را انتخــاب 
فقیــه نباشــد و نظــام نیازمنــد ولــی فقیــه باشــد، اعضــای 
کــه در  مجلــس خبــرگان ایــن اقــدام را انجــام می دهنــد 
ایــن زمینــه اهمیــت مجلــس خبــرگان رهبــری مشــخص 
کــه بــه مجلــس خبــرگان می آیــد، بایــد  کســی  می شــود؛ 

برابــر  در  و  باشــد  مکان شــناس  زمان شــناس،  فقیــه، 
فتنه هــا ایســتادگی داشــته باشــد.

 
جــای  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
جناح بــازی و سیاســی کاری و جوان گرایــی و همچنیــن 
کاری انجــام  کــه نمی تواننــد  کارافتــاده  جــای پیــران از 
فقهــای  از  مرکــب  مجلســی  بلکــه  نیســت؛  دهنــد، 
کــرد: مجلــس خبــرگان رهبــری  جامــع اســت، تصریــح 
و  مهم تریــن  و  دارد  قــرار  موقعیــت  حســاس ترین  در 
و  اســت  آن  عهــده  اســالمی بر  نظــام  کار  حســاس ترین 
بــرای انجــام ایــن وظیفــه بایــد ســازوکارایی داشــته باشــد؛ 
گرایشــی و  ایــن مجلــس بایــد حــق و باطــل را بــدون هیــچ 

کنــد. انتخــاب  بیگانــه  قدرت هــای  نفــوذ  اعمــال 
ــف  ــه وظای ــاره ب ــا اش ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــس مجل  ریی
تــداوم  بــر  نظــارت  افــزود:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 
شــرایط ولــی امــر و اینکــه اجتهــاد و عدالــت وی آســیب 
کــه در ابتــدای رهبــری داشــته  ندیــده باشــد و شــرایطی 
مجلــس  وظایــف  از  باشــد،  داشــته  اســتمرار  ادامــه  در   
خبــرگان اســت. آیــت اهلل یــزدی همچنیــن خاطرنشــان 
خبــرگان  مجلــس  رییســه  هیئــت  مــواردی  در  کــرد: 
گزارش هــا و وضعیــت را بــه  خدمــت ولــی فقیــه می رســد و 
کــه مــن  کــه در مالقــات آخــر  اســتحضار ایشــان می رســاند 
گزارش هــا  و 2 نفــر دیگــر حضــور داشــتیم، پــس از اینکــه 

را شــنیدند، آرامــش خاصــی داشــتند.  تســنیم

آیت اهلل یزدی:

مجلس خبرگان رهبری، جای جناج بازی و سیاسی کاری نیست 

اینکــه  بیــان  بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر  رییــس 
سیاســی بازی و هیاهــوی رســانه ای در مجلــس خبــرگان 
کــه می خواهــد از طــرف مــردم در  کســی  گفــت:  راه نــدارد، 
مجلــس خبــرگان رهبــری امیــن شــود، حتما بایــد مجتهد 

باشــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از مرکــز خبــر حــوزه  گــزارش  بــه 
حجت االســالم والمســلمین محمــد محمدی گلپایگانــی 
در حاشــیه همایــش »امنــای امــت، جایــگاه وظایــف و 
کارآمــدی مجلــس خبــرگان رهبــری« کــه در مدرســه عالــی 
امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد، در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
بــر اینکــه چــرا بــه اعضــای خبــرگان رهبــری امنــای امــت 
ــات و  ــور در انتخاب ــا حض ــردم ب ــرد: م ک ــار  ــد، اظه می گوین
ایــن  اعضــای  کاندیــدای مجلــس خبــرگان،  برگزیــدن 

ــرای دومنظــور امیــن خــود می کننــد. نهــاد را ب
وی دو وظیفــه اعضــای مجلــس خبــرگان را انتخــاب و 

گفــت: نظــارت بــر رهبــری  کــرد و  نظــارت بــر رهبــر عنــوان 
کــه مجلــس خبرگان توجه داشــته باشــد  بدیــن معناســت 
کــه رهبــر موجــود، شــرایط رهبــری خــود را از دســت ندهــد 
باشــد. مســلط  امــور  بــر همــه  انتخــاب،  روز  و هماننــد 
ــردم  ــرد: م ک ــح  ــری تصری ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت ریی
اعضــای خبــرگان را امیــن خــود می داننــد تــا آن هــا نســبت 
گاهی  خ می دهــد، آ بــه خیــر و شــر و وقایعــی کــه در کشــور ر
و توجهــات الزم را داشــته باشــند.محمدی گلپایگانی بــا 
کیــد بــر اینکــه امیــن بــودن از ســوی مــردم شــرایطی  تا
در  مــردم  طــرف  از  می خواهــد  کــه  کســی  گفــت:  دارد، 
مجلــس خبــرگان رهبــری امیــن شــود، حتما بایــد مجتهد 

باشــد.
کاندیــدای مجلــس خبــرگان بایــد  کیــد بــر اینکــه  وی بــا تا
در  بایــد  کــه  کســی  کــرد:  بیــان  باشــد،  مجتهدشــناس 
گــر خــود  کنــد، ا شــرایط خــاص، رهبــر امــت را انتخــاب 

اهــل تشــخیص نباشــد، چــه کســی را می خواهــد انتخاب 
کنــش بــه  کند؟رییــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در وا
گفــت: ایــن  کــردن انتخابــات خبــرگان رهبــری  سیاســی 
جناح بنــدی سیاســی بازی،  و  اســت  مقــدس   جایــگاه 
فرقه گرایــی و ایــن گونــه بحث هــا در مجلــس خبــرگان راه 
نــدارد. حجت االســالم و المســلمین محمدی گلپایگانــی 
مجلــس  در  افــراد  بهتریــن  همیشــه  اینکــه  بیــان  بــا 
کــرد: اعضــای  خبــرگان رهبــری حضــور داشــته اند، بیــان 
کــه از ســوی  کســانی بودنــد  خبــرگان در ایــن چهــار دوره، 
قاطبــه مــردم در حــوزه انتخابیــه خــود شــناخته شــده 
کــی و زهــد  بودنــد و مــردم آن هــا را بــه تقــوا، دیانــت، پا
علمی می شناســند. وی بــا اشــاره بــه هیاهوهــای سیاســی 
گروه هــا در خصــوص انتخابــات خبــرگان رهبــری  برخــی 
کــه در برخــی مجامــع  کــرد: ایــن حرف هایــی  تصریــح 

سیاســی می زننــد، در خبــرگان رهبــری جایــی نــدارد.

رییس دفتر مقام معظم رهبری:

سیاسی بازی و هیاهوی رسانه ای در مجلس خبرگان راه ندارد

کمیتــه  از صبــح سه شــنبه 17 بهمــن مــاه، بــازرگان بــه محــل 
کــرد و تــا شــب بــا انتقــال  اســتقبال از امــام خمینــی نقــل مــکان 
وســایل ضــروری زندگــی از منــزل خــود بــه مدرســه علــوی 
ــت  ــال درخواس ــه دنب ــت. ب ــتقرار یاف ــکان اس ــال در آن دو م عم
تظاهــرات  مــوج  مــاه  بهمــن   17 سه شــنبه  صبــح  از  امــام، 
مردمــی در حمایــت از مهنــدس بــازرگان تهــران و شهرســتان  ها 
را دربرگرفــت. مــردم تهــران از مناطــق مختلــف شــهر بــه طــرف 
مقــر حضــرت امــام در مدرســه  رفــاه و علــوی راه افتادنــد و 
 شــعارهایی چــون :»بــازرگان، بــازرگان، حکومتــت مبــارک«
»بــازرگان ایــران«،  وزیــر  نخســت  بــازرگان،   »مهنــدس 

 بــازرگان، مجــری حکــم قــرآن«، »فرمــوده  خمینــی، بــرای 

مــا چــو جــان اســت؛ نخســت وزیــر محبــوب، مهــدی بــازرگان 
اســت، نخســت وزیــر محبــوب، منتخــب امــام اســت، بــر او ز 
ــان  ــد. آن ــا از جــان و دل ســالم اســت« را ســر می دادن جانــب م
گــرگان  از خیابــان ژاله)شــهدا( شــهباز، دماونــد، نظــام آبــاد، 
شــاهرضا  خیابــان  طــول  در  ســپس  و  کردنــد  حرکــت   ... و 
جامعــه  روز،  ایــن  در  دادنــد.  ادامــه  خــود  راهیپمایــی  بــه 
بــرای  را  تهــران، روز پنجشــنبه 19 بهمــن  روحانیــت مبــارز 
راهپیمایــی بــزرگ حمایــت خــود را از مهنــدس بــازرگان اعــالم 
کردنــد. تشــکل  های سیاســی دیگــر نیــزدر اطالعیه  هایــی بــا 
ایــن مضمــون بــه ضــرورت شــرکت مــردم در تظاهــرات 19 

کردنــد . کیــد  بهمن مــاه تا

روزشمار انقالب؛  17 بهمن ماه 1357

2 حتما بخوانید!شنبه      17 بهمن ماه 139۴
فرصتی برای رد صالحیت شدگان انتخابات مجلس ـــمـــاره 86 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

حداد عادل: 
راه نفوذ سیاسی دشمن به ایران انتخابات است



اصفهان حالل مشکالت 
کشور شهرک های صنعتی 

رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه تفویــض 
شــهرک های  مشــکالت  بررســی  در  ایــران  اتــاق 
گفــت:  کشــور بــه اتــاق بازرگانــی اصفهــان  صنعتــی 
هیئــت  اعضــای  از  نفــره   ۳ هیئــت  راســتا،  ایــن  در 
بررســی  بــرای  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان 
مســایل و مشــکالت شــهرک های صنعتــی انتخــاب 
شــدند . ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در یازدهمیــن 
جلســه هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
اظهــار داشــت: واحدهــای صنعتــی در بخش هــای 
روبــه رو  متعــددی  و مشــکالت  بــا مســایل  مختلــف 
بــر  عــالوه  بازرگانــی می تواننــد  اتاق هــای  و  هســتند 
بــه  را  اجرایــی  راهکارهایــی  مشــکالت،  ایــن  رصــد 
کشــور  اقتصــادی  تصمیم گیــران  و  تصمیم ســازان 
کننــد. وی از آمادگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان  ارایــه 
ــیه  ــه روس ــان ب ــتان اصفه ــادرات اس ــت ص ــرای تقوی ب
کمیســیون تجــارت و حمایــت  خبــر داد و افــزود: 2 
و  کوتاه مــدت  برنامه هــای  ســرمایه گذاری،  از 
بررســی  را  روســیه  بــه  صــادرات  توســعه  بلند مــدت 
اصفهــان  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  رییــس  می کننــد. 
راه انــدازی  بــا  می توانــد  بازرگانــی  اتــاق  کــرد:  بیــان 
دفتــر در روســیه بــه شــرکت های اقتصــادی اســتان 
بازرگانــی  اتــاق  رییــس  نایــب  کنــد.  ارایــه  خدمــات 
اصفهــان در ایــن جلســه خواســتار اطالع رســانی عمــوم 
اعــزام هیئت هــای تجــاری اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بخش هــای  حضــور  گفــت:  و  شــد  اعضــا  همــه  بــه 
تجــاری  هیئت هــای  در  اقتصــادی  مختلــف 
کمــک  ــش اثربخشــی ایــن ســفرها  ــه افزای ــد ب می توان
کــرد:  آژانس هــای  کنــد. مصطفــی رناســی  تصریــح 
نمایشــگاه های  در  اصفهــان  اســتان  مســافرتی 
حضــور  برلیــن  جملــه  از  گردشــگری،  بین المللــی 
کننــد. محســن پورســینا، عضــو هیئــت رییســه  پیــدا 
ــزام  ــنجی اع ــتار نیاز س ــان خواس ــی اصفه ــاق بازرگان ات
هیئت هــای تجــاری از ســوی اتــاق بازرگانــی بــه ســایر 
کشــورهای هــدف شــد و اظهــار داشــت: بهتــر اســت 
پــس از اعــزام هیئت هــا اطالعــات و اخبــار اقتصــادی 
گیــرد . د ر اختیــار ســایر فعــاالن اقتصــادی اســتان قــرار 

توزیع وام بافت های فرسوده 
کشور بین 31 استان 

کمــک  کــرد:     معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهــار 
تامیــن  بــرای  دولــت  تومانــی  میلیــارد   200
بافت هــای  نوســازی  بانکــی  ســود  مابه التفــاوت 
اســاس  بــر  کشــور،  اســتان   31 بیــن  فرســوده 
ــع شــده اســت. محمدســعید  تقاضــای اســتان ها توزی
بــا 6 هــزار  اســتان های تهــران  کــرد:  ایــزدی اظهــار 
گیــالن  آذربایجــان شــرقی 4500، اصفهــان 2 هــزار، 
3 هــزار، مازنــدران 4 هــزار، همــدان 3 هــزار، فــارس 
1900 رضــوی  خراســان   ،1800 خوزســتان   ،2100 
غربــی  آذربایجــان   ،1500 اردبیــل   ،1300 کرمــان 
بلوچســتان و  سیســتان   ،1700 گلســتان   ،1400 
ــا 1100 ســهمیه، از جملــه  ســمنان و قزویــن هرکــدام ب
بــرای  تقاضــا  بیشــترین  کــه  هســتند  اســتان هایی 
داشــته اند.  را  فرســوده  بافت هــای  وام  دریافــت 
کالن شــهرها  بــرای  تســهیالت  مبلــغ  افــزود:   وی 
50 میلیــون تومــان، شــهرهای بــاالی 200 هــزار نفــر 
40 میلیــون و ســایر شــهرها 30 میلیــون تومــان اســت 
کــه 50 هــزار تســهیالت اعــالم شــده فعلــی، بیــن ایــن 
شــرکت  عامــل  مدیــر  اســت.  شــده  توزیــع  شــهرها 
اعــالم  کــرد:  تصریــح  شــهری  بهســازی  و  عمــران 
بافت هــای  بــه  دولــت  تومانــی  میلیــارد   200 کمــک 
کردنــد در راســتای  کــه آقــای نوبخــت اعــالم  نارآمــد 
فرســوده  بافت هــای  وام  هــزار   300 اعطــای  تعهــد 
کــه دولــت مابه التفــاوت ســود بانکــی را تامیــن  اســت 
گفتــه  ایــزدی، 200 میلیــارد تومــان فعلــی  می کنــد. بــه 
بــه  بــرای ســال های اول و دوم  بــا ســود 14 درصــد 
50 هــزار واحــد مســکونی اختصــاص می یابــد. پیــش 
ــاص  ــهیالت اختص ــد تس ــزار واح ــه 57 ه ــز ب ــن نی از ای
کــه بــا رقــم فعلــی ایــن تعــداد بــه 107 هــزار  یافتــه بــود 

می رســد. واحــد 

کاهش تقاضا و تولید 
گوشتی   فرآورده های 

در چهارمحال و بختیاری
اســتان  غذایــی  مــواد  بــر  نظــارت  ســازمان  رییــس 
افزایــش  بــا  اخیــرا  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
غ تقاضــا و تولیــد ایــن فــرآورده  گوشــت و مــر بهــای 
کاهــش  قبــل،  ســال  های  بــه  نســبت  گوشــتی 
کــرد:  اظهــار  داوودی  ابراهیــم  اســت.  داشــته 
سوســیس  تولیــد  وضعیــت  از  اطــالع  منظــور  بــه 
کارشناســان  همــواره  اســتان  درســطح  کالبــاس  و 
کیفــی بــر ایــن تولیــدات   معاونــت غــذا و دارو نظــارت 
کارخانه هــای  از  بازرســی  افــزود:  وی  دارنــد. 
در  و  اســت  تصادفــی  کامــال  کالبــاس،  و  سوســیس 
کیفیــت از تولیــدات  هــر بازرســی بــه منظــور بررســی 
داوودی  می گیــرد.  انجــام  نمونه بــرداری  کارخانــه 
کالبــاس در اســتان  کارخانجــات سوســیس و  تعــداد 
گفــت: در حــال حاضــر  کــرد و  گــزارش  را پنــج عــدد 
کارخانــه در  کارخانــه در شهرســتان ســامان و یــک  دو 
کارخانــه در  شهرســتان بروجــن در حــال فعالیــت و دو 
شــهرک صنعتــی ســامان بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی 
کمبــود بودجــه، غیر فعــال هســتند. وی بــا اشــاره  و 
کالبــاس  و  سوســیس  تولیــد  متوســط  اینکــه  بــه 
افزایــش  بــا  اخیــرا  افــزود:  اســت،  ســال  در  تــن   200
غ تقاضــا و تولیــد ایــن فــرآورده  گوشــت و مــر بهــای 
کاهــش داشــته  گوشــتی نســبت بــه ســال  های قبــل، 

 است. 

اخبار کوتاه

 درآمدهای دولت 
از هزینه ها عقب ماند

هزینه هــای  و  درآمد هــا  امســال  ماهــه  شــش  پایــان  در 
تــراز نشــد و نزدیــک بــه 12 هــزار میلیــارد تومــان  دولــت 
بــود.  دولــت  درآمدهــای  از  بیــش  هزینه هــا  پرداخــت 
نشــان  جــاری  ســال  بودجــه  در  دولــت  مالــی  وضعیــت 
ــان تابســتان امســال درآمــدی نزدیــک  کــه در پای می دهــد 
در  کــه  شــده  کســب  تومــان  میلیــارد  هــزار   27.2 بــه 
مقابــل، دولــت بیــش از 39 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه 
حــدود  اســاس  برایــن  اســت.  کــرده  پرداخــت  و   داشــته 
ــای  ــت از هزینه ه ــای دول ــان درآمده ــارد توم ــزار میلی 12 ه
جبــران  دیگــر  بخش هــای  از  بایــد  و  مانــده  عقــب  آن 
عمرانــی  بودجــه  میــزان  حالــی  در  امــا  اســت.  می شــده 
میلیــارد  هــزار   50 بــه  نزدیــک  جــاری  ســال  بودجــه  در 
پایــان  در  توانســته  دولــت  کــه  شــده  پیش بینــی  تومــان 
نیمــه اول، فقــط حــدود 8500 میلیــارد تومــان اعتبــارات 
کــه در بخــش نفــت  عمرانــی داشــته باشــد. در عیــن حــال 
حــدود نیــز  ســرمایه ای  دارایی هــای  گذاری هــای  وا  و 
نســبت  کــه  داشــته  فــروش  تومــان  میلیــارد  هــزار   18  
تومانــی مصــوب میلیــارد  هــزار  بــه 55  نزدیــک  رقــم   بــه 

 حدود یک سوم تحقق دارد.

کاهش بهای سنگ آهن پابه پای 
فوالد

معیشــت  وضعیــت  بــا  کــه  بازارهایــی  افــت  روزهــا  ایــن 
کشــورها رابطــه تنگاتنــگ  مــردم و شــرایط رشــد اقتصــادی 
و نزدیک تــری دارنــد، شــدت و اهمیــت بیشــتری داشــته 
جملــه  از  آهــن  ســنگ  آن  تبــع  بــه  و  فــوالد  بــازار  اســت. 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، طــی  ایــن بازارهــا هســتند. بــه 
ــد اقتصــاد چیــن و افــت  ــه دلیــل اوضــاع ب ماه  هــای اخیــر ب
میــزان تولیــد و تقاضــای آن بــرای فــوالد، شــاهد تشــدید 
رکــود موجــود در بــازار ایــن محصــول اســتراتژیک بوده ایــم. 
در ادامــه ایــن رونــد بهــای ســنگ آهــن نیــز پابه پــای فــوالد 
کاهنــده  عوامــل  اینکــه  بــر  مضــاف  شــد؛  کاهــش  دچــار 
کــه از  ــد  ــازار ســنگ آهــن فشــار وارد مــی آورن ــر ب بیشــتری ب
ایــن میــان، می تــوان بــه مهم تریــن آن هــا، یعنــی تصمیــم 
تولیدکننــدگان بــزرگ ســنگ آهــن بــه افزایــش محصــوالت 
کــرد.  اشــاره  بازارهــا  در  مــازاد  وجــود  رغــم  بــه  خــود 
منتشــر  گــزارش  آخریــن  در   ،RBCکارگــزاری تحلیلگــران 
ســال  بــرای  را  خــود  قیمــت  متوســط  پیش بینــی  شــده، 
کاهــش تــا ســطح 43 دالر  جــاری میــالدی بــا 8/ 21 درصــد 
گذشــته میــالدی، پاییــن  بــر هــر تــن در مقایســه بــا ســال 
آورده است؛ این تصمیم در پی افت چشمگیر بیش از  41 
گذشــته میــالدی نســبت بــه ســال 2014  درصــدی در ســال 
گــزارش بیزینــس اینســایدر  میــالدی اتخــاذ شــده اســت. بــه 
کــه  کرده انــد  پیش بینــی  تحلیلگــران  ایــن  همچنیــن 
میــزان عرضــه جهانــی ســنگ آهــن )از طریــق حمــل بــه 
کشــتی( در ســال جــاری افزایــش  1/ 4 درصــدی  وســیله 
گذشــته میــالدی رشــدی در  خواهــد داشــت؛ بــرای ســال 

حــدود 7/ 5 درصــد ثبــت شــده اســت.

 کشور از بحران بیکاری
 رنج می برد

غ التحصیــالن  کار بــا بیــان اینکــه ســهم فار  معــاون وزیــر 
گفــت: مهــارت آمــوزی بایــد  از بیــکاری فعلــی ویــژه اســت، 
کشــور نهادینــه شــود. محمــد امیــن ســازگارنژاد بیــان  در 
کشــور  توســعه  پیش قــراوالن  مهارت آمــوزان،  داشــت: 
کشــور بــدون شایســتگی  های مهارتــی  هســتند و توســعه 
کشــور از بحــران بیــکاری  کــه  بی معناســت. د ر روزهایــی 
غ التحصیــالن دانشــگاهی ســهمی ویژه  ــار ــرد و ف ــج می ب رن
مهــارت  ســمت  بــه  حرکــت  دارنــد،  را  بیــکاری  ایــن  از 
آمــوزی می توانــد یــک اقــدام راهگشــا باشــد. معــاون وزیــر 
کــز  کیــد بــر اینکــه دانشــگاه  ها و مرا کار و رفــاه بــا تا تعــاون، 
بــا  را  مهــارت دوســتی  و  آمــوزی  مهــارت  عالــی،  آمــوزش 
کار خــود قــرار دهنــد، افــزود:  جدیتــی مضاعــف ســرلوحه 
التحصیــالن  غ  فــار تــا  شــد  خواهــد  ســبب  رویکــرد  ایــن 
کار داشــته  کمتــر دغدغــه اشــتغال و یافتــن  دانشــگاهی مــا 
ــای  ــد فعالیت  ه ــه بای ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــازگارنژاد ب ــند. س باش
گفــت:  کشــور نهادینــه شــود،  مهارتــی و مهــارت آمــوزی در 
بــه جــای آنکــه رد و بــدل شــدن پایــان نامه  هــا را شــاهد 
ع مهــارت و حرفــه آمــوزی مــورد توجــه  باشــیم، بایــد موضــو
وی  شــود.  رفــع  جوانــان  اشــتغال  مشــکل  تــا  گیــرد  قــرار 
گرایــی اصالــت  کــرد: نبایــد اجــازه دهیــم مــدرک  تصریــح 
امــروز  کــه  کنــد؛ چــرا  را دچــار خدشــه  و جایــگاه مهــارت 
کــه مهارتــی آموخته انــد پذیرفتــه  شــاهد هســتیم آن هایــی 
از  بســیاری  کــه  حالــی  در  دارنــد؛  خواهــان  و  می شــوند 
کار و شــغل  غ التحصیــالن دانشــگاهی دغدغــه یافتــن  فــار

مناســب دارنــد.

 پرداخت غرامت ۲ میلیارد دالری
 به ترک ها

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه پرداخــت غرامــت جدیــد ۲ میلیــارد 
کــرد: بــا وجــود محکومیــت در  دالری گازی بــه ترکیــه، اعــالم 
گازی خــود دســت یافتیــم. بیــژن زنگنــه  داوری بــه اهــداف 
درخصــوص رای دیــوان بین المللــی داوری دربــاره شــکایت 
گاز و محکومیــت ایــران در  ترکیــه از ایــران در زمینــه قیمــت 
ایــن دیــوان، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن رای بــه ترکیــه اعــالم 
کــه ترکیــه بــه  گفــت: ایــن رای بــا آن چیــزی  شــده اســت، 
دنبــال آن بــوده، متفــاوت اســت. وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه 
کاهــش 25 درصــدی  ــر  ــران عــالوه ب ــه در شــکایت از ای ترکی
گاز ایــران  گاز،  بــه دلیــل عــدم پایــداری صــادرات  قیمــت 
از طریــق  گاز  کاهــش 37,5 درصــدی قیمــت  بــه دنبــال 
کــه  کراتــی  کــرد: در مذا تجدیدنظــر نیــز بــوده اســت، تصریــح 
بــا اردوغــان رییــس جمهــوری ترکیــه انجــام شــد، آن هــا ایــن 
کردنــد و حاضــر نبودنــد در ایــن  کــف قیمــت عنــوان  اعــداد را 
کــرد: مقــدار  کابینــه بیــان  کننــد. ایــن عضــو  کــره  زمینــه مذا
جریمــه ایــران بیــن 13 تــا 15 درصــد اســت و رقــم زیــادی 

نیســت.

اخبار کوتاه

 معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه شــبکه فاضــالب اصفهــان
گفــت: دغدغــه وزارت  کشــور اســت،  اولیــن شــبکه فاضــالب در 
نیــرو نیــز، تامیــن آب شــرب اصفهــان اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
ســامانه دوم تامیــن آب شــرب اصفهــان بســیار دیــر آغــاز شــده 
اســت، ولــی هــر اقدامی کــه بــرای تســریع در ایــن امــر و پایــداری 
در تامیــن آب الزم باشــد، انجــام خواهیــم داد. حمیدرضا جانباز 
معــاون وزیــر نیــرو در دیــدار بــا اســتاندار اصفهــان، اظهار داشــت: 
و  آب  مجموعــه  در  اصفهــان  اســتاندار  کارشناســانه  نظــرات 
ــت  ــمند اس ــا ارزش ــرای م ــی ب ــم والی ــون حک ــرو، همچ وزارت نی
کــه  کشــور هســتند  کل  و ایشــان مســلط بــه موضوعــات آب در 
ایــن امــر بــرای وزارت نیــرو باعــث افتخــار و خوشــبختی اســت. 

     دغدغه وزارت نیرو، تامین آب شرب اصفهان است
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــت اس ــه مدیری ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب وی ب
کــه از ســال های  همــکاری مــردم توانســت دو ســال اخیــر را 
گــذارد ســر  پشــت  مشــکلی  هیــچ  بــدون  بــود،  آبــی   ســخت 

 افــزود: از حمایت هــای اســتاندار اصفهــان بــرای تحقــق ایــن 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  قدردانــی می کنــم.  امــر 
شــرب  آب  وضعیــت  پایــداری  عــدم  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور 
کــرد: دغدغــه وزارت نیــرو  اصفهــان مــورد تاییــد اســت، تصریــح 
نیــز، تامیــن آب شــرب اصفهــان اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
ســامانه دوم تامیــن آب شــرب اصفهــان بســیار دیــر  آغــاز شــده 

اســت، ولــی هــر اقدامی کــه بــرای تســریع در ایــن امــر و پایــداری 
در تامیــن آب الزم باشــد، انجــام خواهیــم داد.

  تکمیل سامانه انتقال آب شرب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــک مصــرف آب در شــهرها نســبت بــه 
کــرد: بایــد  ســال قبــل 30 درصــد افزایــش داشــته اســت، بیــان 
در خصــوص تکمیــل ســامانه انتقــال آب شــرب، افزایــش منابــع 
و ذخیــره آب اقــدام شــود. جانبــاز افــزود: در خصــوص لــوازم 
گرفتــه اســت و آب و  کاهنــده مصــرف آب، اقداماتــی صــورت 
گــر شــخصی متقاضــی اســتفاده  کــه ا فاضــالب موظــف اســت 

کنــد.  وی بــا اشــاره بــه  کاهنــده بــود، اقــدام  از دســتگاه های 
از  بخشــی  پرداخــت  بــر  مبنــی  اصفهــان  اســتاندار  پیشــنهاد 
و  نیــرو  وزارت  توســط  کاهنــده  سیســتم های  هزینه هــای 
همچنیــن تبلیــغ و تشــویق خانوارهــا بــرای اســتفاده از ایــن 
گفــت:  وزارت نیــرو ایــن پیشــنهاد اثرگــذار را بررســی  سیســتم ها، 
کشــور اجــرای شــود. کل  کــه در  کــرد و تــالش می کنیــم  خواهــد 

  فاینانس 200 میلیون یورویی
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب کشــور بــا بیــان اینکــه شــبکه  
کشــور اســت  فاضــالب اصفهــان، اولیــن شــبکه فاضــالب در 

کــرد: بازســازی فاضــالب شــهر اصفهــان، 1000 میلیــارد  اظهــار 
کــه 200 میلیــون یــورو مجــوز فاینــاس  تومــان اعتبــار نیــاز دارد 
کنــون مصوبــه هیئــت دولــت و  در ایــن ارتبــاط موجــود اســت و تا
کارهای مهندســی آن انجام شــده و شــرکت آب و فاضالب باید 
ــا بیــان اینکــه شــرکت  کنــد. وی ب همــت و فاینانــس را تســریع 
ح را  ــد محوریــت ایــن طــر آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، بای
بــر عهــده بگیــرد، افــزود: شــرکت های خارجــی تمایــل دارنــد 
ــر روی  ــد ب ــه بای ک ــد  کنن ــرمایه گذاری  ح س ــر ــن ط ــر روی ای ــه ب ک

کار شــود.  ــد فاضــالب  روش هــای جدی
  بازسازی شبکه های فاضالب

جانبــاز بــه بــوی فاضــالب در برخــی از مناطــق شــهر اصفهــان نیز 
کــرد و بیــان داشــت: بایــد از تکنولوژی هــای روز بــرای  اشــاره 
فــوق  بازســازی شــبکه های فاضــالب و خریــد دســتگاه های 

کنیــم.  مــدرن بــا مکــش قــوی اســتفاده 
ح در  کــرد: در خصــوص فاضــالب روســتا، نیــز 111 طر وی اضافــه 
قالــب تســهیالت بانکــی در حــال انجــام اســت که بایــد پیگیری 
 شــود. معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه از دو هفتــه  آینــده 
ح هــای آب رســانی روســتایی  2 هــزار میلیــارد تومــان بــرای طر
بــه روســتاها تزریــق می شــود، افــزود: 100 میلیــارد تومــان بــرای 
اصفهــان  اســتان  ســهم  روســتاها  در  آب رســانی  ح هــای  طر

ــود. ــد ب خواه

معاون وزیر نیرو:

دغدغه وزارت نیرو، تامین آب شرب اصفهان است

گــزارش روابــط عمومی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان  بــه 
نخســتین  افتتاحیــه  آییــن  حاشــیه  در  صلواتــی  نــور اهلل 
نیــروگاه خورشــیدی مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام 
خامنــه ای بــا حضــور خانــم معصومــه ابتــکار، معــاون رییــس 

جمهــور و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــی  ــات اجرای ــرد: عملی ک کشــور اظهــار  ــت  زیس
احــداث مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام 
خامنه ای از ســال 1390 آغاز شــده اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه بــا طراحــی و تــالش 
مهندســان و همــکاران در معاونــت عمــران 
شــهرداری بــه خوبــی اجــرا شــده و بــه مرحلــه 

کمــک،  کــرد: امیدواریــم بــا  فعلــی رســیده اســت، اضافــه 
همــکاری و مســاعدت شــورای شــهر و شــهرداری بــه عنــوان 
ــان ســال آینــده  ــا پای مدیریــت شــهری اصفهــان، بتوانیــم ت
کمیســیون  ــروژه باشــیم.عضو  ــرداری از ایــن پ شــاهد بهره ب
حمــل و نقــل، محیــط زیســت و فنــاوری اطالعــات شــورای 

کــرد: از احــداث و راه انــدازی  اسالمی شــهر اصفهــان تصریــح 
نیــروگاه خورشــیدی مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام 
ــای  ــاد نیروگاه ه ــتم و ایج ــحال هس ــیار خوش ــه ای بس خامن
کنــد.  خورشــیدی بایــد در اصفهــان ترویــج و عمومیــت پیــدا 
اینکــه در شــرق اصفهــان  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
هســتیم،  برخــوردار  وســیعی  بســیار  کویــر  از 
اســتفاده  ظرفیــت  ایــن  از  بایــد  داد:  ادامــه 
کنیــم و نیروگاه هایــی خورشــیدی بــدون ضــرر 
کنیــم؛  راه انــدازی  اصفهــان  در  را  عارضــه  و 
ــرای  کــه اصفهــان از ظرفیــت مناســبی ب ــرا  چ
راه انــدازی نیروگاه هــای خورشــیدی برخــوردار 

ــت.  اس
از  کشــور  کالن شــهر های  در  مــردم  کــرد:  کیــد  تا صلواتــی 
آلودگــی هــوا رنــج می برنــد و ایجــاد نیروگاه هــای خورشــیدی 
بهبــود  ســبب  و  می کنــد  کمــک  محیــط  سالم ســازی  بــه 

وضعیــت محیــط زیســت و هــوای شــهر می شــود.

کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان: عضو 
اصفهان ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی دارد

معــاون ســازمان توســعه و تجــارت تایلنــد بــا بیــان اینکه 
تایلندی  هــا بیشــتر اصفهــان را بــه عنــوان یــک فرصــت 
نظــر  از  اصفهــان،  گفــت:  می شناســند،  توریســتی 
فرصت  هــای تجــاری بــرای تایلنــد ناشــناخته اســت.  

»چانتیــرا ویواتــرات« در نشســت بررســی 
ســرمایه گذاری  و  تجــاری  فرصت  هــای 
بــا حضــور 33  کــه  تایلنــد  در اصفهــان و 
بــود همــراه  تایلنــدی  تجــاری   شــرکت 
کشــور  بــا بیــان اینکــه بــه اقتصــاد هــر دو 
از  می دانــم  کــرد:  اظهــار  داریــم،  تعلــق 
ســه  آن  آ  بازارهــای  بــه  ایــران  طرفــی 

ــاز دارد و از طــرف  ــازار تایلنــد نی ــژه ب )ASEAN( و به وی
دیگــر تایلنــد نیــز بــه ســرمایه گذاری در بازارهــای ایــران 
نیازمنــد اســت. وی بــا بیــان اینکــه ارتباطــات ایــران بــا 
کــرد:  تایلنــد بــه 500 ســال پیــش بازمی گــردد، اظهــار 
در ایــن ســفر، 33 شــرکت تایلنــدی از صنایــع غذایــی 

و  هســتند  همراهــم  خانگــی  لــوازم  و  ک  پوشــا و  مــد 
امیــدوارم اینگونــه ســفرها باعــث ایجــاد فرصت  هــای 
جدیــد و تجــارت بیشــتر شــود. معــاون ســازمان توســعه 
و تجــارت تایلنــد بــا بیــان اینکــه، تایلندی  هــا بیشــتر 
فرصــت  یــک  عنــوان  بــه  را  اصفهــان 
افــزود: اصفهــان  توریســتی می شناســند، 
بــرای  تجــاری  فرصت  هــای  نظــر  از 
قــول می دهــم  ناشــناخته اســت.  تایلنــد 
ــز  ــاری نی ــر تج ــده از نظ ــان در آین ــا اصفه ت
بــرای تایلنــد شــناخته شــود و بــه دنبــال 
کــه مبــادالت تجــاری قــوی  آن هســتیم 

را رقــم بزنیــم. 
ــروع  ــک ش ــروز ی ــدوارم ام ــرد: امی ک ــه  ــرات« اضاف »ویوات
و  ایــران  به تاخیرافتــاده  تجــارت  جهــت  در  جدیــد 
تایلنــد بــرای خریــد و فــروش، ســرمایه گذاری، تبــادل 

اطالعــات و شــناخت بیــن اصفهــان و تایلنــد باشــد.

قیمت لوازم خانگی )تومان(

اقتصـــاد شنبه   17  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 86شرایط سرمایه گذاری در کرمان تسهیل شده است ســـــال دوم          ݡسݒ

کنــون شــرایط ســرمایه گذاری  کرمــان بــا بیــان اینکــه ا کل اتــاق   دبیــر 
کــرد: برخــی سیســتم  های  در اســتان تســهیل شــده اســت، خاطرنشــان 
بانــک  توســط  ضمانــت  یــک  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاران،  از  حمایتــی 
دومیــن  در  رشــیدی نژاد«  »مســعود  می شــود.  ایجــاد  کشــور  مرکــزی 
بازرگانــان  بــا  اســتان  اقتصــادی  فعــاالن   B2B کــرات  مذا نشســت  روز 
ســرمایه  بازگشــت  بــر  کیــد  تا بــا  روســیه،   و  هنــد  عــراق،  کشــورهای 
ایجــاد  گــذاران،  ســرمایه  از  دیگــر  حمایــت  داد:  ادامــه  ســرمایه گذاران، 
پنجــره واحــد بــرای آسان ســازی و تســهیل در رونــد دریافــت مجوزهــای 
مــورد نیــاز آن هــا و ایجــاد اطمینــان در ســرمایه گذاری اســت. وی بــا اشــاره 
گفــت: اتــاق  کرمــان  بــه مزیت  هــا و فرصت  هــای ســرمایه گذاری در اســتان 
کرمــان، بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن مجموعه  هــای بخــش  بازرگانــی 
کشــور در جهــت فرآهــم آوردن مقدمــات و معرفــی فرصت  هــای  خصوصــی 
کل اتــاق  ســرمایه گذاری بــه ســرمایه گذاران خارجــی تــالش می کنــد. دبیــر 
کرمــان در زمینه هــای  کرمــان بــا اشــاره بــه پتانســیل های بســیار خــوب 
گفــت: ایــن  کشــاورزی و خدمــات،  مختلــف از جملــه معــدن، صنعــت، 
کتشــاف و  اســتان محــل مناســبی بــرای ســرمایه گذاری در حوزه  هــای ا
اســتخراج در معــادن و فــرآوری مــواد معدنــی، صنایــع زغال ســنگ، فــوالد 

و ســایر صنایــع پاییــن دســتی مربــوط بــه آن هاســت.

کــه قــرار بــود از  کیمیــای وطــن: وام  هــای صنــدوق پــس انــداز یکــم 
خــرداد مــاه ســال آینــده بــه دســت خریــداران برســد، زودتــر از موعــد بــه 
ــه نخســتین تســهیالت  ک ــرد  ک ــرا بانــک مســکن اعــالم  ــازار رســید. اخی ب
حســاب صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم را بــه مشــتریان خــود پرداخــت 
ح صنــدوق پــس انــداز یکــم بعــد از فــرازو نشــیب بســیار  کــرده اســت. طــر
و  پــول  شــورای  در  جــاری  ســال  اوایــل  در  نهایتــا  گذشــته،  ســال  در 
اعتبــار در قالــب طرحــی ســه بخشــی بــه تصویــب رســید و از خــرداد مــاه 
گذشــته از اجرایــی شــدن  کــه در چنــد مــاه  بــه اجــرا درآمــد. وام  هایــی 
آن دســتخوش تغییــرات شــده و حتــی زمــان ارایــه آن بــه مشــتریان 
کــه موجــب شــد دوره پرداخــت  نیــز تعدیــل شــد؛ امــا یکــی از تغییراتــی 
کمتــر شــده و  ــداز یکــم از حداقــل یــک ســال  وام  هــای صنــدوق پــس ان
کــه موجــب شــد  گیــرد، تغییــرات اخیــری بــود  در اختیــار متقاضیــان قــرار 
تــا بــا امــکان تجمیــع حســاب صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم بــا یکــی 
از حســاب  های تعهــدی بانــک، از جملــه حســاب صنــدوق پــس انــداز 
گذشــت شــش مــاه، دوره  مســکن یــا حســاب پــس انــداز جوانــان پــس از 
کــه  کوتــاه شــود. ایــن در حالــی اســت  اعطــای تســهیالت از ایــن محــل 
بــا اعــالم بانــک مســکن، طــی دی و بهمــن مــاه ســال جــاری، دو فقــره 

ــت.  ــده اس ــت ش ــاب پرداخ ــن حس ــل ای ــهیالت از مح تس

 550 ام وی ام  پــارس،  پــژو   ،131 ســایپا  خودروهــای  وطــن:  کیمیــای 
را  بــازار  ســهم  بیشــترین   YF ســوناتا  و  مــزدا 3  اتومــات،  ســراتو  اتومــات، 
اســتاندارد  کیفیــت و  بازرســی  گروه هــای قیمتــی خــود دارنــد. شــرکت  در 
بــازار  در  شــده  عرضــه  خودروهــای  بــازار  ســهم  و  فــروش  میــزان  ایــران، 
گــروه قیمتــی  ایــران در بــازه زمانــی شــش ماهــه اول امســال را در شــش 

ســطح  بــا  خودروهــای  گــروه  در  اســاس  ایــن  بــر  اســت.  کــرده  بررســی 
معــادل   131 ســایپا  خــودروی  تومــان،  میلیــون   25 از  کمتــر   قیمتــی 
بــه خــود اختصــاص داده  گــروه قیمتــی را  ایــن  بــازار  58.4 درصــد ســهم 
گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی 25 تــا 50 میلیــون تومــان  اســت. در 

ــی  ــروه قیمت گ ــن  ــازار ای ــهم ب ــد س ــادل 25.6 درص ــارس، مع ــژو پ ــودروی پ خ
ــی  ــطح قیمت ــا س ــای ب ــروه خودروه گ ــت. در  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
معــادل اتومــات   550 ام وی ام  خــودروی  تومــان،  میلیــون   75 تــا   50 

گــروه قیمتــی را بــه خــود اختصــاص داده   13.5 درصــد ســهم بــازار ایــن 
گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی 75 تــا 100 میلیــون تومــان  اســت. در 
گــروه  ایــن  بــازار  ســهم  درصــد   41.5 معــادل  اتومــات،  ســراتو  خــودروی 
بــا  خودروهــای  گــروه  در  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  قیمتــی 
معــادل   3 مــزدا،  خــودروی  تومــان،  میلیــون   125 تــا   100 قیمتــی   ســطح 

گروه قیمتی را به خود اختصاص داده است. 55.7 درصد سهم بازار این 

کرمان   شرایط سرمایه گذاری در 
تسهیل شده است

مایکروفر با بخارپز 30لیتری 301 
مجیک

ظرفشویی 8نفره 2155 مجیک

مایکروفر 30لیتری 304 میدیا

ظرفشویی 8 نفره 2195G مجیک

اجاق گاز 5 شعله پارس

ظرفشویی 6نفرهE12 60 بوش

اجاق گاز 5شعله لعاب رومینا 
اسنوا

لباسشویی 6کیلویی بلومبرگ

اجاق گاز 5 شعله اورانوس اسنوا

لباسشویی 7کیلویی ال جی

ساید بای ساید 3013 دوو 

ظرفشویی 6 نفره 1102 مجیک

لباسشویی 8 کیلویی ال جی

ساید بای سایدA70 58بوش

ساید بای ساید 1004  لومبرگ

980,000

1,355,000

784,000

1,390,000

295,000

1,659,000

1,170,000

1,325,000

1,370,000

1,783,000

5,250,000

1,200,000

2,645,000

6,560,000

6,400,000

سال95،سالتنبیهپرمصرفها
تابســتانســالآینــده ــیکــهدر صورت ــبرســیدهودر ــهتصوی و،پیشــنهادقطــعآبمشــترکانپرمصــرفب ــرنیــر ی ــهگفتــهوز ب

مشــترکانپرمصــرفشناســاییشــوند،آبآنهــاقطــعخواهــدشــد.

در قاب تصویر

معاون سازمان توسعه و تجارت تایلند
اصفهان از نظر  تجاری برای تایلند ناشناخته است

 وام های صندوق پس انداز یکم 
به بازار مسکن رسید

 پرفروش ترین  های بازار خودرو 
معرفی شدند



به مناسبت سی و هشتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی

تسهیالت ویژه برای مشموالن 
وظیفه عمومی اعالم شد

اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
اصفهــان از ارایــه تســهیالت ویــژه بــرای تســریع در 
بــه  عمومــی  وظیفــه  مشــموالن  خدمــت  بــه  اعــزام 
مناســبت آغــاز ســی و هشــتمین بهــار پیــروزی انقــالب 

داد. اســالمی خبــر 
»جهانگیــر  ســرهنگ  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
و  ســی  مناســبت  بــه  کــرد:  اظهــار  کریمــی« 
اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  ســالگرد  هشــتمین 
پلیــس اســتان اصفهــان  معاونــت وظیفــه عمومــی 
بــه  اعــزام  در  تســریع  بــرای  ویــژه ای  تســهیالت 
گرفتــه  خدمــت مشــموالن وظیفــه عمومــی در نظــر 

 است.
معاونــت ایــن  اعــالم  براســاس  افــزود:  وی    
بــرای  کنــون  تا کــه  دیپلمــی  و  عــادی  مشــموالن 
تمایــل  و  نكرده انــد  نــام  ثبــت  خدمــت  بــه  اعــزام 
ــوند  ــزام ش ــه اع ــت وظیف ــه خدم ــال 94 ب ــد در س دارن
ــر پلیــس  ــه دفات ــا تاریــخ 19 بهمــن مــاه ب می تواننــد ت
ثبــت را  خــود  اعــزام  درخواســت  و  مراجعــه   10+ 

کنند.  
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون   
مشــموالن  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
تاریخ هــای  بــه  اعــزام  بــرگ  کــه  عــادی و دیپلمــی 
و  کــرده  دریافــت  را   95 اردیبهشــت  و  فروردیــن 
تمایــل دارنــد امســال بــه خدمــت اعــزام شــوند نیــز 
می تواننــد تــا تاریــخ یــاد شــده بــه دفاتــر پلیــس+10 
اعــزام  درخواســت  و  مراجعــه  اســتان  ســطح  در 
ثبــت را   94 مــاه  اســفند   19 تاریــخ  در  خدمــت   بــه 

کنند.  

 مشموالن وظیفه عمومی

 پیش بینی وضعیت آب و هوای 
استان اصفهان؛

اوایل هفته، هوای اصفهان 
گرم می شود

اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  سرپرســت   
گــذر امــواج  گفــت: اوایــل هفتــه  بــه دلیــل  اصفهــان 
ناپایــدار، شــاهد ناپایــداری همــراه با افزایش محســوس 

دمــا در اســتان اصفهــان خواهیــم بــود.
کیمیــای وطــن، حســن خدابخــش اظهــار  گــزارش  بــه 
کــرد: تحلیــل نقشــه های هواشناســی، بیان گــر جــوی 
ــر روی اســتان اصفهــان در دو روز  ــدار ب نســبتا آرام و پای
آینده است. وی افزود: از اواخر وقت روز جمعه، شاهد 
افزایــش ابــر در بخش  هــای غربــی اســتان خواهیــم بــود 
گــذر امــواج ناپایــدار، شــاهد  و اوایــل هفتــه بــه دلیــل 
 ناپایــداری همــراه بــا افزایــش محســوس دمــا در اســتان 
هواشناســی  پیش بینــی  اداره  سرپرســت  هســتیم. 
کــرد: هــوای شــهر اصفهــان  اســتان اصفهــان تصریــح 
ابــری  قســمتی  صــورت  بــه  شــنبه  روز  بــرای  نیــز 
پیش بینــی بــاد  وزش  و  ابــر  افزایــش   به تدریــج 

 می شود.

رییس منابع طبیعی شهرستان 
آران و بیدگل مجروح شد 

ــان ایــن  قاچاقچیــان چــوب، رییــس و یكــی از قرق بان
گفتــه  شــاهدان عینــی  بــه  کردنــد.  را مجــروح  اداره 
چوب  هــای  انتقــال  از  قرق بــان  ممانعــت  هنــگام  در 
و  ضــرب  مــورد  وی  قاچاقچیــان،  توســط  قاچــاق 
کــه در حــال  ــی  گرفــت. ضــارب در حال شــتم آنــان قــرار 
کــردن قرقبــان منطقــه بــوده، بــا ورود نیروهــای  خفــه 
محیط بــان دســتگیر شــده اســت. همچنیــن همدســت 
ــه در  ــن حادث ــت. ای ــده اس ــواری ش ــل مت ــارب از مح ض
ســاعات اولیــه پنجشــنبه شــب در جنگل  هــای کویــری 
خ داده اســت. در ایــن درگیــری  اطــراف روســتای ریجــن ر
طبیعــی  منابــع  اداره  رییــس  شــفیعی،  رضــا  مهنــدس 
همــراه  بــه  و  مجــروح  نیــز،  بیــدگل  و  آران  شهرســتان 
قرق بــان منطقــه بــه بیمارســتان منتقــل شــدند. بــا تــالش 
پزشــكان، حــال مصدومــان بهبــود یافــت و آنــان دقایقــی 
از  بیــدگل  و  آران  بیمارســتان مرخــص شــدند.  از  پیــش 
بســیار  کویــری  جنگل  هــای  بــا  کشــور  مناطــق  جملــه 
کــه عمدتــا بــه صــورت دست کاشــت  اســت. ایــن جنگل  هــا 
هجــوم  مــورد  شــدت  بــه  اخیــر  ســال  های  در  هســتند، 
کــه ایــن امــر موجــب  گرفته انــد  قاچاقچیــان چــوب قــرار 
ــه  ــیار ب ــارت  های بس ــدن خس ــا و وارد آم ــب جنگل  ه تخری

محیــط زیســت منطقــه شــده اســت.

اصفهان 

سرویس  جامعه 
 زهرا نصیری

کل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان از تجهیــز  مدیــر 
تمــام درمانگاه  هــای تامیــن اجتماعــی بــه نــرم افــزار 
کاغــذی خبــر  HIS و هم زمــان حــذف دفترچه  هــای 

داد.
کل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره    مدیــر 
اجتماعــی  تامیــن  درمانگاه  هــای  تمــام  تجهیــز  بــه 
HIS و هم زمــان حــذف دفترچه  هــای  افــزار  نــرم  بــه 
گفــت: بــا نصــب این سیســتم 2 میلیــون و 500  کاغــذی 
هــزار دفترچــه درمانــی تــا پایــان ســال جــاری از سیســتم 

تامیــن اجتماعــی حــذف می شــود.
نخســتین  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  دادخــواه  علی اصغــر 
گام موثــر تامیــن اجتماعــی اســتان، انجــام خدمــات 
پســتی  و  حضــوری  مراجعــات  حــذف  و  الكترونیــک 
کارفرمایــان اســت، ادامــه داد: امســال ارایــه خدمــات 
بــه 110 هــزار کارفرمــای طــرف قــرارداد تامیــن اجتماعــی 

از طریــق اینترنتــی انجــام شــد.
بخــش  کارفرمایــان  بدهــی  ع  مجمــو همچنیــن  وی 
ــه تامیــن اجتماعــی اســتان در  دولتــی و خصوصــی را ب
کــرد  ســال جــاری 6 هــزار و 700 میلیــارد ریــال اعــالم 

و بیــان داشــت: از ایــن میــزان 80 درصــد مربــوط بــه 
بــه  مربــوط  درصــد   20 و  خصوصــی  بخــش  بدهــی 

بخــش دولتــی اســت.
میلیــارد   400 و  هــزار   2 حــدود  اظهارکــرد:  دادخــواه 
ریــال از ایــن رقــم مربــوط بــه هشــت شــرکت از جملــه 
کاشــان و  اتوبوســرانی اصفهــان، ریســندگی و بافندگــی 

کریــل اســت. پلــی ا

شــرکت  از  اجتماعــی  تامیــن  طلــب  مبلــغ  وی 
عنــوان  ریــال  میلیــارد   80 را  اصفهــان  اتوبوســرانی 
خــوب   همــكاری  بــا  ســال   15 از  پــس  گفــت:  و  کــرد 
گــذاری 32 هــزار متــر مربــع زمیــن  بــا وا شــهرداری و 
مابقــی  اســالمی  و  ســران  کنفرانــس  ســالن  محــل  در 
 بــه صــورت تهاتــری، ایــن بدهــی بــه تامیــن اجتماعــی 

پرداخت شد.

بیمارســتان  هتــل  اولیــن  زمیــن  ایــن  در  گفــت:  وی 
میــالد چهــار توســط تامیــن اجتماعــی احــداث می شــود. 
اســتان  از  مبلــغ  ایــن  کــه  بــود  ایــن  مــا  تمامی تــالش 

ج نشــود و بــرای خــود اصفهــان هزینــه شــود. خــار
اصفهــان،  اســتان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
کاشــان  کارخانــه ریســندگی بافندگــی  همچنیــن طلــب 
ــال  ــارد ری ــزار و 200میلی ــک ه ــی را ی ــن اجتماع ــه تامی ب
گفــت: بــه ایــن منظــور در حــال رایزنــی و  برشــمرد و 

هســتیم. کارخانــه  ایــن  امــوال  تهاتــر 
حقــوق  متمرکــز  ح  طــر بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
گفــت: تــا پایــان اســفند  بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی 
1395، حقــوق تمــام بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی از 
20 تــا 27 هــر مــاه بــه حســاب آن هــا واریــز می شــود و 

ــه نفــع بازنشســتگان اســت. ح ب ایــن طــر
بازنشســتگان  کاالی  کارت  ع  بــه موضــو بااشــاره  وی 
گفــت: تمــام بازنشســتگان ســازمان  تامیــن اجتماعــی 
تامیــن اجتماعــی می تواننــد از طریــق ســامانه اینترنتــی 
ــا ارســال پیامــک درخواســت خــود بــرای  بانــک رفــاه ی
گذشــت 15  کاال را ارایــه دهنــد و بعــد از  کارت  دریافــت 
را دریافــت می کننــد،  کــه حقــوق خــود  بانكــی  از  روز 

کارت را تحویــل بگیرنــد. ایــن 

کل تامین اجتماعی استان اصفهان:   مدیر 

تاپایان سال دفترچه  های درمانی از سیستم تامین اجتماعی حذف می شود 

ــان  ــرب اصفه ــن آب ش ــامانه تامی ــت: س گف ــان  ــتاندار اصفه اس
کشــور اســت  یكــی از شــكننده تریــن ســامانه  های انتقــال آب 
ایــن اســتان شــتاب  انتقــال آب  و بایــد اجــرای ســامانه دوم 

وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه  بگیــرد.  بیشــتری 
ــر  ــا حضــور معــاون وزی ــور در جلســه ب رســول زرگرپ
کشــور  نیــرو و مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان، طــی 2.5 ســال 
گذشــته در دولــت تدبیــر و امیــد در رابطــه بــا آب 
شــرب بــه طــور کلی در شــرایط اضطــرار قرار داشــت 
کــه بــا تدبیــر مدیریــت شــد. اســتاندار اصفهــان بــا 

زاینــده رود،  رودخانــه  آب  مشــكالت  از  بخشــی  اینكــه  بیــان 
حــل و چارچوبــی بــرای آن مشــخص شــد، بیــان داشــت: آب 
کمبــود آب رودخانــه زاینــده رود ارتبــاط مســتقیم دارد  شــرب بــا 
کــه در ارتبــاط بــا تامیــن آب شــرب از رودخانــه زاینــده رود نیــز 
ــدورت  ک ــدن آب و  ــود ش گل آل ــیالب و  ــه س ــكالتی از جمل ــا مش ب

کــرد: ســامانه تامیــن آب  آب و ... مواجــه هســتیم. وی اضافــه 
شــرب اصفهــان، یكــی از شــكننده تریــن ســامانه  های انتقــال 
کشــور اســت و ایــن موضــوع یــک دغدغــه اساســی اســت  آب 
و نمی توانیــم متكــی بــه یــک ســامانه بــرای 
ســامانه  اجــرای  در  بایــد  باشــیم؛  شــرب  آب 
بیشــتری  ســرعت  اصفهــان  آب  انتقــال  دوم 
گــر  ا داشــت:  اظهــار  زرگرپــور  گیــرد.  صــورت 
رودخانــه زاینــده رود بــه ســمت ســیالبی شــدن 
پیــش رود، مشــكالتی بــرای تامیــن آب شــرب 
ایجــاد خواهــد شــد و همچنیــن وجــود ویالهای 
می توانــد  نیــز  فاضــالب  شــبكه  نداشــتن  و  رودخانــه  اطــراف 
کــه بایــد در ایــن خصــوص تدبیــری  کنــد  مشــكالتی را ایجــاد 
کــرد: پدافنــد غیرعامــل بــرای  اندیشــیده شــود.  وی تصریــح 
کــه آب شــرب پنــج میلیــون نفــر را پوشــش می دهــد  ســامانه ای 

از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و حیاتــی اســت.

سراســر  بــا  هم زمــان  گفــت:  اصفهــان  شــهردار   
ح نوســازی  ــام طــر ــام اهلل دهــه فجــر، ثبت ن کشــور در ای
کســی های فرســوده مــدل ســال  و تبدیــل بــه احســن تا

پیشــخوان  دفاتــر  در  پاییــن  بــه   1383
گــزارش اداره  اصفهــان آغــاز شــده اســت. بــه 
اصفهــان شــهرداری  رســانه ای   ارتباطــات 
دکتــر مهــدی جمالی نــژاد در حاشــیه آییــن 
خدماتی رفاهــی  مجموعــه  از  بهره بــرداری 
راننــدگان بــرای  صفــه  مســافربری   پایانــه 
ح جایگزینــی   پیرامــون بســته تشــویقی طــر

کشــوری  ح  کــرد: ایــن طــر کســی های فرســوده اظهــار  تا
دارنــدگان  و  شــده  آغــاز  نیــز  اصفهــان  در  هم زمــان 
را شــامل  پاییــن  بــه  مــدل ســال 1383  کســی های  تا
ــدگان خودروهــای  ــه دارن کــرد: ب می شــود.وی تصریــح 
درصــد   16 وام  تومــان  میلیــون   20 مبلــغ  فرســوده، 

پرداخــت می شــود و بــا ســه بانــك پارســیان، ملــت و 
تجــارت نیــز بــرای دادن ایــن وام هماهنگی هــای الزم 
داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهردار  اســت.  گرفتــه  صــورت 
کســی های  تا تعویــض  ح  طــر ثبت نــام 
فرســوده، از روز دوشــنبه 12 بهمن مــاه 
در دفاتــر پیشــخوان آغــاز شــده و تــا 22 

دارد.  ادامــه  بهمن مــاه 
وی بــا بیــان اینكــه 5 میلیــون تومــان 
گرفتــه  نظــر  در  خــودرو  اســقاط  بــرای 
خودروهــای  کــرد:  اضافــه  شــده، 
کــه  اســت   405 پــژو  و   EF7 ســمند  شــامل  جایگزیــن 
مجهــز بــه مخــزن ســی .ان.جی بــا امــكان پیمایــش 
 GPS ،کیلومتــر در هــر بــار ســوخت گیری حداقــل 300 
کســی متر  تا و  کســی  تا پیمایــش  اندازه گیــری  بــرای 
هســتند. مســافران  جابه جایــی  کرایــه  اعــالم  بــرای 

شهردار اصفهان:
کسیرانی اصفهان با جدیت دنبال می شود نوسازی ناوگان تا

کرد: کید  استاندار اصفهان تا
لزوم تسریع در اجرای سامانه دوم انتقال آب اصفهان

4در شـهـــر حتما بخوانید!شنبه      17 بهمن ماه 139۴
نوسازی ناوگان تاکسیرانی اصفهان با جدیت دنبال می شود ـــمـــاره 86 ســـــال دوم        ݡسݒ

آگهی ابالغ رای
تاریخ 94/10/13 در  وقت فوق العاده جلسه شعبه  33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 940656 تحت نظر است . 
قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. 
 خواهان : حسن زوارئیان به نشانی تهران - عباس آباد - پاساژ قائم - پ 48 طبقه دوم 
وکیل: مریم جهانبخش به نشانی : چهارباغ باال -  خ نیکبخت بعد از دادگستری -  نبش 
کوچه خدابنده سمت چپ پالک 34 طبقه همکف خوانده : صابر غالمی  مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک  رای قاضی شورا    در خصوص دعوی آقای حسن زوارئیان 
فرزند غالمرضا با وکالت خانم مریم جهانبخش به طرفیت آقای صابر غالمی فرزند امیر 
هوشنگ با وکالت .......... به خواسته مطالبه وجه به میزان سی و پنج میلیون ریال موجب 
یک فقره چک به شماره 845544 به تاریخ 91/5/30 عهده بانک ملی ایران شعبه میدان 
جمهوری به انضمام خسارات دادرسی و خسارت  تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد 
از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالت و اینکه خوانده دعوی علیر غم ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی برپرداخت دین یا 
ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه 
تعرض وایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق 
و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه 
و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخصی 
حقیقی ) خوانده ( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1201 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند / اصول 
اسنادی /تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده  
تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی 
اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1258-1257 -1258- 
1284-1286قانون استفساریه تبصره الحاقی  ماده 2 قانون  اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را 
به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 315/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه  های دادرسی و ورودی دادخواست و 
اوراق دادخواست تصدق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل / وکالی انتخابی و 
پرداخت خسارت تاخیر  تادیه / وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ  های 
سر رسید 91/5/30 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء 
محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 

اصفهان می باشد. شماره : 31412/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ رای

شعبه 26  رسیدگی:  مرجع  دادنامه 54مورخ 92/7/27  شماره  پرونده 186-94  کالسه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ولی اهلل شاه مرادی قهم نشانی: اصفهان خیابان 
سجاد حجتیه اول کوچه شهریار خوانده : عشرت شیاسی ارانی نشانی : مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: »رای قاضی شورا « در خصوص دعوی ولی اهلل 
شاهمرادی قهم به طرفیت عشرت شیاسی ارانی به خواسته مطالبه وجه به حساب ریخته 
شود به مبلغ   5/000/000 ریال به انضمام هزینه  های دادرسی به شرح دادخواست و ضمائم 
تقدیمی.  با عنایت به محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان و مالحظه پاسخ استعالم 
شماره  830/94/19151 مورخ 94/5/1 مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان مبنی بر 
واریز مبلغ  5/000/000 ریال از حساب خواهان به حساب خوانده  و اینکه خوانده با  وصف 
مجهول المکان و نشر آگهی در جلسه   حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده و با اعالم 
آدرس بانک محال علیه و ابالغ مجدد مورد شناسایی واقع نشده بنابراین با سابقه ابالغ از 
طریق نشر آگهی شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198و 519قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 235/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس مدت 20 روزقابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود . شماره : 

31387/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 26 حوزه قضایی اصفهان 

ابالغ رای
. مرجع رسیدگی  تاریخ 92/3/27  به   343 : دادنامه  پرونده  1317/91 شماره  کالسه 
: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان : اکبر نصوحی نشانی : بزرگمهر ، 
 مجتمع تندیس، واحد 13 . خوانده رضا بابادی نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا  در خصوص دادخواست اکبر نصوحی به طرفیت رضا بابادی 
بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره چک به شماره 855614 
به تاریخ 91/12/12 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و 
519و 522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315،310،309،307،249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت 36/000ریال بعنوان خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان. 

29235/م الف
دادنامه

پرونده:  شماره   1394/01/31 تنظیم:  تاریخ   9409970352400134 دادنامه:  شماره 
فرزند  امینی  بهادر  آقای  خواهان:  شعبه: 930247  بایگانی  شماره   9309980352400241
محمد اسماعیل با و کالت آقای فرهاد تیموری فرزند حیدر علی به  نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید نرسیده به تقاطع اول ساختمان  آسمان طبقه 
دوم واحد ششم خواندگان:  1. اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان به نشانی خ توحید 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان 2. آقای رحمت اله کاویانی باغ بادرانی فرزند نظر علی

 3. آقای محمد علی فهندژسعدی فرزند خدا بخش همگی به نشانی مجهول المکان  4. اداره 
کل راه و شهرسازی اصفهان به نشانی خ هزار جریب اداره کل راه و شهرسازی اصفهان 
خواسته  ها: 1. الزام به تنظیم  سند رسمی ملک 2. ابطال سند رسمی  )موضوع سند ملک 
است( 3. مطالبه خسارات دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای فرهاد تیموری به 
وکالت از آقای بهادر امینی بطرفیت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان و اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اصفهان و آقایان رحمت اله کاویانی و محمدعلی فهندژ سعدی بخواسته صدور 
حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده ردیف اول بشماره 299245 از پالک ثبتی 4483/151 
بخش 5 ثبت اصفهان به نسبت خواهان مقوم به 22170000 ریال و الزام خواندگان به تنظیم 
سند رسمی بنام خواهان مقوم به 21 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه مبایعه نامه عادی مورخ 90/11/29 که خوانده آقای 
فهندژ سعدی مقدار 351/90 متر مربع را به خواهان واگذار نموده است و مبایعه نامه عادی 
مورخ 57/2/4 ملک مزبور توسط آقای رحمت اله کاویانی به آقای محمدعلی فهندژ سعدی  
واگذار شد و سند رسمی انتقال 51620-1356/11/26 )2536( که  آقای احمد انواری ملک 
موصوف را به آقای کاویانی انتقال داده است داللت بر نقل و انتقال ناقل قانونی و شرعی 
از مالک رسمی به خواهان می باشد و باتوجه به آرای شماره 514تا 524 - 72/7/28 شعبه 
13 دیوان عدالت اداری و 175-73/4/29 شعبه 2 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری 
کلیه اقدامات خواندگان ردیف اول و دوم اعم از تصرف و تملک و تقسیم ووگذاری در 
پالک ثبتی 4483/151 ابطال گردیده با وصف فوق هر گونه اقدام اداره کل راه و شهرسازی 
بر تملک و واگذاری و تصرف بر زمین خواهان که در پالک ثبتی 4483/151 قرار دارد و 
دفاعیات غیر موجه نماینده خوانده موصوف با صدور رای بر ابطال عملیات تملکی و 
تصرفی وی بر پالک متنازع فیه امکان اقدام مجدد بر ابطال اقدامات آن اداره و جود ندارد 
و موضوع تحصیل حاصل است و با وصف احراز انتقال ملک از ناحیه ما لک رسمی وقت 
به خواهان و با توجه به نظریه کارشناسی که مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد 
تصرفات و مالکیت خواهان به میزان 349 مترمربع به شرح نظریه کارشناسی محرز و مسلم 
می باشد فلذا دادگاه مستندا به مواد 140و 219و 223و 362و 367و 369 و مفهوم مخالف 
مواد 1287و 1288 قانون مدنی و 198و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند 
مالکیت خوانده اداره کل راه و شهر سازی اصفهان در پالک ثبتی 4483/151 بخش 5 ثبت 
اصفهان به نسبت مالکیت خواهان حسب نظریه کارشناسی و خواندگان را به تنظیم و 

انتقال  رسمی و سند مالکیت ملک متنازع فیه به میزان 349 متر مربع به نام خواهان و به 
پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و هزینه کارشناس به مبلغ 
4 میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره در خصوص کاویانی غیابی 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و دعوی خواهان 
در خصوص آقای فهندژ سعدی بلحاظ عدم مالکیت رسمی  وی مستندا به مواد 184و 
189 قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی صادر میگردد و رای صادره در خصوص سایرین 
حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر  اصفهان 
اصفهان- عمومی حقوقی  دادگاه  شعبه 24  رئیس  الف  م  شماره: 31468/   می باشد. 

قاسم قربانی 
آگهی ابالغ رای

کالسه پرونده : 94-948 شماره دادنامه : 1577 مورخ 94/9/30 مرجع رسیدگی : شعبه سی و 
سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : محسن عباسی نشانی : اصفهان - خ امیرکبیر 
- دفتر پیمانکاری نگهبان خوانده : فرهاد فوالد گر نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 
بخشی از وجه یک فقره سفته گردشکار: با عنایت 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 شورا (( در خصوص دعوی محسن عباسی به طرفیت فرهاد 
فوالد گر به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بخشی از وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک 
فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 529660 به مبلغ 100/000/000 اظهارات خواهان مبنی بر 
بخشش مازاد بر  خواسته و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه 
و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307و 309 قانون 
تجارت و مواد  198و 519و 522 ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000ریال بابت 
اصل خواسته و 170/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قابل 
محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/10 در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 
20روز قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی اصفهان می باشد. شماره : 31410/ م الف قاضی شورای حل 

اختالف شعبه 33
دادنامه 

پرونده:  شماره   1394/10/29 تنظیم:  تاریخ   9409970352401825 دادنامه:  شماره 
9409980352400166 شماره بایگانی شعبه : 940185 خواهان : آقای علی بابائی فرزند احمد به 
ل شخصی احمد بابائی خواندگان: 1.  نشانی فالورجان - روستای بندرات - خ ابن سینا منز
خانم صفیه میرزاده  2. آقای سعید میرزاده 3. آقای ابراهیم میرزاده همگی به نشانی مجهول 
المکان خواسته  ها: 1. الزام به تنظیم سند خودرو 2. مطالبه خسارت دادرسی. دادگاه با 
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:  رای دادگاه در خصوص 
دادخواست آقای علی بابائی فرزند احمد بطرفیت آقایان و خانم  1- ابراهیم میر زاده 2- سعید 
میر زاده 3- صفیه میرزاده بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو 
به شماره انتظامی 32   ه   362 ایران 23 انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر   به 
مالحظه تصویر مستندات رسمی ارائه شده خصوصا سند رسمی وکالت به شماره 1031 
تاریخ 89/7/24 دفتر شماره 281 اصفهان که حاکی از اعطای وکالت رسمی از سوی مورث 
خواندگان ) خانم سهیال رئوف نسب ( به خواهان جهت تعویض پالک خودرو موصوف 
دارد. و نظر به اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندا به 219و 220 قانون مدنی ماده 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی خواندگان را به حضور  در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت خودرو 
دو و ریسر به شماره انتظامی 32 ه  362 ایران 23 به نام خواهان مینماید و پرداخت مبلغ 
2170000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
شماره : 31459/ م الف

 رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - علی رئیسی
دادنامه 

خواهان : اکبر اعتصام پور - اصفهان - شهرک عباسپور- فرعی دوم - انتهای بن بست - سمت 
چپ  خوانده: زهرا محمدی  به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت ناشی از تصادف 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان: اکبر اعتصام پور به طرفیت خوانده زهرا 
محمدی به خواسته مطالبه خسارات ناشی از تصادف به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه کارشناسی 
و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، نظربه دادخواست خواهان و نظریه کارشناس محترم تصادف 
که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و نظریه کارشناس محترم در پرونده تامین 
دلیل مبنی بر بر آورد خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ 

و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوی مطروحه خواهان را مستندا 
به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محرز تشخیص داده و 
خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و یکصد و هجده هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 94/3/17 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن بعهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان اعالم وصادر می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 

مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض می باشد .
 شماره : 31419/ م الف 

قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ رای
کالسه پرونده : 940879 شماره  دادنامه : 1730مورخ 94/10/22 مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای 
حل اختالف خواهان کورش سلیمی پور ناقانی - اصفهان خ کاوه شهرک میالد بلوار شقایق بن 
بست سوم پ 185 خوانده : محمد علی بیرانوند فرزند پیر ولی -  مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. )) رای شورای حل اختالف (( در خصوص دعوی آقای کورش 
سلیمی پور ناقانی  به طرفیت آقای محمد علی بیرانوند به خواسته مطالبه مبلغ /14/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 701/816940 به عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون 
تجارت و 198و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه  های نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 93/6/9( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 شماره : 31405/ م الف 

قاضی شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 ابالغ رای 
پرونده:  شماره   1394/05/28 تنظیم:  تاریخ   9409970350200688 نهایی:  تصمیم  شماره 
9309980350201243 شماره بایگانی شعبه: 931444 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
نیلوفر قاضی نوری فرزند خسرو به نشانی اصفهان خ توحید طبقه 2 بانک ملت ساختمان 
به سامان حقوقی جم خواندگان: 1. خانم طاهره شکاری فرزند علی 2. آقای عبدالعلی مرادی 
فرزند درویشعلی 3. آقای محسن مرادی فرزند عبدالعلی همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته  ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد اصفهان بطرفیت خواندگان 1- 
محسن و 2- عبدالعلی  همگی مرادی و 3- طاهره شکاری به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و چهار 
میلیون ریال وجه چک به شماره 616575- 93/4/3 عهده بانک تجارت اصفهان با احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسا داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی 
مطروحه و جریان  رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و نسبت به دعوی دفاع موثری 
بعمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب 
اشتغال ذمه خواندگان، دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310و 311و 312 قانون تجارت 
و مواد 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  و قانون 
الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز 
مبلغ یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت شصت در صد حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای 
احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به خواهان 
پرداخت نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در 
محکمه صادرکننده رای بوده و ظرف مدت 20روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر مرکز استان اصفهان می باشد. 
شماره : 31486/م الف 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - محمد علی معقولی



حرف ونقل
بــا نقــش فهیمــه در ســریال  کــه   - نســرین نصرتــی 
نــوروز  اســت  قــرار  بــود،  شــده  شــناخته  »پایتخــت« 
بیایــد. تلویزیــون  بــه  »قرعــه«  مجموعــه  بــا  امســال 

- شــبنم مقدمی کــه بــا فیلــم ســینمایی »ابــد و یــک 
گرفــت،  قــرار  توجــه  مــورد  جشــنواره  کاخ  در  روز« 
را  فیلمنامــه  وقتــی  را  اســتقبال  ایــن  کــه  می گویــد 

می کــرد. پیش بینــی  می خوانــد، 
نظــارت  و  ارزشــیابی  معــاون  ایل بیگــی  حبیــب   -
حاضــر  فیلم  هــای  کــرد:  کیــد  تا ســینمایی  ســازمان 
کمتریــن  فجــر  فیلــم  جشــنواره  چهارمیــن  و  ســی  در 
مشــاوره  های  دلیــل  بــه  ایــن  و  داشــتند  را  اصالحیــه 

اســت. بــوده  ســاخت  پروانــه  صــدور  زمــان 
- مهــرداد اســکویی معتقــد اســت ســینمای مســتند 
کــه ســخنی از آن هــا در جامعــه  کســانی اســت  صــدای 
شــنیده نمی شــود و مســتند »رویاهــای دم صبــح« هــم 
کنــون شــنیده  کــه تــا  صــدای دختــران ِبزهــکاری اســت 

نشــده اســت.
»مختارنامــه«  کننــده  تهیــه  فــالح  محمــود  دختــر   -
کــه حــال عمومی پــدرش رو بــه بهبــودی  کــرد  بیــان 
بیمارســتان  از  می توانــد  دیگــر  روز  چنــد  تــا  و  اســت 

شــود. مرخــص 
تاریــخ  پژوهشــی  موسســه  مدیــر  قایینــی،  زهــره   -
ح »بــا مــن بخــوان«  کــودکان، بــا اشــاره بــه طــر ادبیــات 
کاندیــدای جایــزه ترویــج خوانــدن) آســاهی( 2016  کــه 
گفــت:  کــودک شــده اســت،  کتــاب  از ســوی شــورای 
کتاب خوانــی  ح تجربــه خوبــی بــرای ترویــج  ایــن طــر
از  بهره گیــری  مــدد  بــه  و  اســت  محــروم  مناطــق  در 
ــا  ــترکی ب ــای مش ــی، دارای ویژگی ه ــک بلندخوان تکنی

قصه گویــی جهــت جــذب مخاطــب اســت.
برگــزاری  ســاعت  بــه  هــم  بهــداد«  »حامــد   -
نشســت های نقــد و بررســی فیلم  هــای جشــنواره فیلــم 

کــرد. اعتــراض  فجــر 
کتــاب »بیــرون  کــه بــه تازگــی  - »آنیتــا یارمحمــدی« 
ذهــن مــن«، نوشــته »شــارون ام. دریپــر« بــا ترجمــه او 
گریفیــن  گفــت: رمــان »زوال« نوشــته  راهــی بــازار شــده 
یکــی از تازه هــای ترجمــه مــن، قــرار اســت بــا همــت 

ــازار شــود. انتشــارات پیدایــش راهــی ب
معتقــد  »نفــس«  فیلــم  کارگــردان  آبیــار  نرگــس   -  
اســت جهــان ایــن فیلــم برگرفتــه از دنیــای ذهنــی او 
کــه در زندگــی بــا آن هــا روبــه رو شــده و  و افــرادی اســت 

دارد. را  او  امضــای  فیلــم  ایــن  همچنیــن می گویــد 
»گنجفــه«  نمایــش  کارگــردان  تبریــزی  نوشــین   -
کــرد: ایــن اثــر نمایشــی بــا تغییــر تعــدادی از  عنــوان 
میزانســن  و  صحنه پــردازی  موســیقی،  بازیگــران، 
نســبت بــه اجــرای جشــنواره تئاتــر فجــر در تــاالر ســایه 

رفــت. بــه صحنــه خواهــد 

سخن  روز 

 تالش می کنم بازیگر 
متوسطی نباشم

یــک  و  »ابــد  ســینمایی  فیلــم  بازیگــر  معــادی  پیمــان 
روز« بــا اعــالم اینکــه امســال بــرای اولیــن بــار بــا مــردم 
مــن  کــرد:  اظهــار  خــود  نقــش  دربــاره  می بینــد،  فیلــم 
متفاوتــی  نقش  هــای  در  حضــور  تجربــه  ایــن  از  پیــش 
گرچــه برخــی از آن هــا بــه زندگــی طبقــه  کــه ا را داشــتم 
کترهایشــان تفاوت  هــای  کارا متوســط اشــاره داشــت، امــا 
قصه  هــای  بســتر  در  چــون  دارد؛  هــم  بــا  بســیاری 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  شــده اند.  روایــت  متنوعــی 
می شناســد خــوب  را  متوســط  طبقــه  زندگــی   فضــای 
گریــم عجیــب و غریبــی  افــزود: در غالــب ایــن آثــار، مــن 
ع بازیگــری و فضایی  نداشــتم و آنچــه اهمیــت داشــت نــو
کــه بایــد بــرای همه شــان متناســب بــا اثــر زحمــت  بــود 
ــا اشــاره  ــادر از ســیمین« ب می کشــیدم. بازیگــر »جدایــی ن
بــه اینکــه تــالش می کنــد تــا بازیگــر متوســطی نباشــد، 
ــی اهمیــت دارد. وقتــی  ــه خیل ــن فیلمنام ــرای م ــت: ب گف
کاری بــه مــن پیشــنهاد می شــود همــه تالشــم بــر بــازی 
طبقــه  کــدام  بــه  نمی کنــد  فرقــی  و  اســت  بهتــر  کــردن 
کــه  جامعــه می پــردازد. مــن دوســت دارم فیلمنامــه ای را 
کــه مخاطبانــم  کنــم  گونــه ای اجــرا  خــودم می پســندم بــه 

کنــم.  ــذت ســهیم  را در ایــن ل

کران »کوچه بی نام«  آغاز ا
 از 23 بهمن

فیلــم »کوچــه بی نــام« بعــد از مدتــی انتظــار، ســرانجام از 
کــه ســال  کــران می شــود. ایــن فیلــم  روز 23 بهمــن مــاه ا
ــه نمایــش درآمــد، از روز 23  گذشــته در جشــنواره فجــر ب
کــران می شــود. منصــور  گــروه ســینما آزادی ا بهمــن در 
کــه پیــش از  لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده ایــن فیلــم 
کــران  ا دربــاره  داشــت،  نــوروزی  کــران  ا تقاضــای  ایــن 
آخریــن  در  گفــت:  ایســنا  بــه  بهمن مــاه  در  فیلــم  ایــن 
کــران شــود و  تصمیم گیــری مقــرر شــد فیلــم از 23 بهمــن ا
کــران آن تــا عیــد هــم ادامــه  کــف فــروش نرســد، ا گــر بــه  ا
کاری از   هاتــف  کــه نوشــته و  خواهــد داشــت. ایــن فیلــم 
ســودای  بخــش  در  گذشــته  ســال  اســت،  علیمردانــی 
غ جشــنواره فجــر بــه نمایــش درآمــد و جوایــزی را  ســیمر
ــکالت  ــایل و مش ــاره مس ــم درب ــن فیل ــرد. ای ک ــود  از آن خ
کــه بــا بــازی فرهــاد اصالنــی، پانتــه آ  دو خانــواده اســت 
کوثــری، فرشــته صــدر عرفایــی، ســتاره  بــاران  بهــرام، 
پســیانی و... ســاخته شــده اســت. علیمردانــی و لشــکری 
بــا دومیــن فیلــم مشترکشــان »هفــت  قوچانــی امســال 

ماهگــی« در جشــنواره فجــر حضــور دارنــد.

خبر 

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان:

کاری به نسل  های آینده  هنر مینا
منتقل شود

اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  اتحادیــه  رییــس 
اســت  آتــش  و  عشــق  از  هنــری  کاری  مینــا گفــت: 
کــه در نــزد اصفهانی  هــا قــرار دارد. غالمعلــی فیــض 
الهــی در دومیــن نشســت تحلیــل خــالق در عرصــه 
اندیشــه و حکمــت اســالمی گفت: اصفهــان بــه دلیــل 
شــهرخالق  عنــوان  بــه  دارد  کــه  پتانســیل  هایی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  شــده  شــناخته 
افــزود:  اســت،  متفــاوت  کاری  مینــا  ح  هــای  طر
مینانقاشــی، مینــا حجــره بنــدی، مینــا برجســته ، 
ح  هــای مینــا  مینــا مرصــع و مینــا شــکری از دیگــر طر
کاری اســت. فیــض الهــی بــا بیــان اینکــه در جوامــع 
کــرد:  کیــد  تا دارد،  رواج  نقاشــی  مینــا  هنــر  امــروز 
متاســفانه هنرمینــا حجــره بنــدی، مینــا برجســته، 
هنرمرصــع فرامــوش شــده اســت. رییــس اتحادیــه 
کــرد: هنــر  صنایــع دســتی اســتان اصفهــان تصریــح 
مینــا بــر روی فلزاتــی چــون طــال، نقــره، آهــن، مــس 
کــه  کاری  می تــوان انجــام داد و صنایــع دســتی مینــا 
ــس  ــرروی م ــود ب ــاهد می ش ــام)ره( مش ــدان ام در می
مینــا  اصیــل  افزود:هنــر  وی  اســت.  شــده  انجــام 
رواج  آینــده  بــرای نســل  های  بایــد  کاری اصفهــان 

کنــد تــا همیشــه زنــده و مانــدگار باشــد. پیــدا 

افتتاح دو ایستگاه پخش 
دیجیتال در چهارمحال و 

بختیاری
و  چهارمحــال  اســتان  ســیمای  و  صــدا  مدیــرکل 
هفتمیــن  و  ســی  بــا  همزمــان  گفــت:  بختیــاری 
دهــه فجــر انقــالب اســالمی، دو ایســتگاه دیجیتــال 
و  لــردگان  شهرســتان  فــالرد  بخــش  در  تلویزیونــی 
شــهرک منظریــه شــهرکرد راه انــدازی شــد. مهــرداد 
ــال  عظیمــی در آئیــن افتتــاح ســامانه پخــش دیجیت
شــهید  »ســردار  نــام  بــه  مزیــن  فــالرد  تلویزیونــی 
بــا حضــور اســتاندار، معــاون  کــه  الیــاس ارجمنــد« 
از مســئوالن محلــی  عمرانــی اســتانداری و جمعــی 
ســامانه،  ایــن  انــدازی  راه  بــا  گفــت:  برگزارشــد، 
امــکان دریافــت20 شــبکه تلویزیونــی و 15 شــبکه 
معــادل20  جمعیتــی  بــرای  دیجیتــال  رادیویــی 
کنان شــهر مالخلیفــه و تعــدادی از  هــزار نفــر از ســا
روســتاهای اطــراف در بخــش فــالرد فراهــم شــده 
اســت. وی همچنیــن در مراســم راه انــدازی ســامانه 
شــهرکرد  منظریــه  شــهرک  ایســتگاه  دیجیتــال 
اظهــار  آقابزرگــی«،  ج  ایــر شــهید  »ســردار  نــام  بــا 
اســتفاده  امــکان  نیــز  ح  طــر ایــن  اجــرای  بــا  کــرد: 
هــزار  بــرای20  دیجیتــال  ســامانه  برنامه هــای  از 
آزاد  دانشــگاه  های  و  منطقــه  ایــن  کنان  ســا از  نفــر 
اســالمی و علوم پزشــکی شــهرکرد فراهم شــده اســت. 
ــرای  ــرای اج ــده ب ــه ش ــار هزین ع اعتب ــو عظیمی مجم
ح در ایســتگاه های فــالرد و منظریــه را  ایــن دو طــر
پنــج میلیــارد و600 میلیــون ریــال از اعتبــارات ملــی 
کــرد. مدیــرکل صــدا  و اســتانی صــدا و ســیما بیــان 
تمامــی146  کــرد:  نشــان  خاطــر  اســتان  ســیمای  و 
اســتان  ســطح  در  تلویزیونــی  فرســتنده  ایســتگاه 
اســتان  نــام شــهدای  بــه  چهارمحــال و بختیــاری 

مزیــن خواهــد شــد.

پژوهش در اسناد تاریخي یزد 
کم نظیري است حوزه 

کــرد:  اظهــار  خطــی  نســخ  حــوزه  در  محقــق  یــك 
صدوقــی،  شــهید  همچــون  بزرگانــی  وجــود  بــا 
در  خطــی  نســخ  و  تاریخــی  اســناد  در  پژوهــش 
خواهــد  کم نظیــری  و  توجــه   جالــب  حــوزه ی   یــزد 

بود.
از سلســله مباحــث  کریمــی« در نشســتي   »ســمیره 
کــه بــا رویکــرد آشــنایی بــا نســخه های  ایرانشناســی 
خطــی در دانشــگاه آیــت اهلل حائری میبد برگزار شــد، 
ــخ  ع نس ــو ــجویان موض ــن دانش ــواًل در بی ــت: معم گف
ح  ــی مطــر ــا شــناختی و ادب خطــی در حوزه هــای زیب
کمتــر بــه جنبــه ی رویــدادی و تاریخ نــگاری  اســت و 
منعکــس در نســخه ها توجــه می شــود. وی بــا ذکــر 
کتــاب اســناد و نامه هــای امیرکبیــر، افــزود:  نمونــه ی 
از بعــد رویدادنــگاری نســخ، ارزش و  کار پژوهشــی 
اهمیــت به ســزایی دارد و بــه نظــر مي آیــد  بــا وجــود 
بزرگانــی چــون شــهید صدوقــی در  اندیشــمندان و 
یــزد، رویداد نــگاری نســخه های موجــود، حــوزه ی 
 پژوهشــی جالــب توجهــی بــرای عالقمنــدان خواهــد 

بود.
خطــی  نســخه های  »فهرســت  کتــاب  نویســنده   
کتابخانــه الغدیــر یــزد«، نســخه های خطــی را بــه 
لحــاظ شــناخت اوضــاع سیاســی، اجتماعــی، علمــی و 
باورهــا و  فرهنگــی، جغرافیایــی، هنــری و بررســی 
آداب و رســوم هــر دوره، دارای اهمیــت دانســت و 
بــه صــورت مصــور بــه برخــی از نســخه های خطــی 
الغدیر)مؤسســه  کتابخانــه  در  شــده  آوری  جمــع 
کــه بــه همــت بانــی خیــر آن  اخــوان دســتمالچی( 
تاســیس  دســتمالچی  اخــوان  احمــد  ســید  مرحــوم 

شــده اســت، پرداخــت.

اخبار کوتاه

چهــل  کارنامــه  مســتند»مهرجویی؛  فیلــم  وطــن:  کیمیــای 
مــی رود.  پــرده  روی  بــه  اصفهــان  ســوره  ســینما  در  ســاله« 
ــم  ــان مه کارگردان ــی از  ــک یک ــدون ش ــی، ب ــوش مهرجوی داری
کــه ایــن بــار، خــود در برابــر  و تاثیرگــذار ســینمای ایــران اســت 
کــه خلــق  ــاری  ــاره آث ــا درب گرفتــه اســت ت دوربیــن فــردی قــرار 
کــرده بــه چالــش کشــیده شــود. این چالــش را مانــی حقیقی به 
عنــوان کارگــردان »مهرجویــی؛ کارنامــه چهــل ســاله« بــر عهــده 
کارگــردان ایــن ســال ها و اهــل فلســفه ســال های قبل تــر  دارد. 
بــه دســت  ایــران جایــگاه ویــژه ای  اینــک در ســینمای  کــه 
ــا  کــه ب آورده اســت. ایــن فیلــم پرتــره ای شــاد و جــذاب اســت 
نظــرات و حضــور مجموعــه ای از چهره هــای مهــم ســینما و 
فرهنــگ ایــران دربــاره »مهرجویــی« شــکل گرفتــه اســت. ریتم 
گفت وگوهــای مناســب و بی سانســور از دیگــر ویژگی هــای  و 
ایــن فیلــم اســت. لیــال حاتمــی، داریــوش شــایگان، عــزت اهلل 
کریمــی و.... در ایــن مســتند  انتظامــی، بهــرام رادان، نیکــی 

گفته انــد. دربــاره مهرجویــی ســخن 
کارگردان   معرفی 

کارگــردان، نویســنده و بازیگــر  مانــی حقیقــی )۱۳۴۸، تهــران( 
کارگردانــی فیلم هــای  ســینمای ایــران اســت. او نویســندگی و 
کارنــد«، »پذیرایــی  »کنعــان«، »آبــادان «، »کارگــران مشــغول 
را  می شــود«  وارد  »اژدهــا  و  آلبالــو«  کیلــو  »پنجــاه  ســاده«، 
فیلــم  نویســندگان  از  همچنیــن  حقیقــی  دارد.  کارنامــه  در 
در  و  بــوده  فرهــادی  اصغــر  ســاخته  »چهارشنبه ســوری«، 
کــرده اســت. از دیگــر  فیلــم دیگــر او »دربــاره الــی« نیــز بــازی 

کــرده  کــه بــه عنــوان بازیگــر  بــا آن هــا همــکاری  فیلم هایــی 
مهرجویــی داریــوش  محبــوب«  »آســمان  بــه   می تــوان 
»ملبــورن« نیمــا جاویــدی، »آذر، شــهدخت، پرویــز و دیگــران« 
بهــروز افخمــی  و »ورود آقایــان ممنــوع« ســاخته رامبــد جــوان 
گلســتان، از مترجمــان سرشــناس  کــرد. مــادر او لیلــی  اشــاره 
اســت.  ایرانــی  پــرآوازه  فیلمبــردار  حقیقــی  نعمــت  او  پــدر  و 
کارگــردان، نویســنده و  گلســتان،  همچنیــن او نــوه ابراهیــم 

کارشناســی  دانش آموختــه  حقیقــی  اســت.  ایرانــی  مترجــم 
کارشناســی ارشــد  فلســفه از دانشــگاه مک گیــل در ســال ۱۹۹۱، 
کارشناســی ارشــد  گولــف در ســال ۱۹۹۷ و  فلســفه از دانشــگاه 
مطالعــات فرهنگــی از دانشــگاه ترنــت در ســال ۲۰۰۰ اســت.

کارگردان   یادداشت 
ــد: فیلمبــردارى ایــن  ــم می گوی ــاره ایــن فیل مانــی حقیقــی درب
کــه  بــراى  فیلــم در تابســتان 13٨5 انجــام شــد؛ هنگامــی 

ســاخت ســومین فیلمــم، »کنعــان«، آمــاده می شــدم و داریوش 
مهرجویــی بــه تازگــی مراحل فنی فیلــم »ســنتورى« را به پایان 
رســانده بــود. مــا هــر دو ســرخوش و ســرحال بودیــم، غافــل 
ــازه از راه رســیده چــه بلوایــی را بناســت در  از اینکــه مدیــران ت
کننــد. در دوران فیلمبــردارى  فضــای ســینمای ایــران بــر پــا 
ایــن فیلــم، »ســنتورى« توســط آن مدیــران بــه ســمت قهقــرا 
روان  در  را  ویرانگــرى  پریشــانی  آن  توقیــف  و  شــد  هدایــت 
کــه مهرجویــی پــس از  کــرد. فیلم هایــی  مهرجویــی جــارى 
ایــن دوره ســاخت را  بــه نظــر مــن، بایــد زیــر ســایه ایــن اتفــاق 
کــه ایــن مســتند فیلمبــردارى  کــرد. در طــول دو ماهــی  تحلیــل 
داریــوش  فیلم هــاى  تک تــک  تحلیــل  بــه  مــا  می شــد، 
مهرجویــی پرداختیــم؛ از »المــاس 33« تــا »ســنتورى«. امــا 
کال ایــن بحــث را نمی توانســتیم در دل یــک فیلــم  طبیعتــا 
مســتند بگنجانیــم و تحلیــل درســت و کامــل فیلم هــاى پیش 
نمایــش  قابــل  فیلمــی  نیــز در چنیــن  انقــالب مهرجویــی  از 
کــم بــا مشــکالت طاقت فرســایی روبه رویمــان  نبــود، یــا دســت 
گفت وگــو را در ســال 13٩2  کامــل  کــه متــن  می کــرد. ایــن بــود 
در قالــب کتابــی بــه همین نــام، »داریوش مهرجویــی؛ کارنامه 
کردیــم و در فیلــم  چهــل ســاله«  توســط انتشــارات مرکــز منتشــر 
فقــط بــه تحلیــل تعــدادى از آثــار بعــد از انقــالب مهرجویــی 
پرداختیــم. در طــول ســاخت ایــن فیلــم، داریــوش مهرجویــی 
بی نهایــت  و  شــوخ طبع،  نکته ســنج،  بــود  مــردى   همــواره 

سخاوتمند.

کارنامه چهل ساله« در اصفهان کران »مهرجویی؛  به بهانه ا

چهل سال با مهرجویی

کنفرانــس » شــهر شــاد« در اصفهــان در مرکــز نگیــن  اولیــن 
نقــش جهــان برگــزار می شــود. شــرکت توســعه راهبردهــای 
تعالــی پــارس بــا همــکاری ســازمان ها و نهادهــای اجرایــی و 
کنفرانــس شــهر شــاد« را  علمی مربوطــه، در نظــر دارد »اولیــن 
بــا هــدف ایجــاد زمینــه ای بــرای تبــادل اطالعــات و تجربیــات 

تاریــخ  12  از  ایجــاد شــهرهای شــاد،  در عرصــه 
لغایــت 13 اســفندماه ٩4 در مرکــز همایش هــای 
کنــد. در متن  نگیــن نقــش جهــان اصفهان برگــزار 
اســت: »در دنیــای  آمــده  ایــن همایــش  بیانیــه 
امــروز، میــزان شــادمانی مــردم، یکــی از معیارهای 
نشــان دهنده ســطح پیشــرفت اجتماعــی اســت. 
بــر  شــهرها  کــه  نیســت  شــکی  دیگــر  ســوی  از 

ــه شــدت  کنان خــود ب تصمیمــات، رفتارهــا و احساســات ســا
تاثیرگذارنــد.

کمــک   امــروزه یکــی از مهم تریــن اهــداف مدیــران هــر شــهر، 
کــه وجــود احســاس  کنان شــهر اســت؛ چــرا  بــه شــادمانی ســا

شــادمانی، هــم بــرای افــراد و هــم بــرای جامعــه مفیــد اســت. 
کمتــر  افــراد شــاد، تمایــل بــه فعالیــت فکــری بهتــری دارنــد، 
کمتــر بیمــار می شــوند، بیشــتر عمــر می کننــد  اســترس دارنــد، 
روانــی  و  روحــی  مشــکالت  دچــار  کمتــر  می خوابنــد،  بهتــر 
کار برخوردارنــد. ثــروت  می شــوند و از بهــره وری بیشــتری در 
امنیــت و  ایمنــی  اجتماعــی،   پیوندهــای 
کار معنــی دار، همــه  ســالمت و بهداشــت، 
کنان  کنــار یکدیگــر شــادمانی ســا و همــه در 
مخاطبــان  می زننــد.  رقــم  را  شــهرها 
کنفرانــس طیــف وســیعی از مدیــران  ایــن 
زمینه  هــای  در  فعــاالن  و  کارشناســان 
و  معمــاری  شــهری،  امــور  مدیریــت 
تامیــن  و  رفــاه  ســالمت،  و  بهداشــت  ورزش،  شهرســازی، 
اجتماعــی، آمــوزش و پــرورش، فرهنــگ و هنــر و گردشــگری و 
کلیــه عالقه منــدان و فعــاالن در عرصه هــای مختلــف اثرگــذار 

اســت. شــده  معرفــی  شــهری  زندگــی  کیفیــت  بــر 

کنفرانس »شهر شاد« اصفهان میزبان اولین 

اعــالم  پایــان  در  دو  شــبکه  نــوروزی  ســریال  تهیه کننــده 
کاظمــی  کــرد: مهدی  هاشــمی، مهــران احمــدی،   هــادی 
ــی  ــه بازیگران  حســین ســلیمانی و بهشــاد شــریفیان از جمل
کنون مقابــل دوربین »زعفرانــی« ایفای نقش  کــه ا هســتند 
می کننــد. ســید مهــرداد ضیایــی هــم بــه زودی نقشــش در 

داســتان آغــاز می شــود. همچنیــن قــرار اســت 
کار تصویربــرداری بــه 50 درصــد  کــه  زمانــی 
وارد  را  بازیگــران  از  دیگــر  گروهــی  رســید، 

کنیــم. داســتان 
ــد  ــه 30 درص ــالم اینک ــا اع ــدی ب ج محم ــر  ای
بــه  مجموعــه  ایــن  تصویربــرداری  کل  از 
گفــت: خوشــبختانه  پایــان رســیده اســت، 

وضعیــت تولیــد ســریال »زعفرانــی« به خوبی پیــش می رود 
و مشــکلی وجــود نــدارد. محمــدی افــزود: یــک ســاختمان 
کــه در  نیمــه کاره، لوکیشــن فعلــی ســریال »زعفرانــی« اســت 
آن کار ضبــط ایــن مجموعــه را ادامه می دهیــم و پس از آن 

کار تصویربرداری مــان  ــا ســه روز  قــرار اســت بــه مــدت دو ت
کنیــم. بعــد از آن هــم بــه  را در خیابان هــای شــهر دنبــال 
کــه مهــران احمــدی ایــن  رســتوران شــخصیت همایــون 

نقــش را ایفــا می کنــد، می رویــم.
آقــای   - کار  و  کســب  محــل   - قهوه خانــه   
اســت  قــرار  کــه  مهدی  هاشمی اســت 
در  نیــز  را  »زعفرانــی«  تصویربــرداری  ادامــه  
کــرد:  اضافــه  وی  بدهیــم.  انجــام  آنجــا 
ــه شــکل  لوکیشــن های ســریال »زعفرانــی« ب
در  بیشــتر  امــا  می شــوند؛  دنبــال  کنــده  پرا
کارمان  مناطق شــمالی و مرکزی شــهر تهران 
را انجــام می دهیــم. »زعفرانی« ســریال نوروز 
امســال شــبکه دو سیماســت. ایــن مجموعــه، مضمونــی 
کــه توســط ســعید جاللــی نوشــته  خانوادگــی و طنــز دارد 
کارگردانــی حامــد محمــدی در حــال ســاخت  شــده و بــه 

 است.

بازیگران جدیدی »زعفرانی« می شوند

گشتی در موسیقی سنتی

فرهنگ و هنر شنبه      17 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 86قانونی وارد جشنواره شدیم ســـــال دوم        ݡسݒ

  

بــه ســوال خبرنــگاری  کنــش  کارگــردان فیلــم »ایســتاده در غبــار« در وا   
کــرده اســت غ   مبنــی بــر اینکــه آیــا فیلــم را بــا البــی  وارد بخــش ســودای ســیمر
گفــت: فیلــم مــا بــا هفــت رأی اعضــای هیئــت انتخــاب وارد جشــنواره شــده و مــا 
کــه در هیئــت  کســانی هــم  کــه بــه جایــی فشــار بیاوریــم و  اصــال زورمــان نمی رســد 
کارگردان فیلم  انتخاب هســتند، فشــارپذیر نیســتند. »محمدحســین مهدویان« 
»ایســتاده در غبــار«، دربــاره حساســیت های موجــود پیرامــون ســاخت ایــن فیلــم 
اظهــار کــرد:  ایــن حساســیت ها کمابیــش وجــود دارد و بخشــی نیز خــط قرمز هایی 
کار قبلــی مــن دربــاره شــهید  کرده ایــم. تجربــه  کــه مــا در ذهنمــان درســت  اســت 
کــه  کــه می شــود ســراغ ایــن موضوعــات رفــت. اعتمــادی هــم  باقــری نشــان داد 
بــه مــن شــد تــا حــدی بــه خاطــر فیلــم قبلــی بــود و از طــرف دیگــر تهیه کننــدگان 
ایــن آثــار هــم دوســت دارنــد از موضوعــات تــازه در زمینــه دفــاع مقــدس صحبــت 

گاهــی مــا فیلمســازان خودمــان در انتخــاب موضوعــات محتــاط هســتیم.  شــود. 
»مهدویــان« دربــاره پرداختــن بــه شــخصیت احمــد متوســلیان نیــز توضیــح داد: 
ــه  ــه ب ــم صادقان کرده ای ــعی  ــوده و س ــت ب ــر واقعی ــی ب ــا مبتن ــخصیت پردازی م ش
کنــش خانــواده احمــد متوســلیان  طــرف ایــن شــخصیت برویــم. وی دربــاره وا
کنــش  گفــت: هنــوز فیلــم را بــه آن هــا نشــان نــداده ام و وا ــاره ایــن فیلــم نیــز  درب
کارگــردان  آن هــا را دریافــت نکــرده ام؛ امــا امیــدوارم آن هــا هــم راضــی باشــند. 
کنــش بــه صحبــت یکــی از خبرنــگاران  مســتند »آخریــن روزهــای زمســتان« در وا
مبنــی بــر اینکــه مــردم از فیلــم خوششــان نیامــده و بــه احتــرام احمــد متوســلیان 
گفــت: وقتــی از مــردم حــرف می زنیــم، بایــد بدانیــم از چــه  در ســینما مانده انــد، 
کســی نبایــد نظــر خــود و اطرافیانــش را بــه مــردم  کســانی حــرف می زنیــم. هــر 
کــه مــردم در ٩ دی یــا 25 خــرداد راهپیمایــی می کننــد حتــی  تعمیــم دهــد. هــر بــار 
کــه جامعــه  ج از کشــور هــم دم از مــردم می زننــد؛ امــا بایــد بدانیــم  اپوزیســیون خــار
از طیف هــای مختلفــی تشــکیل شــده اســت. مخاطــب حــق دارد از فیلــم مــن 
کــه هیئــت انتخــاب این طــور فکــر نمی کنــد. او  ــد؛ امــا خوشــحالم  خوشــش نیای
کنــش بــه اینکــه ایــن فیلــم یــک مســتند داســتانی اســت و بایــد  همچنیــن در وا
گفــت: مســتند داســتانی اصــال چــه  ــرد،  ــش ســینما حقیقــت شــرکت می ک در بخ
ــای  گونه ه ــینما  ــد. در س ــرف می زنی ــه ح ــاره چ ــما درب ــم ش ــن نمی دان ــت؟ م هس
گفتــه ایــن فیلــم مســتند داســتانی اســت.  تلفیقــی زیــادی وجــود دارد و چــه کســی 
گــر بــه بخــش  فیلمی کــه حتــی یــک فریــم عکــس مســتند در آن اســتفاده نشــده، ا
ــاره  کارگــردان درب ســینما حقیقــت هــم ارایــه می شــد آن هــا نمی پذیرفتنــد. ایــن 
ــاره امــام موســی صــدر و حضــور نابازیگــران در فیلــم  احتمــال ســاخت فیلمی درب
فعلــی اش گفــت: تــا بــه حــال چنــد بــار ایــن ســوال از من شــده و برایــم خیلی جالب 
گــر شــرایطش پیــش بیایــد، شــاید چنیــن فیلمی هــم بســازیم. بچه هایــی  اســت. ا
کردنــد هیچ کــدام نابازیگرنبودنــد و همگــی از تئاتــر  کــه در فیلــم ایفــای نقــش 

 آمده اند.

فیلــم ســینمایی »آدم بــاش« نهمیــن ســاخته 
مجیــد جوانمــرد اســت. فیلــم »آدم بــاش« 
ــده  ــاخته ش ــدی س کم ــزی و  ــی فانت در فضای
کنــون فیلم هــای  اســت. مجیــد جوانمــرد تا
ســرزمینی  »در  روبــاه«،  »شــکار  ســینمایی 
آفتــاب«  »تیــغ  خــون«،  »عروســی  دیگــر«، 
کــرده اســت.  کارگردانــی  »دســتمزد« و ... را 
امیــن حیایــی بــرای اولیــن بــار در فیلــم »آدم 

بــاش« بــه طــور زنــده می نــوازد و می خوانــد.
خالصه فیلم »آدم باش«:

آدام پــس از اخــراج از بــاغ وحــش اســترالیا و در آســتانه فــوت پدربــزرگ اش 
بــه ایــران بــاز می گــردد. وصیــت و ارثیــه ای مبهــم، او را بــر ســر راه نفــس 
ــرار می دهــد و رابطــه ای عاطفــی میــان آن  ــزرگ( ق )دکتــر شــخصی پدرب
دو شــکل می گیــرد. چالش هــای بیــن ایــن دو شــخصیت باعــث پدیــد 

ــم می شــود. آمــدن موقعیت هایــی فانتــزی در طــول فیل
ســیروس  ضیغمــی،  نیوشــا  حیایــی،  امیــن  عبــدی،  کبــر  ا بازیگــران: 
عبــاس  عبــدی،  غــزل  رنجبــر،  شــراره  ضرابــی،  مرتضــی  گرجســتانی، 
محبــوب، فاطمــه شــکری، مختارســائقی، احســان حســن پــور، داریــوش 
امیــر  درودی،  رضــا  اشــعریون،  ســیامک  مهربــان،  ملیســا  رضایــی، 
گراونــد، ناهیــد زنــد، اشــکان علیونــد، عــادل حبیــب زاده  زمانــی، صابــر 
ــا  ــا باب ــین داودی، علیرض ــر حس ــوی، امی ــی مول ک، مجتب ــا ــه آزیده هدی

احمــدی، ســعید ســالمی، حســن رضایــی.

کارگردان »ایستاده در غبار«:

آدم باشقانونی وارد جشنواره شدیم

رقصانه

قصه باران 

من عاشق چشمت شدم

خداوندان اسرار

دایره  ها

شهرام ناظری 

 ساالر عقیلی 

علیرضا قر بانی 

همایون شجریان 

بازهم حامد بهدادشهرام غالمی ؛ پژمان حدادی
ی پایانی ندارد. عکس: ایسنا ی های حامد بهداد در نشست های خبر ین کار گویا شیر

در قاب تصویر

معرفی فیلم



در مسابقات زورخانه ای خراسان جنوبی

 مقاومت اصفهان 
قهرمان لیگ برتر شد

کیمیــای وطــن، تیــم مقاومــت اصفهــان  گــزارش  بــه 
ورزش  برتــر  لیــگ  پایانــی  هفتــه  در  موفقیــت  بــا 
مســابقات  ایــن  قهرمانــی  مقــام  بــه  زورخانــه ای، 

یافــت. دســت 
امــام  بــه میزبانــی زورخانــه  کــه  ایــن رقابت هــا   در 
موســی بن جعفر )ع( شــهر بیرجنــد اســتان خراســان 
بــا  اصفهــان  مقاومــت  تیــم  شــد،  برگــزار  جنوبــی 
تیــم  و  ایســتاد  نخســت  ســکوی  بــر  امتیــاز   294
هیئــت ورزش زورخانــه ای خراســان جنوبــی نیــز بــا 
کــم و بــا 292 امتیــاز، نایب  قهرمــان  فاصلــه بســیار 

 شد.
و  کرمانشــاه  کاژه  کاشــی  البــرز،  هیئــت  تیم هــای   
امتیــاز   267 و   282  ،290 بــا  نیــز  کرمــان  هیئــت 
قــرار پنجــم  تــا  ســوم  رده هــای  در  ترتیــب   بــه 

گرفتند.  

در بیست وچهارمین دوره مسابقات 

کارگران ایران: کشتی فرنگی 

تهران قهرمان شد

ورزش امــور  عمومــی اداره  روابــط  گــزارش  بــه      
چهارمیــن  و  بیســت  اصفهــان،  اســتان  کارگــران   
کارگــران  فرنگــی  کشــتی  قهرمانــی  مســابقات  دوره 
جــام  فجــر،  مبــارک  دهــه  )گرامیداشــت  کشــور 
مجموعــه  در  قنبــری(  پهلوان  هاشــم  جهــان 
ــزار شــد  فرهنگی ورزشــی شــهید معتمــدی تهــران برگ

یافــت. پایــان  تهــران  الــف  تیــم  قهرمانــی  بــا  و 
فرنگــی  کشــتی گیر    180 پیکارهــا،  از  دوره  ایــن  در 
کشــور پنجــه در پنجــه هــم افکندنــد  از  26 اســتان 
تهرانــی  پرشــور  گران  تماشــا تشــویق  میــان  ودر 
عالقه منــد، مبــارزات  تماشــایی خــود را بــه نمایــش 
کســب  بــا  تهــران  الــف  تیــم  پایــان،  در  گذاشــتند؛ 
تیــم  یافــت؛  قهرمانــی دســت  مقــام  بــه  امتیــاز   66
کارگــران مازنــدران )بــا 39 امتیــاز( نایــب  منتخــب 
ــا 34  ــان ) ب ــران اصفه کارگ ــای  ــد و تیم  ه ــان ش قهرم
ــا 32  کرمانشــاه  )ب ــاز( و  ــا32 امتی ــاز( لرســتان )ب امتی

تــا پنجــم قرارگرفتنــد. امتیــاز( در رده  هــای ســوم 
نتایج انفرادی این مسابقات:

در وزن 59کیلوگــرم: رامیــن باســتانی از تهــران اول 
شــد؛ حســن شــعبانی از قــم دوم، فــرود صدرآبــادی 
از فــارس و محمدرضــا میــری از تهــران مقــام ســوم 

کردنــد. کســب  مشــترک را 
فــارس  از  داوودی  ایمــان  کیلوگــرم:   66 وزن  در 
دوم کرمانشــاه  از  جلیلیــان  بهــرام  شــد؛   قهرمــان 
از  جمال پــور  بهــرام  و  مازنــدران  ســلیمی  از  پوریــا   

کردنــد. اختیــار  را  مشــترک  ســوم  اصفهــان 
مازنــدران  اســالمی از  افشــین  کیلوگــرم:   71 وزن  در 
از خراســان رضــوی  قهرمــان شــد؛ مجیــد حســینی 
و  لرســتان  از  افشــار خســروی نژاد  و  قهرمــان  نایــب 

کنعانــی آذر از تهــران الــف ســوم شــدند. رضــا 
کیلوگرم: ســیاوش دوســتاریان از لرســتان  در وزن 75 
اول، رضــا عطــارد از قــم دوم و مرتضــی  حیــدری از 
چهارمحــال و بختیــاری و پژمــان پشــتام از تهــران 
کیلــو: مهــرداد  الــف ســوم مشــترک شــدند.در وزن 80 
بهرامــی  از تهــران الــف و بهمــن جلیلــی از اصفهــان 
خــود  بــه  را  نایب قهرمانــی  و  قهرمانــی  عناویــن 
اختصــاص دادنــد و ســعداهلل صیــدی از ایــالم و وحیــد 

زیدونــد از خوزســتان ســوم شــدند.
تهــران  از  زینتی رفــاه  علــی  کیلوگــرم:   85 وزن  در 
از  کــرد؛ میــالد مســعودی  کســب  الــف مقــام اول را 
ــا  ــد؛ غالمرض ــی ش ــب قهرمان ــوان دار نای ــدران عن مازن
از  چگینــی  هاشــم  و  مرکــزی  اســتان  از  ســاالروند 
 اســتان البــرز ســوم مشــترک را بــه خــود اختصــاص 
از  عزیزخانــی  اهلل  روح  کیلــو:   98 وزن  دادنــد.در 
کردســتان اول شــد؛ ابوالفضــل فالح دوســت از تهــران 
الف دوم و محمد عباســی از خوزســتان و امیرحســین 
اختیــار را  مشــترک  ســوم  کرمانشــاه  از   میــری 
از  زرینــی  علیرضــا  کیلوگــرم:   130 وزن  کردنــد.در   
البــرز دوم  گل دوســت از  الــف اول، علیرضــا  تهــران 
از  سرشــوق  حمیــد  و  فــارس  عظیمــی از  شــادمان  و 
ــه دســت  اصفهــان ســوم مشــترک ایــن رقابت  هــا را ب
بــا حضــور مقامــات مســئول در   آوردنــد.در پایــان، 
مســابقات  برگــزاری  مســئوالن  کشــتی،  فدراســیون 
جهان پهلــوان  از  فرنگــی،  کشــتی  پیشکســوتان  و 
کشــور  کشــتی فرنگــی    هاشــم قنبــری، قهرمــان اســبق 
کاپ، مــدال  و پیشکســوتان جهــان تجلیــل شــد و 
 احــکام و جوایــز قهرمانــان و تیم  هــای اول تاســوم

 اهدا شد.

کسب مقام سوم تیم اصفهان 
کشوری ووشو  در مسابقات 

اســتان  تیــم  ووشــو،  کشــوری  مســابقات  در   
یافــت.  دســت  ســوم  مقــام  بــه  اصفهــان 

تالــو  و  کــه در دو بخــش ســاندا  ایــن مســابقات  در 
فــرم(  برگــزار شــد، اصفهــان مدال هــای  )مبــارزه و 

کــرد.  کســب  را  ارزشــمندی 
تیم هــای اول و دوم مســابقات انتخابــی تیــم ملــی 
خوزســتان  و  رضــوی  خراســان  ترتیــب،  بــه  ووشــو 

بودنــد.

اخبار ورزشی

 در اولین هفته مسابقات پلی آف 
لیگ دسته یک والیبال:

    پرنده خوشبختی 
بر سر رعد پدافند اصفهان

والیبــال  صیقل خــورده  خ  هــای  چر
رعــد  نــام  تیمــی  بــه  بــا  اصفهــان 
بــا  کشــور،  یــک  دســته  لیــگ  در  هوایــی،  پدافنــد 
مربــی  بهرامی نیــا  علــی  نــام  بــه  محرکــه ای  قــوه 
پســت  در  ســال  ها  کــه  والیبــال  بادانــش  و  جــوان 
پاســوری در تیم  هــای اصفهــان از جایــگاه خوبــی 
پیش تاختــه  همچنــان  اســت،  بــوده  برخــوردار 
بــود  الــف  گــروه  یــک  دســته  لیــگ  رقابت  هــای 
یافتــه راه  پلــی آف  مرحلــه  بــه  شایســتگی  بــا   کــه 

 است.
ینــده  نمــا  هوایــی،  پدافنــد  رعــد  والیبــال  تیــم 
مقــا  پلــی آف  بــازی  اولیــن  در  اصفهــان،  شایســته 
پیــروزی بــه  مقتدرانــه  گیــالن  ســفیر  تیــم   بــل 

 رسید.
کــه از ســاعت 16روز چهارشــنبه 14  در ایــن بــازی 
ابوالفضــل  دکتــر  ســرهنگ  حضــور  بــا  بهمن مــاه 
ــد  ــد پدافن ــی  رع ــگاه ورزش ــل باش ــر عام ــی، مدی توکل
ــی قاســمی،  هوایــی اصفهــان، ســرهنگ پاســدار عل
 معاونــت تربیــت بدنــی ســپاه صاحب الزمــان )عــج( 
مقاومــت  فرهنگی ورزشــی  باشــگاه  عامــل  مدیــر  و 
والیبــال پیشکســوتان  از  جمعــی  و    اصفهــان 
گران و هــواداران  خانواده  هــای بازیکنــان و تماشــا
تیــم رعــد پدافنــد، در ســالن هفــده شــهریور ورزشــگاه 
گردان جــوان و  جهان پهلــوان تختــی برگزارشــد، شــا
متعصــب و باغیــرت بهرامی نیــا در 3 ســت پیاپــی 
بــا حســاب 20/25، 15/25 و22/25 اولیــن بــازی 
گذاشــتند؛  مرحلــه پلــی آف را بــا پیــروزی پشــت ســر 
ایــن تیــم بایــد هفتــه آینــده بــازی دوم  خــود را در 
ــام ــالن انج گی ــفیر  ــم س ــن تی ــر همی ــت براب ــهر رش  ش
بــه  دیگــر  شــدن  پیــروز  صــورت  در  کــه  دهــد   
گــر  ا امــا  بــود؛  نخواهــد  نیــازی  ســوم  بــازی  
خواهــد  پــی  در  ســومی  هــم  بــازی  شــود،  بازنــده 
انجــام اصفهــان  در  زیــاد  احتمــال   بــه  کــه   بــود، 

 می شود.
رعــد  و  گیــالن  ســفیر  تیــم  دو  بــازی  در 
فرهــاد  طالیــی  پنجه  هــای  ایــن  پدافنــد، 
ســروش  تــور  روی  دفــاع  و  اســپک  مالبهرامــی، 
محمــد  حاج رســولی،  شــاهین  معصومــی، 
رفیعــی،  منصــور  و  میرزایــی  مهــدی  عزیــزی، 
بــاز  مهربان فــر،  احســان  عالــی  توپ گیــری 
بلنــد  خیــز   نشــانگر  کــه  کــرد  پــا  بــه  طوفــان  هــم 
اخیــر ماه  هــای  در  اصفهــان  ریشــه دار   والیبــال 

است.
ــع  کم توق ــان  ــن جوان ــن ای ــای افتخارآفری پیروزی  ه
بــه  تــا رســیدن  و  کــرد  بایــد تحســین  را  اصفهانــی 
مــورد  برتــر  لیــگ  بــه  راهیابــی  و  نهایــی  مرحلــه 

داد. قــرار  حمایــت 
کتیکــی و ســرعت  تیــم رعــد پدافنــد بایــد بــا بــازی تا
از  برخــورداری  تــور،  روی  حملــه  بــه  بخشــیدن 
از مهاجــم  و حمایــت  ع  متنــو ترکیبــی،  پاس  هــای 
دفــاع از  برگشــتی  توپ  هــای  بــه  دادن  پوشــش   و 

آمــاده رویارویــی بــا حریفــان در بازی هــای نهایــی 
پیــدا دســت  مطلــوب  نتایــج  بــه  بتوانــد  تــا   شــود 

کند.  
کــه والیبــال حرفــه ای مثــل جنــگ  یــاد آور می شــویم 
نمی شــود؛  متوقــف  هرگــز  کــه  اســت   پایانــی  بــی 
می بینیــم  امســال  بازی  هــای  در  کمااینکــه 
شــده  چنــدان  دو  بازی  هــا  جذابیــت  و  حساســیت 

اســت.
آبشــارهای  و  پاس  هــای دیدنــی مالبهرامــی   البتــه 
در  خــط،  پشــت  از  میرزایــی  برق آســای 
کنارمعصومــی در پیروز ی هــای رعــد پدافنــد نقشــی 

داشــت. اساســی 
ســفیر  تیــم  ســرمربی  آخونــدزاده  فریــد  گردان  شــا
 ،60 دهــه  در  ملــی  تیم  هــای  شــاخص  بازیکــن 
جــوان  ســتاره  های  بــه  زورشــان  بــازی  ایــن  در 
کا ر  کــه مثــل عقربــه ســاعت  رعــد پدافنــد نرســید 
بــا هنرنمایــی بی بدیــل  می کردنــد و در ســه ســت 

دادنــد. شکســت  را  آن هــا  خــود 
هوایــی  پدافنــد  رعــد  تیــم  بازیکنــان  موثرتریــن 
اصفهــان، ســروش معصومــی  و مهــدی میرزایــی و 

بودنــد. منتظــر  امیرحســین  گیــالن،  ســفیر  تیــم 
داوری ایــن مســابقه بــه امیــد فــوالدی، داور بیــن 
المللــی از فــارس و مصطفــی رضایــی، داور ملــی از 
گــذار شــده بــود و نماینــده و ناظــر  اســتان مرکــزی وا
داوران  پیشکســوت  صداقــت  حاج امیــر  مســابقه 
کشــورمان از شهرســتان ســاوه  ممتــاز بیــن المللــی 

ــود.  ب
رضــا  مســابقات  برگــزاری  مســئول  و  نماینــده 
ــان،  ــال اصفه ــت والیب ــر داوری هیئ ــران زاد و ناظ ای
کمیتــه داوران ایــن هیئــت  رســول پیمانــی، رییــس 

بودنــد.

رعد پدافند

سرویس  ورزشی
هستی قلندری

کــه مســابقات بانــوان پیشکســوت  طبــق روال مرســوم هــر ســال 
برگــزار  اخــالق  نام داروبــا  قهرمانــان  و  بــزرگان  از  یکــی  نــام  بــا 
در   - اصفهــان  اســتان  والیبــال  هیئــت  بــار  ایــن  می شــد، 
را  آخــر  و  اول  حــرف  ورزش،  در  مادی گرایــی  کــه  روزگارانــی 
می زنــد - بــه منظــور ارزش گــذاری و احتــرام بــه جایــگاه بلنــد 
کــه امــروزه »پیشکســوت« نامیــده  مرتبــه پیشــینیان والیبــال 
ورزش  در  فرهنگ ســازی  هــدف  بــا  همچنیــن  و  می شــوند 
والیبــال اســتان، در اقدامی نیکــو و پســندیده، بــرای  دومیــن 
بــا عنــوان  را  والیبــال پیشکســوتان  پیاپــی، مســابقات  ســال 
کاپیتــان ارزنــده تیــم والیبــال  »پاسداشــت شــهال صفــوی« - 
اصفهــان در دهــه 50 ملقــب بــه بــزرگ بانوی والیبــال دیار نصف 
کــه از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار بــود.  کــرد  جهــان - برگــزار 
گیتــی روان بخــش  ایــن  مســابقات بــه پیشــنهاد و ابتکارخانــم 
کمیتــه پیشکســوتان اســتان  و خانــم شــهال شمســی پور  رییــس 
بــا حضــور  6 تیــم در ســالن اختصاصــی شــهید صفوی پــور  ، بــه 
کــرم ابــن یمیــن  -  از معدود والیبالیســت های  سرپرســتی خانــم ا
کمیتــه برگزار کننــده مســابقات  بانــوان  صاحب نــام و رییــس 
گــروه  کننــده در 2  - برگــزار شــد.به هرحــال  6 تیــم  شــرکت 
در  برتــر  تیــم   4 کــه  کردنــد  دیــدار  باهــم  بــه صــورت دوره ای 

مراحــل نیمه نهایــی بــا یکدیگــر روبــه رو شــدند؛ در نهایــت تیــم 
پیشکســوتان بــا مربی گــری خانــم شــهال شمســی پور، بــا برتــری 
در مقابــل تیــم خــوب و قدرتمنــد آبفــا بــه عنــوان قهرمانی دســت 
کــه  کــرد . بــازی ســمبلیک و پنــج دقیقــه ای شــهال صفــوی  پیــدا 
ــاب و بی بدیــل خــود همــه خانم  هــای حاضــر  ــا اســپک  های ن ب
کــرده بــود و بــه تحســین واداشــته  در ســالن را مــات ومبهــوت 
بــود. تیــم بانــو امیــن بعــد از تیــم آبفــا در جایــگاه ســوم قرارگرفت. 
در تیــم پیشکســوتان قهرمــان ایــن دوره رقابت  هــا، خانم  هــا: 
 شــهال صفــوی، فریــده بیجــاری، ملــوک شــادمانی، عــزت نقــوی 
گذشــته - مهرنــوش  - 3 بازیکــن نامــدار و ارزنــده نســل  های 
افســانه شــمس  زاده،  مینــا مومــن  کریمــی، طیبــه خورشــید، 
اســدی  کبــری  خانــم  داشــتند؛  عضویــت  شمســی پور  منیــژه 
شــهال  خانــم  و  فنــی  مدیــر  رأفــت  منیــژه  خانــم  سرپرســت، 
کــه  بازی  هــای ایــن  شمســی پور، مربــی تیــم بودنــد. داورانــی 
ســهیال  خانم هــا:  از  بودنــد  عبــارت  کردنــد  قضــاوت  را  دوره 
علیــزاده، زهــره تــاج مــرادی، عالیــه کاویــان، لیلــی اعالیــی، لیلی 
احمــد پــور، فرحنــاز خیــری، شــهرزاد صالحــی و ســمیرا شــمس.
تیم  هــای  مدال  هــای  و  کاپ  اهــدای  و  اختتامیــه  مراســم 
اول تــا ســوم بــا حضــور خانــم فریبــا صادقــی، نایــب رییــس 
هیئــت والیبــال اســتان در امــور بانــوان، غالم حســین هژبرپــور 
کمیتــه  رییــس  روان بخــش،  گیتــی  خانــم  هیئــت،  دبیــر 

کمیتــه مربیــان و  پیشکســوتان، خانــم آذر محبوبــی، رییــس 
کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در  معــاون ســابق اداره 
امــور بانــوان و از جملــه بازیکنــان تیــم منتخــب ایــن اســتان در 
دو دهــه » 50 و 60«، خانــم مهــران اشــرف ریاحی، رییــس کمیته 
برگــزاری مســابقات  کمیتــه  رییــس  ایــران زاد،  رضــا  آمــوزش، 
ــزار  ــط عمومی برگ ــه رواب کمیت ــر قلنــدری، رییــس  مــردان و اصغـ
شــد و بــا اهــدای قــاب نفیــس خاتــم کاری از خانــم شــهال صفــوی 
گفتنــش خالــی از لطــف نیســت، فضــای  تجلیــل شــد. آنچــه 
کــه سرشــار از عطــر معنویــت،  ســالن شــهید صفــوی پــور بــود 
یــادگاری  گرفتــن عکس  هــای  بــا   لحظــات زیبــا و مهربانانــه 
سال هاســت  ایشــان  بود.هرچنــد  صفــوی  شــهال  خانــم  بــا 
یــاد  از  را  بــه وطــن  امــا عشــق  زندگــی می کننــد،  از وطــن  دور 
نبرده انــد: »مــن عاشــق ایرانــم و دلــم همیشــه بــا ایــران اســت و 
از اینکــه بــه بهانــه شــرکت در ایــن مســابقات و دیــدار بــا دوســتان 
کــه بــه صراحــت بایــد  قدیمی به ویــژه خانــم شــهال شمســی پــور 
بگویــم بــا خدمــات ارزشــمند خــود در راســتای اشــاعه و گســترش 
گــردن همــه مــا دارد، برگشــتم  ــه  ــوان حــق بزرگــی ب والیبــال بان
پیــش عشــقم )ایــران( و از ایــن بابــت بســیار خوشــحالم؛« بــزرگ 
بانــوی والیبــال ایــران ، همســر آقــای اصغـــر پاشــاپور شمشــیرباز 
گرچــه بــه منظــور  گفــت: »ا اصفهانــی قهرمــان آســیا، در ادامــه 
ادامــه تحصیــل فرســنگ  ها از وطنــم دورمانــدم، امــا همــواره 

هــوای اصفهــان را بــه ســر داشــتم.«
خانــم شــهال صفــوی الگــوی اخــالق، معرفــت و اســوه ورزش 
ورزشــی  موفقیت  هــای   کســب  بــر  عــالوه  کــه  ایــران  بانــوان 
1351قهرمــان  ســال  در  اصفهــان  تیــم  بــا  کــه  والیبــال  در 
را  آســیا   قهرمانــی  نایــب  میدانــی  و  دو  در  و   شــد  ایــران 
ســرآمد  هــم  ودانــش  علــم  کســب  در  آورد،  دســت  بــه 
لحظاتــی بــرای  ســالن،  در  کــم  حا جــو  تاثیــر  تحــت   بــود، 
در  را  شمســی پور«   شــهال  »خانــم  یمی خــود  قــد  همبــازی 
بانــوی  دو  ایــن  دیــدگان  از  شــوق  اشــک  و  گرفــت  آغــوش 
بزرگــوار والیبــال ایــران فروریخــت تــا شــکوه و عظمــت  دوســتی 
ــه  ــر شــود و ب گ ــوه  ــا تمــام زیبایی  هایــش جل ــا ب ــه و بی ری صادقان
نمایــش درآیــد  و درســی باشــد بــرای امروزیــان و آینــدگان  تــا 
 باهــم  بــودن وحرمــت نهــادن بــه رفاقــت  و مهربانــی را قــدر
ــال  ــوان پیشکســوت والیب ــن از بان ــی چنــد ت  بداننــد. جــای خال
کســب  را  تیــم ملــی  افتخــار پوشــیدن پیراهــن  کــه  اصفهــان 
کــرده بودنــد و از جایــگاه ویــژه ای در والیبــال اصفهــان برخــوردار 
هســتند، واقعــا در ایــن مراســم باشــکوه، خالــی بــود؛ از جملــه 
در  مســابقات  گذشــته  ســال  کــه   - منتظرالقائــم  خانم  هــا 
پاسداشــت از ایشــان برگــزار شــد - و خانــم ناهیــد قویــدل، در 
کســب قهرمانــی ایــن  کــه در  ســمت مربــی تیــم پیشکســوتان 

تیــم نقــش اساســی داشــته اســت.

اولیــن دوره مســابقات فوتبــال جــام رســانه بــا قهرمانــی تیــم 
روزنامــه نســل فــردا بــه پایــان رســید.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن به نقــل از ایمنــا، دیدارهــای فینال و 
رده بنــدی مســابقات فوتبــال جام رســانه اصفهــان، امــروز برگزار 

شــد و پرونــده ایــن رقابت هــا بــا معرفــی تیم هــای 
برتــر بســته شــد.

 در دیــدار فینــال، تیــم روزنامــه نســل فــردا بــا نتیجــه 
گذشــت  7 بــر 5 از ســد باشــگاه خبرنــگاران »الــف« 
کــرد.  و جــام قهرمانــی ایــن مســابقات را تصاحــب 
در مســابقه رده بنــدی هــم، طوفــان زرد و ایپــس 
)انجمــن خبرنــگاران، عکاســان و ورزشی نویســان 

کــه ایــن دیــدار بــا برتــری 8 بــر 5  اســتان( بــه مصــاف هــم رفتنــد 
ــان رســید.  ــه پای طوفــان زرد ب

در پایــان ایــن رقابت هــا، احســان بعیــدی از تیــم خبرگــزاری 
گل شــد و تیــم صــدا و ســیمای »الــف« نیــز بــه  ایمنــا، آقــای 

گرفــت. عنــوان تیــم اخــالق مــورد تقدیــر قــرار 
 ایــن مســابقات بــا حضــور تیم هــای نســل فــردا، ایمنــا، باشــگاه 
خبرنــگاران »الــف« و »ب«، ایپــس، ایســنا »الــف« و »ب«، صــدا 
و ســیمای »الــف« و »ب«، طوفــان زرد، میــدان نیــوز و نــود برگزار 

شد.
 در مراســم اختتامیــه و اهــدای جوایــز ایــن 
مهــدی  چرخابــی،  حســین  مســابقات، 
اخــوان، عبــاس بهــروان و حســن علیخانــی 
ــعود  ــان، مس ــال اصفه ــوتان فوتب از پیشکس
انصاری مهــر و حمیــد محمــدی، سرپرســت 
فرهنگــی  ســازمان  اجرایــی  معــاون  و 
ورزشــی شــهرداری، علــی قاسمی مســئول تربیت بدنــی ســپاه 
و  مقاومــت  باشــگاه  عامــل  مدیــر  و  )عــج(  صاحب الزمــان 
کبــر ابرقویی نــژاد، رییــس هیئــت فوتبــال اســتان اصفهان  علی ا

داشــتند. حضــور 

در مسابقات فوتبال جام رسانه

جام قهرمانی روی دستان »نسل فردا« باال رفت

در پایــان مبــارزات هفتــه ســوم تــا پنجــم از مرحلــه برگشــت 
تیــم شــهرداری ورامیــن همچنــان  برتــر تکوانــدو،  لیــگ 

صدرنشــین باقــی مانــد.
روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 

هفتــه  تکوانــدو،  عمومی فدراســیون 
ــه برگشــت  ســوم، چهــارم و پنجــم از مرحل
چهاردهمیــن دوره مســابقات لیــگ برتــر 
 تکوانــدوی مــردان )جــام خلیــج فــارس(
کشــور  یــادواره پانصــد شــهید تکوانــدوکار 
اصفهــان گیتی پســند  تیــم   9 حضــور   بــا 
قزویــن  اســتان  تکوانــدوی  هیئــت 

کــن  شــهرداری ورامیــن، یاســین پیشــرو قــم، لــوازم خانگــی 
ســونیا و  قوامیــن  پــاس  ســاری،  شــهدای  آزاد،  دانشــگاه 

گذشــته در خانــه تکوانــدو برگــزار شــد و صــدر جــدول  روز 
رده بنــدی ایــن رقابت هــا بــدون تغییــر باقــی مانــد.

 در پایــان هفتــه دوم ایــن دوره از مســابقات، شــهرداری 
کســب و  باخــت   1 تســاوی،   1 بــرد،   11 بــا   ورامیــن 

ــد؛ تیــم دانشــگاه  ــگاه نخســت باقــی مان ــاز در جای  34 امتی
آزاد 9 بــرد، 2 تســاوی، 1 باخــت و 29 امتیــاز بــه دســت آورد 
بــا 8  و در جایــگاه دوم اســت. پــاس قوامیــن 
ــاز  ــب 26 امتی کس ــت و  ــاوی و 2 باخ ــرد، 2 تس ب

در جایــگاه ســوم قــرار دارد.
 تیــم یاســین پیشــرو قــم )22 امتیــاز( بــا ســه 
پیــروزی ارزشــمند در ایــن هفتــه، دو پلــه صعــود 
کــن  کــرد و بــه رده چهــارم رســید؛ لــوازم خانگــی 
کــرد  )16 امتیــاز( بــا دو باخــت یــک پلــه ســقوط 
ــاز(،  گرفــت؛ شــهدای ســاری )15 امتی ــرار  و در رده پنجــم ق
تکوانــدوی  هیئــت  امتیــاز(،   14( اصفهــان  گیتی پســند 
اســتان قزویــن و تیــم ســونیا )3 امتیــاز( در رده  هــای ششــم 

تــا نهــم هســتند.

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!شنبه  17 بهمن ماه 139۴
کسب مقام سوم تیم اصفهان در مسابقات کشوری ووشو  ـــمـــاره 86  ســـــال دوم      ݡسݒ

کــرده بــود، حرف هایــش  کــه بــا رییــس فدراســیون دیــدار   ســرمربی تیــم ملــی 
گفــت: مــن ســفر خوبــی داشــتم و  کــرد و  را دربــاره مرخصــی طوالنــی اش آغــاز 
در ایــن مــدت در قطــر حضــور یافتــم؛ البتــه ایــن وظیفــه ام بــود؛ امــا بــه دنبــال 

کســی نبــودم.  کار  دخالــت در 
نداشــت؛  شــده  برگــزار  رقابت هــای  بــه  ربطــی  هیــچ  آنجــا  مــن  وظیفــه 
نیــز  و   AFC و  فیفــا  در  فوتبــال  توســعه  بــا  ارتبــاط  در  مســایلی  بلکــه 
ادامــه  در  بــود.  مدنظــر  آموزشــی  بعــد  از  ایده هــا  کــردن  بــدل  و  رد 
دیــدم؛  نزدیــک  از  را  دیگــری  فوتبال هــای  و  کــردم  ســفر  اروپــا  بــه 
مشــاهده نیــز  را  قطــر  در  شــده  برگــزار  دیدارهــای  برخــی   هرچنــد 

کردم.   
ســرمربی تیــم ملــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه فروردیــن و خردادمــاه ســال 
گفــت: فعــال بهتــر  کنــد،  کــه بایــد برگــزار  آینــده، تیــم ملــی بازی هایــی دارد 
کــه بــه  اســت بــه باشــگاه های فوتبــال ایــران بیشــتر پرداختــه شــود؛ چــرا  
کنــون  کــه در بازی هــای باشــگاهی افتــاد، بایــد هم ا خاطــر وقفــه بلندمدتــی 
ایــن بازی هــا مــد نظــر قــرار گیــرد و در حــال حاضــر از ســوی باشــگاه ها »شــو«ی 
ــز  ــا نی ــانند و م ــام برس ــه اتم ــد ب ــه بای ک ــود دارد  ــده ای وج کنن ــرگرم  ــزرگ و س ب

کار بــه صــورت حرفــه ای مســایل را زیــر نظــر داریــم. پشــت پــرده 

کمتر حرف می زنیم و بیشتر عمل می کنیم کی روش: 

  ســرمربی تیــم فو تبــا ل پر ســپولیس می گویــد: 
بــه خاطــر محرومیــت و نبــودن سوشــا مکانــی 

نگــران تیمــش نیســت.
برانکــو  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
پر ســپولیس  تســاوی  دربــاره   ، ایوانکوویــچ 
کــه  کــرد: همــه دیدنــد  مقابــل ســپاهان، اظهــا ر 
تیــم مــا چــه بــازی زیبایــی را مقابــل ســپاهان 

گر پســندی را ارایــه  انجــام داد. البتــه بهتــر اســت بگوییــم دو تیــم، بــازی تماشــا
کار، تــالش و انگیــزه بازیکنانــم  کردنــد. مــن فکــر می کنــم رمــز موفقیــت تیــم مــن 
کار و تــالش خــود باعــث می شــوند آمادگــی و مهــارت خودشــان  ــا  اســت. آن هــا ب
ــه  ــازی ارای گر پســندی را در زمیــن ب ــا و تماشــا ــرود و بتواننــد بازی هــای زیب ــاال ب ب
ــد؛ امــا ناراحتــم از  ــذت بردن ــا ل ــازی زیب کــه هــو اد ا ران از یــک ب کننــد. خوشــحالم 

کامــل نشــد و مــا بــه پیــروزی نرســیدیم. اینکــه خوشحالی شــان 
کــرد: واقعــا از  او در ادامــه دربــاره محرومیــت سوشــا مکانــی نیــز، خاطــر  نشــان 
ایــن اتفــاق بســیار ناراحــت هســتم. سوشــا مکانــی د ر وازه بــان خوبــی اســت؛ امــا 
مــن بــه خاطــر نبــود او نگــران تیــم نیســتم؛ زیــرا در پســت د ر وازه بانــی، لوبانــف و 
کــه د ر وازه بانــان خوبــی هســتند. محســنی زاده در دیــدار  محســنی زاده را داریــم 
کــه د ر وازه بــان  کشــید و نشــان داد  خ  مقابــل صبــای قــم قابلیت هــای خــود را بــه ر
خوبــی اســت. لوبانــف هــم از پتانســیل  خوبــی برخــوردار اســت و می توانــد در 
گفتــم نگــران نبــودن  کــه  کنــد؛ بنا بر ایــن همــان طــور  کمــک  ادامــه راه بــه مــا 

ــی نیســتم. سوشــا مکان
ــاره  ــش درب ــری از صحبت های ــش دیگ ــپولیس در بخ ــا ل پر س ــم فو تب ــرمربی تی س
ح  کــه نســبت بــه عملکــرد بابــک حاتمــی در دیــدار مقابــل ســپاهان مطــر انتقاداتــی 
کــرد: انتقــاد  گل نــزدن مهــدی طارمــی در ایــن دیــدار نیــز، بیــا ن   شــد و همیــن طــور 
کارشناســان  کــه بازیکنــان همیشــه مــورد آنالیــز  همیشــه وجــود دارد. بایــد بدانیــم 
کــه اهمیــت دارد ایــن  قــرار می گیرنــد و همیشــه هــم انتقــاد وجــود دارد. آن چیــزی 
ــوان  ــه عن کنیــم. مــن ب کل تیــم طــی  ــوان  ــه عن ــد خوبمــان را ب ــا رون ــه م ک اســت 
ســرمربی تیــم، هیــچ زمانــی دربــاره عملکــرد یــک بازیکــن صحبــت نمی کنــم؛ امــا 
کســب  کــه پر ســپولیس شایســتگی  بــه عملکــرد تیمــم امیــدوار هســتم و می دانــم 

عنــوان قهرمانــی را دارد.
کــرد: مــا تــالش می کنیــم  برانکــو در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ، اظهــا ر 
کنیــم؛ زیــرا  تــا بــه رونــد خوبمــان ادامــه دهیــم و بتوانیــم هــو اد ا ران را خوشــحال 
آن هــا ســرمایه تیــم مــا محســوب می شــوند. فرامــوش نکنیــد در دیــدار مقابــل 
بــه  نســبت  کمتــری  تجربــه  از  مــن  تیــم  بازیکنــان  اینکــه  علی رغــم  ســپاهان 
حریــف برخــوردار بودنــد، امــا دو بــار توانســتند بــه بــازی برگردنــد. ســپاهانی ها از 
کنیــد متوجــه می شــوید بــه  گــر نــگاه  بازیکنــان بــا تجربه تــری برخــوردار بودنــد. ا
ــپاهان  ــان س ــایر بازیکن ــی اف، س ــت و موس ــاله اس ــه 22 س ــی  ک کریم ــی  ــر از عل غی
ــه در عملکــرد آن هــا در طــول فصــل  ــاالی 30 ســال ســن داشــتند. همیــن تجرب ب

کمــک می کنــد.
گفــت: مقابــل  کــرد و  ــدار هفتــه  آینــده تیمــش مقابــل ذوب آهــن اشــاره  ــه دی او ب
گل محمــدی  کــه یحیــی  تیــم سرســخت و سختکوشــی قــرار داریــم. می دانــم 
کســب  ــه حــال هــم نتایــج خوبــی را  ــا ب کتیکــی عملکــرد خوبــی دارد و ت از نظــر تا
کســب پیــروزی بــه مصــاف  کــرده اســت، امــا مــا هــم پر ســپولیس هســتیم و بــرای 
کــه ایــن دیــدار هــم مثــل دیــدار بــا ســپاهان زیبــا و  آن هــا می رویــم. امیــدوارم 

گرپســند باشــد و در آخــر بــازی پر ســپولیس ســه امتیــاز بــازی را بگیــرد. تماشا
کــرد: می خواهــم در  ســرمربی تیــم فو تبــا ل پر ســپولیس در پایــان خاطــر  نشــان 
اینجــا تولــد علــی دایــی را هــم تبریــک بگویــم. او در دوران بازیگــری ســتاره تیــم 
کــرده  کســب   ملــی فو تبــا ل ایــران بــود و االن هــم بــه عنــوان مربــی نتایــج خوبــی را 
اســت و بــا ســایپا قهرمــان شــده اســت و بــا صبــا هــم عملکــرد خوبــی داشــته اســت. 
کــه  فو تبــا ل ایــران بایــد بــه خاطــر داشــتن دایــی خوشــحال باشــد و بــه خــود ببالــد 

گل« جهــان یــک ایرانــی اســت. ایســنا »آقــای 

برانکو:

  به دلیل نبود سوشا مکانی، نگران تیم نیستم 

تصویر ورزشی امروز

جدیدترین دو رگه ایرانی در 
آستانه بازگشت به وطن 

با هدف احترام به بانوان پیشکسوت والیبال و فرهنگ سازی در ورزش

  اختتامیه مسابقات والیبال بانوان پیشکسوت
مسابقات والیبال پیشکسوتان استان اصفهان»پاسداشت شهال صفوی« با قهرمانی تیم پیشکسوتان اصفهان به پایان رسید

لیگ برتر تکواندو

کامی گیتی پسند روی دور نا

سرویس  ورزشی
اصغـر قلندری



 »خانه ایرانی« 
گردشگری ۹۴ المان نمایشگاه 

گفــت: در  گردشــگری  کل بازاریابــی و تبلیغــات  مدیــر 
المــان  از  امســال  گردشــگری  بین المللــی  نمایشــگاه 
خانــه ایرانــی اســتفاده می شــود؛ هچنیــن قصــد داریــم 
تــا بانــک اطاعاتــی اقــام تبلیغاتــی را ایجــاد و بــه روز 

کنیــم.
و  بازاریابــی  کل  مدیــر  زرگــران،  نعمتــی  باقــر  علــی 
گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی دربــاره  تبلیغــات 
گفــت:  ســازمان  ایــن  در  بازاریابــی  و  تبلیــغ   جایــگاه 
کجــای دنیــا ســازمان مســتقلی بــرای حــوزه  در هیــج 
ــه  ــه ب ک ــدارد  ــود ن ــگری وج گردش ــی  ــات و بازاریاب تبلیغ
معمــوال  کشــورها  نباشــد.  پاســخگو  هــم  کجــا  هیــچ 
نهادهــای  بــه  کــه  دارنــد  گردشــگری  وزارت خانــه 
کــه  نظارتــی پاســخگو هســتند. مشــکل ایــن نیســت 
فرهنگــی میــراث  ســازمان  زیرمجموعــه   بازاریابــی 

 است. 
تبلیغــات  گذشــته  ســال های  در  اینکــه  دربــاره  وی 
پــر  همایش هــای  در  گردشــگری  حــوزه  بازاریابــی  و 
در  فعالیتــی  کنــون  ا امــا  می شــد،  انجــام  صــدا  و  ســر 
نمی شــود،  دیــده  ملمــوس  صــورت  بــه  حــوزه  ایــن 
حضــور  نمایشــگاه ها  در  می کنیــم  ســعی  مــا  گفــت: 
وجــود  کارشناســی  کار  و  مطالعــه  گــر  ا کنیــم؛  پیــدا 
ــاش  نداشــته باشــد، نامــش را نمایــش، شــو، ریخت وپ
همایــش بــرای  نمایــش  و  نمایــش  بــرای   همایــش 

 می گذارند.
کار دیگــر هم  گردشــگری ده هــا  گفــت: معاونــت  نعمتــی 
کــه تنهــا یکــی از آن هــا تبلیغــات و بازاریابــی اســت.  دارد 
کشــورهای دیگــر هــم ممکــن اســت نمایشــگاه های  در 
آن  از  یکــی  در  فقــط  امــا  شــود،  برگــزار  متعــددی 
مــا  می شــود.  داده  قــرار  اصلــی  انــرژی  نمایشــگاه ها، 
 هــم رویدادهــای ملــی اســتانی، محلــی و بین المللــی 

داریم. منبع: مهر

گردشگری

بافت تاریخی یزد در معرض خطر است؛     

فعاالن مدنی به دلیل هم سویی 
با دولت مالحظه کار شده اند

بــه  اشــاره  بــا  یــزد  فرهنگــی  میــراث  کنش گــر  یــک 
اینکــه بافــت تاریخــی ایــن شــهر در معــرض تهدیــد 
ــاالن  ــه فع ک ــاهدیم  ــال حاضــر ش گفــت: در ح اســت، 
 مدنــی بــه دلیــل هم ســویی بــا دولــت، ماحظــه کار 

شده اند.
موجــود  مشــکات  بــا  ارتبــاط   در  ترقی نــژاد  امیــر 
مشــکات،  گفــت:  یــزد  تاریخــی  بافــت  در 
در  گاه  بــه  گاه  کــه  تعرض هایــی  یــا  تخریب هــا 
بــه  مربــوط  تنهــا  می دهــد،  خ  ر تاریخــی  بافــت 
عملکــرد  یــا  فرهنگــی  میــراث  کل   اداره  عملکــرد 
بلکــه  نیســت؛  فرهنگــی  میــراث  حفاظــت  یــگان 
 نحــوه عملکــرد مدیریــت شــهری یعنــی شــهرداری
کــه متولــی برخــی  شــورای شــهر و دیگــر نهادهایــی 
تاثیرگــذار بســیار  نیــز  هســتند،  تاریخــی  کــن   اما

 است.
انبارهــا از آب  برخــی  نمونــه  بــرای  ادامــه داد:   وی 
اســت  موقوفــات  جــزو  یــزد  بناهــای  و  بادگیرهــا 
همــکاری  بــدون  آن هــا  از  حفاظــت  و  مرمــت  کــه 
کــه  حالــی  در  نیســت؛  ممکــن  اوقــاف  اداره 
بخش  هــا  ایــن  در  مشــکاتی  گاهــی  شــاهدیم 
در  متولــی  دســتگاه های  و  می شــود  ایجــاد 
پیــدا  نظــر  اختــاف  یکدیگــر  بــا  زمینــه   ایــن 

می کنند.
عــاوه  کــرد:  اظهــار  فرهنگــی  میــراث  فعــال  ایــن 
متخصــص  نیروهــای  نبــود  مســایل  ایــن  بــر 
اختــاف  شــهرداری،  در  فرهنگــی  میــراث  حــوزه 
بودجــه  نبــود  و  مختلــف  بخش هــای  بیــن  نظــر 
افــزوده  تاریخــی  بافــت  مشــکات  بــر   نیــز، 

است.
منبع: ایلنا

گردشگری 

برگــزاری  گفــت:  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  رییــس 
گرفتن  مســابقات قــرآن در حقیقــت مقدمه ای برای فرا
و  تدبــر  ژرف نگــری،  نفقــه،  قــرآن،  بیشــتر  چــه  هــر 
ــه آن کتــاب آســمانی و عمــل حقیقــی ب  تعقــل در ایــن 

 است.
دوره  هشــتمین  پیامی بــه  در  مظاهــری  آیــت اهلل 
اصفهــان  علمیــه  حــوزه  کریــم  قــرآن  مســابقات 
ــاب  ــه در انق ک ــرآن  ــابقات ق ــزاری مس ــرد: برگ ک ــد  کی تا
شــکوهمند اســامی از رونــق و رواج مناســبی برخــوردار 
بــرای  شایســته  مقدمــه ای  حقیقــت  در  اســت، 
گرفتــن هــر چــه بیشــتر قــرآن و نفقــه و ژرف نگــری و  فرا
کتــاب مقــدس آســمانی و آن گاه  تدبــر و تعقــل در ایــن 
التــزام و عمــل حقیقــی بــه آن، یعنــی شــفا جســتن از 

درون هاســت. و  دل هــا  درمــان  و  عــاج  بــرای  آن 
کریــم،  قــرآن  اســت:  آمــده  پیــام  ایــن  ادامــه  در 
بــر  آن  نــزول  فلســفه  کــه  اســت  روشــنگری  صحیفــه 
 بشــریت اندیشــه و خــردورزی بــه منظــور فهــم مبانــی

و  آن  بخــش  حیــات  پیام هــای  و  تعالیــم  اصــول، 
بدان هاســت. عمــل  و  التــزام  آن گاه 

امیرالمؤمنیــن  امــام  ناطــق،  قــرآن  بلنــد  بیــان  در   
تشــریح  عمــل  و  التــزام  ایــن  مفهــوم  علــی)ع(، 

قــرار  و  هدایــت  کــه  اســت  فرمــوده  و  اســت  شــده 
بــه  التــزام  و  اخــذ  گــرو  در  مســتقیم،  راه  در  گرفتــن 
بدی هــا  از  روی گردانــی  و  نیکی هــا  و  خوبی هــا 
الهــی کتــاب  ایــن  در  شــده  تبییــن  شــرهای   و 

 است.
گــر  کتــاب فهــم و عمــل اســت و ا کریــم  بنابرایــن قــرآن 

کنــار آن برداشــته شــود همــان  ایــن فهــم و عمــل از 
قــرآن،  از  کــه  فرمــود  همــام  امــام  ایــن  کــه  اســت 
نخواهــد نامی باقــی  جــز  اســام،  از  و  نشــانی   جــز 

 ماند. 
در بخــش دیگــری از ایــن پیــام  برگــزاری مســابقات 
ک  پــا خون هــای  برکــت  بــه  مــا  کشــور  در  قرآنــی 

حــق  راه  مجاهــدان  مجاهدت هــای  و  شــهیدان 
و  شــده  عنــوان  راحــل  امــام  ویــژه  بــه  حقیقــت  و 
در  کــه  قــرآن  مســابقات  برگــزاری  اســت:  آمــده 
انقــاب شــکوهمند اســامی از رونــق و رواج مناســبی 
شایســته  مقدمــه ای  حقیقــت  در  اســت،  برخــوردار 
و  نفقــه  و  قــرآن  بیشــتر  چــه  هــر  گرفتــن  فرا بــرای 
مقــدس  کتــاب  ایــن  در  تعقــل  و  تدبــر  و  ژرف نگــری 
آســمانی و آن گاه التــزام و عمــل حقیقــی بــدان یعنــی 
و  دل هــا  درمــان  و  عــاج  بــرای  آن  از  جســتن  شــفا 
شــیرین  و  بــزرگ  بهره هــای  ایــن  گــر  ا درون هاســت؛ 
اجــرا  مــا  قرآنــی  برنامه هــای  و  نشســت ها  همــه  در 
ــد ــن خواه ــت تضمی ــن مل ــعادت ای ــد س ــود، بی تردی  ش

 شد. 
در ادامــه پیــام رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان آمــده 
اســت: امیــد آنکــه تــاش و ســعی مشــکور شــما عزیــزان 
کــه بــرای ترویــج  روحانــی و خانواده هــای محترمتــان 
کتــاب و  کریــم و تعالیــم واالی  هــر چــه بیشــتر قــرآن 
اعتــای  در  را  فراوانــی  ثمــرات  می کوشــید،  ســنت 
کلمــه حــق و ارتقــای فهــم و عمــل و بــه آموزه هــای 

قــرآن و عتــرت بــه بــار آورد.
منبع: تســنیم

آیت اهلل مظاهری:

برگزاری مسابقات قرآن، مقدمه ای برای عمل به قرآن است

ســبز  خاطــرات  کتاب خوانــی  مســابقه  برگــزاری  مســئول 
ــبز ــرات س ــاب خاط کت ــی  کتاب خوان ــزرگ  ــابقه ب ــت: مس  گف
بــا حضــور یــک هــزار شــرکت کننده در هفــت حــوزه امتحانــی 

برگــزار شــد.
کلثومــی، صبــح امــروز  حجت االســام ابوالفضــل 
بــه  کــرد:  اظهــار  مســابقه  برگــزاری  حاشــیه  در 
همــت جمعــی از فعــاالن فرهنگــی در بــادرود و به  
ــای  منظــور شــناخت بیشــتر عمــوم مــردم از زوای
ایــن  انقــاب،  معظــم  رهبــر  زندگــی  مختلــف 
برنامه ریــزی  و  کتاب خوانــی طراحــی  مســابقه 

شــد.
ــور از  ــابقه مذک ــوان مس ــور فراخ ــن منظ ــه همی ــزود: ب وی اف
کتــاب خاطــرات ســبز  یــوم اهلل 9 دی آغــاز و پــس از ثبت نــام 

کننــدگان توزیــع شــد. در بیــن ثبت نــام 
ســبز  خاطــرات  کتاب خوانــی  مســابقه  برگــزاری  مســئول 
ــر از  ــام حــدود یک هــزار و 50 نف ــرد: پــس از ثبت ن ک ــح  تصری

داوطلبــان، تعــداد هفــت حــوزه امتحانــی در دو شــهر بــادرود 
ده آبــاد اریســمان،  روســتاهای  همچنیــن  و  خالدآبــاد   و 

فمــی، متیــن آبــاد و عباس آبــاد پیش بینــی و ایــن مســابقه 
بــزرگ ســاعت 10 صبــح بــه  صــورت هم زمــان برگــزار شــد.

اهــدای  و  قرعه کشــی  کــرد:  بیــان  وی 
بهمــن   22 روز  در  مســابقه  ایــن  جوایــز 
انقــاب  پیــروزی  ســالروز  بــا  هم زمــان 
کــه  مســابقه  هدایــای  و  اســامی برگزار 
طــا ک  پــا ورزشــی،  لــوازم  خریــد،   بــن 

بــه  اســت،   ... و  موبایــل  هدیــه،  کارت 
شــد. خواهــد  اهــدا  برگزیــدگان 

در  بــادرود  امام جمعــه  قاســمی،  علیرضــا  حجت االســام 
کــرد:  اظهــار  مســابقه  برگــزاری  رونــد  از  بازدیــد  حاشــیه 
کــه توســط  بی شــک چنیــن حرکــت فرهنگــی خودجوشــی 
بســیار  دیده شــده،  تــدارک  و  تهیــه  فرهنگــی  فعــاالن 

بــود. خواهــد  تاثیرگــذار 

کتاب خوانی خاطرات سبز مسئول برگزاری مسابقه 

کتاب خوانی خاطرات سبز در بادرود برگزار شد مسابقه بزرگ 
صــدای  بــا  تاریــخ«  »شــهادت  آهنــگ   
ســرداران  کنگــره  همــت  بــه  رضایــی  محمدحســین 
و ۲۳۰۰ شــهید شهرســتان خمینــی شــهر و دبیرخانــه 
در  و  تولیــد  مســاجد،  هنــری  فرهنگــی  کانون  هــای 

شــد. خواهــد  رونمایــی  فجــر  مبــارک  دهــه 
تهیه کننــده  حاجیــان،  محمدجــواد 
گفــت:  تاریــخ«  »شــهادت  نماهنــگ 
کامــا بومــی و مربــوط  کــه  ایــن آهنــگ 
شــهر  خمینــی  شهرســتان  شــهدای  بــه 
ــا هماهنگی  هــای انجــام شــده  اســت، ب
رونمایــی  جــاری  ســال  فجــر  دهــه  در 

. د می شــو
وی ادامــه داد: آهنــگ بــا عنــوان شــهادت تاریخ اســت 
کــه از ســروده  های شــاعر جــوان خمینــی شــهر میــاد 
حبیبــی اســت  و توســط نوجــوان خــوش صــدای ایــن 

خطــه محمدحســین رضایــی خوانــده شــده اســت.

بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  حاجیــان  محمدجــواد 
اینکــه اجاســیه ملــی شــهدا ســال ۹۵ در شهرســتان 
کشــوری و لشــکری  خمینی شــهر بــا حضــور مقامــات 
دفــاع  شــهید   ۲۳۰۰ خطــه  ایــن  و  می شــود  برگــزار 
از  دفــاع  راه  در  را  حــرم  مدافــع  شــهید   ۶ و  مقــدس 
حرمیــن شــریفین در ســوریه و عــراق فــدا 
گوشــه ای از ایــن  کرده انــد، ایــن اثــر بــه یــاد 

شــد. تولیــد  رشــادت ها 
هنرهــای  تخصصــی  کانــون  مســئول 
گفــت:  کانــون مســاجد  نمایشــی دبیرخانــه 
ــه مــا در  ک ــود  متاســفانه تفکــری در شــهر ب
را  آهنــگ  ســاخت  توانایــی  خمینی شــهر 
ــر بومی تولیــد  ــه صــورت غی کار ب ــر اســت  ــم و بهت نداری
کــه  شــود؛ هــدف مــا از تولیــد ایــن آهنــگ ایــن بــود 
زیــادی  ظرفیت  هــای  خمینی شــهر  در  مــا  بگوییــم 

کنیــم.  بومی تولیــد  اثــر  می توانیــم  و  داریــم 

معارف و گردشگری شنبه      17 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 86آهنگ »تاریخ شهادت« رونمایی می شود ســـــال دوم       ݡسݒ

 با صدای محمد حسین رضایی

آهنگ »تاریخ شهادت« رونمایی می شود

دادنامه
شــماره دادنامــه: 9409970350500967 تاریــخ تنظیــم: 1394/06/07 شــماره پرونــده: 
9409980350500006 شــماره بایگانــی شــعبه: 940006 پرونــده کالســه 9409980350500006 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان  شهرســتان  عمومی حقوقــی  دادگاه   5 شــعبه 
ــت  ــا وکال ــوری ب 9409970350500967 خواهــان: بانــک مهــر اقتصــاد بمدیریــت حمیــد ن
راه توحیــد ط دوم  زنــد خســرو بــه نشــانی اصفهــان چهــار خانــم نیلوفــر قاضــی نــوری فر
بانک ملت ســاختمان بهســامان واحد 7 موسســه حقوقی جم خواندگان: 1. آقای امید 
زند موســی به نشــانی خیابان کوی بهار کارگر شــمالی هنگ دانشــجویان 2.  پاســبان فر
راه عاشــق جنب  زنــد علی به نشــانی اصفهــان خ زینبیه چهار خانــم زینــب اســماعیلی فر
زند احمــد به نشــانی  تــاالر ک اســفند پ 10 )مجهــول المــکان( 3. آقــای ســامان ســلیمی فر
)مجهــول المــکان( خواســته  ها : 1. مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 2. مطالبــه وجــه بابــت 
رســی محتویــات  تســهیالت وام 3. مطالبــه خســارات دادرســی گردشــکار : دادگاه بــا بر
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه 
در خصــوص دادخواســت تقدیمی بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت خانــم نیلوفــر قاضــی 
زند  زند علی 2- امید پاســبان قریه  ها فر نــوری بــه طرفیــت : 1- خانــم زینب اســماعیلی فر
زند احمــد و بــه خواســته مطالبــه مبلــغ شــصت  موســی الرضــا 3- ســامان ســلیمی فر
و چهــار میلیــون ریــال بابــت دو فقــره چــک بــه شــماره  های 205966 از حســابجاری 
شــماره 7868000976/01 عهــده بانــک ســپه و 405/246585 از حســابجاری شــماره 
0101064994004 عهــده بانــک صــادرات شــعبه خیابــان نشــاط اصفهــان کــه تاریــخ هــر دو 
چــک 1393/4/3 بــوده و مبلــغ هــر دو چــک یکصــدو ده میلیــون ریــال می باشــد و نیــز 
مطالبــه خســارت ناشــی از تاخیــر  تادیــه مبلــغ شــصت و چهــار میلیون ریــال از تاریخ ســر 
رســید چکهــا تــا زمــان اجــرای حکــم و هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل، بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده  ، وجــود اصــل چکهــا و گواهیهــای عــدم پرداخــت وجــوه آنهــا در یــد 
خواهــان کــه مصــون از ادعــای جعــل و تخدیــش می باشــد و اینکــه خوانــده ردیــف اول 
بعنــوان وام گیرنــده ظهــر چکهــای مذکــور را امضــاء و ظهــر نویســی نمــوده و خوانــدگان 
ردیفهــای دوم و ســوم بعنــوان ضامــن وام چکهــای فــوق الذکــر را صــادر کــرده انــد و بــا 
عنایــت بــه عــدم حضــور خواندگان در جلســه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلســه 
دادگاه بــه آنــان و اینکــه خوانــدگان هیچگونــه دفاعــی نســبت بــه دعــوی مطروحــه اقامــه  
ننموده انــد لــذا دادگاه بــه اســتناد مــواد 249و 313و 314و 315 قانــون تجــارت و نیــز مــواد 
502و 515و 519و 522 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
خوانــدگان مذکــور را بــه صــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ شــصت و چهــار میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و نیــز خســارت ناشــی از تاخیــر تادیــه مبلــغ مذکــور )شــصت 
و چهــار میلیــون ریــال( از تاریــخ ســر رســید چکهــا )1393/4/3( تــا زمــان اجــرای حکــم 
وفــق جــدول شــاخص ســالیانه نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی و نیــز پرداخــت 
ــه وکیــل طبــق تعرفــه مصــوب در حــق خواهــان محکــوم  هزینــه دادرســی و حــق الوکال
می نمایــد. رای صــادره غیابــی ، ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همین 
دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاههــای تجدیــد 
نظــر اســتان اصفهــان می باشــد. / ض شــماره : 31480/ م الــف دادرس شــعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقــی اصفهــان ســید مهــدی موســوی خوانســاری

آگهی ابالغ رای
تاریــخ: 940937 شــماره قــرار: 1832مــورخ 94/11/5 کالســه 940937 مرجــع رســیدگی: 
شــعبه 14 شــورای حــل اختــالف خواهــان: احمدرضــا کاظمــی - اصفهــان رهنــان - 
ــدی هــر دو  ــدگان: 1- امیــن جمشــیدی 2- فتــح اهلل خال راه مطهــری پ 299 خوان ــار چه
مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال ســند رســمی خودرو به شــماره انتظامی جدید 
236/5ل 33 قدیم 251/81س 25 هزینه دادرســی شــورا باعنایت به محتویات پرونده 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت به صــدور رای مینمایــد.)) رای شــورای 
حــل اختــالف(( در خصــوص دعــوی خواهــان احمــد رضــا کاظمی بــه طرفیــت خوانــده 
امیــن جمشــیدی و فتــح اهلل خالــدی بــاال بــه خواســته الزام به انتقال ســند رســمی خودرو 
ســواری پــژو بــه شــماره انتظامــی 81-251س 25 بــه انضمــام مطلــق خســارات وارده بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده اســتعالم بــه عمــل آمــده از مرجــع انتظامــی در خصــوص 

آخریــن مالــک خــودرو ، مالحظــه قولنامه  هــای ارائــه شــده از طــرف خواهــان و همچنیــن 
خوانــده علــی الرغــم ابــالغ قانونــی مــاده نشــر آگهــی در جلســه رســیدگی حضــور نــدارد و 
الیحــه دفاعیــه ای ارســال ننمــوده شــورا دعوی مطروحــه را وارد و ثابت تشــخیص داده، 
لــذا بــه اســتناد مــاده 198 قانــون آییــن دادرســی دادگاه  هــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی و مــواد 10و 219و 220 و 221و 223و 225 قانــون مدنــی حکــم بــر محکومیت خوانده 
ردیــف دوم فتــح اهلل خالــدی بــه حضــور در دفتــر خانــه اســناد رســمی و رد دعــوی نســبت 
بــه خوانــده ردیــف اول بــه اســتناد بــه مــاده 4- 84 ق  آ. د.م و انتقــال رسمی ســند خــودرو 
بــه نــام خواهــان و پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنجــاه و پنــج هــزار ریــال بابت هزینه دادرســی 
و نیــز و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مینمایــد. 
رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی و پــس از آن قابــل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه  های عمومی حقوقی اصفهان میباشــد. شــماره : 31422/ 

م الــف قاضــی شــعبه 14 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
 : ونده  پر شماره   1394/11/05 : تنظیم  تاریخ   9409970361701723 : دادنامه  شماره 
9409980361700905 شماره بایگانی شعبه : 940991 خواهان : آقای غالمرضا وارسته 
زند یداله به نشانی استان  زند علی اصغر با وکالت خانم مرضیه جان نثاری الدانی فر فر
اصفهان - شهرستان خمینی شهر - خمینی شهر - خیابان شریعتی شمالی نرسیده به 
سه راه شهید رجایی نبش کوچه 108 طبقه اول خواندگان : 1. آقای فرید پاکروان 2. 
آقای خشایار پرچی زاده همگی به نشانی مجهول المکان خواسته  ها : 1. مطالبه خسارت 
دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادگاه باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
دعوی خانم مرضیه جان نثاری الدانی به وکالت از آقای غالمرضا وارسته به طرفیت 1- 
آقای فرید پاکروان 2- آقای خشایار پرچی زاده به خواسته مطالبه 92/000/000 ریال بابت 
و پارس به شماره انتظامی  25ی 128ایران 43  خسارات وارده به یک دستگاه خودرو پژ
ناشی از تقصیر خواندگان منجر به تصادف به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
که به استناد تصویر مصدق تصویر مصدق سند مالکیت خودرو خواهان و نظرات 
کارشناسان رسمی دادگستری و راهور مطرح گردیده داد گاه با عنایت به مستندات 
ابرازی که داللت بر بی احتیاطی خوانده ردیف دوم به عنوان علت تامه منجر به تصادف 
با خودرو خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده بنابراین 
دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و 
522و 522و 515 قانون آیین  دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به 
پرداخت مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ 7/012/000 ریال به 
عنوان خسارات دادرسی مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )94/9/14( لغایت هنگام پرداخت در 
حق خواهان صادر و به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف اول مستندا به مواد 
رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره  89 و بند 4-84 قانون مذکور قرار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست  غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 31469/ م الف رییس شعبه  ر

بیست و هشتم حقوقی اصفهان  مهدی حاجیلو

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  صابری  اصغر  خواهان  کالسه 833/94  پرونده  خصوص  در 
وز ......... مطالبه به طرفیت محمد رنگین کار تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای ر

مورخه 95/1/16 ساعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
وی مدرسه نیلی پور - جنب  به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب - روبه ر
ساختمان صبا - پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان - 
شعبه    شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 30863/م الف مدیر دفتر شعبه 26شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9010420352400295شماره پرونده: 8909980352401462شماره بایگانی 
شعبه : 891464تاریخ تنظیم: 1390/11/20 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : تعاونی 
تاالر  خ  روبروی  جی  خ  اصفهان  نشانی:  به  امینی  علی  آقای  مدیریت  با  االئمه  ثامن 
سرپرستی تعاونی ثامن االئمه مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: 
فاطمه  نام خانوادگی: پور احمدی  نام پدر:- نشانی: مجهول المکان  2- نام : سمیه  
نام خانوادگی: درویشی اصفهانی نام پدر : حسین نشانی : مجهول المکان 3- نام : 
سیامک  نام خانوادگی : مومنی نام پدر : پنجه علی  نشانی : مجهول المکان 4- نام : 
حامد نام خانوادگی : سنونی نام پدر : ایرج نشانی : مجهول المکان 5- نام : حسین  
نام خانوادگی : صادقی نام پدر : - نشانی : مجهول المکان محکوم به بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9010090352403694و شماره دادنامه مربوطه 
9009970352400504محکوم علیه محکوم است به متضامنا به پرداخت مبلغ هفتاد و 
هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1621000 ریال بابت خسارت دادرسی و 
مبلغ 2772000ریال بابت حق  الوکاله بدوی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/5/17 
رات در حق محکوم له پرداخت مبلغ 3850000 ریال بابت  لغایت تاریخ اجرای رای وفق مقر
حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا  محکوم به از آن 
مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا  اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به  مواردی از قانون اجرای احکام و 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت  های 
مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید. 
شماره : 31458/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 

شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی  هاردنگی

اجرائیه
شعبه:  بایگانی  8909980352401464شماره  پرونده:  9010420352400300شماره  اجرائیه:  شماره 
891466تاریخ تنظیم: 1390/11/23 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : تعاونی ثامن االئمه با 
مدیریت آقای علی امینی   نشانی: اصفهان خ جی روبروی خ تاالر سرپرستی تعاونی ثامن االئمه 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: فاطمه  نام خانوادگی: پور احمدی  نام 
پدر:- نشانی: مجهول المکان  2- نام : سیامک  نام خانوادگی: مومنی نام پدر : پنجه علی نشانی 
: مجهول المکان 3- نام : حسین نام خانوادگی : صادقی نام پدر : - نشانی : مجهول المکان 4- 
نام : حامد نام خانوادگی : سنونی نام پدر : ایرج نشانی : مجهول المکان 5- نام : زهرا 
نام خانوادگی : صادقی نام پدر: حسین نشانی : مجهول المکان محکوم به بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9010090352403693و شماره دادنامه مربوطه 
9009970352400505محکوم علیه محکوم است به متضامنا به پرداخت مبلغ هفتاد و 
هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1641000 ریال بابت خسارت دادرسی و 
مبلغ 2808000ریال بابت حق  الوکاله بدوی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/5/17 
رات در حق محکوم له پرداخت مبلغ 4350000 ریال بابت  لغایت تاریخ اجرای رای وفق مقر
حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا  محکوم به از آن 
مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا  

اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد. 4- عالوه بر موارد باال قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به  مواردی 
از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 
گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید. شماره : 31460/ م الف مدیر دفتر دادگاه 
حقوقی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان - اسماعیل 

صادقی  هاردنگی
اجرائیه

شــماره اجرائیه: 9410420351100303شــماره پرونده: 9309980351100696شــماره بایگانی شــعبه : 
930785تاریــخ تنظیــم: 1394/09/02 مشــخصات محکــوم لــه/ محکــوم لهــم ردیــف 1 نــام : ســید 
فریــد  نــام خانوادگــی : مرتضــوی فارســانی نــام پــدر : ســید حمیــد نشــانی: شهرســتان اصفهــان . 
ــه کــوی یاســمن بــن بســت میخــک پ 13 مشــخصات محکــوم علیــه/  زاطاهــر کــوی ریزان خ میر
محکــوم علیهــم ردیــف 1 نــام: عبدالرســول نــام خانوادگــی: صنعتــی   نشــانی: مجهــول المــکان 2- 
نــام : محمــد رضــا  نــام خانوادگــی : برخــوردار نشــانی: اصفهــان خ آمــادگاه روبــروی هتــل عباســی 
ک فتــح آبــاد بــن بســت مســیح پ 19 طبقــه اول  3- نــام : بهنــود نــام خانوادگــی : لرکــی  نشــانی : 
مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده ی قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیهــم  نــام : 
میــالد  نــام خانوادگــی :مرادمندنیــا  نــام پدر:فخــر الدیــن   نشــانی : اصفهــان  خیابــان شــیخ مفیــد 
بعــد از چهــار راه اول ســاختمان اداری پایــا طبقــه چهــارم نــوع رابطــه : وکیــل محکــوم لــه / محکــوم 
لهــم : ســید فریــد مرتضــوی فارســانی    محکــوم بــه بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره 9410090351103174و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970351100702محکــوم علیــه محکــوم 
اســت تضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ هشــتصد و بیســت و ســه میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و 
پرداخــت مبلــغ بیســت و چهــار میلیــون و پانصــد و نــود هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت 
مبلــغ بیســت میلیــون و نهصــد و پنجــاه و دو هــزار ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه بــه 
انضمــام خســارت تــا خیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان وصــول آن بــر اســاس 
شــاخص نــرخ تــورم کاال از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم گردیــده در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 41/150/000 ریــال بــه عنــوان نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت 
و اجــرای احــکام مکلــف اســت در زمــان اجــرای دادنامــه خســارت تاخیر  تادیه را محاســبه و نســبت 
بــه اســیفای حقــوق خواهــان اقــدام نمایــد. )رای صــادره نســبت بــه - بهنــود لرکــی 3- عبدالرســول 
صنعتــی غیابــی بــوده(   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد 
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظرف ســی روز کلیه امــوال خود را شــامل تعداد یا 
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقول ، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجــوه نقدی که 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یا خارجــی دارد به همراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه مطالبات 
و از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائــی ارائه نماید 
واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود)مواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
حکــم، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه 
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی 
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جزایــی نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هردو 
مجــازات مــی شــود. )مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت 
امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط به موافقت محکوم له 
یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکوم علیــه خواهد بود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(  شــماره: 31475/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شــعبه 11دادگاه 

عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان - ســید مرتضــی هاشــمی 



 با رعایت این چهار نکته 
کنید بر خشم خود غلبه 

خشــم یکــی از رفتارهــای عــادی بــه حســاب می آیــد 
کــه هــر فــرد در رفتارهــای روزمــره خــود آن را دارد؛ 
را  حــس  ایــن  بایــد  چگونــه  کــه  اینجاســت  نکتــه 

کنیــم؟  کنتــرل 
کنتــرل ایــن احســاس  راهکارهــای متفاوتــی بــرای 
وجــود دارد؛ در ایــن مطلــب بــه چهــار نکتــه مهــم در 

ایــن رابطــه می پردازیــم.
شــما  خشــم  پشــت  در  آنچــه  جســت وجوی    

دارد  وجــود 
ــرل  کنت ج از  ــار ــم خ ــا خش ــارزه ب ــال مب ــما در ح ــر ش گ ا
ــرا  ــه چ ک ــد  کنی ــب  ــت تعج ــن اس ــتید، ممک ــود هس خ

کــم طاقــت هســتید.  اینقــدر 
آموخته هــای  از   ناشــی  اغلــب  خشــم  مشــکالت 

اســت. کــودک  دوران 
ســر  بــر  زدن  فریــاد  درحــال  را  دیگــران  شــما  گــر  ا  
خانــواده خــود، ضربــه زدن بــه یکدیگــر یــا پرتــاب 
اســت  باشــید، ممکــن  کــرده  تماشــا  کــردن چیــزی 
کنیــد ایــن اســت راه ابــراز خشــم. حــوادث پــس  فکــر 
بیشــتر  را  شــما  می توانــد  زیــاد  اســترس  و  ضربــه  از 

کنــد. مســتعد ابتــال بــه خشــم 
 اغلــب خشــم راهــی اســت بــرای پوشــش احساســات 
دیگرمــان. بــه منظــور دریافــت پشــت پــرده خشــم 
ابــراز  بــرای  کنیــد.  را مالقــات  خــود  نیازهــای  بایــد 
ارتبــاط  در  بایــد  شــما  مناســب،  راه  از  خــود  خشــم 
باشــید.  می کنیــد،  احســاس  واقعــا  آنچــه  بــا 
خشــمگین  یــا  هســتید  عصبانــی  واقعــا  شــما  آیــا 
بــرای اینکــه احساســات دیگــری را ماننــد  هســتید 
آســیب پذیری یــا  امنــی، ضربــه خــود  نــا   خجالــت، 

 بپوشانید؟
گــر زانــوی شــما در زمــان عصبانیــت تنــد تنــد تــکان   ا
بــرای  خشــم  از  اســتفاده  نشــان دهنده  می خــورد، 
پوشــش احساســات دیگــر اســت، نــه خشــم واقعــی. 
گــر شــما در یــک خانــواده بــزرگ  ایــن عمــل بــه ویــژه ا
کــه در آن از بیــان احساســات دلســرد  شــده باشــید 

می افتــد. اتفــاق  شــده اید، 
گاهی از عالیم هشداردهنده خشم   آ

کنیــد  احســاس  اســت  ممکــن  شــما  کــه  حالــی  در 
ــدون هیــچ هشــداری خشــم شــما منفجــر می شــود  ب
عالیــم هشــدار دهنــده فیزیکــی در بــدن شــما وجــود 
کنــش فیزیکــی طبیعــی اســت.  دارد. خشــم، یــک وا
وقتــی عصبانــی می شــوید سیســتم دفاعــی شــما در 

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــت حمل حال
بدنتــان  فیزیکــی  نشــانه های  شــناختن  بــا 
قبــل  می توانیــد  شــدن،  عصبانــی  هنــگام 
آن  روی  بیشــتری  کنتــرل  خشــم  حملــه  از 
عصبانیــت  از  قبــل  همچنیــن  باشــید.  داشــته 
بــروز  شــما  خــوی  و  خلــق  در  نیــز  نشــانه هایی 
کمــک  کنتــرل آن بــه شــما  کــه می توانــد در   می کنــد 

کند.
 توجه به راه های بروز خشم بدن

گره در معده
فشار دادن دندان ها، دست یا فک

خ شدن احساس مرطوب شدن یا سر
تنفس سریع تر

سردرد
قدم زدن یا نیاز به راه رفتن در اطراف

مشکل در تمرکز
تپش قلب

کنترل خشم   آموزش راه های 
عالیــم  چگونــه  کــه  می دانیــد  شــما  هنگامی کــه 
حــال  در  شــما  خــوی  و  خلــق  دهنــده  هشــدار 
پیش بینــی  را  محرک هایتــان  و  اســت  افزایــش 
مقابلــه  بــرای  ســرعت  بــه  می توانیــد  می کنیــد، 
تکنیک هــای  شــوید.  عمــل  وارد  خشــمتان  بــا 
وجــود  شــما  کــردن  خنــک  بــرای   بســیاری 

دارد:
تمرکــز  کــردن:  خنــک  بــرای  ســریع  راهنمایــی   -1  
بــر روی احساســات جسمی ناشــی از خشــم. وقتــی 
ــز  ــت متمرک ــان عصبانی ــود در زم ــدن خ ــر ب ــما ب ــه ش ک
کــم  ــه خــود از شــدت عصبانیتتــان  می شــوید خــود ب

می شــود.
عمیــق  تنفــس  بکشــید:  عمیــق  نفــس   -2
کمــک تنــش  افزایــش  بــا  مقابلــه  بــه  آرام   و 

می کند.
3- ورزش: پیــاده روی ســریع در اطــراف بلــوک یــک 

ایــده ای عالــی اســت.
از  اســتفاده  امــکان  خــود:  حــواس  از  اســتفاده   -4
قــدرت آرامش بخــش از بینایــی، بویایــی، شــنوایی، 

المســه، و طعــم و مــزه.
باشــید  متمرکــز  خــود  حــواس  بــر  کنیــد  ســعی   
در  تصویرتــان  موســیقی،  بــه  دادن  گــوش  از  و 
لــذت عالقه تــان  مــورد  غــذای  خــوردن   آینــه، 

 ببرید.
شــمارش  بــر  تمرکــز  بشــمارید:  ده  آرامی تــا  بــه   -5
احساســات  از  را  کنتــرل  می دهــد  اجــازه  عقــل  بــه 
خشــم  هــم  هنــوز  و  رســیدید  ده  بــه  گــر  ا بگیــرد. 
دوبــاره  می بینیــد،  کنتــرل  از  ج  خــار را   خــود 

بشمارید.
کــردن راه هایــی ســالم بــرای بیــان خشــم   پیــدا 

خــود
کــه راه بهتــری بــرای  گرفته ایــد  گــر شــما تصمیــم  ا
بــروز خشــم وجــود دارد، مطمئنــا موفــق می شــوید. 
کــه بــرای بیــان احساســات خــود  مهــم ایــن اســت 

کنید.   راه سالم را پیدا 
می کنیــد برقــرار  ارتبــاط  احتــرام  بــا   هنگامی کــه 
و  انــرژی  از  العــاده ای  فــوق  منبــع  خشــم می توانــد 

باشــد. الهام بخــش  تغییــر  بــرای 

خشم

کشف دانشمندان دانشگاه ادینبورگ؛

افراد باهوش تر، سالم تر هستند
کردنــد همــان ژنــی  کشــف  دانشــمندان دانشــگاه ادینبــورگ 
برابــر  در  را  آن هــا  می شــود،  افــراد  هوشــمندی  ســبب  کــه 

می کنــد. محافظــت  بیمــاری 
اینافرادباهوشترند

گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ایســنا، یــک پژوهــش  بــه 
از  باالتــر  هوشــی  بهــره  بــا  افــرادی  می دهــد  نشــان  جدیــد 
دانشــگاه  دانشــمندان  برخوردارنــد.  بیشــتری  ســالمتی 
کــه ســبب هوشــمندی  کردنــد همــان ژنــی  کشــف  ادینبــورگ 
افــراد می شــود، آن هــا را در برابــر بیمــاری محافظــت می کنــد.
در آزمون هــای انجــام شــده مشــخص شــد افرادی کــه دارای 
حافظــه بهتــری هســتند، بــه احتمــال زیــاد ژن هــای مرتبــط 
بــا فشــار خــون بــاال یــا بیماری هایــی ماننــد دیابــت و آلزایمــر 
کمتــر اســت.آن ها  کلــی بــدن در آن هــا  یــا ضعــف در ســالمت 
همچنیــن قــد بلندتــر هســتند و مغــز بزرگ تــری دارنــد. تنهــا 
بیماری هایــی کــه احتمــال ابتــال افــراد باهــوش بــه آن هــا زیاد 
اســت، اســکیزوفرنی، اوتیســم و اختــالل دو قطبــی هســتند. 
کــرد:  ساســکیا  هاگنارس از محققــان ایــن پژوهــش اظهــار 
کــه  فرضیه هایــی  بــر  اســت  تاییــدی  مهــر  پژوهــش  ایــن 
کلــی بهتــر بــه احتمــال زیــاد  می گوینــد افــرادی بــا ســالمت 
اســتوارت  هســتند.  اطالعــات  از  باالتــری  ســطوح  دارای 
ریچــی، محقــق دیگــر ایــن پژوهــش اظهار کــرد: ما در بررســی 
ژن هــا بــا همپوشــانی هایی در میــان آن هــا مواجــه شــدیم. 
بــه عنــوان مثــال، ژن مربــوط بــه بلنــد قــد بــودن، بــا شــانس 
تحصیــل بهتــر در ارتبــاط اســت.پژوهش اخیــر همچنیــن 
کــه دارا بــودن ایــن ژن هــای فــوق العــاده،  نشــان می دهــد 
همچنیــن بــا داشــتن مغــز بزرگ تــر در ارتبــاط اســت. ایــن 
پژوهــش در مجلــه Molecular Science منتشــر شــده اســت.

توسط محققان ناسا؛

مودم نوری ناسا در راه است
محققــان ناســا در حــال توســعه یــک مــودم مبتنــی بــر نــور 
کــه ســرعت انتقــال اطالعــات بــه وســیله آن، 100  هســتند 

اســت. رادیویــی  برابــر ســیگنال های 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، به نقــل از ایرنا، مــودم داده های 
ناســا بــا اســتفاده از فناوری هــای مبتنــی بــر نــور طراحــی شــده 
و قــادر بــه انتقــال اطالعــات بــا ســرعت زیــاد بیــن فضاپیماهــا 
و ایســتگاه های زمینــی اســت و می توانــد بــرای اولیــن بــار در 
ســال 2020 میــالدی، در ایســتگاه فضایــی بیــن المللــی مــورد 
آزمایــش قــرار گیــرد. ایــن پــروژه بخشــی از پــروژه عظیــم ناســا 

بــه نــام LCRD اســت.
اساســی  تغییراتــی  اســت  قــادر  لیــزری  سیســتم  ایــن 
قــرار  اســتفاده  مــورد  امــروزه  کــه  رادیویــی  ارتبــاط  در 
برابــر ســریع تر خواهــد تــا 100  کنــد و 10   می گیــرد، حاصــل 

 بود.
بــه  لیــزری  ارتبــاط  از  ناســا  کــه  نیســت  بــار  اولیــن  ایــن 
جــای ســیگنال های رادیویــی اســتفاده می کنــد. در ســال 
مشــابه شــیوه ای  از  اســتفاده  بــا  ناســا  میــالدی،   2013 
رکــورد ســرعت دریافــت و ارســال اطالعــات بــه مــدار مــاه را 
شکســت. مــودم اســتفاده شــده بــرای ایــن ارتبــاط لیــزری 
کــه بــه انــدازه یــک تلفــن همــراه اســت.  ILLUMA نــام دارد 
انتقــال  بــرای  الزم  تمامی عملکردهــای  ناســا  محققــان 
اطالعات توســط این مودم را در یک تراشــه کوچک طراحی 
گیرنده هــای  از  کوچک تــر  بســیار  مــودم  ایــن  کرده انــد. 
کــه در حــال حاضــر  اســتفاده می شــود. فیبرنــوری اســت 
دلیــل نــام گرفتــن ایــن مــودم بــه عنوان مــودم نــوری، انتقال 
اطالعــات بــا اســتفاده از نــور، بــه جــای الکتــرون، اســت. ایــن 
فنــاوری ناســا را قــادر بــه ســاخت ســریع ترین روش انتقــال 
ایســتگاه های فضایــی خواهــد  و  اطالعــات در ماهواره هــا 

کــرد.

دامی که در فضای مجازی پهن می شود؛

 کمپین بی غیرتی 
در شبکه های اجتماعی

»من و عشــقم« یکی از این کمپین هاســت که در اینستاگرام 
ــره  ــی دونف ــد عکس ــوان می خواه ــای ج ــاده و از زوج ه راه افت
کننــد تــا بــرای  از مراســم نامــزدی یــا عروســی خــود ارســال 
عمــوم منتشــر شــود! مدتــی اســت در شــبکه های اجتماعــی 
کــه معلــوم  کمپین هایــی راه افتــاده  و مشــخصا اینســتاگرام 

گرداننــدگان آن چیســت.  نیســت هــدف 
در  کــه  کمپین هاســت  ایــن  از  یکــی  عشــقم«  و  »مــن 
می خواهــد  جــوان  زوج هــای  از  و  افتــاده  راه  اینســتاگرام 
ــا عروســی خــود ارســال  عکســی دونفــره از مراســم نامــزدی ی
نیــز،  گذشــته  ســال  شــود!  منتشــر  عمــوم  بــرای  تــا  کننــد 
از مخاطبانــش خواســته  ماهــواره ای  شــبکه های  از  یکــی 
ارســال  آن هــا  بــرای  را  شــان  عروســی  فیلم هــای  تــا  بــود 
کننــد تــا بــه بهتریــن فیلــم عروســی جوایــزی داده شــود! 
شــبکه  ایــن  مخاطبــان  اعتــراض  بــا  البتــه  حرکــت  ایــن 
ایــن  اینســتاگرام  امــا در  ماهــواره ای دوامی نداشــت؛ حــاال 
ــی خــود دســت  ــرای منفعــت مال خ داده و عــده ای ب اتفــاق ر
از  بســیاری  امــروزه  نکتــه:  کارهایــی می زننــد.  بــه چنیــن 
بــه  گــر روحیــه خوبــی نداشــته باشــند،  ا زوج هــای جــوان 
ســراغ اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی می رونــد. بایــد توجــه 
کــه مراجعــه بــه ایــن ســایت ها رفتــار خودتخریبــی و  داشــت 
 خودآزاردهنــده )مثــل مقایســه های منفی( را در افراد تشــدید
 می کنــد. در واقــع در این گونــه ســایت ها ایــن احســاس بــه 
کــه دیگــران شــادتر از آن هــا هســتند و  افــراد دســت می دهــد 
کنش هــای نامناســب در فــرد  ایــن باعــث ســرخوردگی و وا

می شــود. منبــع: عصــر تبریــز

علمی

فرود بر فراز اتوبان
کــه  فــرودگاه الیپزیگ/هال یــک فــرودگاه همگانــی مســافربری اســت 
یک بانــد فرود بتــن دارد و طــول بانــد آن ۳۶۰۰ متــر اســت. ایــن فــرودگاه 
در شهرالیپزیگ کشــور آلمان قرار دارد و در ارتفــاع ۱۴۳ متــری از ســطح 
کــه خزشــراه ایــن  کمبــود فضــا باعــث شــده  دریــا واقــع شــده اســت. 
کســی وی مســیری  گــردد. َخِزْشراه یا تا فــرودگاه بــر فــراز اتوبــان احــداث 
که بانــد فــرودگاه را با رمپها، آشــیانه ها، ترمینال ها و  در فرودگاه اســت 

دیگــر امکانــات فــرودگاه متصــل می ســازد.

Runway Over The Highway at Leipzig/Halle Airport
 The Leipzig/Halle Airport, sometimes called Schkeuditz
 Airport, is located in Schkeuditz, Germany and serves both
 Leipzig and Halle – two of the largest cities in the country.
 Lack of space required the modern airport terminal structure to
 spill over the adjacent motorway and railway that intersects the
 runway at right angles. To make room for the runway without
 and rail traffic, affecting vehicular traffic on motorway A14
 three bridges were constructed over the motorway and the
 tracks, that allowed the parallel runways to extend to their full
 km. These bridges are called Taxiways. Aircrafts 3.6 length of
 would taxi on these taxiways at the time of takeoff and landing,
 while vehicles ply on the motorway below.Taxiway E7
 on the east are used as one way taxis and connect the and E8
 terminal with the northern runway, while the third taxiway W1
.in the west is used in both direction

عکس نوشت

ــزل  ــه من ــلح ب ــارقان مس ــه س ــائو از حمل ــه بیس گین ــس    پلی
کشــور و ســرقت ســه میلیــون  یکــی از وزرای دولــت ایــن 

یــورو خبــر داد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خبرگــزاری فرانســه گــزارش   بــه 

کــه ســارقان  کردنــد  گینــه بیســائو اعــالم  مقام هــای پلیــس 
ــو  ــه بــه خانــه جوآئ ــا حمل ــا دنــدان مســلح، روز یکشــنبه ب ت
بیســائو  گینــه  ارتباطــات  و  ترابــری  برنــاردو وییــرا، وزیــر 
حــدود ســه میلیــون یــورو و مقــداری جواهــرات بــه ســرقت 

برده انــد.
گینــه  کــه رییــس جمهــوری ســابق  ــام وییــرا از عمویــش  ن
گرفتــه شــده اســت. بیســائو بــود و در ســال 2009 تــرور شــد، 
کــم اســتقالل  کــه ســخنگوی حــزب حا گینــه ای  ایــن وزیــر 
کیــپ ورد نیــز هســت، بــه هنــگام وقــوع ســرقت در  گینــه و 

گینــه بیســائو حضــور نداشــت. اقامتگاهــش در شــمال 
در ایــن ســرقت مســلحانه چهــار نفــر از محافظــان شــخصی 

وییــرا بــه شــدت زخمــی  شــدند.
کــه آیــا مبلــغ ســرقت شــده، متعلــق  هنــوز مشــخص نیســت 

کــم. گینــه ای اســت یــا حــزب حا بــه ایــن وزیــر 
چنــد رادیــوی محلــی خبــر ایــن ســرقت و تــرور نافرجــام 
وی  خــود  امــا  کردنــد؛  اعــالم  را  سیاســتمدار  ایــن  علیــه 
کنــون در ایــن خصــوص اظهــار نظــری نکــرده اســت. تا
کــه بــا چالــش تبــادل غیرقانونــی اســلحه  گینــه بیســائو 
مواجــه اســت، از زمــان اســتقالل از پرتغــال در ســال 1974 
میــالدی بــا توطئــه کودتــا دســت بــه گریبــان بــوده و همیــن 
ــه ایــن  کارتل  هــای مــواد مخــدر آمریــکای جنوبــی را ب امــر 
کــه از گینــه بــه عنــوان مســیر حرکــت بــه اروپــا  فکــر انداختــه 

کننــد. اســتفاده 
کشــور بــا یــک میلیــون و 600 هــزار نفــر جمعیــت در  ایــن 
گذشــته خــوزه ماریــوواز  غــرب آفریقــا واقــع اســت؛ ســال 
ایــن  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  پیــروزی  بــا 
قــدرت  بــه  کــرد،  تاییــد  را  آن  اروپــا  اتحادیــه  کــه   کشــور 

رسید.منبع: خانه ملت

قای وزیر! سرقت از منزل آ

بــرای اولیــن بــار در تاریــخ واتیــکان، پــاپ فرانســیس 
کاتولیک هــای جهــان بــه عنــوان بازیگــر جلــوی  رهبــر 
دوربیــن ســینما قــرار می گیــرد. ایــن فیلــم بــا نــام »آن 

ســوی خورشــید« وارد مرحلــه تولیــد می شــود.
کلیــد فیلمبــرداری فیلــم  کیمیــای وطــن،  گــزارش   بــه 
کشــور ایتالیــا زده خواهــد  در آینــده ای بســیار نزدیــک در 
بــه دو مرکــز  از فــروش آن،  شــد و تمــام ســود حاصــل 
پــاپ  کــه  )جایــی  آرژانتیــن  در  خیرخواهانــه  کارهــای 
فرانســیس بــه دنیــا آمــد( اهــدا خواهــد شــد. ایــن دو مرکــز 
کــودکان و نوجوانــان نیازمنــد  کارهــای خیرخواهانــه، 

آرژانتینــی را تحــت پوشــش خــود دارنــد.
نقــش  در  خورشــید«  ســوی  »آن  در  فرانســیس  پــاپ   
کرد و داســتان مذهبــی آن درباره  خــودش بــازی خواهــد 
کارگــردان  کتــاب انجیــل اســت. هنــوز  بخش هایــی از 
معلــوم  و  اســت  نشــده  انتخــاب  مذهبــی  درام  ایــن 
نیســت بــا چــه هزینــه ای وارد مرحلــه تولیــد می شــود. 
گروهــی ایتالیــا هنــوز نســبت  در عیــن حــال، رســانه های 
کنشــی  بــه خبــر بــازی پــاپ در یــک فیلــم ســینمایی، وا

نداده انــد. نشــان 
گوشــه چشــمی  بــه   صنعــت ســینمای ایتالیــا همیشــه 
نانــی  قبــل  اســت. چهــار ســال  کلیســا داشــته  و  پــاپ 
ــد  ــم« را در معــرض دی ــاپ داری ــا یــک پ ــم »م ــی فیل مورت
کهنــه  بازیگــر  پیکولــی  میشــل  داد.  قــرار  گران  تماشــا
کــرد. فیلــم  کار فرانســوی در آن، نقــش پــاپ را بــازی 
روبــه رو  ســینما  گران  تماشــا و  منتقــدان  اســتقبال  بــا 

شــد.منبع: جــام جــم

ورود پاپ به دنیای بازیگری!

وضعیت آب و هوا
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حتما بخوانید!
ساخت رگ مصنوعی
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از  آن  ســالمت  و  اســت  مهــم  بــدن  بــرای  عضــوی  هــر 

بــودن  بــرای ســالم  اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
اعضــای بــدن توجــه بــه ســالمت اعضــا اهمیــت دارد. 
کــه بــه اعضــای  کارهایــی  عــالوه بــر اینکــه بایــد از انجــام 

کــرد. اجتنــاب  آســیب می زنــد،  بــدن 
ســالمت  و  هســتند  مهــم  انســان  بــدن  اعضــای  تمــام 

دارد. اساســی  نقــش  بــدن  کلــی  ســالمت  در  هریــک 
نقــش  بــدن  قســمت های  از  برخــی  میــان  ایــن  از   
کلــی بــازی می کننــد. شــاید بــه  حیاتی تــری در ســالمت 
عقیــده برخی هــا، مغــز مهم تریــن عضــو بــدن باشــد یــا 
کــه قلــب مهم تریــن عضــو بــدن  عــده ای دیگــر بگوینــد 

اســت.
کــه موجــب آســیب   در ادامــه چنــد عــادات نادرســت را 

بیــان می کنیــم. قلــب می شــود،  بــه  زدن 

آن بــه زدن آســیب موجــب کــه عاداتــی و قلــب
د میشــو

 قلــب نوعــی عضــو عضالنــی در انســان ها و دیگر حیوانات 
کــه خــون را از طریــق رگ خونی در دســتگاه گردش  اســت 
مــواد  و  کســیژن  ا خــون  درمــی آورد.  گــردش  بــه  خــون 
غذایــی الزم را بــرای بــدن مهیــا می ســازد و همچنیــن بــه 
 از بیــن رفتــن مــواد زایــد ناشــی از سوخت وســاز بدن کمک

 می کند.
ــه  ــار در دقیق ــدود ۷۰ ب ــط ح ــور متوس ــه ط ــان ب ــب انس  قل
می تپــد. قلــب انســان بیــن دو شــش در بــدن قــرار دارد 
آن متمایــل  کــه راس  گرفته اســت  قــرار  گونــه ای  بــه  و 
ــه ســمت چــپ و پاییــن قرارمی گیــرد و همــواره بخشــی  ب
اســتراحت  حــال  در  بخشــی  و  فعالیــت  درحــال  آن  از 

اســت؛ در هــر بــار ضربــان قلــب بــه مــدت ۰.۴ ثانیــه در 
حــال اســتراحت خواهــد بــود. بافــت قلــب نیــز هم چــون 
کــه تغذیــه  دیگــر بافت هــای بــدن نیــاز بــه تغذیــه دارد 
می باشــد.  )تاجــی(  کرونــری  عــروق  عهــده  بــر  آن 
قــرار  ســینه  در  میان ســینه  میانــی  فضــای  در   قلــب 

دارد.
کــه ســالمت قلــب را بــه خطــر می انــدازد،   از جملــه عاداتــی 

عبارتند از:
 _ نشستن طوالنی مدت

کنترل خشم  _ عدم 
 _ نگرش بدبینانه

کم خوابی  _ 
 _ عدم توجه به بهداشت دهان و دندان

که به اعضای بدن  عادات نادرستی 
آسیب می رساند

اصفهان

کرمان

یزد

چهارمحال و بختیاری
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پژوهشــگاه  محققــان   
پلیمــر و پتروشــیمی با همــکاری 
بــا  خارجــی  و  داخلــی  محققــان 
اســتفاده از نوعــی پلیمــر طبیعــی، 
موفــق بــه تولیــد رگ مصنوعــی 
کیمیای وطن گــزارش   شــدند.به 
بــه نقــل از مشــرق، دکتــر حامــد 
ح  طــر ایــن  محققــان  دایمــی از 

ح عــالوه بــر رگ مصنوعــی  بــا بیــان اینکــه در ایــن طــر
ســامانه  و  آالینده هــا  جــاذب  و  ســبز  کاتالیســت های 
ح  دارورســانی هــم ســاخته شــده، اظهــار داشــت: ایــن طــر
کــه بخــش اول، تهیــه  شــامل دو بخــش اصلــی اســت 
مــواد پلیمــری بــر پایــه نانوســاختارهای پلــی یورتــان و 
آلژینات و بررســی کاربردهای زیســتی ترکیبات حاصل در 
مهندســی بافــت رگ، مهندســی بافــت پوســت )پوســت 
آالینده هــای  جــذب  زخم پوش هــا(،  و  مصنوعــی 
و  ســلول  تحویــل  ســامانه های  و  دارویــی  و  زیســتی 
داروســت. وی بــا بیــان اینکــه آلژینــات اســتفاده شــده در 
ایــن مطالعــات بــا اســتفاده از جلبک هــای خلیــج فــارس 
ــان تولیــد شــده  ــی یورت ــای عمــان و مــواد نفتــی پل و دری
اســت، اظهــار داشــت: بخــش دوم تحقیقــات بــه تهیــه و 
بررســی ویژگی هــای چنــد نانو کاتالیســت پلیمری ســبز  از 
جملــه پلــی یورتــان، نمک هــای آلژینــات، آلژینیک اســید 
و نانــو ذرات مغناطیســی آلژینــات پرداختــه شــده اســت.
کیــد بــر اینکــه در بخــش مهندســی بافــت   دایمی بــا تا
بــا اســتفاده از مــواد پلیمــری طبیعــی نتایــج قابــل قبولــی 
از  ایــن بخــش  آمــده اســت، ادامــه داد: در  بــه دســت 
پلیمــر پلــی یورتــان بــر پایــه آلژینــات در تولیــد ســرخرگ 
مصنوعــی بــا خــواص مکانیکــی برجســته اســتفاده شــد.
کــه بــرای فــرد   وی در ایــن زمینــه توضیــح داد: زمانــی 

مشــکلی ایجــاد شــود، بایــد از خود 
کــه معمــوال  گرفتــه شــود  فــرد رگ 
کمبــود  چــون  چالش هایــی  بــا 
می شــویم.  مواجــه  عضودهنــده 
تجــاری  محصــوالت  رو  ایــن  از 
کــه بــر پایــه محصــوالت مصنوعی 
هســتند، در ایــن زمینــه اهمیــت 
کنــون تا کــه  یافته انــد   زیــادی 
 3 مــاده تفلــون، پلــی اســتر و پلــی یورتــان بــرای تولیــد 
ح، بــا  رگ مصنوعــی معرفــی شــده اســت. مجــری طــر
کیــد بــر اینکــه در ایــن مطالعــات از پلیمــر پلــی یورتــان  تا
کــرد:  بــر پایــه مــواد نفتــی اســتفاده شــد، خاطــر نشــان 
از  توجهــی  شــایان  بخــش  تحقیقاتــی  پــروژه  ایــن  در 
ــا مــواد طبیعــی آلژینــات جایگزیــن شــدند؛  مــواد نفتــی ب
کــه خــواص آن هماننــد خــواص پلیمرهــای  در حالــی 
پلیمــر  در  نفتــی  مــواد  کاهــش  وی  اســت.  مصنوعــی 
اســتفاده شــده در رگ مصنوعــی را از طریــق روش هــای 
کــرد: ســرخرگ  اصالحــات شــیمیایی دانســت و اضافــه 
تولیــد شــده بــا اســتفاده از ایــن پلیمــر بــر روی خرگــوش و 
کــه نتایــج قابــل قبولــی بــه دســت  گوســفند آزمایــش شــد 

 آمد.
 بــه گفتــه وی این محصول دارای تاییدیه های زیســتی 
ویژگی هــای  »بررســی  عنــوان  بــا  پــروژه  ایــن  اســت. 
کاتالیــزوری نانــو ســاختارهای حــاوی آلژینــات  زیســتی و 
و پلــی یورتــان« در هفدهمیــن جشــنواره جــوان خوارزمــی 

ــرد. ک ــب  کس ــادی را  ــای بنی ــه دوم پژوهش ه  رتب
ح بــا راهنمایــی دکتــر مهــدی باریکانــی و بــا   ایــن طــر
همــکاری محققانــی چــون دکتــر حســین بهارونــد، مریــم 
مشــایخی، ســاره رجبــی زلتــی و رضــا رضاییــه اجرایــی 

شــده اســت.

موفقیتمحققانایرانی؛

ساخت رگ مصنوعی

کوهرنگ  آبشار تونل 

-«   حدیث روز   »-

امام صادق علیه السالم:
َك َعَلی اْلباِطِل َو ِاْن َنَفَعَك   َو ِاْن َضّرَ

َ
ِثَر اْلَحّق

ْ
ِاّنَ ِمْن َحقیَقِة ااْلیماِن َاْن ُتؤ

از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به 
زیان تو و باطل به سود تو باشد.                                   محاسن، ج 1، ص 205
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