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وزنامه ای برای همه ر

امام جمعه اصفهان:

 تقسیم بندی فعاالن سیاسی
 به اصولگرا، اصالح طلب و 

و صحیح نیست میانه ر

ییس جمهور: ر

  باید »برجام 2« 
 را برای توسعه

22 کشور آغاز کنیم 

 اجرای ساالر عقیلی

یون  در تلویز

5 فرهنگ  

شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی شماره 94-835

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

لیست  تهیه  برای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  وستایی  ر فاضالب  و  آب  شرکت 
د نسبت به شناسایی  تائید خو تولیدکنندگان/ تامین کنندگان اقالم پرمصرف مورد 
آزمایشگاه،  تولید،  به کیفیت خط  با توجه  تامین کنندگان  تولیدکنندگان /  یابی  ز ار و 
ل کیفی، تخصص پرسنل، توان تولید و ... اقدام نماید لذا متقاضیان شرکت در  کنتر
یال )معادل  یز مبلغ 3.000.000 ر یخ نشر آگهی  نسبت به وار این فراخوان می توانند از تار
صنعت  پگاه  شرکت  نام  به   0108780114004 شماره  حساب  به  تومان(  هزار  سیصد 
و  یزی  وار فیش  اصل  داشتن  دردست  با  و  ده  نمو اقدام  ملی  بانک  نزد  ایرانیان  آوران 
به   94/12/5 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  یابی  ز ار در  شرکت  درخواست  نامه 
وستایی استان اصفهان واقع  اداره امور حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب ر
یافت  ده و نسبت به در راه جهاد مراجعه نمو در اصفهان- انتهای خیابان جهاد - چهار
اسناد اقدام نمایند و اسناد تکمیل و مهر و امضاء شده را حداکثر تا پایان وقت اداری 
وستایی استان اصفهان تحویل  به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب ر  94/12/15 مورخ 

نمایند .
 توجه 1 - لیست اقالم و مشخصات فنی مربوطه به همراه جداول 1-3 تا 1-5 مرتبط با 
وستایی استان اصفهان به آدرس:  هرکدام از اقالم  در سایت شرکت آب و فاضالب ر

د می باشد . http://abfar-isfahan.ir    موجو
یابی بازدید از محل و امکانات تولیدکنندگان / ز توجه 2- با توجه به اینکه در اسناد ار
ینه های مربوط به بازدید و ایاب و ذهاب  تامین کنندگان پیش بینی شده است، کلیه هز

یابی می باشد . ز با هماهنگی قبلی به عهده متقاضیان شرکت در ار
متقاضیان  برای  را  حقی  هیچگونه  محل  از  بازدید  و  یابی  ز ار در  شرکت   -  3 توجه 
مدارک  براساس  صرفا  یابی  ز ار و  نماید  نمی  ایجاد  قرارگرفتن  لیست  در  درخصوص 
اسناد  در  شده  بینی  پیش  معیارهای  و  احتمالی  بازدیدهای  و  شده  ارائه  مستندات  و 

صورت خواهد گرفت.
ل کیفی شرکت آب  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر  می توانند با دبیر  کمیته کنتر
وستایی استان اصفهان با شماره 03132363066 داخلی 301 یا 302 تماس  و فاضالب ر

حاصل فرمایند .

در پایان نیمه اول امسال

حمایت از بخش 
خصوصی در پسابرجام

بدهی دولت به شبکه 
بانکی به 140 هزار 

میلیارد رسید

 در جام جهانی برنده واقعی 

ژانتین ایران بود، نه آر

مدیر  کل اطالعات استان اصفهان:

مشارکت یک درصدی 

مردم در انتخابات از صدها 

زش  یفیوژ ار  سانتر

ی دارد بیشتر
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اقتصاد 
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 رقابت 6200 نامزد
 در انتخابات مجلس شورای اسالمی 

ی  یز ییس سازمان برنامه ر  ر

ی تاکید کرد: چهارمحال و بختیار

من یک ایرانی اصیلم

84

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان 
رهبر انقالب در دیدار با جمعی از خانواده های 

شهدای مدافع حرم: 

ز ه شهدا نبود  اگر مبار
باید در داخل با دشمن 

می جنگیدیم
از  جمعــی  بــا  دیــدار  در  انقــاب  معظــم  رهبــر   
کیــد بــر  خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم، بــا تا
ــردن  گ ــر  ــی ب ــق بزرگ ــرم ح ــع ح ــهدای مداف ــه ش اینک
گفــت: این شــهدا امتیازاتی  همــه ملــت ایــران دارند، 
کــه این هــا از حریــم اهــل  دارنــد؛ یکــی ایــن اســت 
بیــت در عــراق و ســوریه دفــاع کردنــد و در ایــن راه بــه 
ــه  کیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  شــهادت رســیدند. ب
نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار 
ــر معظــم انقــاب، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای  رهب
در دیــدار بــا جمعــی از خانواده هــای شــهدای مدافــع 
حــق  حــرم  مدافــع  شــهدای  کردنــد:  کیــد  تا حــرم، 
رهبرمعظــم  دارنــد.  ایــران  ملــت  گــردن  بــر  بزرگــی 
انقــاب افزودنــد: ... حقیقتــا هــم شــهدای شــما، 
ــان،  هــم خانواده هــا،  پــدران، مــادران و فرزنــدان آن
گــردن همــه  ملــت ایــران دارنــد. ایــن  حــق بزرگــی بــر 
کــه این هــا  شــهدا امتیازاتــی دارنــد؛ یکــی ایــن اســت 

از حریــم اهــل...



اخالق سیاسی 
بداخالقی سیاسی 2

هتک حرمت:
هتــک حرمــت حریــم مــردم و افــراد، یکــی از کاربردهــای 
و  ســازان  شــایعه  ســوی  از  کــه  اســت  شایعه ســازی 

کنان مــورد توجــه و اهتمــام اســت. شــایعه پرا
خداونــد در قــرآن کریــم آیــه ۱۹ ســوره نــور می فرمایــد : ان 
الذیــن یحبــون ان تشــیع الفاحشــه فــی الذیــن امنوا لهم 

عــذاب الیــم فــی الدنیــا و االخره.
کار  ایمــان  اهــل  میــان  در  می دارنــد  دوســت  آنانکــه   
ک دنیــا  منکــری را اشــاعه دهنــد، آن هــا را عــذاب دردنــا

و آخــرت خواهــد بــود.
کان بــه حریــم  کنان و هتــا  شایعه ســازان و شــایعه پرا
عــذاب  کارشــان  کــه  بداننــد  بایــد  افــراد  خصوصــی 
دارد؛  دنبــال  بــه  را  آخــرت  و  دنیــا  در  الهــی  ک  دردنــا
گسســتگی و  کــی بــه حریــم افــراد بــه  زیــرا نتیجــه هتا
فروپاشــی اخالقــی جامعــه را منجــر می شــود و امنیــت 
برهــم می زنــد. را  و جامعــه  روانــی شــخص  و  روحــی 
جامعــه  و  اســالم  دشــمنان  کــه  اســت  کاری  ایــن   
اســالمی هر روز و به ویــژه در زمان هــای خاصــی  مثــل 
و  گروهــی  رســانه  های  و  ســایت  ها  در  انتخابــات  
بــا  و  طریــق  ایــن   از  تــا  می پردازنــد  آن  بــه  همگانــی 
گرایش  هــای افــراد بــه اشــخاص و طیــف  بهره گیــری از 
و جنــاح خــاص و نیــز ســاده لوحی  هــا حریــم اخالقــی 
جامعــه را بشــکنند و ورود بــه حریــم خصوصــی افــراد را 
کننــد تــا بتواننــد بــه هــدف خــود  بــه یــک رویــه تبدیــل 
کــه فروپاشــی اخالقــی و برداشــته شــدن جرایــم اســت 

دســت یابنــد.
و  انتخاباتــی  نامزدهــای  از  برخــی  میــان،  ایــن  در   
مســیری  در  ناخواســته  و  خواســته  آن هــا  هــواداران 
اینگونــه  و  می خواهنــد  دشــمنان  کــه  می گیرنــد  قــرار 
کــرده و بــه ترویــج و تبلیــغ  کــه خــود آن را بــاور  اســت 
ایــن  بــا  می پردازنــد؛  مســئله  ح  طــر شــکل  بــه  آن 
در  بــه  میــدان  از  را  خــود  رقیــب  می خواهنــد  حربــه 
مــا  دینــی  فرهنــگ  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  کننــد؛ 
و  می کنــد  بیــزاری  اعــالم  جامعــه  و  افــراد  کیــن  هتا از 
ــردن خــود  ک ــزرگ  ــرای ب ــزار غیرمشــروع ب ــه از اب ک کســی 
کنــد، مطــرود و مــردود خواهــد   و محبوبیــت اســتفاده 

بود.
هتــک  نــدارد  حــق  کــس  فرمودند:هیــچ  ره  امــام 
شــرعیه  ضوابــط  از  تعــدی  و  مســلمان  حرمــت 
 )۱۴۱ ص   ،۱۷ ج  امــام،  )صحیفــه   نمایــد. 
و نیــز فرمودنــد: اهانــت بــه بنــدگان خــدا اهانــت بــه 

ص۴۲( نفــس،  بــا  مبــارزه  کبــر  ا )جهــاد  خداســت. 
هتــک  هرگونــه  فرمودنــد:  رهبــری  معظــم  مقــام   
حرمــت و رفتارهــای غیراخالقــی و توهیــن آمیــز خــالف 
ع، مخالــف عقــل سیاســی و ضربــه بــه جمهــوری  شــر

می ســازد. خشــمگین  را  خداونــد  و  اسالمی اســت 
 و نیــز فرمودنــد: فضــای اهانــت و هتــک حرمــت در 
کــه اســالم مانــع  جامعــه، یکــی از آن چیزهایــی اســت 
از آن اســت نبایــد ایــن اتفــاق بیفتــد. فضــای هتــک 
ع اســت، هــم خــالف اخــالق  حرمــت، هــم خــالف شــر

اســت، هــم خــالف عقــل سیاســی اســت.
 کتمان حقایق:

نوعــی  بــه  کــه  مهــم  موضاعــات  و  مســایل  از  یکــی 
کتمــان حقایــق  بداخالقــی سیاســی شــمرده می شــود،   
کــه قاعدتا در جریانات سیاســی  و عــدم تبییــن آن اســت 

و انتخابــات اتفــاق می افتــد. 
ح  کســی مطــر گــر امتیــازی از رقیــب را  نامزدهــا بایــد ا
ــه آن  ــا ســؤالی داشــت از عمــل مطلــوب رقیــب، ب کــرد ی
کســی از رقبــا مــورد ظلــم  گــر در جــو سیاســی  بپردازنــد و ا
گردیــده  واقــع شــده و حقایقــی در رابطــه بــا ایشــان قلــب 

کننــد. اســت، آن موضــوع را تبییــن 
بــه یقیــن کتمــان حقایــق و عــدم تبییــن آن بــا توجــه بــه 
اینکــه باعــث ضربــه زدن بــه رقیــب می شــود، بداخالقــی 
کــه بایــد از  سیاســی اســت؛ امــری ضــد اخالقــی اســت 
کتمــان حقیقــت آثــار بــدی را در  آن پرهیــز شــود؛ زیــرا 

ــر جــای می گــذارد. جامعــه و در میــان مــردم ب
 خــدای متعــال در آیــه ۱۸۷ ســوره عمــران می فرماینــد: 

ال تکتمونــه.

سر مقاله 

انتخابات در اندیشه امام خمینی )ره(

  همه باید با هم 
به پای صندوق ها برویم 

امــروز  فرمودنــد:  اســالمی   جمهــوری     بنیانگــذار 
سرنوشــت اســالم و سرنوشــت مســلمین در ایــران و 

اســت. ملــت  دســت  بــه  مــا،  کشــور  سرنوشــت 
حضــرت امــام خمینــی )ره( بیســت و دوم بهمن مــاه 
ــران  ــت ای ــه مل ــی ب ــو - تلویزیون 1358 در پیامی رادی
و  اســالم  سرنوشــت  »امــروز  کردنــد:  خاطرنشــان 
کشــور  سرنوشــت  و  ایــران  در  مســلمین  سرنوشــت 
کننــد  گــر مســامحه  ا و  اســت  ملــت  بــه دســت  مــا، 
رای ندهنــد،  و  نرونــد  کننــد،  اهمــال  امــر،  ایــن  در 
گــر برونــد  مســئولیت متوجــه خــود آن هاســت عینــا و ا
کننــد و اشــخاص متعهــد  و در تشــخیص مســامحه 
کشــور  کشــور و بــرای اهالــی  کــه بــرای  کســانی  مســلم، 
کــه نمی خواهنــد زمــام  کســانی  ج قایــل هســتند،  ار
ــت  ــه  دس ــا ب ــد ی ــپ بیفت ــت چ ــه دس ــا ب ــور م کش ــور  ام
تعییــن  چنانچــه  را  اشــخاص  ایــن  بیفتــد،  راســت 
و  کرده انــد  عمــل  خودشــان  تکلیــف  بــه  کننــد، 
کننــد و آن هــا پیــش  چنانچــه در ایــن امــر مســامحه 
کــه می خواهنــد مــا را بــه زنجیــر  ببرنــد، آن هایــی را 
کننــد در دســت  چــپ و راســت بپیوندنــد و مــا را اســیر 
گــر آن هــا پیــش ببرنــد و شــما  قدرت هــای بــزرگ، ا
ــت.  ــه شماس ــئولیت متوج ــام مس ــید، تم کت باش ــا س
تــا  اول  از  کــه  کــه آن هایــی  اســت  امــروز روزی   ...  
ــف  ــا جمهــوری اســالمی بودند، مخال ــف ب حــاال مخال
بــا اســالم بودنــد، اســالم را مخالــف مقاصــد خودشــان 
و  افتاده انــد  پــا  و  دســت  بــه  آن هــا  می دیدنــد، 
کنــار برونــد گــر مومنــان   دارنــد تبلیغــات می کننــد. ا
کنــار برونــد  کــه متعهــد بــه اســالم هســتند،  آن هایــی 
کننــد، مثــل صــدر مشــروطه  و این هــا بیاینــد و قبضــه 
و  بودنــد  متعهــد  کــه  اشــخاصی  کنــار،  رفتنــد  کــه 
کــه متعهــد بــه  کردنــد مشــروطه را آن هایــی  قبضــه 
کــه همــه  اســالم نبودنــد. اســالم را بــه آن جــا کشــاندند 

ــد.  دیدی
گــر در صــدر مشــروطه علمــا بــه میــدان آمــده بودنــد    ا
مومنــان آمــده بودنــد، روشــنفکرهای متعهــد آمــده 
بودنــد و مســلمان های متعهــد آمــده بودنــد و قبضــه 
کــه  بودنــد  نگذاشــته  و  را  مجلــس  بودنــد  کــرده 
دیگــران بیاینــد مجلــس را بگیرنــد، مــا بــه ایــن روزگار 
مــا  مــا مملکتمــان خــراب نمی شــد.  نمی رســیدیم. 

از بیــن نمی رفــت ...  عزتمــان 
  امــروز همــه بایــد بــا هــم پــای صندوق هــا برویــم و 
ــه  ک ــانی  کس ــلم،  ــد مْس ــخاص متعه ــم اش ــا ه ــه ب هم
گرایــش راســت دارنــد  گرایــش چــپ دارنــد، نــه  نــه 
نــه مــا را می خواهنــد بــه آن هــا بفروشــند، نــه مــا را 
ــه آن طــرف بفروشــند، ایــن اشــخاص  می خواهنــد ب
کنیــد تــا سرنوشــت شــما و سرنوشــت اســالم  را تعییــن 

سرنوشــت صحیــح باشــد.  «

رهنمود امام )ره(

کل اطالعات استان اصفهان: مدیر 

مشارکت یک درصدی مردم در 
انتخابات از صدها سانتریفیوژ 

ارزش بیشتری دارد
گفــت:  اصفهــان  اســتان  اطالعــات  کل  مدیــر 
از  انتخابــات  در  مــردم  درصــدی  یــک  مشــارکت 

دارد. بیشــتری  ارزش  ســانتریفیوژ  صدهــا 
کیمیای وطن، حســن ســلطانی در جلســه  گزارش  به 
ــاد و  هم اندیشــی انتخابــات شهرســتان های نجف آب
کــرون در دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد بــا  تیــران و 
ــال  ــه دهــه فجــر و مســئولیت همــگان در قب اشــاره ب
انقــالب اســالمی اظهار داشــت: همــه مــا بــه انقــالب 
بــرای  بایــد  داریــم،  تــوان  در  هرچــه  و  بدهکاریــم 
پاسداشــت ارزش هــای انقــالب و نظــام اســالمی  بــه 

کار بگیریــم.
گــر مقایســه ای بیــن ســطح رفــاه عمومــی  وی افــزود: ا
 و اوضــاع جامعــه نســبت بــه قبــل از انقــالب داشــته 
شــرایط  و  کنیــم  قضــاوت  واقع بینانــه  و  باشــیم 
کنیــم مقایســه  ایــران  بــا  را  منطقــه   کشــورهای 
کــه   پــی می بریــم انقــالب خیلــی چیزهــا بــه مــا داد 

مهم تریــن آن امنیــت و اســتقالل اســت.
ع  ــو ــه موض ــه ب ــان در ادام ــات اصفه کل اطالع ــر  مدی
داشــت:  اظهــار  و  کــرد  اشــاره  دینــی  مردم ســاالری 
کــه مردم ســاالری دینــی  امــروز به جایــی رســیده ایم 
کنــار  را در  کــه دیــن  یــاد داد  مــا  بــه  امــام  داریــم و 

جمهوریــت نظــام قــرار دهیــم.
موضوعــی  کنــار  در  دیــن  وقتــی  کــرد:  اضافــه  وی 
حداقــل  می گیــرد،  قــرار  نظــام  جمهوریــت  ماننــد 
ع انتخابــات  انتظــار مــردم عدالــت اســت و در موضــو
گفتــه ام  مــن بارهــا بــه دوســتان متصــدی ایــن امــر 
کســی  ســاده  گــزارش  یــک  بــا  نمی شــود  صرفــا 
و  مســتحکم  دالیــل  بلکــه  کــرد؛  صالحیــت  رد  را 
رد  ع  موضــو بــه  ســلطانی  می خواهــد.  قابل قبــول 
بــه  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  اســتان  در  صالحیت هــا 
ــد  ــود نبای ــت خ ــی و موفقی ــای جناح ــر برخورده خاط
ــا بگذاریــم؛ هــرگاه در ارســال ســوابق  عدالــت را زیــر پ
شــد  رد  کســی  صالحیــت  اطالعــات  اداره  طــرف  از 
می کنیــم؛  دفــاع  آن  از  مســتندات  ارایــه  بــا  آخــر  تــا 
بــا اینکــه اســرار مــردم پیــش ماســت و در بســیاری 
کنیــم. وی در  از مواقــع نمی توانیــم آن هــا را بازگــو 
یــادآور  را  کثــری در انتخابــات  ادامــه مشــارکت حدا
گفــت: یــک درصــد مشــارکت مردمــی از صدهــا  شــد و 
بایــد  بنابرایــن  دارد؛  بیشــتری  ارزش  ســانتریفیوژ 
کنیــم تــا مشــارکت مــردم در انتخابــات بــاال  تــالش 
بــرود. ســلطانی افــزود: انتخابــات موقعیتــی اســت 
ــر  گ کــه مــردم می تواننــد حــرف خودشــان را بزننــد و ا
کننــد عدالــت وجــود دارد، مشــارکت بــاال  احســاس 

مــی رود.

انتخابات 

اجرایــی  عملیــات  آغــاز  مراســم  در  جمهــوری  رییــس   
برقــی شــدن راه آهــن تهــران- مشــهد، هماهنگــی قــوا 
و نهادهــا را بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رونــد توســعه 
کشــور ضــروری دانســت و بــرای چندمیــن بــار بــه برجــام 
ــرای توســعه  ــد »برجــام 2« را ب گفــت: بای کــرد و  2 اشــاره 

ــم. کنی ــاز  ــور آغ کش
کیمیــای وطــن، حجت االســالم و المســلمین  گــزارش  بــه 
کــه همزمــان  حســن روحانــی، روز شــنبه در ایــن مراســم 
عمرانــی ریلــی،  پــروژه   چندیــن  از  بهره بــرداری   بــا 
نیــز  رضــوی  خراســان  اســتان  در  بهداشــتی  و  صنعتــی 
کــرد تــا اربعیــن آینــده، مشــهد  آغــاز شــد، ابــراز امیــدواری 

کربــال از طریــق راه آهــن متصــل شــوند. و 
روحانــی، توســعه ریلــی را یکــی از اهــداف مهــم دولــت 
گفــت: توســعه خطــوط ریلــی  تدبیــر و امیــد برشــمرد و 
محیــط زیســت ســالم، آرامــش روحــی و روانــی، نقــل و 
انتقــال ارزان، صرفه جویــی در مصــرف ســوخت و لــذت 
کوتــاه بــرای مــردم عزیــز ایــران  ســفری بــا مســیر و زمــان 

بــه ارمغــان خواهــد آورد.
راه آهــن  اتصــال  پــروژه  همچنیــن  جمهــوری  رییــس  
مشــهد بــه تهــران بــا قطــار سریع الســیر را بــه لحــاظ اینکــه 
کشــور متصــل  پایتخــت معنــوی بــه پایتخــت سیاســی 

می شــود، حایــز اهمیــت دانســت.
جامــع  رســمی  برنامــه  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
کشــورهای  امــروز  گفــت:  )برجــام(  مشــترک  اقــدام 
ج  خــار ایرانیــان  و  خصوصــی  بخــش  مختلــف، 
هســتند  کشــور  در  فعالیــت  متقاضــی  کشــور  از 
گرفتــه قــرار  بیشــتر  آبادانــی  مســیر  در  کشــور   و 

 است.
ــرای حرکتــی ســریع  کشــور ب ــان اینکــه فضــای  ــا بی وی ب
بــه ســمت توســعه و اشــتغال زایی جوانــان فراهــم شــده 
همزبانــی همدلــی،  وحــدت،  آن  شــرط  گفــت:   اســت، 
کاری، حضــور در صحنــه و اتحــاد همــه قــوا  جهــاد، فــدا

خواهــد بــود.

کان  کمــا کــرد:  مــردم ایــران  رییــس  جمهــوری تصریــح 
بــه  را  امــام  راه  و  انقــالب  مســیر  ســال،   37 از  بعــد 
صالــح  خلــف  بــا  بیعــت  بــا  و  کرده انــد  حفــظ  خوبــی 
ادامــه را  راه  اســالمی همان  انقــالب  کبیــر   بنیان گــذار 

 می دهند.
و  فجــر  دهــه  تقــارن  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی  دکتــر 
کــرات هســته ای  پیروزی هــای ملــت غیــور ایــران در مذا
کیــد  تا یــک،  برجــام  فرجــام  و  جهانــی  قدرت هــای  بــا 
کنیــم. کشــور آغــاز  کــرد: بایــد »برجــام 2« را بــرای توســعه 
بــه  امــروز  از  بایــد  کــرد:  رییــس  جمهــوری خاطرنشــان 
دنبــال ایــن باشــیم تــا از فرصــت برجــام بــرای توســعه 

کنیــم. اســتفاده  کشــور 
خبــرگان  مجلــس  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  روحانــی 
مجلــس  و  بــوده  حکومتــی  نهــاد  مهم تریــن  رهبــری 
ایفــای  و  قانون گــذاری  لحــاظ  از  اســالمی نیز  شــورای 
معنویــت  و  مادیــات  اخــالق،  توســعه،  در  نقــش 
چــه  هــر  داشــت:  اظهــار  اســت،  اهمیــت  حایــز  کشــور 
کنــار  کاردان تــر، در  نماینــدگان عالم تــر، بــا تجربه تــر و 
مقــام  رهبری هــای  تحــت  و  قضاییــه  قــوه  و  دولــت 
ایــران خواهــد ملــت  نفــع  بــه  باشــند،  رهبــری   معظــم 

 بود.

رییس جمهور:

کنیم  کشور آغاز   باید »برجام 2« را برای توسعه 

امــام جمعــه  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و  کیمیــای وطــن: 
گروه  هــای  گفــت: تقســیم بنــدی فعــاالن سیاســی بــه  اصفهــان 
اصولگــرا، اصــالح طلــب و میانــه رو صحیــح نیســت؛ بلکــه مــالک 
و وجــه تمایــز افــراد ، همــراه بــودن یــا نبــودن بــا انقــالب اســت.

ــی  کیمیــای وطــن، از روابــط عمومی دفتــر نماینــده ول گــزارش  ــه  ب
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان، آیــت اهلل 
ــژاد در مراســم افتتــاح  ســید یوســف طباطبایــی ن
مدرســه علمیه شــهید حجت االســالم ســید نوراهلل 
گــر  طباطبایــی نــژاد در زینبیــه اصفهــان، افــزود: ا
کنــد یــا والیــت  کســی بــا قانــون اساســی مخالفــت 
ــت  ــد دس ــا بخواه ــد ی ــته باش ــول نداش ــه را قب فقی
بــا  نیســت. وی  انقالبــی  کفــر دهــد،  در دســت 

تبریــک فــرا رســیدن دهــه فجــر بــه ویژگی  هــای شــخصیتی امــام 
گفــت: دیانــت، سیاســت، خضــوع و  کــرد و  خمینــی)ره(، اشــاره 
علــم امــام )ره( بســیار مهــم بــود؛ لیکــن آنچــه باعــث شــد امــام 
خمینــی)ره( محبــوب ایــن ملــت شــوند، خلــوص ایشــان بــود. 
ــم  ــیجعل له ــات س ــوا الصالح ــوا و عمل ــن آمن ــه »ان الذی ــه آی وی ب

گفــت: بــر اســاس آیــه صریــح قــرآن  کــرد و  الرحمــن ودا« اشــاره 
کرده انــد  کارهــای شایســته  و  آورده  ایمــان  کــه  کســانی  کریــم، 
،خــدای رحمــان بــرای آن هــا محبتــی در دل مــردم قــرار خواهــد 
داد و نــوع محبــت مــردم بــه امــام )ره( از ایــن جنــس بــود. عضــو 
مجلــس خبــرگان رهبــری دقــت در ریزتریــن اعمــال و رفتــار را از 
و  دانســت  )ره(  خمینــی  امــام  ویژگی  هــای  دیگــر 
گفــت: ایشــان در همــه ریزه کاری  هــا دقــت می کــرد 
شــود.  رفتــار  اســالم  توصیه  هــای  خــالف  مبــادا  تــا 
ــون  ــران، قان ــردم ای ــالب م ــل انق ــا حص ــت: م گف وی 
کــه امــام خمینــی )ره( در خصــوص  اساســی اســت 
آن فرمودنــد چیــزی خــالف اســالم در ایــن قانــون 
ندیــدم. آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا بیــان ایــن مطلب 
کــه همــه علمــای شــیعه و ســنی بــر اجتهــاد رهبــر مســلمانان اجمــاع 
دارنــد، افــزود: والیــت فقیــه دیگــر دســتاورد انقــالب اسالمی اســت 
کــه در قانــون اساســی بــه صراحــت آمده اســت و بر اســاس آیــه »وَلْن 
کافــری حــق  َیْجَعــَل اهلُل ِلْلکاِفریــَن َعَلــی اْلُمْؤِمنیــَن َســبیاًل«، هیــچ 

ــر مســلمان مســلط شــود. ــدارد ب ن

امام جمعه اصفهان:
تقسیم بندی فعاالن سیاسی به اصولگرا، اصالح طلب و میانه رو صحیح نیست

  احمــد توکلــی بــا اعــالم اینکــه بــا تصمیــم ســران قــوا، زمــان 
بــرای بررســی »الیحــه منســوب بــه برنامــه ششــم توســعه« و 
گفــت:  می شــود،  فراهــم  مجلــس  بــرای  بودجــه ۹۵  بررســی 
و  تمدیــد می شــود  ســال  یــک  توســعه  برنامــه  پنجــم  قانــون 

دولــت هــم پذیرفــت بودجــه چنددوازدهــم بــه 
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بیاورد.بــه  مجلــس 
دربــاره  تلگرامی خــود  کانــال  در  توکلــی،  احمــد 
برنامــه  پنجــم  قانــون  نوشــت:  برنامــه  ایــن 
دولــت  و  می شــود  تمدیــد  ســال  یــک  توســعه، 
 هــم پذیرفــت بودجــه چنددوازدهــم بــه مجلــس

 بیاورد.
ــوب  ــه منس ــی »الیح ــرای بررس ــان ب ــوا، زم ــران ق ــم س ــا تصمی  ب
بــرای   95 بودجــه  بررســی  و  توســعه«  ششــم  برنامــه  بــه 
ــی  ــا جمع ــش ب ــی پی ــزود: مدت ــود. وی اف ــم می ش ــس فراه مجل
دولــت  الیحــه  جــدی  اشــکاالت  بــه  نســبت  نماینده هــا،  از 
درخصــوص برنامــه ششــم بــه آقــای الریجانــی نامــه ای نوشــتیم 

و اشــکاالت آن را توضیــح دادیــم. ایــن الیحــه اساســا نمی توانــد 
کــرد: دولت در  اســم برنامــه توســعه داشــته باشــد. توکلــی اضافــه 
ابتــدای ایــن الیحــه به صراحــت نوشــته اســت برنامه توســعه آن 
چیــزی اســت کــه دولــت تعییــن می کنــد. ایــن حــرف با 37 ســال 
برنامه نویســی قبــل و بعــد از انقــالب نمی خوانــد. 
گفتنــد مجلســین بایــد  حتــی قبــل از انقــالب هــم 
کننــد. الیحــه  برنامه هــای عمرانــی را تصویــب 
دولــت از طرفــی مشــخصات برنامــه را نــدارد؛ نــه 
از حیــث علمــی  و نــه جنبه هــای قانونــی. وی 
کــه  در پایــان افــزود: در نهایــت بعــد از نامــه ای 
بــه رییــس مجلــس نوشــتیم، آقــای الریجانــی را 

ــول دارم«.  ــه را قب ــتدالل نام ــه »اس ک ــت  گف ــم  ــدم و او ه دی
گفــت: هیــچ گاه از برنامــه اول تــا حــاال بررســی   آقــای الریجانــی 
کمتــر از 7 مــاه نبــوده اســت؛ لــذا قــرار شــد برنامــه پنجــم  الیحــه 
یــک ســال تمدیــد شــود و دولــت هــم بودجــه چنددوازدهــم 

دهــد. تســنیم

کیــد بــر اینکــه سیاســت و  کل ســپاه پاســداران بــا تا  فرمانــده 
کســی از ایــران بــرای مبــارزه در جبهــه  کــه  تدبیــر ایــن اســت 
کــرد: بــا ایــن وجــود اشــتیاق و میــل  مقاومــت نــرود،  اظهــار 
مبــارزه و دفــاع از انقــالب اســالمی  و مقاومــت اســالمی در بیــن 

جوانــان مــا مــوج می زنــد.
کیمیــای وطــن، ســردار محمدعلــی جعفــری  گــزارش  بــه 
پیکــر تشــییع  مراســم  در  پاســداران  ســپاه  کل   فرمانــده 
 6 تــن از شــهدای مدافــع حــرم در ســتاد فرماندهــی نیــروی 
کشــور بــرای  زمینــی ســپاه بــا اشــاره بــه شــور و شــوق جوانــان 
کــرد:  بــا تروریســم و شــهادت در راه خــدا،  اظهــار  مبــارزه 
ماجــرای شــهدا، شــهید و داوطلــب بــودن بــرای تقدیم جان 
و جانبــازی در راه اســالم و انقــالب، ماجرایــی طوالنــی اســت 

کــه از ابتــدای انقــالب شــاهد آن بوده ایــم.
کنــون تهدیــدات  کــرد: تا کل ســپاه خاطرنشــان   فرمانــده 
کــه  گذاشــته ایم  ســر  پشــت  کشــور  داخــل  در  را  بســیاری 

تعــدادی از آن هــا اتفــاق افتــاده و بســیاری از آن هــا بــه وقــوع 
نپیوســته اند؛ از آن جملــه می تــوان بــه تهدیــد آمریــکا بــه 

ــرد. ک ــاره  ــران در دهــه هشــتاد اش ــه ای ــه ب حمل
کیــد بــر اینکــه  کیمیــای وطــن، جعفــری بــا تا گــزارش  بــه 
امــروز وارد فــاز جدیــدی از تهدیــدات شــده ایم، خاطرنشــان 
ــد،  ــان دارن ــه آن اذع ــه همــه ب ک ــا ایــن وجــود آنچــه  ــرد: ب ک
جبهــه  گســترش  ایــن  اســت.  انقــالب  جبهــه  گســترش 
کــه باعــث شــده تهدیــدات از مرزهــای مــا  انقــالب اســت 
دور شــوند و جنگ هــای لبنــان و فلســطین ایــن بینــش 
کارایــی ارتش هــای تــا بــن دنــدان  کــه  بــزرگ را بــه آن هــا داد 
مســلح و مجهــز، علیــه مقاومــت اســالمی  چنــدان چشــمگیر 
نیســت. فرمانــده کل ســپاه بــا اشــاره به مقاومت مســلمانان 
اظهــار  دنیــا،  اســالمی در  بیــداری  مــوج  ایجــاد  و  منطقــه 

کــه دشــمنان انقــالب بــه آن رســیدند ایــن بــود  کــرد: آنچــه 
کــه نمی تواننــد بــه صــورت مســتقیم بــا جریــان مقاومــت 
کننــد. آن هــا  کشــورهای مختلــف مبــارزه  اســالمی مردمی  در 
کالســیک تــوان  کــه ارتش هــای  بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
مقابلــه در برابــر ایــن نیــروی مقاومــت را ندارنــد. بــه همیــن 
کردنــد تــا از تــوان داخــل اســالم جهــت  جهــت برنامه ریــزی 
کیــد  کننــد. جعفــری بــا تا پیشــبرد اهــداف خــود اســتفاده 
ــا انقــالب اســالمی  هســت، تهدیــد و توطئــه نیــز  ــر اینکــه ت ب
کــه مــا در اصــول و چارچــوب  گفــت: تــا زمانــی  وجــود دارد، 
نظــام  بــا  نکــردن  ســازش  و  کنیــم  حرکــت  اســالمی خود 
ســلطه و جلوگیــری از برخــی رویکردهــای غرب گرایانــه را 
کار خــود  کــه متاســفانه در داخــل وجــود دارد، در دســتور 
معظــم  مقــام  هشــدارهای  بــه  همچنیــن  و  دهیــم  قــرار 

ــان مــا در راه جهــاد مقاومــت و  کنیــم، جوان رهبــری توجــه 
ایســتادگی در برابــر نظــام ظلــم و ســلطه خواهنــد بــود. وی 
بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری در بیــان 
کــرد: مقــام معظم  ویژگی هــای مدافعــان حــرم، خاطرنشــان 
رهبــری بــرای شــهدای مدافــع حــرم ســه امتیــاز ویــژه قایــل 
می شــوند. ایشــان جانفشــانی ایــن شــهدا بــرای حفــظ حریم 
کشــورهای دیگــر  ک  ــاع از مرزهــا در خــا اهــل بیــت )ع(، دف
ویژگی هــای  از جملــه  را  غربــت  در  شــهادت  و همچنیــن 
شــهدای مدافــع حــرم می داننــد. فرمانــده ســپاه همچنیــن 
کــرد: برخــی ابهــام دارنــد و بــا ساده اندیشــی  خاطرنشــان 
کــه درگیــری در ســوریه درگیــری داخلــی اســت و  می گوینــد 
مــا نبایــد در آنجــا حضــور داشــته باشــیم؛ ایــن در حالی اســت 
کشــور مقاومــت انقــالب اسالمی اســت  کــه مقاومــت در ایــن 
بخــورد،  شکســت  کشــور  ایــن  در  مقاومــت  چنانچــه  و 

درگیری هــا بــه مرزهــای ایــران می رســد.

کل سپاه: فرمانده 

کسی از ایران  برای مبارزه در جبهه مقاومت نرود  که  سیاست و تدبیر این است 

بــا  گفــت:  انتخابــات  بــر  نظــارت  مرکــزی  ســخنگوی هیئــت 
 بررســی شــکایات داوطلبــان در شــورای نگهبــان قانــون اساســی
تاییــد  درصــدی   40 آمــار  بــه  داوطلــب   1500 تعــداد 
شــد.  اضافــه  دهــم  مجلــس  انتخابــات  صالحیت شــدگان 
کیمیــای وطــن، ســیامک ره پیــک، روز شــنبه در  گــزارش  بــه 
ســاعت  صالحیت شــدگان  اســامی تایید  افــزود:  گفت وگویــی 
کشــور ارســال شــده اســت. چهــار بامــداد روز  شــنبه بــه وزارت 
کننــدگان احــراز  وی ادامــه داد: حــدود 55 درصــد از ثبــت نــام 
کــه یــک رکــود در انتخابــات مجلــس شــورای  صالحیــت شــده اند 
اسالمی اســت. ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
مجلــس  کرســی  هــر  بــرای  اســاس  برایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
کــه در طــول انتخابــات مجلــس  حداقــل 21 نفــر رقابــت می کننــد 
شــورای اسالمی ســابقه نداشــته اســت. ثبــت نــام از داوطلبــان 

انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی از 28 آذرمــاه 
کــه 12هــزار و 123 نفــر  ــا چهــارم دی مــاه ادامــه داشــت  آغــاز و ت
گام  نخســتین  در  اجرایــی  هیئت  هــای  کردنــد.  نام نویســی 
بررســی صالحیت  هــا،  بــا اســتناد بــه اســتعالم از مراجــع چهارگانــه 
و تحقیقــات محلــی، نســبت بــه بررســی صالحیــت داوطلبــان 
ایــن دوره در تاریخ  هــای پنجــم تــا چهاردهــم دی مــاه اقــدام 
کردنــد و نتایــج آن را در اختیــار داوطلبــان و هیئت  هــای نظــارت 
اســتانی اعــالم کردنــد. آن دســته از داوطلبانــی کــه در این مرحله 
ــتند از  ــود، می توانس ــده ب ــراز نش ــا اح ــده ی ــا رد ش ــت آن ه صالحی
تاریــخ 16 تــا 19 دی مــاه اعتــراض خــود را تســلیم هیئــت نظــارت 
کننــد. هیئت  هــای نظــارت اســتانی نیــز از 20 تــا 26 دی مــاه 
نســبت بــه بررســی صالحیــت داوطلبــان اقــدام و نتایــج آن را 
کردنــد. شــورای  بــه هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات اعــالم 

صالحیــت  مــاه،  بهمــن   16 تــا  مــاه  دی   27 از  نیــز  نگهبــان 
داوطلبــان را بررســی و در نهایــت بامــداد دیــروز  اســامی آن را بــه 

ــرد.  ک ــالم  ــور اع کش وزارت 
40 درصــد داوطلبــان انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی پیش 
از ایــن در هیئت  هــای نظــارت اســتان  ها تاییــد صالحیــت شــده 
کــه بــا بررســی  های شــورای نگهبــان 15 درصــد دیگــر  بودنــد 

ــد. ــزوده ش ــدگان اف ــراز صالحیت ش ــه اح ــر( ب )1500 نف
بــه ایــن ترتیــب 6200 نامــزد در انتخابــات دهمیــن دوره مجلس 
ــه  ک ــی  ــته از داوطلبان ــد. آن دس ــت می کنن ــالمی  رقاب ــورای اس ش
صالحیــت آن هــا در هیئت  هــای اجرایــی و نظــارت تاییــد شــده 
بــود و در شــورای نگهبــان صالحیــت آن  هــا احــراز نشــد، از 17 
تــا 19 بهمــن مــاه فرصــت دارنــد تــا اعتــراض خــود را بــه شــورای 

کننــد.  نگهبــان تســلیم 

ره پیک:  

6200 نامزد در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی رقابت می کنند

کارمنــدان بــه  - دولــت انقالبــی، وزارتخانه  هــا را توســط 
دســت می گیــرد.

گروهی از نظامیان با امام خمینی. - مالقات 
موقــت  وزیــری  نخســت  جدیــد  دفتــر  در  بــازرگان   -

شــد. مســتقر 
- ژنرال  هایزر از ایران رفت.

- اردشیر زاهدی اسناد سفارتخانه را ربوده است.
- طالقانــی: نامه  هــای جعلــی تهدیــد آمیــز تحریــکات 

عوامــل رژیــم ســابق اســت.
اعــالم  دانشــگاه  در  جمعــه  بــازرگان  دولــت  برنامــه   -

می شــود.

- ســرهنگ شــکوری، رییــس آجودانــی ســتاد لشــکر 
 شــصت و چهــار رضاییــه، بــه هنــگام رفتــن بــه پــادگان

اعدام انقالبی شد.
ملــت  بــه  بایــد  ارتــش  العظمی گلپایگانــی:  آیــت اهلل   -

ملحــق شــود.
- حضــرت امــام خمینــی )ره( در دیــدار روحانیــون شــهر 
اهــواز بــا وی، اعــالم فرمودنــد: »ادامــه نهضــت یــک 

تکلیــف اســت.«
- رییــس جمهــور و وزرای خارجــه و دفــاع آمریــکا، پــس 
از پایــان ماموریــت ژنرال   هایــزر در ایــران، جلســه ای بــا 
حضــور وی تشــکیل دادنــد. ســخنگوی وزارت خارجــه 
ــتیبانی  ــی پش ــون اساس ــرای قان ــا از اج ــت: م گف ــکا  آمری

می کنیــم.
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الیحه برنامه ششم توسعه رد شد ـــمـــاره 87 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

محسن رضایی:

 هشدار به وقوع 
جنگ منطقه ای

گرام   محســن رضایــی بــا ارســال مطلبــی در اینســتا
ــه ســوریه هشــدار  ــه اعــزام ارتــش عربســتان ب خــود ب

داد. 
محســن  لشــگر  ســر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شــخصی  صفحــه  در  مطلبــی  انتشــار  بــا  رضایــی 
ــه ســوریه هشــدار  ــه اعــزام ارتــش ســعودی ب خــود، ب
کــرد در صــورت برخــورد روســیه،  داد و پیش بینــی 
ورود  و   یکدیگــر  بــا  ســوریه  و  عربســتان  ترکیــه، 
منطقــه  در  منطقــه ای،  بــزرگ  جنــگ  یــك  آمریــکا 
ــر  ــار خب ــی انتش ــه در پ ک ــب  ــن مطل ــود. ای ــعله ور ش ش
ارتــش  زمینــی  نیــروی  ورود  بــا  آمریــکا  موافقــت 
ع  بــه وقــو کرملیــن  بــه ســوریه و هشــدار  عربســتان 
یــک جنــگ در منطقــه منتشــر شــده اســت، بدیــن 
النصــره  و  داعــش  شکســت  از  پــس  اســت:  ح  شــر
)الرمــادی( و ســوریه )مخصوصــا حلــب(  عــراق  در 
ــربازان  ــه س ک ــد  گرفته ان ــم  ــکا تصمی ــتان و آمری عربس
تکفیری  هــا  باقی مانــده  نجــات  بــرای  را  ســعودی 
کننــد. ســوریه  وارد  ســوریه،  ارتــش  بــا  درگیــری   و 
ترکیــه،  روســیه،  برخــورد  شــرایطی،  چنیــن  در 
عربســتان و ســوریه بــا یکدیگــر و پــس از آن هــم بــا 
 ورود آمریــکا، یــك جنــگ بــزرگ منطقــه ای، محتمــل

 است.
دولــت  ســوی  از  حرکتــی  چنیــن  بــا  بی تردیــد 
اقدامی دســت  هــر  بــه  دیوانــه وار  کــه  ســعودی، 
آتــش  در  عربســتان  جملــه  از  منطقــه  کل  می زنــد، 
کــه البتــه ایــران از آن دور خواهــد  خواهــد ســوخت 

 بود.

 احمد توکلی:
الیحه برنامه ششم توسعه رد شد



سهلآبادی:

نقشمهمرسانهها
درمعرفیتولیداتداخلی
ومقابلهبارکوداقتصادی

رســانه  ها  گفــت:  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
تولیــدات  معرفــی  مهمــی در  نقــش  جرایــد  به ویــژه 
داخلــی بــه عمــوم  مــردم و مقابلــه بــا رکــود اقتصــادی 

دارنــد.
گــزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانــی اصفهــان،  بــه 
ــا جمعــی  ــدار ب »ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی« در دی
بــا  اصفهــان  اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  اعضــای  از 
گفــت:  اقتصــاد  دنیــای  روزنامــه  مســئول  مدیــر 
در  اقتصــادی  فعــاالن  و  داخلــی  تولیدکننــدگان 
ظرفیــت   از  بتواننــد  بایــد  خــود  تولیــدات  معرفــی 
اســتفاده جرایــد  به ویــژه  رســانه  ها،   تاثیرگــذاری 

کنند.  
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایران در آغازیــن دهــه  
عرصه  هــای  در  اسامی توانســته  انقــاب  چهــارم 
امنیتــی، سیاســی و بین المللــی در جامعــه بین الملــل 
ــتی  ــز بایس ــادی نی ــش اقتص ــد و در بخ ــذار باش تاثیرگ
می تواننــد  روزنامه  هــا  باشــد؛  امــروز  از  تاثیرگذارتــر 
کننــد.وی جایــگاه  را در جامعــه تقویــت  بــاور  ایــن 
بین الملــل  جامعــه  نــزد  اســامی در  جمهــوری 
کوتــاه  اظهــارات  گفــت:  و  دانســت  مقتدرانــه  را 
رهبــری در فاجعــه منــا، مبنــی بــر مشــخص شــدن 
ایــن خواســته  اجــرای  و  ایرانــی  قربانیــان  اجســداد 
توســط دولــت ســعودی نشــان از اقتــدار جمهــوری 

اسامی اســت. 
فرانســه  بــه  جمهــور  رییــس  ســفر  ســهل آبادی 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  بــا  ه  همــرا  را  ایتالیــا  و 
خصوصــی  بخــش  گفــت:  و  دانســت  تقدیــر  قابــل 
عرصه  هــای  در  کــه  داده  نشــان  همــواره  ایــران، 
کیــان نظــام جمهــوری  مختلــف اجــازه نخواهــد داد 
اســامی  مخدوش شــود و همــواره در بدتریــن شــرایط 
کشــور  تــاش  ــی  ــرای آبادان ــت ب ــار دول کن اقتصــادی 
مســئول  مدیــر  بختیــاری«،  »علیرضــا  می کنــد. 
از  یکــی  دیــدار  ایــن  در  اقتصــاد،  دنیــای  روزنامــه 
پارامترهــای توســعه هــر کشــور را تیــراژ مطبوعــات نــام 
ع کل نشــریات منتشــره در ایــران   گفــت: مجمــو بــرد و 
روزانــه 1 میلیــون نســخه اســت و ایــن در حالیســت 
کــه در ژاپــن 120 میلیــون نفــری 67 میلیــون نســخه 

اســت .

اخبار کوتاه

رییسسازمانبرنامهریزی
کرد: کید چهارمحالوبختیاریتا

حمایتازبخشخصوصیدرپسابرجام
اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان   رییــس 
بخــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
خصوصــی نقــش بســیار ارزنــده ای در اقتصــاد اســتان دارد 
گفــت: حمایــت از بخــش خصوصــی از طریــق آزاد شــدن 
ــد و  ــش تولی ــث افزای ــا باع ــه تنه ــده، ن ــه ش ــع ارزی بلوک مناب
کاهــش می دهــد و رشــد  اشــتغال می شــود، بلکــه تــورم را نیــز 
گلســتانه  اقتصــادی شــتاب می گیــرد. اســماعیل عامــری 
کــرد: اجرایــی   بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن برجــام، اظهــار 
شــدن برجــام و اختصــاص منابــع آزاد شــده بــه بخش هــای 
مولــد اقتصــادی و فعالیت هــای تولیــدی، موجــب افزایــش 
ــود.  ــی می ش ــراز بازرگان ــود ت ــادی و بهب ــد اقتص اشــتغال، رش
بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش خصوصــی نقــش بســیار  وی 
کــرد: حمایــت از  ارزنــده ای در اقتصــاد اســتان دارد، تصریــح 
بخــش خصوصــی از طریــق منابــع مالــی آزاد شــده، نــه تنهــا 
باعــث افزایــش تولیــد و اشــتغال می شــود، بلکــه تــورم را نیــز 
کاهــش می دهــد و رشــد اقتصــادی شــتاب می گیــرد. عامــری 
کنتــرل  گلســتانه افــزود: اجرایــی شــدن برجــام موجــب ورود 
ایــن منابــع  از  اســت  بــازار می شــود؛ الزم  بــه  شــده منابــع 
تقویــت   و  مقاومتــی  اقتصــاد  اهــداف  تحقــق  راســتای   در 

بخش خصوصی و تولیدات داخلی استفاده کرد.

کرمان؛ باحضوراستاندار
کوهبنان سهطرحدر
کلنگزنیوافتتاحشد

ســه  فجــر،  مبارکــه  دهــه  از  روز  ششــمین  بــا  هم زمــان 
کرمــان در  ــا حضــور اســتاندار  ح عمرانــی و خدماتــی ب طــر
کلنگ زنــی و افتتــاح شــد. علیرضــا  کوهبنــان  شهرســتان 
شهرســتان  بــه  خــود  روزه  یــک  ســفر  در  رزم حســینی 
گاز ۱۲  کلنــگ خــط تغذیــه و شــبکه توزیــع  کوهبنــان، 
را  تومــان  میلیــارد   ۴.۵ اعتبــار  بــا  خانمــکان  روســتای 
بــر زمیــن زد. پــروژه دســتگاه  های آب شــیرین کن شــهر 
کیان شــهر در بخــش طغرالجــرد نیــز بــا هزینــه اجرایــی 
شــد.  بــرداری  بهــره  ســفر  ایــن  در  ریــال  میلیــارد   ۱۰
ــا هزینــه  ــان ب کوهبن ــروژه آب شــیرین کن در   همچنیــن پ
کاســه  شــش  مدرســه  شــد.  افتتــاح  ریــال  میلیــارد   ۱۳
ح  هایــی  طر دیگــر  از  نیــز،  کوهبنــان  امیرآبــاد  توحیــد 
کــه بــا حضــور اســتاندار بــه بهره بــرداری رســید. ایــن  بــود 
ح برکــت بــوده و ۵۱۳ میلیــون  پــروژه از پروژه  هــای طــر
عالــی  نماینــده  اســت.  شــده  صــرف  آن  بــرای  تومــان 
کرمــان در ابتــدای ســفر خــود بــا حضــور  دولــت در اســتان 
گلــزار شــهدای بخــش طغرالجــرد، بــه مقــام شــامخ  در 

کــرد. شــهدا ادای احتــرام 

اخبار کوتاه

اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان در نشســت خبــری خــود بــه مناســبت ایــام اهلل 
کــرد: تحریم هــا  دهــه فجــر در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــته  گذاش ــور  کش ــادی  ــت اقتص ــر وضعی ــیاری ب ــر بس تاثی
کشــور  گــر سیاســت انبســاطی در  اســت. در ایــن راســتا، ا
کشــور از تحــرک  گرفتــه نشــود، بدنــه اقتصــادی  در نظــر 

بازمی ایســتد.
محمدجــواد بگــی افــزود: دولــت بایــد تدبیــری بــرای 
فعال ســازی بــازار و خــروج واحدهــای صنفــی از رکــود 
در  سیاســت هایی  کــه  گونــه  همــان  بنــدد؛  کار  بــه 

گرفتــه شــد. بخــش خــودرو در نظــر 
کــرد: هــر چــه شــهرک های صنعتــی بــه  بگــی اضافــه 
مرکــز اســتان ها نزدیک تــر باشــند، فعال تــر خواهنــد بــود 
ــز صــادق اســت  و ایــن شــاخص در اســتان اصفهــان نی
و قرارگیــری بیشــتر واحدهــای صنعتــی در شــعاع 150 
کیلومتــری از اصفهــان نیــز شــاهدی بــر ایــن ادعــا اســت.

اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد بــه مناطــق محــروم توجــه 
شــرکت  سیاســت های  از  کــرد:  اظهــار  شــود،  ویــژه ای 

ــه  ک شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان ایــن اســت 
بــا ایجــاد مزیت هــای محلــی، مجموعــه شــهرک های 
قــرار  تولیــد و ســرمایه گذاری  نیــز در چرخــه   غیرفعــال 
در  کــه  حقوقــی  پرونده هــای  پیرامــون  گیرند.بگــی 
در  گفــت:  دارد،  وجــود  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
بازپس گیــری  زمیــن  هکتــار   40 1393حــدود  ســال 
بــرای  نیــز 35.7 هکتــار زمیــن  شــد و در ســال 1394 
اســت. در ســال جــاری  بازپس گیــری عملیاتــی شــده 
107 پرونــده در هفــت جلســه حــل اختــاف بررســی شــد 
کــه نیمــی از ایــن تعــداد خلــع یــد و فســخ قــرارداد شــدند؛ 
گرفتنــد و یــک چهــارم نیــز  یــک چهــارم فرصــت مجــدد 

در دســت اقــدام هســتند.
میزبــان  صنعتــی،  شــهرک های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
 112 داد:  ادامــه  اســت،  صنعــت  حــوزه  کارآفرینــان 
فعــال  واحــد صنعتــی  و 600  هــزار  نفــر در چهــار  هــزار 
دارنــد. فعالیــت  اســتان  صنعتــی  شــهرک های   در 
 600 هکتار زمین نیز در شهرســتان شــاهین شــهر تحت 
کــه در ایــن  عنــوان شــهرک فنــاوری ایجــاد شــده اســت 
شــهرک، 11 شــرکت دانش بنیــان بــرای اســتقرار قــرارداد 

بســته اند و از ایــن تعــداد یــک شــرکت بــه بهره بــرداری 
بهره بــرداری شــرف  در  نیــز  شــرکت  یــک  و   رســیده 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  اســت.مدیر   
اســتان اصفهــان، میــزان ســرمایه بــه روز شــده بــرای 
کــرد  احــداث شــهرک فنــاوری را 30 میلیــارد تومــان ذکــر 
گفــت: مجتمــع آزمایشــگاهی، ســالن آمفــی تئاتــر و  و 
ســالن های مــورد نیــاز بــرای شــهرک های فنــاوری در 

گرفتــه شــده اســت. نظــر 
در  مشــاوره  واحدهــای  تعــداد  کــرد:  اضافــه  بگــی 
کارآفرینــی  جهــت  در  اســتان  صنعتــی  شــهرک های 

بــه واحــد  پنــج  از  کار  و  کســب  توســعه  و   آمادگــی 
کلینیــک   40 واحــد افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن 13 
کار در شــهرک های صنعتــی برگــزار شــده کســب و   ســیار 
 اســت.وی بــا بیــان اینکه فــن بازار منطقــه ای اصفهان 
کــرد:  کشــور اســت، اظهــار  جــزو فــن بازارهــای فعــال 
فــن بــازار منطقــه ای نیــز، یکــی دیگــر از فعالیت هــای 
اســت.مدیر  اصفهــان  اســتان  صنعتــی  شــهرک های 
عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان 
گفــت: اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه دارابــودن 9600 
واحــد صنعتــی فعــال، 700 معــدن و 150 هــزار واحــد 
حــوزه  در  کشــور  اقتصــادی  اســتان  اولیــن  صنعتــی، 
کشــور در  صنعــت، معــدن و تجــارت و اولیــن اســتان 
 تعداد و مســاحت شــهرک های صنعتی کشــور محســوب
از  اصفهــان  اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  می شــود.بگی   
نظــر واحدهــای صنعتــی بــه حــد اشــباع رســیده اســت، 
افــزود: در حــال حاضــر اســتان اصفهــان نیازمنــد ایــن 
از حــوزه صنعــت فراتــر بگــذارد و  را  کــه پایــش  اســت 
در جهــت شــاخص های اقتصــاد مقاومتــی و انتقــال و 

کنــد. فــروش تکنولــوژی حرکــت 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

لزومحرکتبهسمتایجادشرکتهایدانشبنیان
اصفهان از بنگاههای اقتصادی اشباع شده است

به  که  جشنی  در  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
برگزار  نفر  از 3 هزار  بیش  باحضور  مبارک فجر  مناسبت دهه 
تاسیس شد.  آبفای اصفهان  : در سال 44 شرکت  گفت  شد، 
کشورهای  از  تجهیزات  و  ادوات  کوچک ترین  زمان  آن  در 

دیگر وارد می شد؛ به عنوان مثال شیر انشعاب 
که  است  درحالی  این  می شد؛  وارد  آلمان  از 
کار  از 99 درصد تجهیزات به  کنون بیش  هم ا
کشور  رفته ومورد نیاز در صنعت آب و فاضاب 
وابستگی  هیچ  ودیگر  می شود  تولید  ایران  در 
مهندس  هاشم  نیست.  دیگر  کشورهای  به 
مرهون  را  کشور  امروز  اقتدار  و  امنیت  امینی، 

دانست  مقدس  دفاع  دوران  در  ایثارگران  دالورمردی های 
کشور به برکت نظام مقدس جمهوری  گفت: امروز شرایط  و 
مقدس  دفاع  دوران  در  شهیدان  خون  برکت  به  و  اسامی  
که  کشور منجر شده  بسیار امن است. این اقتدار و امنیت در 
استکبارگران در برخورد با مواضع ایران با احتیاط برخورد کنند.

رفع  و  برجام  شدن  اجرایی  با  می شود  پیش بینی  گفت:  وی 
تحریم  ها شاهد شکوفایی هرچه بهتر صنعت آب و فاضاب 
استان  آبفای  شرکت  که  است  درحالی  این  باشیم.  کشور  در 
گذشته، توانست با اجرای عملیات بیش  اصفهان در 2 سال 
 750 و  فاضاب  لوله گذاری  کیلومتر   850 از 
اصفهان  استان  در  آب  لوله گذاری  کیلومتر 
همچنان خدمات خود را توسعه بخشد. مدیر 
در  گفت:  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل 
فاضاب  تصفیه خانه   4 ساخت  حاضر  حال 
سده  چادگان،   ، خوانسار   ، نطنز  شهرهای  در 
لنجان و ورنامخواست، احداث 2 تصفیه خانه 
که مسلما تاش  های شبانه روزی  گرفت  کار قرار  آب در دستور 
رتبه اول  کسب  که باعث  آبفا در سطح استان بوده  کارکنان 
که  در ارزیابی عملکرد شرکت های آبفای شهری شد؛ رتبه ای 
که  که آبفای اصفهان در انتظار آن بود  سال های سال بوده 

خوشبختانه با تاش و پشتکار همه کارکنان حاصل شد .

مدیرعاملشرکتآبفایاستاناصفهان:
کشورتولیدمیشود کنونبیشاز99درصدتجهیزاتآبفا،در هما

و  دولــت  بدهــی  امســال  اول  نیمــه  پایــان  در   
و  مرکــزی  بانــک  مجموعــه  بــه  دولتــی  شــرکت های 
رســید  تومــان  میلیــارد  هــزار   140 حــدود  بــه  بانک هــا 
کــه از ایــن رقــم نزدیــک بــه 29 هــزار میلیــارد تومــان 

اســت.  مرکــزی  بانــک  بــه  متعلــق 
امیــدوار  دولــت  کــه  هنگفتــی  ارقــام 
قالــب  در  را  آن  از  بخشــی  بتوانــد  اســت 
تســویه ارزی  دارایی هــای   تســعیر 

کند.  
مرکــزی  بانــک  منتشــره  آمــار  آخریــن   
بــه بانــک  کــه بدهــی دولــت  نشــان داد 

در  تومــان  میلیــارد  هــزار   26 از  بیــش  بــه  مرکــزی 
مقایســه  در  کــه  رســیده  امســال  شــهریورماه  پایــان 
افزایــش درصــد   71 گذشــته،  ســال  مشــابه  مــاه   بــا 
کــه در پایــان ســه ماهــه اول   دارد. ایــن در حالــی اســت 
امســال، بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی تــا مــرز 25 

ــا رونــدی  کــه ب گــزارش شــده بــود  هــزار میلیــارد تومــان 
ــیده ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــش از 26 ه ــه بی ــی ب  افزایش

 است. 
بــه  دولــت  بدهــی  حاضــر  حــال  در  دیگــر،  ســویی  از 
بانک هــا، نزدیــک بــه 107 هــزار میلیــارد 
پایــان  در  رقــم  ایــن  کــه  اســت  تومــان 
ــال  ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــهریورماه نس ش

دارد.  افزایــش  درصــد   18.4 قبــل 
نیــز  دولتــی  موسســات  و  شــرکت ها 
 2500 حــدود  مرکــزی  بانــک  بــه 
نظــام  مجموعــه  بــه  و  تومــان  میلیــارد 
بدهــکار  تومــان  میلیــارد   2900 از  بیــش   بانکــی، 
و  دولــت  بدهــی  مجموعــه  اســاس  برایــن  هســتند. 
بانــک  بــه  دولتــی  موسســات  و  شــرکت ها  همچنیــن 
کلیــه بانک هــا، بــه بیــش از 140 هــزار میلیــارد  مرکــزی و 

می رســد. تومــان 

اقتصـــاد یکشنبه   18  بهمن ماه 3139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 87بدهی دولت به شبکه بانکی به 140 هزار میلیارد رسید ســـــال دوم          ݡسݒ

گفــت:  اصفهــان  اسامی  شــهر  شــورای  رییــس  وطــن:  کیمیــای   
بــه  راه  شــهرداری،  و  شــورا  بیــن  اختــاف  بــرای  حاشیه ســازی ها 
بــرای خدمت رســانی  بــال  جایــی نمی بــرد و شــهرداری و شــورا، دو 
بــه شــهروندان پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اسامی  هســتند. بــه 
امینــی  روابــط عمومی  شــورای اسامی شــهر اصفهــان، رضــا  گــزارش 
در نطــق میــان دســتور یکصــد و بیســت و یکمیــن جلســه علنــی دوره 
نیــروی  روز  بهمــن   19 بــه  اشــاره  بــا  اسامی شــهر،  شــورای  چهــارم 
کــرد: یکــی از ضربه هــای شــکننده بــر پیکــر رژیــم  هوایــی ارتــش اظهــار 
در ارتــش  هوایــی  نیــروی  پرســنل  شــجاعانه  حرکــت   شاهنشــاهی، 
کــه بــه حــق می تــوان آن را از ایــام اهلل نامیــد و در   19 بهمــن 1357 بــود 
ایــن روز، نظامیــان متعهــد نیــروی هوایــی بــا حضــور در اقامتــگاه رهبــر 
بــزرگ انقــاب اســامی در مدرســه رفــاه و بیعــت بــا حضــرت امــام )ره( 
ســندی از افتخــار، حماســه، رشــادت و ایمــان را در برگ هــای زریــن 
انقــاب اســامی به ثبــت رســانیدند. وی بــا بیــان اینکــه ایــن حماســه 
حضــور و بیعــت قاطعانــه ارتــش، طلیعــه خجســته پیونــد ارتــش بــا 
گرامیداشــت ایــن  کــرد: ضمــن  ملــت مســلمان و انقابــی بــود، اضافــه 
روز،  ســالروز ایــن حماســه بــزرگ را بــه تمــام همافــران و خلبانــان غیــور 
تهنیــت  و  اســامی  تبریک  جمهــوری  ارتــش  هوایــی  الهــی  نیــروی 
ــا اشــاره بــه  عــرض می کنیــم. رییــس شــورای اسامی شــهر اصفهــان ب
کــرد:  شکســته شــدن حکومــت نظامی بــه فرمــان امــام )ره(، تصریــح 
 روز 22 بهمــن 57 روز نجــات ملــت ایــران از چنــگال طاغوتیــان زمــان
 روز آشــکار شــدن نعمــت بــزرگ الهــی، یعنــی اســتقال و آزادی بــود. 
تــا از وابســتگی ها  کــه هــر ملتــی  وی ادامــه داد: ایــن مســلم اســت 
نشــود آزاد  اســتثمار  و  اســارت  چنــگال  از  و  نکنــد  پیــدا   نجــات 
کــه راه  غ و اســتعداد خــود را آشــکار ســازد و در راه اهلل  نمی توانــد نبــو

ــد. گام نه ــت،  ــری اس ــم و بیدادگ ــرک و ظل ــه ش گون ــر  ــا ه ــارزه ب مب
کاری ها  22 بهمن یادآور رشادت ها و فدا

یــوم اهلل  یــادآوری  کــرد:  کیــد  تا بهمــن   22 یــادآوری  ضمــن   امینــی 
کاری هــا و شــهادت طلبی های  22 بهمــن، یــادآوری رشــادت ها و فدا
کــه بــا ایثــار  ملتــی منســجم و خداجــوی و پیــرو والیــت و رهبــری اســت 
ــروز  ــل پی ــر باط ــق ب ــیر و ح ــر شمش ــون ب ــه خ ک ــرد  ک ــت  ــود ثاب ــون خ خ
ــادآوری تجلــی  ــادآوری 22 بهمــن، ی ــر اینکــه ی کیــد ب ــا تا اســت. وی ب
کــه برنده تریــن ســاح معنــوی  حکومــت اهلل بــر روی زمیــن و روزی 
ــد  ــه توحی کلم ــه  ک ــزود: روزی  ــت، اف ــد اس ــروزی آفری ــان، پی ــی ایم یعن
کلمــه بــه دســت آمــد و در نتیجــه اعتصــام بــه »حبــل اهلل«  در وحــدت 
رژیــم ستم شــاهی 2 هــزار و 500 ســاله طاغوتیــان بــه زباله دانــی تاریــخ 
کبــر« از رگبــار »مسلســل« قوی تــر  کــرد آوای »اهلل ا ســپرده شــد و ثابــت 
گفــت:  اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای  رییــس  اســت.  نیرومندتــر   و 
کــه در مبــارزه بــا دشــمنان اســام، تنهــا بایــد  22 بهمــن بــه مــا آموخــت 
گرچــه دســت از ســاح تهــی باشــد و  شــرق و  بــر خــدا تکیــه داشــت؛ 

غــرب هرچنــد بــه ســاح های مــدرن مجهــز باشــند، در برابــر نیــروی 
هماهنــگ مردمی کــه بــا ســاح ایمــان مبــارزه می کننــد، بی اثــر اســت.

  پنج هنر بزرگ امام خمینی )ره(
ــا اشــاره بــه پنــج هنــر بــزرگ امــام خمینــی )ره( بــه روایــت رهبــر  وی ب
انقــاب رهبــر معظــم  فرمــوده  بــه  بنــا  کــرد:   اســامی  اظهار   انقــاب 
 از اصلی تریــن و مهم تریــن دالیــل پیــروزی انقــاب اســامی، تثبیــت 
در  ایــران  ملــت  جلــوی  بــه  رو  حرکــت  و  کشــور  اســامی در  نظــام 
گــون اســت؛ مــواردی چــون شــناخت نیــروی مــردم  گونا عرصه هــای 
دســتاوردهای  حفــظ  راســتای  در  نهادســازی  و  آن  از  بهره گیــری  و 
توســط  کــه  بــوده  نهضــت  رهبــری  خصوصیــات  جملــه  از  انقــاب 
رهبــر معظــم انقــاب بــه عنــوان هنــر امــام خمینــی )ره( نامیــده شــده 
گزیــده ای از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب دربــاره  اســت. امینــی بــه 
ــرد  ک ــاره  ــی )ره( اش ــام خمین ــری ام ــرد رهب ــه ف ــر ب ــای منحص ویژگی ه
کمیــت اســام، شــناختن نیــروی مــردم،  کــردن حا ح  و ادامــه داد: مطــر
گــم نکــردن هــدف، جلوگیــری از هضــم شــدن انقــاب در اردوگاه شــرق 
و غــرب و ســامان دادن نهــاد بســیج، از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد 

رهبــری امــام خمینــی )ره( از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب اســت.
  برخی افراد خواب اختالف شورا و شهرداری را می بینند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــده ای بــا مصاحبــه بــه دنبــال حاشیه ســازی 
و ایجــاد اختــال و اختــاف بیــن شــورا و شــهرداری هســتند، تصریــح 
گــر برخــی از افــراد خــواب اختــاف بیــن شــورا و شــهرداری را  کــرد: ا
می بیننــد، ایــن خــواب تعبیــر نمی شــود. رییــس شــورای اسامی شــهر 
کیــد بــر اینکــه مــا در جایــگاه نظــارت و شــهرداری در  اصفهــان بــا تا
کــه وظایــف را انجــام بدهیــم و تذکــرات  جایــگاه اجــرا، پذیرفته ایــم 
کــرد: ارایــه ایــن تذکــرات تنهــا در  را بــه یکدیگــر می دهیــم، تصریــح 
راســتای خدمت رســانی بــه شــهر و شــهروندان اســت و ایــن تذکــرات 
بــه هیــچ عنــوان بــه معنــای وجــود اختــاف بیــن شــورا و شــهرداری 
بیــن  اختــاف  بــرای  اینکــه حاشیه ســازی ها  بیــان  بــا  نیســت. وی 
کــرد: شــهرداری و  شــورا و شــهرداری راه بــه جایــی نمی بــرد، اضافــه 
شــورا، دو بــال بــرای خدمت رســانی بــه شــهروندان پایتخــت فرهنــگ 

و تمــدن ایــران اسامی هســتند.
 تبلیغات مثبت

راســتای  در  بایــد  مثبــت  تبلیغــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  امینــی 
گــر خــاف ایــن باشــد، زمــان  اطاع رســانی بــه مــردم صــورت بگیــرد و ا
کیــد  تا می کنیــم،  فرامــوش  مــردم  بــه  خدمت رســانی  بــرای  را  خــود 
کــرد: انتظــار مــردم از تغییــرات در شــورا بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و 
کیفیــت خدمات رســانی در شــهر  تغییــرات در شــورا بایــد ســبب بهبــود 

شــود.
کــه پروژه هــای عمرانــی در حــوزه  گاه مشــاهده می شــود  وی افــزود: 
کــه بــا زحمــات زیــادی در  فرهنگــی ورزشــی در برخــی از نقــاط شــهر 
 برنامه هــای شــهرداری قــرار می گیــرد تــا پــس از آزادســازی، طراحــی
قــرار  مــردم  اســتفاده  مــورد  بهره بــرداری  آییــن  و  احــداث  مناقصــه، 
بااســتفاده  مدتــی  بهره بــرداری  آییــن  برگــزاری  از  پــس  بگیرنــد، 
بــه  و  تعییــن  راه انــدازی  و  بهره بــرداری  نحــوه  تــا  می مانــد 
اسامی شــهر  شــورای  رییــس  دایمی  برســد.  و  واقعــی  بهره بــرداری 
مختلــف  بخش هــای  هماهنگــی  بــا  کــه  دارد  جــا  گفــت:  اصفهــان 
به هنــگام  و  جــدی  اســتفاده  جهــت  الزم  برنامه ریــزی  شــهرداری 
کیــد بــر اینکــه  کــز صــورت صــورت بگیــرد. وی بــا تا ع مرا از ایــن نــو
بــه  سال هاســت  اصفهــان،  شــهر  در  اذان  سراســری  پخــش  ح  طــر
کــرد: در یــک شــهر اســامی که  ح اســت، اظهــار  عنــوان یــک آرزو مطــر

گــوش شــهروندان را آزار می دهــد،  انــواع آلودگی هــای صوتــی در آن 
پخــش صــدای روح بخــش اذان  بــه منظــور دعــوت مــردم بــه شــرکت 
اســت.  اثرگــذار  و  روح نــواز  قطعــا  نمــاز،  الهــی  و  بــزرگ  فریضــه  در 
انتظــار  از شــهرداری  ع  ایــن موضــو بــه  بــا توجــه  ادامــه داد:  امینــی 
مــی رود تــا پایــان ســال نســبت بــه جــذب بودجــه مربــوط بــه ایــن 
کنــد و قول هــای داده شــده قبلــی بــه شــهر و  ح ارزشــمند اقــدام  طــر
عملــی مربوطــه  دســتگاه های  راه انــدازی  و  نصــب  در   شــهروندان 

 شود.
 دکتر صادقیان

کــه برنامــه  در زمانــی هســتیم 
اصفهــان 1400 و بودجــه ســال 
 1395 اولیــن ســال ایــن برنامــه
حــال  اســامی  در  شــورای  در   
خــود  بــر  می باشــد.  بررســی 
توضیحاتــی  دانســتم  الزم 
فضــای  ســرانه  درخصــوص 
شــهر اصفهــان در ســال آینــده 

کنــم. ارایــه   1400 برنامــه  و 
بــودن  ثابــت  علی رغــم  آینــده،  ســال  پیشــنهادی  بودجــه  در 
حــوزه   1394 ســال  مصــوب  بودجــه  بــه  نســبت  بودجــه  ســقف 
نســبت  درصــدی   12 رشــد  متوســط  طــور  بــه  شــهری  خدمــات 
ســرفصل  ها  از  بعضــی  کــه  دارد  جــاری  ســال  مصــوب  بودجــه  بــه 
مربــوط  افزایــش  بیشــترین  داشــته ایم.  کاهــش  بعضــی  و  افزایــش 
و  آبیــاری  شــبکه  های  احــداث  و  تملــک  حــوزه  ســرفصل  بــه 
حــدود بــه  تومــان  میلیــارد  حــدود 30  از  رقــم  کــه  اســت  آب   توزیــع 
مشــکل  بــه  توجــه  بــا  اســت؛  یافتــه  افزایــش  تومــان  میلیــارد   71  
پارک  هــا  تملــک  ردیــف  بــه  مربــوط  کاهــش  بیشــترین  آب   کمبــود 
میلیــارد  مبلــغ حــدود 185  از  کــه  ســبز می باشــد  و قطعــات فضــای 
کاهــش پیــدا نمــوده  مصــوب ســال جــاری بــه حــدود 109 میلیــارد 

 است.
کــه بــرای حفــظ ســرانه فضــای ســبز بــرای ســال  ایــن در حالــی اســت 
آینــده، بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت، توســعه حداقلــی 100 هکتــاری 
کــه رشــد ســرانه 20  گــر طبــق پیش بینــی برنامــه 1400  نیــاز اســت و ا
گرفتــه شــده بــرای ایــن منظــور هــم 41 هکتــار  بــرای هــر ســال در نظــر 
بایــد توســعه داشــته باشــیم.  بــرای حفــظ و توســعه ســرانه فضــای 
ســبز بــرای ســال 1395، حــدود 41 هکتــار بایــد توســعه داشــته باشــیم 
و برنامــه 5 ســاله و افزایــش ســرانه فضــای ســبز طبــق برنامــه حداقــل 

700 هکتــار توســعه مــورد نیــاز می باشــد.
برای رسیدن به این سرانه دو مشکل عمده وجود دارد:
کاربری فضای سبز شهر 1- محدود بودن ظرفیت  های 

2- محدود بودن منابع جهت تملک
بــا توجــه بــه محــدود بــودن منابــع شــهرداری، عمــا تملــک ایــن مقــدار 
کنــار تملــک  زمیــن غیرممکــن می باشــد؛ لــذا شــهرداری بایســتی در 
بــه دنبــال روش  هــای دیگــری جهــت تحقــق حفــظ و رشــد ســرانه 

لــذا پیشــنهاد می شــود: فضــای ســبز در شــهر باشــد. 
از  اســتفاده  ارتــش،  ســپاه،  مثــل  مجموعه  هایــی  بــا  تعامــل   -1
ســبز فضــای  ایجــاد  در  پادگان  هــا  بااســتفاده  موجــود  فضاهــای 
و  بــزرگ  تفکیکی  هــای  در  خدمــات  ســرانه  حفــظ  پیگیــری   -2

ســبز فضــای  بــه  آن  توجــه  قابــل  ســهمیه  اختصــاص 
3- جلوگیــری از اولویت بنــدی و تملیــک بهینه  هــای بیــش از یــک 

کاربــری فضــای ســبز در ســطح شــهر ــا  هکتــار ب
4- تصمیــم دســتورالعمل تشــویقی جهــت مشــارکت شــهروندان در 

توســعه فضــای ســبز از طریــق بــام ســبز و ...
درخصــوص  اسامی شــهر  شــورای  بــه  الیحــه  ارایــه  و  بررســی   -5

ســبز فضــای  توســعه  در  خصوصــی  بخــش  از  اســتفاده 
ســبز  فضــای  خصوصــا  موجــود  ســبز  فضــای  کیفــی  ارتقــای   -6

)ریشــه دار(
تحقــق  در  ویــژه ای  اهتمــام  شهرســازی  معاونــت  همچنیــن 
مختلــف کاربری  هــای  در  ریشــه دار  ســبز  فضــای   20درصــد 

 دارد.
ضمــن تقدیــر و تشــکر از مدیریــت شــهرداری در خصــوص اقدامــات 
شــهرداری  از  مــا  اســامی  انتظار  فرهنــگ  حــوزه  در  گرفتــه  صــورت 
اســتفاده از ظرفیــت بالقــوه شــهرداری در حــوزه فرهنــگ ســامت و 
افزایــش ســواد ســامت مــردم و اصــاح ســبک زندگــی مــردم در ایــن 
متولیــان  وظایــف  کــه  نیســتیم  ایــن  دنبــال  بــه  و  می باشــد  حــوزه 

نشــویم. عهــده دار  را  ســامت 
 مهندس جهانگیری

رســیدن  فــرا  بــه  توجــه  بــا    -1
نــوروز  عیــد  و  نــو  ســال 
از  اصفهــان  میزبانــی  و 
خارجــی  و  داخلــی  میهمانــان 
شــهری  مدیریــت  تقاضامنــدم 
حفاری هــای  از  کنــد  جلوگیــری 
شــهر ســطح   غیرضــروری 
 دوم پیگیــری مدیریــت شــهری 
بــه  کــه عملیــات آن هــا رو  کارگاه هــای عمرانــی  جهــت جمــع آوری 
ــان ســال  ــا پای ــه ت ک کارگاه هایــی  ــرای  ــان اســت و ایجــاد پوشــش ب پای
گــردد. کــه ســیما و منظــر شــهری در آن لحــاظ  بــه اتمــام نمی رســند 
2-  تذکــر بــه مدیریــت شــهری در رابطــه با ســالن اجــاس )همایش ها( 
کــه قــرار بــود از ظرفیت هــای حاشــیه ایــن پــروژه بــزرگ جهــت هزینــه 
ــز  ک ــه هتل هــا و مرا کــزی از جمل ســالن اجــاس اقــدام شــود و عمــا مرا
تجــاری بــه بخــش خصوصــی و مشــارکت ها ســپرده شــد تــا از منبــع 
ــدام  ــاس اق ــالن اج ــزرگ س ــروژه ب ــای پ ــه هزینه  ه ــبت ب ــد آن نس درآم
گذشــت حــدود 3 ســال هنــوز هیچ گونــه  کــه متاســفانه پــس از  شــود 

فعالیتــی صــورت نگرفتــه اســت.
 مهدی باقربیگی

بــه همــه همــکاران  بــا ســام   
و  شــهرداری  و  شــورا  محتــرم 
دوســتان محتــرم خبرنــگارم و 

فجــر. دهــه  تبریــك 
بــا محوریــت   چنــد روز پیــش 
شــورای اسامی شــهر اصفهــان 
مهنــدس  آقــای  و  مــن  کــه 
عنــوان  بــه  آذربایجانــی 
نماینــده همــکاران بزرگوارمــان بودیــم، توافقــی بیــن بخــش خصوصی 
فیلم  هــای  کــران  ا بــر  مبنــی  شــد  انجــام  فرهنگــی  عرصــه  در  فعــال 
کــه اولیــن حرکــت همســو و هماهنــگ  جشــنواره فجــر در اصفهــان 
بیــن ســه دســتگاه فعــال در حــوزه فرهنــگ و هنــر بــود. امیــدوارم ایــن 

بزرگ تــر؛  و  بهتــر  همکاری هــای  بــرای  باشــد  بابــی  همــکاری 
کــه مدیریــت واحــد شــهری محقــق نشــده، مدیریــت هماهنــگ  حــاال 

شــهردار  از  لــذا  شــود؛  عملــی  شــهر  شــوراهای  محوریــت  بــا  شــهری 
محتــرم اصفهــان، رییــس اداره ارشــاد اســامی حاج آقــا ارزانــی، مدیــر 
کــه در ایــن راه  محتــرم حــوزه هنــری آقــای ســیدین نیا و همــه عزیزانــی 

کمــال ســپاس را دارم. ــد،  ــاری نمودن مــا را ی
فیلــم  از جشــنواره  تقاضــا دارم  مــردم هنردوســت اصفهــان  از همــه 
کننــد و بــا حضــور در ســالن  های ســینما،  فجــر در اصفهــان حمایــت 
رخدادهــا گونــه  ایــن  تــداوم  بــرای  مســئوالن  تشــویق   موجــب 

 شوند.
توســعه  طلیعه  هــای  ظالمانــه،  تحریم هــای  رفــع  دنبــال  بــه   -1

اســت.  گردیــده  هویــدا  کشــور  در  گردشــگری 
گردشــگری داخلــی و بیــن  بــه جهــت جایــگاه ویــژه اســتان اصفهــان در 
ــه جهــت خســتگی زاینــده رود  ــه ب ک ــه مشــکاتی  ــا توجــه ب ــی و ب الملل
ــود  ــه وج ــاورزی ب کش ــت و  ــای صنع ــتان در بخش  ه ــعه اس ــرای توس ب
کشــور و مدیریــت عالــی اســتان  کــه برنامه ریــزان  آمــده، انتظــار مــی رود 
در ایــن فرصــت ایجــاد شــده، بــه طــور جــدی در جهــت رونــق بخــش 
کننــد و به ویــژه مــوارد زیــر را مــورد توجــه قــرار دهنــد: گردشــگری اقــدام 
-   توســعه و رفــع نیازهــای فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان، به ویــژه 
ــه روز شــدن  ــوط و ب ســالن پروازهــای خارجــی آن و محوطه  هــای مرب

کمــك ناوبــری فــرودگاه. تجهیــزات 
در  اصفهــان  فــرودگاه  شــدن  گنجانــده  بــرای  پیگیــری   -
هواپیمایــی شــرکت های  خارجــی  پروازهــای   برنامه  هــای 

 ایرانی.
گشــایش های ایجــاد شــده در درآمدهــای دولــت  2-  بــا توجــه بــه 
و پرداخــت مطالبــات آن، انتظــار مــی رود دوبــاره پــروژه انتقــال آب 
و  اجــرا  آن  از  و بخشــی  کامــل  آن  کــه مطالعــات  مرکــزی  فــات  بــه 
دارای ردیــف اعتبــاری اســت و بــه جهــت بی مهری  هــا و فشــارهای 
ح در  غیرموجــه تعطیــل شــده، فعــال شــود؛ اعتبــار مــورد نیــاز ایــن طــر
کــه بــه نظــر نمی رســد  گردیــده  کمتــر از یــك میلیــارد دالر بــرآورد  گذشــته 
بــرای دولــت ایجــاد  تامیــن آن در شــرایط فعلــی مشــکل خاصــی را 

کند.   
از مدیریــت عالــی اســتان و نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای 
اســامی انتظار داریــم در ایــن خصــوص اقــدام و اعتبــار الزم در ایــن 

کننــد. بخــش را دوبــاره تامیــن 
ــده  ــاد ش ــی ایج ــی و تفریح ــات رفاه ــه امکان ک ــوده  ــن ب ــر ای ــرار ب 3-  ق
کابیــن، تله ســیژ و ســایر تاسیســات  در شــهر ماننــد شــهر رویاهــا، تلــه 
کــه  عــاوه بــر خدمات رســانی منبــع درآمــد نیــز بــرای شــهرداری باشــد 
متاســفانه هیــچ یــك از ایــن تاسیســات بــه خودکفایــی هــم نرســیده. 
کــه بــا برنامــه ریــزی الزم ایــن وضعیــت تغییــر اساســی  انتظــار آن اســت 

کنــد.
کاهــش هزینه  هــای جــاری ـ اولویــت پروژه  هــای  4-    مجــدد بــر لــزوم 

کیــد شــود. نیمــه تمــام ـ در بودجــه تا
کلیــه  کشــور از  کارشناســی بودجــه ســال 95  5-  شــهرداری بــا بررســی 
امکانــات آن از قبیــل فــروش اوراق مشــارکت، اخــذ وام و فاینانــس 
داخلــی یــا خارجــی جهــت اجــرای پروژه  هــای خــود خصوصــا قطــار 

شــهری اســتفاده نمایــد.
6-    بــر پیگیــری مســتمر جهــت اخــذ مطالبــات شــهرداری از دســتگاه 

کیــد می کنــم. دولتــی و دولــت تا
ــزوم  ــر ل ــان ب ــت محیطی اصفه ــی زیس ــرایط بحران ــه ش ــه ب ــا توج 7-  ب
کشــاورزی و فضــای ســبز  کاربــری  ممانعــت جــدی از تبدیــل اراضــی بــا 

کیــد می شــود. تا

درپایاننیمهاولامسال
بدهیدولتبهشبکهبانکیبه140هزارمیلیاردرسید

رییسشورایاسالمیشهراصفهان:

شهرداریوشورا،دوبالبرایخدمترسانیبهشهروندانهستند



 چهارمحال و بختیاری 
میزبان شهید مدافع حرم

و  چهارمحــال  حــرم  مدافــع  شــهید  چهارمیــن 
و  تشــییع  زادگاهــش  در  یکشــنبه  روز  بختیــاری، 
کل بنیــاد شــهید  ک ســپرده می شــود. مدیــر  بــه خــا
گفــت:  وبختیــاری  چهارمحــال  امورایثارگــران  و 
محمدعلــی  االســام  حجــت  حــرم،  مدافــع  شــهید 
الزهــرا،  و  نیــل  آزادســازی  عملیــات  در  قلــی زاده، 
رفیــع  درجــه  بــه  داعــش  تکفیری  هــای  ســوی  از 
شــهادت نایــل آمــد. قــدرت اهلل رییســی، روز شــنبه 
ــع  ــهید مداف ــزود: ش ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گفت وگ در 
نقنــه  شــهر  زادگاهــش  در  18بهمن مــاه  یکشــنبه 
گفــت:  وی  می شــود.  تشــییع  بروجــن  شهرســتان 
ایــن شــهید واالمقــام همــراه ســه شــهید هم رزمــش 
روز شــنبه 17بهمــن مــاه در شــهر قــم تشــییع خواهــد 
کســپاری بــه شــهر نقنــه انتقــال  شــد و ســپس بــرای خا

یافــت. خواهــد 
ــرم  ــع ح ــهید مداف ــا ش ــم وداع ب ــت: مراس گف ــی   رییس
ســالن  در  عشــا  و  مغــرب  نمــاز  از  بعــد  شنبه شــب 
و  می شــود  برگــزار  بروجــن  شــهر  ســپاه  فرهنگــی 
تشــییع ایــن شــهید واال مقــام روز یکشــنبه ســاعت 
8 صبــح از محــل ایــن ســالن تــا میــدان امــام شــهر 

می شــود. برگــزار  بروجــن 

 افتتاح 904 واحد مسکن مهر 
در شهرضا

شــهرضا  در  دیــروز  مهــر  مســکن  واحــد   904 تعــداد 
شــد. افتتــاح 

کل راه وشهرســازی  گــزارش روابــط عمومــی اداره   بــه 
اســتان اصفهــان، محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات 
شهرســتان  در  حضــور  بــا  اطاعــات،  فنــاوری  و 
افتتــاح را  شهرســتان  ایــن  مهــر  مســکن   شــهرضا 

کرد.   
وزیــر  واعظــی  دکتــر  حضــور  بــا  کــه  آییــن  ایــن  در 
زرگرپــور  دکتــر  اطاعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات 
غامــی،  مدیــر  اهلل  حجــت  اصفهــان،  اســتاندار 
محلــی  مســئوالن  و  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل 
ــد  ــداد 904 واح ــد، تع ــزار ش ــهرضا برگ ــتان ش درشهرس
 مســکن مهــر در قالــب مســکن مهــر ســه جانبــه افتتــاح

 شد.

اخبار کوتاه 

امام جمعه یزد:

خاطرات شهدا در دسترس 
گیرد مردم قرار 

 نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد 
بــاݤݤݤ بیــاݤݤݤنݤݤݤ اݤݤݤینکــهݤݤݤ باݤݤݤیــدݤݤݤ حماݤݤݤســهݤݤݤ وݤݤݤ رݤݤݤشــاݤݤݤدݤݤݤتݤݤݤ ݤݤݤ هاݤݤݤیݤݤݤ شــهیدݤݤݤاݤݤݤنݤݤݤ 
گفــت: خاطــرات شــهدا بایــد  بــهݥݥ جوانــان منتقــل شــود، 
بــه نحــو شایســته منتشــر و در دســترس مــردم و نســل 

گیــرد . جــوان قــرار 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
 بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران یــزد آیــت اهلل محمــد رضــا 
ناصــری در دیــدار خانــواده شــهدای یــزد افــزود: بایــد 
تــاش شــود تــا حماســه شــهدا و ایثارگــران در جریــان 
در  و  شــاه  رژیــم  علیــه  ایــران  اســامی  مــردم  انقــاب 
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه آینــدگان، بــه ویــژه نســل 

جــوان منتقــل شــود.
انقابــی  جوانــان  کــرد:  تصریــح  یــزد  جمعــه  امــام 
خلــق  بــه  دســت  فقیــه  والیــت  از  پیــروی  بــا  مــا 
زدنــد  جهــان  ســطح  در  بی نظیــر  حماســه  های 
آنــان  پرافتخــار  راه  از  پیــروی  بــا  بایــد  نیــز  شــما  و 
اســتمرار و  حفــظ  اســامی  را  ایــران  عــزت  و   شــکوه 

 بخشید.
 ناصــری از صبــر و اســتقامت خانواده  هــای شــهدا نیــز 
کــه ثمــره زندگی  کــرد: درود بــر شــما  کــرد و اضافــه  تقدیــر 
کردیــد و  خــود را در راه اعتــای اســام و قــرآن تقدیــم 
مایــه افتخــار ایرانــی مســلمان در اقصــی نقــاط جهــان 
شــهدای  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  بــا  وی  شــدید. 
گفــت: آنــان بــا مجاهــدت خــود در راه اســام  واالمقــام 
و انقــاب اســامی به مــا درس ایثــار و ازخودگذشــتگی 

ــد. دادن
پیــروزی  ســالگرد  هفتمیــن  و  ســی  مناســبت  بــه 
و  فقیــه  ولــی  نماینــده  اســامی،  انقــاب  شــکوهمند 
و  شــهدا  خانواده  هــای  دیــدار  بــه  یــزد  جمعــه  امــام 
آنــان تجلیــل اســتقامت  و  از صبــر  و  رفــت   ایثارگــران 

کرد.  
کــه بــا حضــور مدیــران دســتگاه  های  در ایــن برنامــه 
گــروه از 250 خانــواده  اجرایــی برگــزار شــد، در قالــب 60 

شــهید و ایثارگــر شهرســتان یــزد تجلیــل شــد.

یزد

گفــت: راننــدگان، بــه عنــوان بهتریــن  شــهردار اصفهــان 
از  و  می آینــد  حســاب  بــه  اصفهــان  گردشــگری  ســفیران 
کــه رفتــار آن هــا در جــذب  همیــن رو بایــد توجــه داشــت 
ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه  اســت.  تاثیرگــذار  گردشــگر 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان،  دکتــر مهــدی جمالی نــژاد 
در مراســم افتتــاح مجتمــع خدماتــی راننــدگان در پایانــه 
از  مســافربری  شــرکت های  کــرد:  راننــدگان  اظهــار  صفــه 
کــه در مواقــع  پرتاش تریــن خدمت گــذاران شــهر هســتند 
کشــور همچــون دفــاع مقــدس، اعــزام رزمنــدگان  حســاس 
بــه جبهه هــای جنــگ و آزادی آزادگان خدمــات مطلوبــی 
کرده انــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه راننــدگان  بــه انقــاب 
و  بیــداری  بــا  خاطــر  دغدغــه  و  مســئولیت  احســاس  بــا 
ســامت  بــه  را  مســافران  تــا  می کننــد  تــاش  هوشــیاری 
ع بــرای  کننــد، ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن موضــو جابه جــا 
کننــد و یــك  ارتقــای شــرایط راننــدگان همــه بایــد تــاش 
کننــد و ســایر نهادهــا نیــز در  چشــم انداز مشــترك انتخــاب 

کننــد. کمــك  ایــن مســیر بــه شــهرداری 
کــرد: از ســوی دیگــر از راننــدگان  شــهردار اصفهــان بیــان 
ــه  ک ــم  و فعــاالن عرصــه حمــل و نقــل عمومــی  انتظــار داری
ــه  ــد و ب ــه نمایــش بگذارن ــی از خــود ب ــار خوب در مســیر، رفت
نوعــی بــا رفتــار مناســب خــود، بــه عنــوان ســفیران فرهنــگ 

کننــد. اصفهــان فعالیــت 
کتاب خوانــی  وی افــزود: راننــدگان بایــد بــا ترویــج فرهنــگ 
ســالمی   تفریــح  آموزنــده،  فیلم هــای  از  بهره گیــری  بــا  و 
را بــرای مســافران بــه وجــود آورنــد؛ البتــه راننــدگان نیــز 
آن هــا  اســتراحت  بــرای  مناســبی  شــرایط  دارنــد  انتظــار 
کمتــری در عرصــه فعالیــت خــود  فراهــم شــود تــا مشــکات 

داشــته باشــند.

 روزانــه 65 هــزار مســافر در 5 پایانــه اصفهــان منتقــل 
می شــوند

رضــا امینــی، رییــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز در 
گفــت: راننــدگان در پنــج پایانــه درون شــهری و  ایــن برنامــه 
برون شــهری اصفهــان بــا تــاش  شــبانه روزی خــود، روزانــه 
منتقــل  کشــور  مختلــف  مناطــق  بــه  را  مســافر  هــزار   65
می کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــق و شــأن مــردم را بایــد 

ــدگان و  ــش رانن ــزود: نق ــم، اف کنی ــظ  ــات حف ــه خدم در ارای
مدیــران شــرکت های حمــل و نقــل در ارایــه خدمــات بــه 
اســامی  شــورای  رییــس  اســت.  موثــر  بســیار  مســافران 
گذشــته ســازمان پایانه هــای  کــرد: در  شــهر اصفهــان بیــان 
در  خوشــبختانه  امــا  نبــود؛  شــکل  ایــن  بــه  شــهرداری 
گرفتــه، شــرایط  کــه صــورت  شــرایط فعلــی بــا فعالیت هایــی 
کــه در ایــن  بهبــود یافتــه و امیــدوارم بــا برنامه ریزی هایــی 
زمینــه صــورت می گیــرد، اقداماتــی در زمینــه رفــاه حــال 

ــود. ــام ش ــدگان انج رانن
میلیونــی   380 خدماتــی  مجموعــه  بهره بــرداری   

در اصفهان
مدیــر عامــل ســازمان پایانه هــای مســافربری شــهرداری 
مجموعــه  گفــت:  مراســم  ایــن  در  هــم  اصفهــان 
حــال  رفــاه  منظــور  بــه  صفــه  پایانــه  در  خدماتی رفاهــی 
غذاخــوری ســالن  کهشــامل  شــده  احــداث   راننــدگان 
8 حمــام و ســه اتــاق خــواب اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
مجموعــه خدماتــی راننــدگان صفــه، بــا هزینــه ای بالــغ بــر 
گفــت: ایــن  ــرداری رســید،  ــه بهره ب 380 میلیــون تومــان ب
فراهــم  راننــدگان  اســتراحت  بــرای  را  مجموعــه فضایــی 
بــا آســایش بیشــتری در جــاده حرکــت  تــا آن هــا  می کنــد 

کننــد.

 شهردار اصفهان:

گردشگری اصفهان هستند  رانندگان اتوبوس، بهترین سفیران 

چهارمیــن  اســامی  و  انقــاب  فجــر  دهــه  نمایشــگاه 
نمایشــگاه توانمندی  هــا و دســتاوردهای ســازمان  های 
»ســازمان  های  شــعار  بــا  اصفهــان  اســتان  مردم نهــاد 
و  دولــت  همزبانــی  و  همدلــی  نمــاد  نهــاد،  مــردم 

فجــر  مبــارک  دهــه  مناســبت  بــه  ملــت« 
بین المللــی  نمایشــگاه  های  محــل  در 
اســتان اصفهــان، واقــع در پــل شهرســتان 
گــزارش واحــد رســانه  برگــزار می شــود. بــه 
شــرکت نمایشــگاه  های بین المللــی اســتان 
 21 تــا   18 از  نمایشــگاه  ایــن  اصفهــان، 
مشــارکت کننده   90 حضــور  بــا  بهمن مــاه 

کــه از ایــن میــان، 75 غرفــه به ســازمان  های  دایــر اســت 
مختلــف،  حوزه  هــای  در  اســتان  فعــال  مردم نهــاد 

دارد.  اختصــاص 
اســامی  نیــز  انقــاب  فجــر  دهــه  نمایشــگاه  در 
ــا و دســتگاه  های اجرایــی  ــا، ارگان  ه ــازمان  ها، نهاده س

اســتان بــه ارایــه عملکــرد و خدمــات خــود می پردازنــد. 
مجموعه  هــای  و  دانشــگاه  ها  از  تعــدادی  همچنیــن 
حضــور  نمایشــگاه  ایــن  در  نیــز  خصوصــی  بخــش 

نــد. یافته ا
مربــع  متــر   2000 نمایشــگاه  ایــن 
 9 بازدیــد  ســاعات  طــی  و  دارد  وســعت 
بازدیــد  آمــاده   21 تــا   15 و  صبــح   12 تــا 
بــزرگ  نمایشــگاه  اســت.  عاقه منــدان 
دهــه فجــر انقــاب اســامی  و چهارمیــن 
نمایشــگاه توانمندی  هــا و دســتاوردهای 
اســتان  مردم نهــاد  ســازمان  های 
بهمن مــاه   18 یکشــنبه  روز   15 ســاعت  اصفهــان، 
بــا  و  مســئوالن  دیگــر  و  اصفهــان  اســتاندار  حضــور  بــا 
همایش  هــای  ســالن  در  افتتاحیــه  مراســم  برگــزاری 
نمایشــگاه  های بین المللــی اســتان بــه صــورت رســمی 

کــرد. خواهــد  کار  بــه   آغــاز 

پلکانــی  افزایــش  از  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
گفــت: در جلســات آینــده  حقــوق بازنشســتگان خبــر داد و 

بررســی دســتمزد، حضــور خواهــم یافــت. 
خ  کاهــش نــر علــی ربیعــی اظهارکــرد: دولــت در راســتای 

بیــکاری، برنامه هــای متعــددی در حمایــت 
دارد  کارآفریــن  جوانــان  و  دانشــجویان  از 
ایــن  جملــه  از  کارآفرینانــه  ح هــای  طر کــه 
در  موثــری  گام  آن  اجــرای  و  ح هاســت  طر
جهــت کاهــش بیــکاری در کشــور خواهــد بــود.
کارگــران  وی دربــاره زمــان تعییــن دســتمزد 
کارگــران بــه شــکل  افــزود: موضــوع دســتمزد 

کارگــری نماینــدگان  میــان  جلســات  در  و   ســه جانبه 
کارفرمایــی و دولــت همچنــان در دســت بررســی اســت 
و شــخصا در جلســه های آینــده حضــور خواهــم داشــت 
گرفــت. ربیعــی  و از نزدیــک در جریــان امــر قــرار خواهــم 
و  بازنشســتگان خبــر داد  افزایــش حقــوق  از  همچنیــن 

بازنشســتگان  و دســتمزد  تــا حقــوق  گفــت: درصددیــم 
در  کــه  وی  بدهیــم.  افزایــش  پلکانــی  صــورت  بــه  را 
ــارت  ــی مه ــابقات مل ــانزدهمین مس ــه ش ــیه اختتامی حاش
خ بیــکاری  کاهــش نــر ســخن می گفــت، از تــاش بــرای 
کار دولــت یازدهــم خبــر داد و  تــا پایــان 
افــزود: راهبــرد دولــت در آخریــن جلســه 
رقمــی  تــک  اشــتغال،  عالــی  شــورای 
شــدن بیــکاری اســت؛ از ایــن رو درصــدد 
کار دولــت تدبیــر  کــه تــا پایــان  هســتیم 
و امیــد، ایــن هــدف را بــر مبنــای نظــام 
محقــق  کار  نیــروی  تقاضــای  و  عرضــه 
کنیــم. بــه گفتــه وی، ایجــاد اشــتغال در صنایــع پیشــرفته 
کار  به تناســب نیازها در مناطق  کســب و  و بهبود فضای 
کــه دولــت  کشــور، از جملــه رویکردهایــی اســت  مختلــف 
ــا ظرفیت هــا و امکانــات  ــا متناســب ب کار دارد ت در دســتور 

هــر منطقــه بــرای بیــکاران شــغل ایجــاد شــود.

برگزاری نمایشگاه دهه فجر و نمایشگاه سازمان های مردم نهاد استان افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان 

4در شـهـــر حتما بخوانید!یکشنبه  18 بهمن ماه 139۴
خاطرات شهدا در دسترس مردم قرار گیرد ـــمـــاره 87 ســـــال دوم        ݡسݒ

گهی ابالغ رای آ
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
6278/93 مرجع / دوم له آقای داریوش زمانی و علیه خانم سمیرا آذر  به آدرس 
خ نیرو کوچه ریخته گری کوچه شهرزاد اول سمت راست درب دوم بابت محکوم 
به و هزینه  های اجرایی به مبلغ  26/877/731 ریال اموال تو قیفی به شرح 1( 
یک دستگاه تلویزیون LCD  سامسونگ مشکی رنگ 52 اینچ پالسما به ارزش 
12/000/000 ریال 2( دو عدد اسپیکر سونی ایستاده مشکی رنگ جمعا به ارزش 
3/000/000 ریال 3( یک سرویس نهار خوری شامل یک عدد میز نهار خوری هشت 
نفره چوبی و هشت عدد صندلی چوبی رویه پارچه ای جمعا به ارزش 4/200/000 
ریال 4( یکدست مبل راحتی پنج نفره شامل یک عدد کاناپه سه نفره رویه چرمی و 
رویه پارچه ای و دوعدد  مبل راحتی یکنفره رو یه چرمی و رویه پارچه ای و یک عدد 
میز جلو مبل پایه چوبی رویه شیشه ای جمعا به ارزش 4/700/000 ریال 5( یک 
دستگاه ما کرو فر LG نقره ای رنگ WAVEDOM  به ارزش 3/200/000 ریال جمعا 
به ارزش 27/100/000 ریال طبق نظریه کارشناسی ارزیابی گردیده و مورد اعتراض 
هیچیک از طرفین واقع  نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/12/9 
در ساعت 12تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع 
در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال بر گزار نماید طالبین شرکت در جلسه 
مزایده  می توانند با واریز   10 در صد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نماید پیشنهاددهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
شماره : 31389/ م الف 

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک ) نوبت صبح(شهرستان اصفهان

گهی ابالغ رای آ
کالسه پرونده اصلی : 94-272 شماره دادنامه : 557مورخ 94/9/7 تاریخ رسیدگی 
: 94/8/18 مرجع رسیدگی  کننده : شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان خواهان 
: مجتبی قدوسی به نشانی : اصفهان – میدان جمهوری خیابان رباط اول کوی 14 
بن بست الله پالک 26 وکیل خواهان : 1- الهام مهرابی تهرانی 2- فرناز ابراهیم زاده 
نظری به نشانی : هر دو به آدرس خ شیخ صدوق شمالی جنب گالری مبل پارسا 
ساختمان 384 طبقه دوم خوانده : حسن نائبیان به نشانی : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال موضوع چک شماره 281375مورخ 
93/11/16 عهده بانک ملی سروستان جی به انضمام مطلق خسارات قانونی به 
تاریخ 94/8/18 شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده 
کالسه 94-272 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. )) رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی مجتبی قدوسی با وکالت 
1- الهام مهرابی تهرانی 2- فرناز ابراهیم زاده نظری به طرفیت حسن نا ئبیان به 
خواسته مطالبه مبلغ20/000/000 ریال  موضوع 1 فقره چک به شماره 281375 مورخ 
93/11/16 عهده بانک ملی سروستان جی به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده دعوی در جلسه 
رسیدگی  و اینکه  هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی در خصوص دعوی  
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده ، شورا دعوی خواهان را محرز و 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ -/300/000 ریال بابت هزینه  های دادرسی و خسارات تا خیر تادیه از 
تاریخ سر رسید ) 93/11/16( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه وپس از انقضا ی مهلت مذکور ظرف مدت 20روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 31392/م الف قاضی شعبه 42 شورای 

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
 کالسه پرونده 435/94 شماره دادنامه 788 مورخ 94/9/30 مرجع رسیدگی : 
شعبه سی و نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : راحله آقا جوی نشانی : 
اصفهان – بهارستان – خ الوند سوم پ 719 خواندگان : 1- حمید امینی 2- رسول 
امینی 3- مینا مرجوی نشانی : مجهول المکان خواسته : تقاضای الزام خواندگان 
به حضور در دفتر خانه رسمی و نقل و انتقال سواری تیبا شماره انتظامی 428س 
76   53 ایران گرد شکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ء ، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: )) رای قاضی شورا(( در 
خصوص دعوی خانم راحله آقا جری بطرفیت 1- حمید امینی 2- رسول امینی 
3- مینا مرجوی بخواسته الزام خواندگان به انتقال سند یکدستگاه خودرو تیبا به 
شماره انتظامی 428س 76   ایران 53 که خواهان مدعیست بموجب قرارداد مورخ 
94/4/21 خودرو مذکور را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و طی وکالتنامه 
شماره 24420 مورخ 92/9/19 پالک خودرو را تعویض نموده ولی از انتقال سند 
خودرو امتناع کرده اند. خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده  و نسبت به ادعای خواهان ایراد و انکار ی بعمل نیاورده اند . 
لذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و پاسخ شماره 
1413/6/76428 مورخ 94/5/27 دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و 
مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 198 قانون آ د م حکم به محکومیت خوانده 
ردیف سوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو سواری 
تیبا به شماره موتور 8054375 و شماره شاسی 91713038 در قبال پرداخت مبلغ 
شش میلیون ریال به خوانده ردیف دوم توسط خواهان صادر و اعالم می نماید. 
و در خصوص خوانده ردیف اول نیز حکم به پرداخت مبلغ پانصد و شصت هزار 
ریال بابت نظریه دادرسی صادر واعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض  تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد. شماره 

: 31401/ م الف قاضی شورای حل اختالف سی و نهم حوزه قضائی اصفهان

گهی ابالغ رای آ
کالسه پرونده : 498/94 شماره دادنامه 1241 مورخ 94/7/13 مرجع رسیدگی 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ابراهیم عارضی نشانی : خیابان 
بزرگمهر نبش کوچه 12 ساختمان پارسیان واحد 21 طبقه دوم خوانده: محمد رضا 
شیخ پور نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: )) رای 
قاضی شورا(( در خصوص دعوای ابراهیم عارضی به طرفیت محمد رضا شیخ 
پور به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه سفته / سفته  های به شماره خزانه 
داری کل0946980 ) سری رظ ( و 0946981 ) سری رظ( به انضمام مطلق خسارات 
قانونی  با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی  و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت 
و مواد 198و 515و  519و 522 قانون  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - 40/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و 255/000 ریال بابت . هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/4/3 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره : 31408/ م الف قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
کالسه پرونده : 497/94 شماره دادنامه 1237 مورخ 94/7/13 مرجع رسیدگی 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ابراهیم عارضی نشانی : خیابان 
بزرگمهر نبش کوچه 12 ساختمان پارسیان واحد 21 طبقه دوم خوانده: محمد رضا 
شیخ پور نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: )) رای 
قاضی شورا(( در خصوص دعوای ابراهیم عارضی به طرفیت محمد رضا شیخ 
پور به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه سفته / سفته  های به شماره خزانه 
داری کل  0321582 ) سری رظ ( به انضمام مطلق خسارات قانونی  با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی  و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198و 515و  
519و 522 قانون  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 245/000 
ریال بابت  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/4/3 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره : 31409/ م الف

 قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
 کالسه پرونده اصلی : 761/94 شماره دادنامه  1045 مورخ 94/10/30 تاریخ رسیدگی 
: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان  : 94/10/19 مرجع رسیدگی کننده 
خواهان : آقای داود صابری وکیل خواهان : 1- آقای پیام عزیزیان 2- خانم مریم 
پدیدار به نشانی : خ نیکبخت – ساختمان ماکان 5 - ط 3- واحد 32 خواندگان : 1- 
آقای مهران جنتی 2- شرکت بازرگانی آسمان پدیده جهان نما به نشانی : اصفهان 
– خواجو – خ شهدای خواجو – ک آیت اهلل تبریزی – بن بست جلوانی – پ 11 
خواسته : مطالبه وجه چک شماره 824324 مورخ 94/5/7 به مبلغ32/140/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی به تاریخ 94/10/19 شعبه 23 شورای حل 
اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 761/94 با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. )) رای قاضی شورا (( در 
خصوص دعوی آقای داود صابری با وکالت 1-آقای پیام عزیزیان 2-  خانم مریم 
پدیدار به طرفیت 1- آقای مهران جنتی 2- شرکت بازرگانی آسمان پدیده جهان نما 

به خواسته مطالبه مبلغ 32/140/000 یال موضوع یک فقره چک به شماره 824324 
مورخ 94/5/7 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور  بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی  در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده ، شورا دعوی خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/140/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 285/000 ریال بابت هزینه  های دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید )94/5/7( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ  ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 شماره : 31414/ م الف

 قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالسه 2193/87 ش ج / دوم له خانم فخر الملوک ثقفیان با وکالت شهرزاد 
رجائی ثقفیان و ریحانه – شهاب – محدثه – مرضیه – راحیل مدیری علیه بهرام 
مدیری به آدرس اصفهان – خ امام خمینی – خ شهیدان کاظمی – کوجان – خیابان 
ل مدیری ( بابت محکوم به و  ملت – کوچه شهید شیرانی – مجتمع میخک ) منز
هزینه  های اجرایی به مبلغ 750/870/000 ریال اموال توقیفی به شرح ملک توقیفی 
به آدرس اصفهان – خانه اصفهان – میدان ماه خرمی نبش خیابان امیر مجتمع 
آرمان – طبقه زیر زمین شمالی کد پستی )8139967443(می باشد این محل به 
صورت یک آپارتمان مسکونی واقع در یک مجتمع 12( واحدی به شماره ملک ) 
28/5588( و شماره ثبت 64002 بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 476 صفحه 
554 سابقه ثبت و سند مالکیت دارد. این آپارتمان واقع در طبقه زیر زمین طبق سند 
دارای مساحتی برابر با 136/3 متر مربع به انضمام شش دانگ انباری واقع در طبقه 
زیر زمین به مساحت 2/28 متر مربع به انضمام قدر السهم از شش دانگ عرصه و 
مشاعی و راه پله مشاعی و پارکینگ مشاعی این آپارتمان قدیمی دارای بدنه رنگ – 
ابزار چهارچوبهای فلزی دربهای داخلی چوبی – آشپزخانه تانیمه کاشی – کابینت 
فلزی – نمای ساختمان آجر- درب و پنجره  های روبه حیاط خلوت آلومینیوم دارای 
سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش گاز شهرداری اشتراکات ولی فاقد سیستم 
جمع آوری فاضالب  شهرداری چاه جذبی می باشد. با توجه به مو قعیت محل 
– طبقه مربوط قدمت و کلیه عوامل موثر ارزش سه دانگ آپارتمان مذکور برابر 
1/022/250/000 ریال بر آورد گردیده است . که این شه دانگ معادل مقدار 26/44 
حبه توسط کارشناس تعیین می گردد. که مورد اعتراض هیچ یک از طرف عین 
قرار نگرفته است . در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 94/12/9 در ساعت 
10تا 9 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه 
وکالء بر گزار می گردد . طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده در صد 
از مبلغ پایه به شماره حساب 217135020500 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای 
 احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود . 
شماره : 31390/ م الف

 مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک ) نوبت صبح( شهرستان اصفهان



هنرمندانــی  میــان  از  بازفتـــی:  عاطفــه   - وطــن  کیمیــای 
کردنــد  ج  کــه تمــام ســرمایه عمــر خــود را در راه وطــن خــر
بــود،  میهــن  پرســتش  ســرود  و  آزادی  فریــاد  هنرشــان  و 
حــس  کــه  بــرد  نــام  قزوینـــی«  عــارف  »ابوالقاســم  از  بایــد 
بــه  تــا  او  آزادی خـــواهی  و  ملی گرایــــی  میهن دوســتی، 
بــه بهانــه  بــه »شاعــــر ملــی« ملقــب شــد.  کــه  آن جاســت 
خواهیــم  نگاهــی  بهمن مــاه  در  شــاعر  ایــن  تولــد  ســالگرد 

برجســته. شــاعر  ایــن  آثــار  و  زندگــی  بــه  داشــت 
زندگی عارف

عــارف، هیــچ گاه زندگــی آرامــی نداشــت؛ خــودش بــه روشــنی 
ترجیــح  مــردم  بــا  بــودن  بــه  را  »تنهایــی  می کنــد:  بیــان 
کودکــی خوبــی  کــه دوران  می دهــم.« از زندگــی او پیداســت 
کــه پــدر و مــادرش  نداشــته و در خانــواده ای زندگــی می کــرده 
کــه از پــدرش تنفــــر  مــدام باهــم اختــاف داشــتند؛ بــه طــوری 
داشــت و او را عامــل بدبختــی خــود می دانســت: »محیــط 
گریــه و انــدوه و ِمَحَنم/کســی کــه یــک نفــس آســودگی ندیــد، 
منــم«؛ اواخــر عمــر عــارف در ســختی، غربــت، تنهایــی و 
کــه دارایــی او ســه ســگ و دو دســت لبــاس  فقــــر؛ بــه طـــــوری 
کهنـــــه بــود. وی در بــاره تنهــــایی و یــک عمــــر غمگینی خود 
کــه هنــگام زوال آفتــاب عمر اســت و پایان  می نویســد: »حــاال 
روزگار بــه غفلــت گذشــته، تــازه دانســته ام تنهــــا دوســتان من 
کــه معنــی وفــــا و محبــت و دوســتی  ایــن دو تــا ســگ هســتند 

را در آن هــــا یافتــه ام.«
میهن و قهـرمانان وطـن

یکــی از جنبه هــای مهــم هویــت شــعر عــارف قزوینــی ملــی 
گرایــی و توجــه بــه قهرمانــان وطــن اســت. عــارف بــا اشــعاری 
شــجاعانه بــا جســارت تمــام از پادشــاهان، وزیــران و وکیــان 
گاهــی آن هــا را تمســخر می کنــد: »چــه داد  انتقــاد و حتــی 
و  جــم  کشــور  شــاه  ز  پوشــــالی/  دادخــواه  ایــن  از  خواهــی 
ــادی  ــل، عــارف ســروده های زی ــالی«؛ در مقاب ــاه پوشــ جایگــ

کشــته شــدگان راه آزادی وطــن دارد  هــم در مــدح و ســوگ 
کــه یکــی از مشهــــورترین آن هــــا تصنیفــی اســت در ســوگ 
شــهدای راه آزادی در گیــان و آذربایجــان: »از خــون جوانــان 
وطــن اللــه دمیــده/از ماتــم ســرو قدشــــان، ســرو خمیــده...«

نقــش مهمــی در  اشــعار و تصنیف هــای عــارف،  بی شــک 
موفقیــت نهضــت مشــروطه داشــت. بــدون نــام »ســردار و 
ایــن  از  ســاالر ملــی« هــم نهضــت مشــروطه بی معناســت؛ 
عنــوان  بــه  را  شــعر  و  موســیقی  میهن دوســت،  عــارف  رو 

ــد.  ــد انقابــی خــود برگزی ــرای نشــان دادن عقای وســیله ای ب
وی غزلــی بــه یــاد قهرمانــان آذربایجــان و فداییــان راه آزادی 
کنســرتی  و مشــروطیت یعنــی »ســتارخان و باقــر خــان« در 
خوانــد: »چــه آذرهــا بــه جــان از عشــق آذربایجــان دارم/مــن 

ــان دارم« کــه جــ ــا  ــم ت ــه جان ــدارم ب ایــن آتــش خری
از نظــر عــارف، »کلنــل محمــد تقــی خــان پســیان«، آخریــن 
مدافــع راســتین حقــوق ملــی ایــران بــود کــه برخــاف آن همــه 
کــه بــرای وطــن بــه جــان خریــد، بــه آســانی او را  دشــواری 
کــه نشــان  برانداختنــد؛ عــارف در ســوگ او ســرود: »ایــن ســر 
حــق پرســتی اســت/امروز رهــــا ز قیــد هســتی اســت/ بــا دیــده 

عبرتــش ببینیــد/کان عاقبــت وطــــن پرســتی اســت«
تعـابیر عامیانه

وضــع  بــه  دادن  اهمیــت  و  مــردم  بــا  همدلــی  و  همراهــی 
در  عــارف  کــه  شــد  باعــث  آن هــــا،  ســامان  بــه  نــا  زندگــی 
عامیانــه  تعابیــر  و  زبــان  عبــارات،  از  ســروده هایش  برخــی 
گشــته ورد زبانــم ولــی چــه ســود کنــد: »نــام تــو   هــم اســتفاده 

ع دوم از  گفتــن حلــوا نمی شــود!« مصــر / شــیرین دهــان بــه 
گرفتــه شــده اســت. تعابیــر رایــج میــان مــردم وام 

آرامــگاه عــارف در نزدیکــی آرامــگاه ابوعلــی سینــــا در همــدان 
کــه همــه عمــر خــود را  اســت؛ شــاعری ملــی و میهن دوســت 
ــد او را  ــه راســتی بای ــرد و ب ک وقــف و صــرف ســرودن از ایــران 
کــه در اواخــــر عمــر  گــر آزادی ایــران دانســت؛ شــاعری  خنیا
ک آمــدم،  کــه پــا ک/  خــود ســرود: »ســتایش مــر آن ایــزد تابنــا

ک« ک رفتــم بــه خــا پــا

نگاهی به زندگی و آثار ابوالقاسم عارف قزوینـی

گر  آزادی خواهی خنیا

ســرمایه گذار ســریال »شــهرزاد«، بــا اشــاره بــه نــگارش 
ح فصــل ۲ و ۳ می گویــد: روش ماتریکســی نوشــتن  طــر
ســریال ها در دنیــا امــری مرســوم اســت و مــا ســریال را 
بــه  می گیریــم،  مــردم  از  کــه  بازخوردهایــی  براســاس 
نــگارش درمــی آوریــم؛ بــر مبنــای ایــن بازخوردهــای 

نغمــه  و  کارگــردان  فتحــی  حســن  اولیــه، 
ســریال  ایــن  فیلمنامــه  نویســنده  ثمینــی 
ح اولیــه فصل هــای دوم و ســوم ســریال  طــر

نوشــته اند. را  »شــهرزاد« 
ذهــن  در  فصل هــا  ایــن  اولیــه  تــم  حتــی   
کــه  اســت  شــده  چیــده  فتحــی  آقــای 
برســاند.  هــم  معاصــر  زمــان  بــه  را  ســریال 

دلیــل  بــه  شــد  گفتــه  کــه  همان طــور  حــال  ایــن  بــا 
بازخوردهــای مردمــی، نمی تــوان فعــا دربــاره محتــوا و 
کــرد؛  تــم فصل هــای دوم و ســوم »شــهرزاد« صحبــت 
ایــن بازخوردهــا  بــه  بــا توجــه  کــه این هــا قطعــا  چــرا 

ممکــن  حتــی  داد:  ادامــه  وی  کــرد.  خواهنــد  تغییــر 
 ۲۷ و   ۲۶ قســمت های  در  »شــهرزاد«  ســریال  اســت 
نتیجــه الزم و مــورد نظــر مــردم را نگیــرد و ایــن ســریال 
در همیــن یــک فصــل بســته شــود؛ بنابرایــن هــدف مــا 

اســت. مــردم  نظــر  بــه  احتــرام  ایــن مجموعــه  در 
 خــدا را شــکر داســتان در ایــن مجموعــه 
گرفتــن اســت  بــه مراتــب در حــال قــوت 
اســت؛  از آن شــده  اســتقبال خوبــی  و 
البتــه از قســمت ۱۶ هــم - همان طــور 
کــه دیدیــد - داســتان وارد جریان هــای 
دیــد  بایــد  و  اســت  شــده  مافیایــی 
یــا  بــرای مــردم جذابیــت دارد  این هــا 
خیــر. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجموعــه بیشــتر 
کــرد: مســایل  در بســتری عاشــقانه روایــت شــده، بیــان 
کــرد و  سیاســی را بایــد بــرای ژانرهــای سیاســی تعریــف 

کــرد.  »شــهرزاد« را نبایــد قربانــی مســایل سیاســی 

ح اولیه فصل های دوم و سوم »شهرزاد« نوشته شده است طر

کاخ جشــنواره بــا حواشــی در نشســت   پنجمیــن روز 
فیلم هــا آغــاز شــد. بــا برپــا نشــدن فــرش قرمــز، فیلــم 
ســاعت  در  و  کــرد  پیــدا  ادامــه  حاتمی کیــا   ابراهیــم 
گران از حضــور »رســوایی 2«  3 بامــداد بــا حیــرت تماشــا
در بخــش مســابقه بــه پایان رســید. نشســت »النتوری« 

کــه آن  کارگردانــش  هــم بــه دلیــل تاخیــر 
 را اشــتباه اعــام ســاعت نشســت عنــوان 
کــرد، بــا تاخیــر آغــاز و بــا اعتــراض برخــی از 

خبرنــگاران همــراه شــد.
در  »چهارشــنبه«،  قرمــز  فــرش  بــرای   
اصلــی  بازیگــر  حســینی  شــهاب  غیــاب 
ایــن فیلــم نــام او در دســت یکــی از عوامــل 

ــه دلیــل مشــکات پیــش  ــه چشــم می خــورد. ب ــم ب فیل
آمــده در پنــج شنبه شــب، تدابیــر ی بــرای پیشــگیری 
بــرای  کــه  بــود؛ به طــوری  از آن حواشــی دیــده شــده 
نمایــش آثــار مســتند و »چهارشــنبه« در بخــش هنــر و 

تجربــه اجــازه ورود بــه بالکــن داده نشــد.
 در روز پنجــم هــم بــه روال پنج شــنبه، بیشــتر وقــت 
بــه ســالن ســپری شــد؛  حاضــران در صف هــای ورود 
ــا اتمــام هــر فیلــم و خــروج از  گران ب به طوری کــه تماشــا
ســالن بــرای تماشــای فیلــم بعــد، بایــد در صــف طوالنــی 

از پیــش بسته شــده حاضــر می شــدند.
 از نــکات فیلم هــای روز پنجــم بــه حضــور 
فیلم هــا  در  خبرنــگار  کتــر  کارا پررنــگ 
فیلم هــای  در  کــرد؛  اشــاره  می تــوان 
از  یکــی   »2 »رســوایی  و  مینــا«  »امــکان 
خبرنــگار  فیلــم،  اصلــی  شــخصیت های 
بــود و در »بادیــگارد« هــم در بخش هایــی 
کامــران نجــف زاده در نقــش خــودش مقابــل دوربیــن 
قبــل  ســال  روال  بــه  فردوســی پور  عــادل  بــود.  رفتــه 
گرفتــن  کــه بــازار  کاخ جشــنواره دارد  حضــور فعالــی در 

عکــس یــادگاری بــا او هــم داغ بــود.

کاخ جشنواره فیلم فجر حاشیه های پنجمین روز 

جشنواره فجر  در سینما ساحل اصفهان

فرهنگ و هنر یک شنبه     18 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 87حاشیه های پنجمین روز کاخ جشنواره فیلم فجر ســـــال دوم                ݡسݒ

  

هــر  و  آنتــن می شــود  راهــی  آخریــن قســمت های ســریال »کیمیــا«  روزهــا  ایــن 
ــخصیت  ــژه ش ــه وی ــریال، ب ــن س ــخصیت های ای ــودش، ش ــگاه خ ــده ای از ن بینن
خــود »کیمیــا« را ارزیابــی می کنــد. اینکــه تــا چــه انــدازه شــخصیت هایی هماننــد 
هــم  دیگــر  ســریال های  در  بارهــا  را  مشابهشــان  شــخصیتی  تیــپ  کــه  کیمیــا 
کــه  دیده ایــم، می تواننــد نمــاد یــک زن قهرمــان ایرانــی باشــند، موضوعــی اســت 
خبرنــگار ســرویس تلویزیــون و رادیــو ایســنا بــا یــک منتقــد آثــار نمایشــی بــه بحــث 
کــه ســاخت ســریال »کیمیــا« بــه عنــوان یــک  گذاشــته اســت. محمدتقــی فهیــم 
ــا  کیمی ــخصیت  ــد، ش ــی می کن ــی تلق ــی مثبت ــه دار را اقدام ــو و دنبال ــریال قصه گ س
کــه در ســه دوره انقــاب، دفــاع  را در ایــن ســریال بــه عنــوان زن قهرمــان ایرانــی 
کــرد:  اظهــار  او  کــرد.  ارزیابــی  می کنــد،  داستان ســازی  حــال  زمــان  و  مقــدس 
کــه هنــوز  کیمیــا، بــه عنــوان یــک زن قهرمــان ایرانــی، معتقــدم  دربــاره شــخصیت 

ــه درســتی  ــد ب کــه بتوان ــم  ــه آن بپردازی ــه تصویــر بکشــیم و ب نتوانســتیم زنــی را ب
کــه در  ــی  از همــه جوانــب و از همــه ابعــاد نماینــده یــک زن ایرانــی باشــد؛ در حال
تاریــخ ایــران، چــه پیــش و چــه پــس از انقــاب و دوران جنــگ، زنــان قهرمــان 
کیمیــا از نظــر رونــد طــی  کــه فعــال و اجتماعــی بودنــد. شــخصیت  زیــادی داریــم 
کــردن دوره هــای مختلــف زندگــی، شــاید بــا آن چیــزی کــه مــد نظر ماســت انطباق 
کــه تــراز زن ایرانــی اســت.  گفــت  داشــته باشــد؛ امــا از لحــاظ شــخصیتی نمی تــوان 
کیمیــا بــه خیلــی از جزییــات توجــه نشــد و مهم تریــن  در پرداخــت بــه شــخصیت 
کنــد  کــه بایــد تجربیــات جوانــی در او رســوب  بخش هــای زندگــی او مثــل دورانــی 
ــراز و  ــر از ف ــه پختگــی برســد، حــذف شــده اســت؛ در دنیــای واقعــی زندگــی پ ــا ب ت
ــه  ــت از ب ــی صحب ــتند. وقت ــتری هس کس ــاح خا ــه اصط ــان ها ب ــت و انس ــرود اس ف
گرفــت  کشــیدن یــک قهرمــان بــه میــان می آیــد، بایــد ایــن نکتــه را در نظــر  تصویــر 
کســی در زندگــی یک دفعــه قهرمــان نمی شــود؛ بارهــا شکســت می خــورد،  کــه 
کــه معتقــد  عصبانــی می شــود، پرخــاش می کنــد و بســیاری مســایل دیگــر. فیهــم 
اســت کیمیــا یــک تیــپ شــخصیتی اســت، افــزود: تیــپ شــخصیتی کیمیــا، همــان 
کــه همیشــه بایــد چــادر ســرش باشــد، جــدی و حــق بــه جانــب باشــد.  آدمــی اســت 
کــه می خواهــد قلــه دماونــد را فتــح کنــد، بایــد بــرای شــروع اول  کــه کســی  در حالــی 
کیمیــا را بیشــتر اطرافیــان  کنــد. اتفاقــات پیرامــون  کوچک تــر شــروع  از چنــد قلــه 
کمــک دیگــران  کیمیــا بــه عنــوان قهرمــان داســتان، نــه تنهــا  او رقــم می زننــد؛ 
کنــد.  حــل  نمی توانــد  هــم  را  خــودش  و مشــکاتش  مســایل  بلکــه  نمی کنــد، 
کــرد: ایــن ســریال  فهیــم در ادامــه ســخنانش بــا اشــاره بــه ســریال »اوشــین« اظهــار 
کــه در آن فئودالیســم بــه مدرنیتــه  نماینــده فــراز و فرودهــای جامعــه ای بــود 
کــه مســایل زندگــی اش را رقــم می زنــد  می رســد و خــود شــخصیت »اوشــین« اســت 
و نــه تنهــا مشــکاتش را حــل می کنــد، بلکــه دســت دیگــران را نیــز می گیــرد و 
کمکشــان می کنــد؛ امــا در ســریال »کیمیــا« ایــن دیگــران هســتند کــه همــه اتفاقــات 
می چرخــد. اتفاقــات  ایــن  وســط  کیمیــا  و  می زننــد  رقــم  را 

نقِش نگار
نــگار«  »نقــش  ســینمایی  فیلــم 
عطشــانی  علــی  ســاخته  ششــمین 
نــگار«  بــود فیلــم »نقــش  قــرار  اســت. 
در ســی و دومیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
دلیــل  بــه  امــا  باشــد،  داشــته  حضــور 
فیلــم  ایــن  آمــده،  بــه وجــود  حواشــی 
فجــر  فیلــم  جشــنواره  از  دوره  ایــن  در 
زنجانــی  بابــک  نکــرد.  پیــدا  حضــور 
ایــن  گــذاری  ســرمایه  نفتــی،  متهــم 
بــر عهــده داشــت؛  را  فیلــم ســینمایی 
او دســتگیری  ماجــرای  از  بعــد   امــا 
گرفتــه و بــه   براســاس حکــم دادســتانی مالکیــت فیلــم از بابــک زنجانــی 
گــذار شــد. محمــود دینــی، مدیــر موسســه یاســین فیلــم و علــی عطشــانی وا

خالصه فیلم »نقش نگار«:
فــرزاد بــدون هماهنگــی پــدرش قصــد ازدواج بــا نــگار را دارد. رضایــت 
ــا  ــد؛ ام ــا می کن ــتگاری محی ــم خواس ــرای مراس ــز را ب ــه چی ــدر هم ــت پ موق

گذشــته نــگار همــه شــرایط را دچــار تغییــر می کنــد و ....
بازیگران:

گوهــر  بهــرام رادان، الهــه حصــاری، آتیــا پســیانی، ســعید چنگیزیــان، 
خیراندیــش، ناصــر ملــک مطیعــی، آیلیــن حســینیان، رضــا ناجــی، شــیوا 

خســرومهر .

محمدتقی فهیم:

معرفی فیلم»کیمیا« نمی تواند نماینده زن ایرانی باشد

یکشنبه 18 بهمن

یکشنبه 19 بهمن

یکشنبه 20 بهمن

یکشنبه 21 بهمن

یکشنبه 22 بهمن

به دنیا آمدن
وارونگی

آب نبات چوبی

خماری
متولد 65

نفس

پل خواب
آخرین بار کی سحر را دیدی

بارکد

دلبری
الک قرمز

ماالریا

آخرین بار کی سحر را دیدی
سیانور
بازار داغ سلفی در حاشیه جشنواره فیلم فجر ماالریا

در قاب تصویر

حرف و نقل
-  کتــاب »ایــران مــا«، هم زمــان بــا ســی و هفتمیــن ســالگرد 
رایزنــی  حمایــت  بــا  فجــر،  دهــه  در  و  اســامی  انقــاب 

فرهنگــی ایــران در روســیه منتشــر شــد.
- بنــا بــر اعــام ســتاد جمــع آوری آرای مردمــی جشــنواره 
کارگردانــی  فیلــم فجــر، پنــج فیلــم »ابــد و یــک روز« بــه 
ســعید روســتایی، »اژدهــا وارد می شــود« بــه کارگردانی مانی 
کارگردانــی محمدحســین  حقیقــی، »ایســتاده در غبــار« بــه 
حاتمی کیــا،  ابراهیــم  ســاخته   »بادیــگارد«  مهدویــان، 
»بارکــد« ســاخته  مصطفــی کیایــی، تــا اینجــای کار بیــش از 

کرده انــد. دیگــر فیلم هــا نظــر مخاطبــان را جلــب 
- آزاد میرزاپــور نوازنــده  تــار اظهــار کــرد: گاهــی بی اخاقی ها 
 کــه نامــش را بیــن خودمــان »حرفه ای گــری« گذاشــته ایم
کاری می کنیــم  شــدت می گیــرد و بــه همیــن دلیــل هــر 

کارها درست از آب درنمی آید.
کــه بــه صــورت تصادفــی روی صحنــه  - بازیگــر ایتالیایــی 
اجــرای زنــده تئاتــر خــود را حلــق آویــز کــرده بــود، دچــار مرگ 

مغــزی شــد.
کــه بــا عنــوان  - ســارا روســتاپور، مجــری برنامــه »گل آمــوز« 
»خالــه ســارا« شــناخته می شــود، گفــت: همــه مــا از کودکــی 
تــا کنــون بــا آمــوزش مســتقیم نمی توانســتیم و نمی توانیم 
ارتبــاط برقــرار کنیــم؛ بــا آمــوزش مســتقیم میــزان یادگیــری 

کمتر اســت.
- نیمــا قلــی زادگان، نویســنده رمــان »ماقــات بــا شــانا« 
می گویــد: ادبیــات مــا بــا فانتــزی و تخیــل عجیــن اســت که 
نمونــه بــزرگ آن آثــاری نظیــر هــزار و یک شــب، شــاهنامه و 
آثــار عطــار اســت؛ امــا دقیقــا مشــخص نیســت چــرا ادبیــات 

امــروز مــا، از ایــن تخیــل دور مانــده اســت.
- پــدرام افشــاری بازیگر فیلم »متولــد 65« از محمدمهدی 
عســگرپور )تهیه کننــده( بــرای اینکــه اجــازه نــداد او را برای 
 فــرار از ســربازی جهــت بــازی در ایــن فیلــم، بازداشــت کننــد

 تشکر کرد.
امــور  و  عمومــی  روابــط  کل  مدیــر  دانشــور  مجتبــی   -
کــودکان و نوجوانــان  کانــون پــرورش فکــری  بین الملــل 
گــوی جهــان در هجدهمیــن جشــنواره  گفــت: 11 قصــه 

می یابنــد. حضــور  کانــون  گویــی  قصــه  بین المللــی 
پــاپ در تشــریح  بهنــام صفــوی، خواننــده موســیقی   -
تازه تریــن فعالیت هــای موســیقایی خــود از انتشــار آلبــوم 
کنســرت در  تــا پایــان ســال و برگــزاری چنــد  تــازه خــود 

داد. شهرســتان خبــر 
- دو چهــره مشــهور هالیــوود و ســینمای جهــان، یعنــی 
هلــن میــرن و ایتــن هــاوک نیــز بــه صــف منتقــدان اســکار 

ــتند. پیوس

سخن روز

 گالب آدینه به تئاتر باز می گردد
ســاالر  غمگیــن  »بیوه هــای  نمایــش  وطــن:  کیمیــای 
گاب  بــا حضــور دوبــاره  جنــگ«، فروردیــن ســال آینــده 
کارگردانــی  آدینــه بــه صحنــه مــی رود. شــهاب حســین پور، 
»بیوه هــای  داشــت.  خواهــد  عهــده  بــر  را  نمایــش  ایــن 
گــروه بازیگــران قبلــی  غمگیــن ســاالر جنــگ«، بــا همــان 
گاب آدینــه، شــیرین بینــا، نــورا هاشــمی، حمیــد  یعنــی 
رحیمــی، محمــد صدیقــی مهــر و حمیــده مســتعانی اجــرا 
 می شــود. همچنیــن محمدامیــر یاراحمــدی )نویســنده(
 جــواد نــوری )مدیــر تولیــد(، حســین اردســتانی )مجــری 
لبــاس(، جــال  نــژاد )طــراح  طــرح(، پریدخــت عابدیــن 
تهرانــی )طــراح صحنــه( و مجیــد فشــخامی )طــراح صــدا( از 

دیگــر عوامــل ایــن نمایــش هســتند.

 علی ضیاء، مجری تحویل سال 
شبکه یک شد

تلویزیــون  مجــری  ضیــاء،  ســیدعلی  وطــن:  کیمیــای 
برنامــه »۱۲ ســاعته« تحویــل ســال ۹۵ در شــبکه یــک را 
کــه آخریــن بــار اجــرای ویــژه  اجــرا می کنــد. ســیدعلی ضیــاء 
ــر عهــده داشــت، قــرار  ــدا در شــبکه یــک را ب برنامــه شــب یل
کنندگــی علــی  ــه تهیــه  اســت برنامــه تحویــل ســال ۹۵ را ب
کنــد. ایــن برنامــه از ســاعت ۱۰ آخریــن  کریمــی اجــرا  کبــر  ا
شــب ســال ۹۴ آغــاز می شــود و تــا ۱۰ صبــح ســال ۹۵ ادامــه 
دارد و در آن از هنرمنــدان و مهمانــان مختلفــی بهــره گرفتــه 
خواهــد شــد. ســیدعلی ضیاء، پیــش از این برنامه »امشــب« 
را در شــبکه یــک اجــرا می کــرد کــه قبــل از اینکه بتواند ســری 
دوم ایــن برنامــه را روی آنتــن شــبکه یــک ببــرد، بــه دلیــل 
ســخنان نامتعارفــی که بعــد از یک بازی فوتبال بیــان کرده 
بــود، مدتــی ممنــوع التصویــر شــد و بعــد از آن تنهــا توانســت 

کنــد. ویــژه برنامــه شــب یلــدا را در ایــن شــبکه اجــرا 

 تجلیل از 25 هنرمند 
در روز انقالب و فرهنگ

هم زمــان بــا 18 بهمــن مــاه روز انقــاب و فرهنــگ، از 25 
هنرمنــد موفــق در دریافــت درجــه یــک هنــری، تجلیــل 
می شــود. در ایــن مراســم از بهــروز دارش، ســعید شــهاپور 
مجسمه ســازی رشــته  در  گروســیان  ملک دادیــار   و 
طبســی نژاد جمال الدیــن  ســید  درودی،  دخــت   ایــران 
محمــد  مردانــه،  حســن  مقبلــی،  حســین زاده  ابراهیــم   
ناصــری پــور و محمدباقــر ضیایــی در رشــته نقاشــی میثــم 
راه پیمــا غامرضــا  حیــدری،  احمــدی  احمــد   ســلطانی، 
امینــی  رضــا  صمــدی،  عبدالصمــد  قــادری،   ســعید 
مصطفی عابدینی، مجتبی شــریفی، عســگر محمدی تبار، 
محمدمهدی فرهنگی در رشته خوشنویسی؛ امیر همایون 
یگانــه، غامحســین ملک عراقــی، ضیــاء الدیــن خطیــر و 
هومــن صــدر در شــاخه عکاســی، پریســا تشــکری و هــادی 

گرافیــک تجلیــل می شــود. عارفــی در رشــته 

اخبار روز

کانون پرورش فکری  با همکاری 
 انجام می شود

برگزاری جشنواره نمایش عروسکی 
در اصفهان

کــودک و نوجــوان  کانــون پــرورش فکــری  کیمیــای وطــن: 
نمایــش  جشــنواره  ویژه برنامــه  دو  اصفهــان،  اســتان 
عروســکی و نمایشــگاه روشــنای آفتــاب را برگــزار می کنــد. 
کــودک و نوجــوان اســتان اصفهــان  ــون پــرورش فکــری  کان
هــر ســاله برنامه هــای فرهنگــی وهنــری مختلفــی را ویــژه 
ــودک و نوجــوان، در مــدارس  ک ــژه، رده ســنی  دهــه فجــر وی
نیــز  امســال  می نمایــد.  برگــزار  اســتان  فرهنگــی  کــز  مرا و 
کانــون برگــزار خواهــد  برنامه هــای مختلفــی از ســوی ایــن 
کــه جشــنواره اســتانی نمایــش عروســکی از جملــه ایــن  شــد 
ــن  ــای 18 و 19 بهم ــنواره، در روزه ــن جش ــت. ای برنامه هاس
ــودکان  ک ــرای  ــون پذی کان ــری  ــی هن ــع فرهنگ ــاه در مجتم م
 و نوجوانــان عاقه منــد خواهــد بــود. همچنیــن از برپایــی

کانــون بــا عنــوان »روشــنای  کــز   10 نمایشــگاه مشــترک مرا
آفتــاب« عــاوه بــر برپایــی غرفه های فرهنگی و هنــری در 55 
مرکــز فرهنگــی هنری اســتان به همین مناســبت خبــر داد. از 
کــز فرهنگــی  دیگــر برنامه هــای کانــون اســت کــه 4 مرکــز از مرا
هنــری در ایــام دهــه فجــر بــا برگــزاری جلســات نقــد و بررســی 
کتــاب و چهــار مرکــز دیگر با برنامه  »شــب شــعر کتابخانه ای« 
میزبــان عاقــه منــدان به حــوزه ی فرهنگ و ادبیــات انقاب 

اســامی خواهنــد بود.

رونمایی از کتاب »در آغوش باران« 
در کرمان

گفــت: از اثــر  کرمــان  کوثــر شــهرداری  مدیــر فرهنگســرای 
تحــت  ســجادیان«  »زهــرا  خانــم  کرمانــی،  جــوان  شــاعر 
عنــوان مجموعــه شــعر »در آغــوش بــاران« رونمایــی شــد. 
حاشــیه کارگاه  در  حسنی ســعدی  رضــا  حجت االســام 
کــه  کتــاب  ایــن  افــزود:  کوثــر  فرهنگ ســرای  شــعر  شــب 
شــامل غزل هــا، چارپاره هــا، مثنوی هــا و دیگــر قالب هــای 
شــعری اســت بــا پشــتوانه مضامیــن زیبــای خــود، می توانــد 
کنــد. وی بــا اشــاره بــه  حــال خوبــی را بــه مخاطــب القــا 
در  کرمــان  شــهرداری  کوثــر  فرهنگســرای  برنامه هــای 
کارگاه هــای مثنوی خوانــی و  گفــت:  زمینــه  شــعر و ادبیــات 
کــه عصرهــای دوشــنبه و بــا حضــور اســتاد  شــاهنامه خوانی 
ســیدمحمد احمدی موســوی و ســایر اســتادان بنــام ادبیــات 
کوثــر برگــزار می شــود، محــل مناســبی بــرای  در فرهنگســرای 
کاســیک  ادبیــات  عاقه منــدان  بهره منــدی  و  یادگیــری 
کرمــان بــا  کوثــر شــهرداری  ایــران اســت. مدیــر فرهنگســرای 
اشــاره بــه تاثیرگــذاری شــعر متعهــد و فاخــر بــر رونــد جریانــات 
کارگاه ادبیــات زندگــی  اجتماعــی در طــول تاریــخ، افــزود: 
کــه دوشــنبه هــر  کارگاه شــب شــعر و نقــد ادبــی  و همچنیــن 
برگــزار  کرمــان  شــهرداری  کوثــر  فرهنگ ســرای  در  هفتــه 
کــه  می شــود، از دیگــر برنامه هــای ایــن فرهنگ سراســت 
گــرد هــم آمــده و بــا  در آن شــهروندان هنرمنــد و هنردوســت 
حضــور »حســین ســبزه صادقی«، شــاعر و مســئول انجمــن 
کارشناســان ادبــی بــه  ادبــی مؤسســه هــوای تــازه و ســایر 
خوانــدن آثــار خــود و نقــد ادبــی می پردازنــد و بــا تکنیک هــای 

ادبــی در شــعر آشــنا می شــوند.

 همایش »قرآن، کتاب انقالب« 
در یزد برگزار شد

ششــمین همایــش بــزرگ جامعــه قرآنی اســتان یزد بــا عنوان 
»قــرآن، کتــاب انقــاب« بــا حضــور مدیــران عامــل موسســات 
ــهر  ــی ش ــاالن قرآن ــاتید، فع ــان، اس ــی، مربی ــای قرآن و خانه ه
یــزد در دفتــر امــام جمعــه یــزد برگزار شــد. آیــت اهلل محمدرضا 
ــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد  ناصــری، نماینــده ول
کاری  در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه شــرف و عظمــت هــر 
مربــوط بــه موضــوع و اصــل آن کار اســت و ارزش یــاد گرفتــن، 
ــرآن  ــود ق ــدازه خ ــه ان ــم ب کری ــرآن  ــردن ق ک ــظ  ــدن و حف خوان
کــرد: چــون قــرآن نیــز موضوعــش مربــوط بــه  اســت، اظهــار 
خــدای متعــال و احــکام الهــی و راه ســعادت بشــر اســت، لــذا 
عظمــت قــرآن هــم بــه عظمــت خــدای متعــال اســت. وی 
ــا هــر چیــزی  ــه انســان ها ب ک ــی  ــار قرآن ــر ایــن معی کیــد ب ــا تأ ب
کــه دوســت دارنــد و بــه عنــوان پیشــوای خــود از آن تبعیــت 
می کننــد بــا همــان پیشــوا نیــز محشــور می شــوند، گفــت: در 
کــه انتخاب هــای انســان ها معنــا و مفهــوم خــود  اینجاســت 
را پیــدا می کنــد. امــام جمعــه یــزد خطــاب بــه جمــع حاضــران 
ــن  ــد و ای ــان را بدانی ــدر خودت ــت: ق گف ــز  ــش نی ــن همای در ای
کتــاب  کــرده تــا بــا  کــه خداونــد بــه شــما عطــا  توفیقــی اســت 
قــرآن آشــنا شــوید، آن را یــاد بگیریــد، بخوانیــد، بفهمیــد، 
کنیــد. وی افــزود: انســان  کنیــد و بــه معانــی آن عمــل  حفــظ 
بایــد ســعی کنــد در کارهــای مذهبــی و دینــی خــود دچــار غرور 

کــه هــدف شــیطان همیــن اســت. نشــود 

اجرای ساالر عقیلی در تلویزیون
برنامــه »ملــت ایــران« بــا حضــور ســاالر عقیلــی و اجــرای زنــده 
کنســرت های اروپــا  کــه تــازه از تــور  ســه قطعــه توســط او 
بــه خبرهایــی دربــاره ممنوع التصویــری  بازگشــته اســت، 
کل پایــان داد. اجــرای دو  ایــن خواننــده در تلویزیــون بــه 
وطنــی  دکلمــه  یــک  و  »وطــن«  و  »خوشه نشــین«  قطعــه 
توســط ســاالر عقیلــی در یــک برنامــه تلویزیونــی نشــانگر ایــن 
کــه تلویزیــون هیــچ ممنوعیتــی بــرای پخــش تصویــر  اســت 
و صــدای عقیلــی تعییــن نکــرده اســت؛ ضمــن اینکــه بــه 
رغــم شــایعه ها، پخــش صــدای عقیلــی در تیتــراژ ســریال 
»معمــای شــاه« نیــز هیــچ زمــان قطــع نشــد. حضــور ســاالر 
عقیلــی در یکــی از شــبکه های ماهــواره ای طــی روزهای اخیر 

حاشــیه هایی را بــرای وی بــه همــراه داشــت.

اخبار کوتاه



کنش دروازبان پرسپولیس   وا
به حضور در خارج

 

سوشــا مکانــی، دروازه بــان تیــم فوتبــال پرســپولیس 
المپیــک  تیــم در هتــل  ایــن  کاروان  بــا  کــه همــراه 
بــا  کــه  کوتــاه  دقایقــی  از  بعــد  بــود،  یافتــه  حضــور 
را  تیــم  ایــن  اردوی  گفت وگــو پرداخــت  بــه  برانکــو 
کــه فعــا مجــوز بــازی بــرای پرســپولیس  کــرد.او  تــرک 
را نــدارد، در هنــگام خــروج بــه شــایعاتی مبنــی بــر
گفــت:  کنــش نشــان داد و  تایلنــد وا  حضــورش در 
این هــا حاشیه ســازی اســت، وگرنــه بــه هیــچ عنــوان 

ــدارد. ــت ن صح

 پرسپولیس بدون  هافبکش 
راهی اصفهان می شود  

  

بــه  نیــوز«  »جــام  ورزشــی  ســرویس  گــزارش  بــه 
برانکــو  پرســپولیس،  رسمی باشــگاه  ســایت  از  نقــل 
خ پوشــان  سر تمریــن  آخریــن  از  پــس  ایوانکوویــچ 
بــرای  را  بازیکــن   19 نــام  شــد،  انجــام  امــروز  کــه 
کــرد  انتخــاب  بــه اصفهــان  همراهــی تیــم در ســفر 
انتخــاب آن هــا  میــان  از  را  بازیکــن   18 فــردا   تــا 

کند.  
محســن  محســن زاده،  علــی  لوبانــوف،  الکســاندر   
مایــکل  ماریــچ،  لــوکا  نورمحمــدی،  بنگــر، علیرضــا 
محمــد  نوراللهــی،  احمــد  حاتمــی،  بابــک  اومانــا، 
عالیشــاه،  امیــد  رضاییــان،  رامیــن  انصــاری، 
کمــال  احمــدزاده،  فرشــاد  مســلمان،  محســن 
کامیابی نیــا، جــری بن ســون، علــی علیپــور، میــاد 
طارمــی،  مهــدی  و  حیدریــه  وحیــد  کمندانــی، 
ناهــار،  صــرف  از  پــس  امــروز  کــه  هســتند  نفراتــی 
خواهنــد  اصفهــان  عــازم  تیــم  کاروان   همــراه 

شد.
گفتنــی اســت، بــا تصمیــم برانکــو، رضــا خالقی فــر   
کشــیدگی پــا شــده بــود، از  کــه در حیــن شــوتزنی دچــار 
گذاشــته  کنــار  لیســت ایــن تیــم در ســفر بــه اصفهــان 

شــد.
و  پرســپولیس  فوتبــال  تیم هــای  برگشــت  دیــدار   
برتــر  لیــگ  از هفتــه نوزدهــم مســابقات  ذوب آهــن 
ــردا یکشــنبه  ــران )جــام خلیــج فــارس(، ف ــال ای فوتب
فوالدشــهر  ورزشــگاه  در  دقیقــه   30 و   14 ســاعت  از 
برگــزار  خورشــیدی  اشــکان  قضــاوت  بــا  اصفهــان 

شــد. خواهــد 

پرسپولیس

من یک ایرانی اصیلم
 در جام جهانی برنده واقعی 

ایران بود، نه آرژانتین

کــه نقــش بســزایی در صعــود  گــه   اشــکان دژا
ایــن  در  داشــت،   2014 جهانــی  جــام  بــه  ایــران 
بــه  را  توانایی  هایــش  دیگــر  بــار  هــم  رقابت  هــا 
برزیــل ایــران در  از ســتاره  های  کشــید و یکــی  خ   ر

 بود .
جــدال  در  بازیکــن  ایــن  هنرنمایی  هــای  اوج   
اشــکان  اذعــان  بــه  گرچــه  بــود؛  آرژانتیــن  بــا 
از  را  فرصــت  ایــن  روز  آن  صربســتانی  داور 
تاریخــی بــرد  یــک  بــه  کــه  گرفــت   ایرانی  هــا 

 برسند.
ــا پیراهــن العربــی در لیــگ  کــه ایــن روزهــا ب گــه   دژا
گفت وگــوی مفصــل  ســتارگان قطــر می درخشــد، در 
ــا ســایت فیفــا حرف  هــای جالــب توجهــی زد  خــود ب

گزیــده ای از آن را می خوانیــد. کــه 

  اتفاقــات بــازی بــا آرژانتیــن مثــل یــک حســرت 

بــر دلــم مانــد
کــه ایــران مقابــل آرژانتیــن چطــور  تمــام دنیــا دیدنــد 
کــرد و نبایــد بازنــده می شــد؛ امــا اتفاقــات بــه  بــازی 
کــه متاســفانه نتیجــه بــرای مــا  شــکلی پیــش رفــت 

نباشــد. 
هیــچ وقــت اتفاقــات آن روز از یــادم نمــی رود و مثــل 
یــک حســرت بــر دلــم می مانــد. داور صــرب در آن 
روز یــک پنالتــی صددرصــد روی مــن را نگرفــت و بــه 
کــه عامــل شکســت ایــران مقابــل  جرئــت می گویــم 

آرژانتیــن بــود.
اشــتباهات  اســیر  هــم  بوســنی  جــام،  آن  در  البتــه 
گــر آن اشــتباهات نبــود، ایــن  داوری شــد و چــه بســا ا

تیــم بــه مرحلــه دوم صعــود می کــرد.
ــه  ــه ب ــم ن ــه داور باختی ــا ب ــد م گفتن ــم  ــا ه ــام دنی  تم

آرژانتیــن.
کردیــم و یــک   مــا در بــازی نیجریــه خــوب بــازی 
گرفتیــم و می توانســتیم جلــوی  مســاوی ارزشــمند 
اشــتباهات  ولــی  باشــیم؛  برنــده  حتــی  آرژانتیــن 
گاهــی بــه نفــع ماســت و  داوری همیشــه هســت و 

بــه ضررمــان.  گاهــی 
کــه  زدم  ســر  ضربــه  یــک  مــن  مســابقه  آن  در 
مهــار  را  آن  آرژانتیــن چطــور  نمی دانــم دروازه بــان 
و  بــود  آرژانتیــن  از  بیشــتر  مــا  موقعیت  هــای  کــرد. 
برنــده  کــه  باشــم  داشــته  را  ادعــا  ایــن  می توانــم 

آرژانتینی  هــا.  نــه  بودیــم  مــا  بــازی  آن  واقعــی 

  روز خوب ایران نبود
در بــازی بوســنی، روز خوبمــان نبــود و متاســفانه 

شکســت خوردیــم و حــذف شــدیم.
گــر تــوپ  گل را نمــی زد و ا گــر ادیــن ژکــو آن   ا
گل می شــد، شــاید  مســعود شــجاعی در نیمــه اول 
کامــل تغییــر می کــرد؛ امــا هــر چــه  سرنوشــت بــه طــور 
بــود آن تورنمنــت تجربــه بزرگــی بــرای مــن و ســایر 

بازیکنــان ایــران بــود .
در  عملکردمــان  از  هــم  ایــران  مــردم  نظــرم،  بــه   
مــا  باخــت  بــا  حتــی  کــه  بودنــد  راضــی  جــام  ایــن 
 بــه آرژانتیــن هــم بــه خیابان  هــا ریختنــد و شــادی

کردند.  

 من یک ایرانی اصیلم
دلیــل  ایــران  ملــی  تیــم  پیشــنهاد  قبــول  بــرای 
هــر  و  نداشــت  وجــود  بودنــم  ایرانــی  جــز  خاصــی 
کشــورش بــازی  ایرانــی دوســت دارد بــرای تیــم ملــی 

کند.  
اصیــل  ایرانــی  یــک  را  خــودم  مــن  کــه  آن جــا  از   
کشــورم  می دانــم، ایــن افتخــار نصیبــم شــد تــا بــرای 

کنــم و بــا رقبــا بجنگــم.  بــازی 
کارلــوس  گرچــه اعتــراف می کنــم  درایــن  پروســه 
طــور  همیــن  مهمی داشــت؛  نقــش  کــی روش 
کادر فنــی. جــواد نکونــام همبــازی فعلــی  اعضــای 

مهمی داشــت.  نقــش  هــم  العربــی  در  ام 
او چندیــن و چنــد بــار بــا خــودم و همیــن طــور پــدرم 
حــرف زد. اولیــن بــار مــن و جــواد همــراه بــا هــم بــه 
ایــران آمدیــم. او از آن روز همیشــه از مــن حمایــت 
کــرد و می توانــم بگویــم یکــی از بهتریــن دوســتانم 

بــوده اســت.
کــه  کنــم   همیــن جــا بایــد از مــردم ایــران هــم تشــکر 
کرده انــد.  پشــت ســر مــن بودنــد و همیشــه حمایتــم 
کنــار  آن هــا همیشــه بــا قلــب و بــا تمــام وجودشــان در 

تیــم ملــی بوده انــد.

حاضــر  روســیه  در  پوســت انداخته  ایــران    

بــود خواهــد 
داریــم  پوســت انداخته  و  تیمی جــوان  االن  مــا 
هماهنــگ  و  تیمــی  یکدســت  بــه  رفته رفتــه  کــه 
گــر حمایت  هــای  تبدیــل می شــود و شــک نــدارم ا
می توانــد  دوبــاره  تیــم  ایــن  شــود،  انجــام  الزم 
بزنــد  رقــم  ایرانی  هــا  بــرای  را  خوشــی  لحظــات 
جهانــی  جــام  در  آســیا  نماینــدگان  از  یکــی   و 

2018 باشد.
بــار  دومیــن  بــرای  دارم  دوســت  خیلــی  هــم  مــن   
پیراهــن  بــا  را  تورنمنتــی  چنیــن  در  حضــور  طعــم 
ایــران بچشــم و در ایــن راه از هیــچ تاشــی دریــغ 

کــرد. نخواهــم 

دژاگه

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از تســنیم، علــی  گــزارش  بــه 
ــال  ــی فوتس ــم مل ــه تی ــم بدرق ــیه مراس ــیان در حاش کفاش
کشــورمان بــرای حضــور در رقابت هــای قهرمانــی آســیا 
دربــاره اینکــه آیــا بــرای حضــور در انتخابــات فدراســیون 
ورزش  وزیــر  گــر  ا و  نــه  یــا  می شــود  کاندیــدا  فوتبــال 
کاندیــدا  گفــت:  بخواهــد در انتخابــات شــرکت نمی کنــد، 
گــر  می شــوم و برنامه هایــم را نیــز اعــام می کنــم؛ البتــه ا
وزیــر ورزش نخواهــد، در انتخابــات شــرکت نمی کنــم.
فدراســیون  در  سرپرســتی  بحــث  اینکــه  دربــاره  وی 
گفــت:  فوتبــال پــس از پایــان دوره ریاســتش چیســت، 
در  سرپرســتی  بحــث  بــر  مبنــی  چیــزی  اساســنامه،  در 

نــدارد. وجــود  فوتبــال  فدراســیون 
ایــن  بــه  کنــش  وا در  فوتبــال  فدراســیون  رییــس 
کــه وزارت ورزش و جوانــان خواســتار انتخــاب  مســئله 
ــا  ــر مانــدن او ت سرپرســت شــده اســت و هیئــت رییســه ب
کیــد دارد و ریشــه ایــن اختــاف چیســت،  انتخابــات تا
کــرد: اختافــی نیســت و همــه بــا هــم دوســت  تصریــح 

 هستیم.
نــروژ   - ایــران  دوســتانه  بــازی  لغــو  دربــاره  کفاشــیان 
از اول هــم  بــازی  ایــن  بــرای برگــزاری  اظهــار داشــت: 
کــرات هنــوز ادامــه  البتــه مذا موافقــت نکــرده بودیــم؛ 
دارد. مکاتبــات الزم بــرای برگــزاری بــازی دوســتانه بــا 
کادر فنــی تیــم ملــی  گرفتــه اســت و  مقدونیــه صــورت 
ــه همــراه بچه هــای بخــش بین الملــل فدراســیون نیــز  ب
در تــاش هســتند تــا بازی هــای دوســتانه را هماهنــگ 

کننــد.
اینکــه  درخصــوص  فوتبــال  فدراســیون  رییــس 
فدراســیون فوتبــال عربســتان بــه دلیــل مصاحبه هایــی 
علیــه  ایــران  فوتبــال  مســئوالن  از  برخــی  توســط  کــه 
اســت کــرده  شــکایت   AFC بــه  شــده  انجــام   آن هــا 

کســی علیــه ایــران  گــر  اظهــار داشــت: مــا نیــز متقابــا ا
AFC شــکایت می کنیــم. مصوبــه  بــه  کنــد،  مصاحبــه 
ســازش  و  تعامــل  گــر  ا کــه  اســت  ایــن   AFC اخیــر 
تــا  عربســتان  و  ایــران  فوتبــال  فدراســیون های   بیــن 
۲۵ اســفند انجــام نشــود، بازی هــای نماینــدگان دو تیــم 

در زمیــن بی طــرف انجــام خواهــد شــد.

وی دربــاره اظهارنظــر برخــی از مدیــران باشــگاه هایی 
آســیا  قهرمانــان   لیــگ  در  ایــران  فوتبــال  نماینــده  کــه 
کفاشــیان  هســتند، مبنــی بــر اینکــه فدراســیون فوتبــال و 
عربســتان  فوتبــال  فدراســیون  بــا  مناقشــه  در  بایــد 
گفــت: مــن بــه آذری و ســایر  قوی تــر عمــل می کردنــد، 
عضــو  کــه  اســدی  دادم.  توضیــح  باشــگاه ها  مدیــران 
کمیتــه مســابقات اســت، بــه خوبــی از مواضع فدراســیون 
کنیــد  کــرد؛ امــا بــه ایــن نکتــه توجــه  فوتبــال ایــران دفــاع 
کمیتــه مســابقات AFC یــک رای داریــم  و ۱۶  کــه مــا در 
کــه ۱۶ رای دارنــد و در بــاره ایــن  عضــو دیگــر نیــز هســتند 

می کننــد. تصمیم گیــری  ع  موضــو

کــی روش داشــت  کــه بــا  کفاشــیان در خصــوص نشســتی 
موضوعــات  درخصــوص  بــود؛  خوبــی  نشســت  گفــت: 
همچنیــن  نشســت  ایــن  در  شــد؛  صحبــت  مختلــف 
و  شــد  صحبــت  کــی روش  مطالبــات  درخصــوص 
کــی روش هــم لیســتی از امکانــات مدنظــر خــود را بــه مــا 

داد. ارایــه 
آیــا  اینکــه  درخصــوص  فوتبــال  فدراســیون  رییــس 
زمیــن  وضعیــت  جملــه  از  کــی روش  مدنظــر  امکانــات 
کــرده  پیــدا  بهبــود  ملــی  تیم هــای  کمــپ  چمــن 
کــی روش دو مــاه نبــود و مــا در ایــن دو  گفــت:  اســت، 
تــاش  تمــام  مــا  کنیــم.  معجــزه  نمی توانیــم  کــه  مــاه 
کــی روش  مدنظــر  امکانــات  تــا  می کنیــم  را  خــود 
جســمانی  وضعیــت  درخصــوص  کنیــم.  فراهــم  را 
بهتــر او  و  شــده  رفــع  خطــر  کــه  بگویــم  بایــد  نیــز   وی 

 است.
ــزاری  ــکا تقاضــای برگ ــت آمری ــا دول ــاره اینکــه آی وی در ب
ملــی  تیم هــای  بیــن  تدارکاتــی  و  دوســتانه  دیــدار 
کــرد:  تصریــح  اســت،  کــرده  ایــران  و  آمریــکا  فوتبــال 
مــن در زمینــه درخواســت دولــت  آمریــکا بــرای برگــزاری 
ایــران و   بیــن تیم هــای ملــی فوتبــال  دیــدار تدارکاتــی 
هســتند  شــرکت هایی  امــا  نشــنیده ام؛  چیــزی  آمریــکا 
تیــم  هــواداران  گســترده  اســتقبال  بــه  توجــه  بــا  کــه 
ملــی فوتبــال ایــران، خیلــی دوســت دارنــد بازی هــای 
 ســه جانبه ای بــا حضــور تیــم  ملــی ایــران در آمریــکا برگــزار 

شود.

کفاشیان:

گر وزیر بخواهد    کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال می شوم، ا

کیمیــای وطــن: چهاردهمیــن دوره رقابت  هــای جانبــازان 
ــر، وارد  ــا ویلچـ ــر بســکتبال ب کشــور در لیــگ برت ومعلولیــن 
ــان  ــر اصفه ــا ویلچـ ــکتبال ب ــم بس ــد. تی ــی آف ش ــه پل مرحل
کســب پیروزی  هــای بســیار ارزشــمند  بــا   B گــروه  کــه در 

گرفتــه بــود، در  گــروه قــرار  در صــدر جــدول ایــن 
اولیــن بــازی رفــت خــود مقابــل تیــم شــهرداری 
کــه  گرفــت  قــرار   ،A گــرو  چهــارم  تیــم  ک،  ارا
موفــق شــد بــا حســاب 72 بــر 62 ایــن تیــم  را 
گشــت  ک شکســت دهــد. بــازی بــر  در شــهر  ارا
ک و مخابــرات اصفهــان،  دو تیــم شــهرداری ارا
ســالن  در  جــاری  بهمن مــاه   30 جمعــه  روز  در 

شــهدای مخابــرات اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. بازیکنــان 

تیــم مخابــرات اصفهــان: ســیدجال حســینی )کاپیتــان(، 
کاوه،  مهــدی  خان محمــدی،  مهــدی  خلیلــی،  قاســم 
کریمــی، ســیدمهران  کــری، محمــد رفیعــی، علــی  دانیــال ذا
صالــح  اســدزاده،  رضــا  بیگدلــی،  محســن  حســنی، 
وحیــد  بــگ زاده،  ایمــان  دانشــمند، 
ــا  ــر، محمدرض ــاد عزیزی مه ــی، می حاتم
سرپرســتی  کردنــد.  بــازی  طوفانی پــور 

تیــم: رضــا ســعادت 
مربی: مازیار عظیمی

  کمــک مربیــان: ساســان رحمانــی و امیــر 
طهمورث پــور 
مسئول تدارکات: علی امیریان

درمرحله پلی آف چهاردهمین دوره رقابت  های لیگ برتربسکتبال با ویلچرکشور:
گام اول را محکم برداشت!   مخابرات اصفهان، 

کام    گــزارش خبرگــزاری فوتبــال ایــران پــارس فوتبــال دات  بــه 
هافبــک آرژانتینــی ســال 2010 بــا 24 میلیــون یــورو از لیورپــول 
تیــم  ایــن  در  حضــورش  دوران  در  و  پیوســت  بارســلونا   بــه 
 13 جــام بــه همــراه آبــی اناری  هــا بــه دســت آورده اســت؛ ولــی 

حــال عنــوان کــرد کــه قصــد نــدارد فوتبالش را 
در ایــن باشــگاه بــه پایــان برســاند و تــا وقتــی 

کنــد، در ایــن تیــم می مانــد. بدنــش یــاری 
باشــگاه  در  نمی کنــم  »فکــر  گفــت:  او 
کــه به  بازنشســته شــوم. زمانــی خواهــد رســید 
خاطــر ســنم دیگــر نمی توانــم بــا معیارهــای 
از  کنــم؛  مخصوصــا  پیــدا  تطابــق  بارســلونا 

کار ســاده  لحــاظ فیزیکــی. 60 یــا 70 بــازی در طــول یــک فصــل 

کــه هماهنگــی  کنــم  بــازی  باشــگاهی  در  بایــد  نیســت.  ای 
بیشــتری بــا شــرایط مــن داشــته باشــد؛ ولــی تمــام تاشــم را 

کــه تــا آخریــن حــد ممکــن در بارســا بمانــم.«  کــرد  خواهــم 
ماســکرانو دربــاره احتمــال بازگشــت بــه ریورپاتــه گفــت: »البتــه 
آرژانتیــن  احتمــال وجــود دارد. فوتبــال  ایــن  کــه 
لحــاظ  از  بایــد  کــه  و می دانــم  را دنبــال می کنــم 
فیزیکــی در ســطح خوبــی باشــم. تعــداد بازی هــا 
کمتــر اســت و ایــن یــک نکتــه  از اســپانیا خیلــی 
همیشــه  بازگشــت  مــن  ذهــن  در  اســت.  مثبــت 
گــر آمــاده نباشــم بــه خــودم اجــازه  ح اســت. ا مطــر
آمــاده  کــه  می دانــم  داد.  نخواهــم   بازگشــت 

هستم یا نه.«

ماسکرانو:
 بارسا آخرین تیمم نخواهد بود

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!یکشنبه  18 بهمن ماه 139۴
در جام جهانی برنده واقعی یران بود نه آرژانتین ـــمـــاره 87  ســـــال دوم      ݡسݒ

ح  ــر ــث مط ــی از مباح ــتقال، یک ــگاه اس ــره باش ــت مدی ــه هیئ ــن جلس در آخری
ــود. ــارت اداری ایــن باشــگاه ب ــر چ شــده، بحــث تغیی

 در تاریــخ ۱۴ دی در جلســه ای کــه هیئــت مدیره اســتقال با محمــود گودرزی 
کــه چــارت باشــگاه اســتقال  کــرد  کیــد  کــرد، وزیــر ورزش تا وزیــر ورزش برگــزار 

کنــد و بحــث معاونــت جــای خــود را بــه کمیتــه بدهــد. بایــد تغییــر 
ــب  ــد را در قال ــارت جدی ــگاه، چ ــره باش ــت مدی ــای هیئ ــتا اعض ــن راس  در همی
ورزشــی،  اقتصــادی،  کمیته  هــای  کرده انــد.  تعریــف  مختلــف  کمیته  هــای 
فرهنــگ و رســانه، حقــوق و روابــط بیــن الملــل از جملــه موضوعاتــی اســت 
ــر ــن تغیی ــیدند. مهم تری ــق رس ــه تواف ــاره آن ب ــگاه در ب ــره باش ــت مدی ــه هیئ  ک
ــه  کــه قــرار شــده تبدیــل ب  حــذف معــاون ورزشــی در باشــگاه اســتقال اســت 
کمیتــه ورزشــی شــود و تمــام فعالیــت تیم  هــا زیــر نظــر ایــن کمیتــه خواهــد بــود.
ــه چــارت اســتقال اضافــه  کمیته  هــای دیگــری هــم ب البتــه شــاید در آینــده، 
ــی  ــا بخش ــره دارد. تنه ــت مدی ــای هیئ ــر اعض ــه نظ ــتگی ب ــن بس ــا ای ــود؛ ام ش
ــی اســت. البتــه ایــن  کمیتــه نخواهــد بــود بخــش اداری و مال کــه در باشــگاه 
ــار  ــر در اختی ــاون وزی ــره از طریــق نصــراهلل ســجادی، مع تصمیــم هیئــت مدی
کــه رییــس مجمــع باشــگاه  گــودرزی قــرار داده می شــود و در صــورت تاییــد وی 

اســتقال اســت، ایــن چــارت در باشــگاه اجرایــی می شــود.

 هیئت مدیره باشگاه استقالل 
کردند چارت جدید را مشخص 

کیمیای وطن:
کشــور، تیــم پدافنــد  در ادامــه مســابقات بســکتبال لیــگ دســته یــک 
قــوی  کادرفنــی  و  خوش تکنیــک  بازیکنــان  لطــف  بــه  اصفهــان  رعــد 
گــران قیمــت خــود را تــداوم بخشــیده وهمچنــان در صــدر  پیروزی  هــای 

گرفتــه اســت . جــدول بازی  هــا قــرار 
 16 گذشــته  جمعــه  روز  اصفهــان،  رعــد  پدافنــد  بســکتبال  تیــم 
کــه در ایــن دیــدار  کرمــان بــود  بهمن مــاه، میزبــان تیــم صنعــت مــس 
ســردار  امیــر  حضــور  در  شــمس  حمیــد  گردان  شــا حســاس،  بســیار 
و  اصفهــان  هوایــی  پدافنــد  منطقــه  فرمانــده  جــوکار،  ابــاذر  ســرتیپ 
ــد  ــه پدافن ــی منطق ــین فرمانده ــی، جانش ــل توکل ــر ابولفض ــرهنگ دکت س
کردنــد کاری  پدافنــد،  رعــد  ورزشــی  فرهنگــی  باشــگاه  عامــل   و مدیــر 

کارستان!  
دیــدار  ایــن  در  پیــروزی  بــرای  رعــد،  پدافنــد  باانگیــزه  بازیکنــان 

داشــت،  قــرار  مربــی  کار  دســتور  در  چــه  هــر  صدرنشــینی،  حفــظ  و 
اجــرا درآوردنــد و حمایــت  یکپارچــه هــواداران متعصــب  بــه  موبه مــو 
بــازی  یــک  ارایــه  بــا  را  اصفهــان  بســکتبال  دوســتدار  گران  تماشــا و 
تیــم صنعــت مــس  بــا نتیجــه 61بــه 52  و  ج نهادنــد  ار زیبــا  خــوب و 
بدرقــه شکســت  بــا  اســت،  مدعــی  تیم  هــای  از  یکــی  کــه  را   کرمــان 

کردند.  
کی، علــی مــداح ، مهــدی افخمــی ،   در ایــن دیــدار خانگــی قاســم ســا
کارســاز، رســول ســلطانیان، حســین زارعــی،  امیــن امیــر آقاجــان، جمــال 
کبــری، حســین  فرشــاد فیضــی، آرام شــجاعی، ســجاد محمــدی، امیــر ا
کردنــد. مدیــر  کجایــی و صــادق جانــداری بــازی  کیــوان  محمــد زاده، 
فنــی تیــم مهــدی امیــر آقاجــان، ســرمربی حمیــد شــمس، مربــی جمــال 
تــدارکات  و  پــور  اســفندیار  ســینا  آنالیــزور  دهقــان،  ســلمان  و  صیفــی 

ســیدمجید حســینی بودنــد. 

کشور: در رقابت  های بسکتبال لیگ دسته یک 

 پدافند رعد اصفهان بر نوار پیروزی

تصویر ورزشی امروز

شکست کلیولند در NBA با 
شوت ثانیه آخری

برگزاری اولین جشنواره 
فرهنگی ورزشی حرکت و برکت و 

هفتمین المپیاد ورزش روستایی 
و بازی  های بومی محلی استان

و  حرکــت  فرهنگی ورزشــی  اســتانی  جشــنواره  اولیــن 
برکــت و هفتمیــن المپیــاد ورزش روســتایی و بازی  هــای 
بــا  بانــوان،  بخــش  در  اصفهــان  اســتان  بومی محلــی 
در  تابعــه  شهرســتان  از  ورزشــکار   ۳۵۰ از  بیــش  حضــور 
روســتای ازان از بخــش میمــه شهرســتان شاهین شــهر و 
ــزار شــد؛ در قســمت مســابقات و در رشــته  های  میمــه  برگ

مختلــف نتایــج زیــر بــه دســت آمــد:
کاشــان  کشــی تیم  هــای   در رقابت  هــای زیبــای طنــاب 

ــدند. ــوم ش ــا س ــان اول ت ــه و اصفه مبارک
 در رشــته دال پــان اصفهــان، شــهرضا و لنجــان رتبه  های 

کســب نمودند.  اول تا ســوم را 
در رشــته مهیــج لــی لــی فاطمــه رجایــی از لنجــان اول، 
زهــرا براهیمــی از نجــف آبــاد دوم و مینــا ایــزدی از شــهرضا 
و معصومــه عــرب از چــادگان بــه طــور مشــترک ســوم شــدند 
رتبه  هــای  گونــی   بــا  دویــدن  جــذاب  رقابت هــای  در  و 
ــا ســوم بــه خانم  هــا اســما عبیــاوی از مبارکــه ، زهــرا  اول ت
شــهرضا  از  کانلــو  رضا شــقایق  و  چــادگان  از  اســماعیلی 
اول  مقــام  چــادگان  بومی محلــی  بازی  هــای  در  رســید. 
ســوم  مشــترکا  ســمیرم  و  لنجــان  و  دوم  مقــام  خوانســار 
ســنتی،  نــان  پخــت  در  جشــنواره  قســمت  در  و  شــدند 
پخــت غــذا و ارایــه صنایــع دســتی شهرســتان روســتای 
ازان بخــش میمــه شهرســتان شاهین شــهر مقــام اول و 
کردنــد و تیم هــای آران و  کســب  نجف آبــاد مقــام دوم را 

کســب نمودنــد.  بیــدگل و فاورجــان ســوم مشــترک را 
فعــاالن  توســط  نمایشــی  اســت غرفه  هــای  شــایان ذکــر 
بازی هــای  هیئت  هــای  و   ازان  روســتای  فرهنگــی 
صحــن  در  شهرســتانی  روســتایی  ورزش  و  بومی محلــی 
مقــدس امامــزاده ســیده صالحــه خاتــون ازان برپــا شــد. 
مراســم افتتاحیــه نیــز در صحــن مبــارک امامــزاده  با حضور 
دکتر ســلطان حســینی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان 
اســتان و ســایر مســئوالن محتــرم  اســتانی و شهرســتانی و 
برگــزاری مراســمی  شــاد و متنــوع بــا حضــور جمــع زیــادی از 

اهالــی شهرســتان و ورزشــکاران برگــزار شــد. 



گردشگری معرفی مکان 

 شهر فراموش شده 
گردشگران در انتظار 

ناییــن از شــهرهای ایــران باســتان و 
سرویس  گردشگری 

آذین عطریان
پنج گانــه  والیت هــای  از  یکــی 
اســتان )کــوره( فــارس، پایتخــت هخامنشــیان بــوده 
گســترش اســام مــردم ناییــن بــه ایــن  اســت. در زمــان 
گرویدنــد. در قــرن پنجــم هجــری ناییــن ماننــد  آییــن 
دیگــر شــهرهای اســتان اصفهــان مــورد توجــه قرارگرفت 
)الجایتــو(  خدابنــده  محمــد  ســلطان  حکومــت  در  و 
مســجد  همچــون  باارزشــی  آثــار  خــان،  غــازان 
فمنــاره  ســیدعلی  ســلطان  امامــزاده  باباعبــداهلل، 
شــد. ســاخته  شــهر  ایــن  در  ناییــن  جامــع   مســجد 

 در دوره صفویان شهر نایین رونق فراوانی یافت. 
گردشــگری  ــر و جاذبــه تاریخــی و  ناییــن بیــش از 50 اث
کویــری و بــا آب و هوایی  کــه شــهری  دارد و از آن جایــی 
همچــون   محصوالتــی  می شــود،  محســوب  خشــک 
گیاهــی و لبنیــات  کتیــرا، داروهــای  زعفــران، پســته و 
مســافران  بــرای  ســوغات  بهتریــن  می توانــد  محلــی 
ایــن شهرســتان باشــد.  عــاوه بــر آن صنایــع دســتی 
و  گلیــم  کربــاس،  عبــا،  دســتباف،  فــرش  همچــون 
ــه  ــفر ب ــاورد از س ــن ره ــد بهتری ــن، می توان ــای نایی خرم

ناییــن باشــد.
ناریــن قلعــه یــا نارنــج قلعــه، بــه عنــوان قدیمی تریــن 
بنــای شــناخته شــده در بافــت تاریخــی شــهر ناییــن 
 . می باشــد  اســام  از  قبــل  پارتیــان  دوره  بــه  متعلــق 
ایــن بنــای تاریخــی درســت در مرکــز بافــت تاریخــی 
کهنــدژ  یــا  دژ  عنــوان  بــه  کــه  دارد  قــرار  ناییــن  شــهر 
و  توســعه  آن،  اطــراف  در  شــهر  بعــدی  دوره هــای  در 
گســترش یافتــه اســت. ایــن بنــا بــه صــورت چنــد ضلعــی 
گوشــه اضــاع آن قــرار دارد.  ج در  کــه چندیــن بــر اســت 
بنــای  اســت.  بــوده  خشــت  بنــا  ایــن  اصلــی  مصالــح 
تاریخــی ناریــن قلعــه، در چهــارم آبــان مــاه ســال 65  در 

فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .
گفتــن از ناییــن بــدون اشــاره بــه مســجد آدینــه  ســخن 
کاری ناتمــام اســت. اصــل بنــای تاریخــی  ایــن شــهر 
از  تاریخــی  متــون  براســاس  ناییــن  آدینــه  مســجد 
بنابــه  شــده  نوشــته  آن  در  کــه  مراة البلــدان  جملــه 
و  شــده  ســاخته  امــوی  العزیــز  دســتورعمرابن عبد 
مصالــح  ع  نــو ســاختمان،  ح  طــر و  ع  نــو همچنیــن 
اولیــه و ... متعلــق بــه قــرون دوم تاچهــارم هجــری 
مســجد  تاریخــی  بنــای  ویژگی هــای  از  می باشــد. 
کــرد:  اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان  ناییــن  جامــع 
گچ بری هــای بســیار زیبــای قســمت محــراب، شــامل 
کوفــی  گیاهــی و هندســی بســیار زیبــا و خطــوط  نقــوش 
کــه قســمت محــراب و بــاالی محــراب وســه  مشــجری 
بســیار  می شــود.منبر  شــامل  را  آن  روبــه روی  ســتون 
تکنیــک  از  آن  در  کــه  کتیبــه ای  بــا  نفیــس  و  زیبــا 
و  اســتفاده  زبانــه«  و  »کام  گره چینــی  و  منبــت کاری 
گیاهــی و هندســی  تمامی قســمت های آن بــا نقــوش 

اســت. شــده  تزییــن 
کــه  کنده کاری هــا   شبســتان زیرزمینــی یــا ســرداب بــا 
ــود و  ــوب می ش ــجد محس ــاری مس ــای معم از زیبایی ه
َکنــد، اســتفاده از  دارای ویژگی هایــی از جملــه معمــاری 
ســنگ های شــفاف مرمــر جهــت انتقــال نــور بــه داخــل 
و  ســال  ســرد  فصــول  در  آن  بــودن  گــرم  و  زیرزمیــن 

ــت. ــال اس ــرم س گ ــول  ــودن آن در فص ــک ب خن

کل میراث فرهنگی اصفهان  مدیر 

کیفیت ارایه خدمات  بهبود 
گردشگران نوروزی به 

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گفــت: در حــال حاضــر بالغ  گردشــگری اســتان اصفهــان 
بــر ۲۵ هتــل و ۱۰ مهمان پذیــر در دســت ســاخت داریــم؛ 
بهره بــرداری بــه  نطنــز  هتــل  امســال  پایــان  تــا   امــا 

 می رسد.
فریــدون الهیــاری پیرامــون برنامه هــای ســتاد نــوروزی 
داشــت:  اظهــار  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  
در  داخلــی  گردشــگری  ورود  میــزان  آمــاری،  نظــر  از 
ــا  ــاد اســت و م ــه اصفهــان بســیار زی ــوروزی ب روزهــای ن
ــم؛ بلکــه در ســتاد  ــر افزایــش ایــن آمــار نداری اصــراری ب
ــه  ــگری ب گردش ــی و  ــراث فرهنگ ــه می کمیت ــوروز 95 و  ن
گردشــگران  کیفیــت ارایــه خدمــات بــه  دنبــال ارتقــای 

داخلــی هســتیم.
ســاخت  و  گردشــگری  زیرســاخت های  دربــاره  وی 
گفــت: در حــال حاضــر بالــغ بــر 25  هتــل در اصفهــان 
داریــم؛  ســاخت  دســت  در  مهمان پذیــر   10 و  هتــل 
بهره بــرداری بــه  نطنــز  هتــل  امســال  پایــان  تــا   امــا 

 می رسد.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــات  ــه عملی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــگری اس گردش
حــال  در  اصفهــان  در  نیــز  ســتاره   5 هتــل   2 اجرایــی 
کــرد: تســهیات ایــن 2 هتــل  انجــام اســت، تصریــح 
گــر تســهیات آن فراهــم  ا در حــال پیگیــری اســت و 
بهره بــرداری  بــه  هتــل   2 ایــن  آینــده  ســال   شــود، 

می رسد.
هتلــداران  اتحادیه هــای  تلفیــق  پیرامــون  وی 
گفــت: نــه مــا  گردشــگری  مهمان پذیــران و تاسیســات 
و نــه هتلــداران و مهمان پذیــران موافــق ایــن تلفیــق 
نیســتیم و در حــال حاضــر سیســتم جدیــدی در حــال 
کاری  شــکل گیری اســت؛ عمــا تلفیــق ایــن اتحادیه هــا 

بیهــوده اســت. منبــع: تســنیم

گردشگری

رییس دانشگاه اصفهان:
آماده همکاری در راستای 

توسعه مبانی انسانی در صنعت 
گردشگری هستیم

رییــس دانشــگاه اصفهــان از آمادگــی ایــن دانشــگاه 
بــرای ارایــه هــر گونــه همــکاری جهــت توســعه کمــی  و 
گردشــگری در راســتای توســعه منابــع  کیفــی آمــوزش 

انســانی ایــن صنعــت در اســتان خبــر داد.
روابــط  از  نقــل  بــه  و  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کل میــراث فرهنگــی اســتان، هوشــنگ  عمومــی اداره 
ــداری  ــت هتل ــه دوره مدیری ــن اختتامی ــی در آیی طالب
کــرد: آمــوزش  کیــد  اصفهــان بــا اعــام ایــن مطلــب تا
یکــی از ارکان اصلــی توســعه جوامــع بــه شــمار مــی رود 
گردشــگری  کــه توســعه صنعت  و ایــن در حالــی اســت 

ــر اســت. ــر اســاس آمــوزش امکان پذی ــز ب نی
گردشــگری  وی بــا اشــاره بــه رشــد روز افــزون صنعــت 
گردشــگران بــه ایــران در دولــت یازدهــم، ابــراز  و ورود 
اســامی جمهــوری  دولتمــردان  همــت  بــا   داشــت: 
و  گردشــگران  گســترده  ورود  شــاهد  اینــک  هــم 
احیــای ایــن صنعــت در ایــران هســتیم؛ بنابــر ایــن 
کیفــی ایــن صنعــت در  ــزوم توســعه  در حــال حاضــر ل
کمــی  آن بیــش از هــر زمــان دیگــر احســاس  کنــار رشــد 

می شــود.
رییــس دانشــگاه اصفهــان در ادامــه ســخنانش بــا 
گردشــگری در دنیــای  اشــاره بــه رقابتــی بــودن بــازار 
کــرد: بی شــک بــرای رونــق بخشــیدن  کیــد  امــروز تا
ــاخت های  ــر س ــعه زی ــه توس ــاز ب ــت، نی ــن صنع ــه ای ب
منابــع  توســعه  زمینــه  در  ویــژه  بــه  صنعــت،  ایــن 
ایــن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و  داریــم  انســانی 
دانشــگاه در اوایــل دهــه هشــتاد تــاش فراوانــی را 
در راســتای توســعه علمی ایــن صنعــت در اصفهــان 
بــه انجــام رســانید؛ متاســفانه ایــن حرکــت علمــی و 
ارزشــمند در ســال های بعــد متوقــف شــد و در ایــن 
گردشــگری اســتان  زمینــه خســارت  های فراوانــی بــه 
کــرد تــا در  وارد آمــد. وی در پایــان ابــراز امیــدواری 
دوران جدیــد بــا تدبیــر مســئوالن دولــت یازدهــم و 
به ویــژه در عصــر پســاتحریم بتوانیــم بــا همــکاری 
کل میــراث فرهنگــی  بخــش دولتــی، به ویــژه اداره 
جهــان بــزرگ  دانشــگاه  های  و  خصوصــی   بخــش 
کنیــم و دســت کم در  گردشــگری تاســیس   دانشــکده 
کارشناســی تــا دکتــری اقــدام بــه  پنــج رشــته از مقطــع 

کــرد. پذیــرش دانشــجو خواهیــم 

 پایان مرمت و ساماندهی 
حصار ارگ بم

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی بــم در حالــی از پایــان 
حصــار  ســاماندهی  و  مرمــت  اجرایــی  عملیــات 
از  ســال   12 کــه  داد  خبــر  بــم  قدیــم  ارگ  پیرامــون 
ــه ایــن شــهر می گــذرد. افشــین ابراهیمــی  افــزود:  زلزل
ــول  ــه ط ــم، ب ــار ارگ ب ــت حص ــی مرم ــات اجرای عملی
کیلومتــر انجــام شــده اســت. وی اظهــار  حــدود دو 
کــرد: مرمــت و ســاماندهی بخــش عامه نشــین ارگ 
قدیــم بــم نیــز انجــام شــده اســت. وی از آغــاز عملیــات 
ارگ  کم نشــین  حا بخــش  ســاماندهی  و  مرمــت  اجرایــی 
گفــت: آواربــرداری، استحکام بخشــی  قدیــم بــم خبــر داد و 
و مرمــت بناهــای ایــن مجموعــه تاریخــی نیــز از ابتــدای 
مدیــر  اســت.  شــده  انجــام  کم نشــین  حا در  جــاری  ســال 
ســاماندهی  و  مرمــت  کار  افــزود:  بــم  فرهنگــی  منظــر 
کارگاه در ایــن بخــش در حــال  کم نشــین بــا اســتقرار چهــار  حا
کــرد: عــاوه بــر اتمــام مرمــت  انجــام اســت. وی خاطرنشــان 
آن،  حصــار  از  بخشــی  و  کم نشــین  حا ج  هــای  بر از  یکــی 
کــم نیــز انجــام شــده اســت.  اقدامــات حفاظتــی در حمــام حا
پیرامونــی  حصــار  احــداث  اینکــه  بــه  اشــاره  ابراهیمی بــا 
بافاصلــه  گفــت:  اســت،  شــده  آغــاز  ســال 90  از  بــم  ارگ 
کارهــای آواربــرداری  بعــد از وقــوع زلزلــه ســال 1382 بــم، 
و  شــروع  پیشــگیرانه  و  اضطــراری  حفاظتــی  اقدامــات  و 
کنــار همــه اقدامــات، پژوهــش نیــز انجــام شــده  همــواره در 

 است.
ــم  ــی ب ــر فرهنگ ــت منظ ــع مدیری ح جام ــر ــن ط ــه تدوی وی ب
ح بایــد تــا پایــان ســال  کــرد و گفــت: بــر اســاس ایــن طــر اشــاره 
کم نشــین  کارهــای اساســی مرمــت و ســاماندهی حا  2017
و همــه بخش  هــای ارگ انجــام شــود و در حــال حاضــر در 
حرکــت  در  زمان بنــدی  برنامــه  طبــق  و  ح  طــر چارچــوب 
محســوب  مــا  راه  نقشــه  ح  طــر ایــن  واقــع  در  و  هســتیم 
عنــوان  بــه  قدمــت  ســال   2500 بــا  بــم  ارگ  می شــود. 
گلــی جهــان بــه شــمار مــی رود  بزرگ تریــن بنــای خشــت و 
کــه در زلزلــه پنجــم دی مــاه ســال 1382 بیــش از 70 درصــد 
اقدامــات  انجــام  بــا  بافاصلــه  آن  از  بعــد  و  دیــد  آســیب 
کار مرمت و ســاماندهی  آواربــرداری و مطالعــات پژوهشــی، 

آن شــروع شــد. منبــع: ایرنــا

گردشگری 

هشــتمین دوره مســابقات قرآنــی حــوزه علمیــه اصفهــان 
کــه بــا اضافــه شــدن ۲ رشــته جدیــد  در حالــی برگــزار شــد 
قرآنــی و بــا رشــد ۳ برابــری شــرکت کنندگان نســبت بــه 

گذشــته همــراه بــود. ســال 
علمیــه  حــوزه  کریــم  قــرآن  مســابقات  دوره  هشــتمین 
اســتان اصفهــان، ویــژه طــاب و خانــواده  آنــان، روزهــای 
ســالن  در  بهمن مــاه   15 و   14 پنج شــنبه  و  چهارشــنبه 

برگــزار شــد. اهل بیــت)ع( اصفهــان 
 1800 نفــر در ایــن دوره از مســابقات در 35 رشــته شــامل 
کل 20، 10، 3 جــزء و جــزء 30،  قرائــت، ترتیــل حفــظ 
کردنــد و بــه رقابــت  حفــظ موضوعــی و اذان ثبت نــام 

پرداختنــد.
ایــن  داشــت:  اظهــار  مســابقات  برگــزاری  مســئول 
ســنی  مقطــع   6 و  رشــته   35 در  مســابقات  از  دوره 
چهارشــنبه  روزهــای  شــفاهی،  مرحلــه  شــد؛  تدویــن 
شــرکت نفــر   1166 آن  در  کــه  شــد  برگــزار  پنجشــنبه   و 

کردند.  
حجت االســام حســن غزالــی افــزود: مرحلــه تفســیر در 
اردیبهشــت ماه ســال آینــده بــا هــدف اســتفاده طــاب 
بــرای  نــوروز  از فرصــت روزهــای  آنــان  و خانواده هــای 
ع 1800 نفــر  کــه در مجمــو مطالعــه تفســیر برگــزار می شــود 
کردنــد؛ ایــن میــزان  در ایــن دوره از مســابقات شــرکت 

نســبت بــه دوره قبــل 3 برابــر افزایــش داشــته اســت.
گفــت: نفــرات برتــر در بیــش از 7 رشــته همچــون  وی 
کل و حفــظ 20 جــزء، ترتیــل و اذان بــه  قرائــت، حفــظ 
کشــوری راه پیــدا می کننــد؛ همچنیــن نفــرات  مرحلــه 

نخســت تــا ســوم 35 رشــته تجلیــل می شــوند.   
برگزاری 2 رشته جدید قرآنی در مسابقات قرآنی حوزه

برگــزاری  مســابقات  از  دوره  ایــن  ویژگی هــای  از  یکــی 
2 رشــته جدیــد بــا نــام » فرازخوانــی«، در قالــب تقلیــد 
کوتــاه قرآنــی از تــاوت اســاتید مصــری و رشــته  قطعــه 
کوتــاه قرآنــی  »خطابــه قرآنــی« در قالــب اجــرای منبــر 

توســط طــاب اســت.

حــوزه  مســابقات  دوره  هشــتمین  برگــزاری  مســئول   
خطابــه  رشــته  گفــت:  بــاره  ایــن  در  اصفهــان  علمیــه 
از  دوره  ایــن  در  کشــور  در  نخســتین بار  بــرای  قرآنــی 
شــرکت کنندگان  اســتقبال  بــا  کــه  شــد  اجــرا  مســابقات 

بــود.  همــراه 
اســتان  علمیــه  حــوزه  تهذیــب  و  قــرآن  واحــد  مســئول 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه 65 درصــد از شــرکت کنندگان 
کــرد:   بیــان  هســتند،  طــاب  خانــواده  بقیــه  و  طــاب 
در دیــدار بــا آیــت اهلل مظاهــری، رییــس حــوزه علمیــه 
تعــداد  و  مســابقات  برگــزاری  از  گزارشــی  اصفهــان، 
آیــت اهلل  تقدیــر  بــا  کــه  شــد  ح  مطــر شــرکت کنندگان 

بــود.   همــراه  مظاهــری 
ــا اشــاره بــه ســایر برنامه هــای قرآنــی و آموزشــی  ــی ب غزال
کــرد: مرکــز آموزش هــای  حــوزه علمیــه اصفهــان تصریــح 
گذشــته  فرهنگی قرآنــی حــوزه علمیــه اســتان، از 2 مــاه 
کاس هــای آموزشــی  افتتــاح شــده اســت؛ در ایــن مرکــز، 
بــا  حفــظ  و  لحــن  و  صــوت  همچــون  قرآنــی  مختلــف 
بــرای  مختلــف  ســنین  در  متخصــص  اســاتید  حضــور 
طــاب و خانواده هــای آنــان در حــال برگــزاری اســت. 

  اصفهان از ظرفیت قرآنی خود بهره ببرد
کشــوری  و  اســتانی  اســاتید  از مســابقات  ایــن دوره  در 
از  کــه  داشــتند  حضــور  داوری  امــر  اجــرای  بــرای 
بــه حضــور اســتاد محمــد حــاج  میــان آن هــا می تــوان 
حــوزه  اســتاد  حفــظ،  بین المللــی  داوران  از  ابوالقاســم 
حــاج  اســتاد  مجیــد،  قــرآن  کل  حافــظ  و  دانشــگاه  و 
قــرآن  بین المللــی  داور  و  قــاری  ابوالقاســمی   احمــد 
گلبــان اشــاره  اســتاد ســتوده نیا، ســعادت نیا، تربتیــان و 

کرد.  
دوره  هشــتمین  اختتامیــه  مراســم  و  نهایــی  مرحلــه 
شــامگاه  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  قرآنــی  مســابقات 
شــهردار  جمالی نــژاد  مهــدی  حضــور  بــا  پنج شــنبه 
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  اخــوان  نیــره  و  اصفهــان 

تســنیم منبــع:  شــد.  اســامی برگزار  شــورای  مجلــس 

هشتمین دوره مسابقات قرآنی برگزار شد

گردشــگری  مســئول ســازمان اردویــی راهیــان نــور و 
راهیــان  اردوهــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  بســیج 
در  روحانیــان  حضــور  گفــت:  ســال  طــول  در  نــور 
و  اســت  تاثیرگــذار  نــور  راهیــان  کاروان  هــای  جمــع 

بــه محتــوای آن  می توانــد در غنی بخشــی 
یعقــوب  ســردار  بگــذارد.  مطلوبــی  اثــرات 
سلیمانی،مســئول ســازمان اردویــی راهیــان 
همایــش  در  بســیج  گردشــگری  و  نــور 
حوزه  هــای  طــاب  مســئوالن  مشــترک 
کــه  کشــور  علمیــه و ســازمان بســیج طــاب 
قــم  والیــت  فرهنگی تربیتــی  اردوگاه  در 

گرامیداشــت فرارســیدن دهــه فجــر  برگــزار شــد، ضمــن 
گفــت: در طــول ایــن 37 ســال، دشــمن از هــر فرصتــی 
ــتفاده  ــاب اسامی اس ــره انق ــه پیک ــه زدن ب ــرای لطم ب
کــرده اســت و بایــد همیشــه در مقابــل تهدیــدات نــرم و 

باشــیم.  هوشــیار  دشــمن  ســخت 

برجــام  اجــرای  از  بعــد  دشــمن  داد:  ادامــه  وی 
و  آرمان  هــا  بتوانــد  تــا  دارد  را  کشــور  در  نفــوذ  قصــد 
دیدگاه  هــای امــام خمینــی)ره( را تغییــر دهــد و ایــران 
حکومــت  و  کنــد  تبدیــل  خــود  خلــوت  حیــات  بــه  را 

بگیــرد. دســت  در  را  کشــور 
مســئول ســازمان اردویــی راهیــان نور و 
گردشــگری بســیج با اشــاره بــه برگزاری 
اردوهــای راهیــان نــور در طــول ســال 
جمــع  در  روحانیــان  حضــور  گفــت: 
تاثیرگــذار  نــور  راهیــان  کاروان  هــای 
بــه  اســت و می توانــد در غنی بخشــی 
محتــوای برنامــه راهیــان نــور اثــرات مطلوبــی بگــذارد. 
نــور راهیــان   ســردار ســلیمانی اظهارداشــت:اردوهای 
رشــادت  هایی  و  انقــاب  تاریــخ  بــه  دوبــاره  بازگشــت 
کــه بــرای اســتقرار و اعتــای نظــام جمهــوری  اســت 

اســت. شــده  اســامی انجام 

 حضور تاثیرگذار روحانیان 
کاروان  های راهیان نور  در جمع 

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیاری 
ح عمرانــی بقاع متبرکه در این اســتان  از افتتــاح ســه طــر
خبــر داد. حجــت االســام مرتضــی عزیــزی، ظهــر امــروز 
ح عمرانــی بقــاع متبرکــه در  در آییــن افتتــاح ســه طــر
کــرد: هم زمــان بــا ششــمین روز  شهرســتان بــن اظهــار 

از دهــه مبــارک فجــر، ســه پــروژه عمرانــی 
بــه  بــن  شهرســتان  در  متبرکــه  بقــاع 
بهره بــرداری رســید. وی بیــان داشــت: 
نــازک کاری ســر درب ورودی حــرم مطهــر 
)ع(  محمــد  ســیدبهاءالدین  امامــزاده 
شــیخ شــبان، عملیــات محوطه ســازی 
ــزاده  ــر امام ــرم مطه ــردرب ورودی ح و س

ســیدمحمد )ع( روســتای بــارده و زائــر ســرای امامــزاده 
کل  بــه بهره بــرداری رســید. مدیــر  حارث بن علــی)ع( 
اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری عنــوان 
ورودی  ســردرب  و  ســازی  محوطــه  عملیــات  کــرد: 

حــرم مطهــر امامــزاده ســید محمــد )ع( روســتای بــارده 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و هفتصــد میلیــون 
ریــال و بــا زیربنــای 5090 متــر مربــع بــه بهره بــرداری 
ایــن  اجــرای  بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رســید.وی 
ریــال  ح عمرانــی، 7میلیــارد و 280 میلیــون  ســه طــر
کــرد:  اعتبــار هزینــه شــده اســت، عنــوان 
مطهــر  حــرم  ورودی  ســردرب  نــازک کاری 
)ع(  محمــد  ســیدبهاءالدین  امامــزاده 
یــک  بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  شــبان،  شــیخ 
ــای  ــا زیربن ــال و ب ــون ری ــارد و 400 میلی میلی
75مترمربــع بــه بهره بــرداری رســید. ایــن 
گازکشــی  گذشــته نیــز  گفــت: روز  مســئول 
حــرم مطهــر امامــزاده سیدســلطان )ع( زرین درخــت، 
متبرکــه  بقــاع  مطهــر  حــرم  محوطه ســازی  عملیــات 
ســیدمحمد)ع( روستای ســیدمحمد و شاه عبدالعظیم 

خــان میــرزا نیــز بــه بهره بــرداری رســید.

رویدادهای پیش رو

معارف و گردشگری یکشنبه      18 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 87پل »اورگان« در فهرست آثار ملی ثبت خواهد شد ســـــال دوم       ݡسݒ

گردشــگری اســتان یــزد بــا اشــاره  مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
بــه تاش هــای انجــام شــده بــرای ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یــزد در مــدت 
کنــون بــه یونســکو ارســال شــده  گفــت: پرونــده بافــت تاریخــی، هم ا اخیــر 
ــزد  ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــا مه ــو ب گفت وگ ــرافت در  ــدی ش ــت. محمدمه اس
کــه بخش هایــی از  از بیــش از 700 هکتــار بافــت تاریخــی برخــوردار اســت 
آن قابلیــت ثبــت جهانــی دارد، اظهــار داشــت: مطالعــات جامعــی از چنــدی 
ــر  ــات مدنظ ــده و اقدام ــاز ش ــی آغ ــت تاریخ ــش از باف ــن بخ ــر روی ای ــش ب پی
کنــون پرونــده بــرای بررســی بــه یونســکو  یونســکو نیــز بــه انجــام رســیده و ا
کــرد: آماده ســازی و ارســال پرونــده نامــزدی  ارســال شــده اســت. وی عنــوان 
ــی  ــی و فرهنگ ــهر تاریخ ــده ش ــتین پرون ــوان نخس ــه عن ــزد، ب ــی ی ــت جهان ثب
کارشناســان عالــی  کمــک و همــکاری  کــه بــا  ایــران بــه یونســکو ارســال شــده 
میــراث فرهنگــی در تهــران و اســتان یــزد همچنیــن مســئوالن دســتگاه های 

شــهری تهیــه و تدویــن شــد.
کــرد: پرونــده شــهر تاریخــی و فرهنگــی یــزد از مــدت  شــرافت خاطرنشــان 
طوالنــی در جریــان بــود و ایــن پرونــده بــا همــکاری تمامــی ارگان هــا، آمــاده و 

ــد.  ــال ش ــکو ارس ــران در یونس ــی ای ــرای نمایندگ ب
گردشــگری اســتان یــزد عنــوان  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  مدیــر 
ایــران اســت و بافــت  کویــر در  از شــهرهای مهــم حاشــیه  کــرد: یــزد یکــی 
کشــور از ســامت بیشــتر و مدیریــت  تاریخــی یــزد نســبت بــه دیگــر شــهرهای 
نســبی قابــل قبولــی برخــوردار اســت و بافــت خشــتی آن نیــز وســعت زیــادی 
ــه امــروز حفــظ  ــا ب دارد و بســیاری از ارزش هــای معمــاری و شــهری خــود را ت
کاندیــدای ثبــت جهانــی  کــرده اســت؛ همیــن دالیــل موجــب شــد ایــن شــهر 
ــزد  ــهر ی ــی ش ــر فرهنگ ــی و منظ ــای تاریخ ــرد: ارزش ه ک ــان  ــرافت بی ــود. ش ش
گرفتــه و بــا وجــود مســاجد تاریخــی  کمتــر تحــت تاثیــر تاسیســات مــدرن قــرار 
آب انبارهــا، تکیه هــا، حســینیه ها و قنات هــا ســاختار آن بــه خوبــی مشــهود 

اســت. 
کــه در بیشــتر خانه هــای تاریخــی یــزد  وی اظهــار داشــت: از دیگــر ســازه هایی 
ــاران و  ــه معم ک ــت  ــرد اس ــه ف ــر ب ــا و منحص ــای زیب ــود، بادگیره ــی ش ــده م دی
گــرم و خشــک منطقــه بــر روی خانه هــا  اســتادکاران یــزدی بــا توجــه بــه اقلیــم 
گذاشــتند. بنــا می کردنــد و تنوعــی از معمــاری را در طــول تاریــخ بــه نمایــش 
ــبب  ــر س ــن ام ــت و همی ــیار اس ــزد بس ــی ی ــت تاریخ ــازه ها در باف ــن س ــر ای نظی

توجــه یونســکو بــه بافــت تاریخــی یــزد شــده اســت.
کلــی شــهر تاریخــی یــزد، توصیــف و تاریخچــه  شــرافت اظهــار داشــت: معرفــی 
توجیــه و اثبــات ارزش هــای شــهر تاریخــی یــزد جهــت ثبــات، پــان مدیریــت 
 شــهر، پایــش بافــت تاریخــی شــهر )مانیتورینــگ ( ، حفاظــت از شــهر تاریخــی
نقشــه های بناهــای شــاخص و بافــت تاریخــی بــه تفکیــک حمایــت از جملــه 
ــورت  ــه ص ــزد ب ــی ی ــهر تاریخ ــی ش ــت جهان ــده ثب ــه در پرون ک ــت  ــواردی اس م
تفصیلــی بــه آن پرداختــه شــده اســت. وی افــزود: ایــن پرونــده در ســال 2017 
در اجــاس یونســکو بررســی نهایــی شــده و در مــورد ثبــت جهانــی آن اعــام 

نظــر نهایــی صــورت می گیــرد.

گزارشــی دربــاره وضعیــت پــل »اورگان«   حــدود ۱۰ روز پــس از انتشــار 
از  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر  مهــر،  خبرگــزاری  در 
چــادگان خبــر  اورگان در شهرســتان  تاریخــی  پــل  ملــی  ثبــت   تصویــب 

داد.
گزارشــی در مــورد وضعیــت پــل تاریخــی اورگان در  حــدود ۱۰ روز پیــش 
کمــر خــم  کم توجهی هــا  شهرســتان چــادگان بــا عنــوان »اورگان زیــر بــار 
اســتان  میــراث فرهنگــی  کل  کنــون مدیــر  ا کــه  می کنــد«، منتشــر شــد 

اصفهــان، از ثبــت ملــی ایــن اثــر تاریخــی خبــر داد.
کل میــراث فرهنگــی  فریــدون الهیــاری، در نشســت شــورای فنــی اداره 
تاریخــی  پــل  اولیــن  اورگان،  پــل  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتان 
کــه در شهرســتان چــادگان و در منطقــه  زاینــده رود در مبــدا ایــن رود اســت 
چنــارود واقــع شــده اســت. وی افــزود: ایــن پــل محــور اتصــال روســتاهای 
پیرامــون اســت و یکــی از راه  هــای اصلــی ارتباطــی محــور غــرب اســتان 
بــا منطقــه چهــار محــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود؛ بــا ایــن وصــف 
کــه  اســت  مبرهــن  نکتــه  ایــن  آمــده  عمــل  بــه  بررســی  های  براســاس 
شــالوده  های ایــن پــل، متعلــق بــه پیــش از اســام بــوده و ســپس در ادوار 
مختلــف اســامی به طــور مکــرر مرمــت و حتــی بازســازی شــده اســت.
کــرد: در دوران صفــوی  کیــد  مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان تا
کــه  بــا توجــه بــه وجــود مســاجد و حمام  هــای متعــدد، مشــخص اســت 
پــل  وصــف  ایــن  بــا  اســت؛  بــوده  برخــوردار  فراوانــی  رونــق  از  منطقــه 
ــروز ســیاب  های  ــر ب ــر اث تاریخــی اورگان در ادوار پــس از دوران صفــوی ب

ــر ــع: مه ــت. منب ــده اس ــران ش ــدد وی متع

 بافت تاریخی یزد 
در مسیر ثبت جهانی

 پل »اورگان« در فهرست آثار ملی 
ثبت خواهد شد

برپایی جلسه آموزش قرآن 
»موسوی درچه ای« با حضور 

»آیت اهلل حائری شیرازی«

سازمان فعالیت های قرآنی 
دانشگاهیان، دوره آموزشی 

»صوت و لحن قرآن«
 برگزار می کند

آغاز دوره چهارشنبه،5 اسفندماه
کالس ها، چهارشنبه هرهفته  برپایی 

 تهران، خیابان انقالب اسالمی
ک 98، طبقه اول  خیابان وصال، پال

دوشنبه 1394/11/19  فارسان 

باباحیدر مسجد موسی بن جعفر )ع( 

 بعد از نماز مغرب و عشا

 با حضور استاد حسن رضاییان

برنامه محافل قرآنی چهارمحال 
و بختیاری در هفته جاری

 صبح های جمعه از ساعت
 ۸ تا ۱۲ 

 مسجد جامع المهدی)عج( 
شهرری

روستای مصر 
کــه هرکــدام داســتانی جــذاب بــرای  کالتــه یوســف و مزرعــه یوســف شــناخته می شــد  گذشــته بــا نام  هایــی همچــون چــاه دراز،  روســتای مصــر، در 
کیلومتــری شــمال خــور واقــع شــده اســت.  مصــر، یکــی  کیلومتــری شــرق جنــدق و در ۶۰  کویــر ایــران و در ۴۵  شــنیدن دارد.ایــن روســتا در دشــت 
کویــر مصــر بــرای بســیاری از دوســتداران طبیعــت آشناســت. بخشــی از  گردشــگری ایــران به حســاب می آیــد و نــام دریــای شــنی  از مناطــق جــذاب 

فیلــم خیلــی دور، خیلــی نزدیــک در ایــن روســتا فیلمبــرداری شده اســت.

جاذبه گردشگری

ح عمرانی بقاع متبرکه   3 طر
در شهرستان بن افتتاح شد



دیدگاه اسالم درباره خشم
در متــون دینــی اســام، خشــم را بــه »غضــب و غیــظ« 

تعبیــر می کننــد.
یکــی  را  اسامی خشــم  علمــای  و  دانشــمندان   
در  کــه  می داننــد  خداونــد  بــزرگ  نعمت  هــای  از 
بــه  و  اســت  نهــاده  ودیعــه  بــه  انســان  ها  وجــود 
واســطه آن، انســان بــرای بقــای خویــش، در برابــر 
کمــک  بــه  و  می کنــد  تــاش  طبیعــت  نامایمــات 
آن بــه بازســازی و آبــادی دنیــا و آخرتــش مشــغول 
بشــر نظــام  حفــظ  دشــمنان،  بــا  جهــاد   می شــود. 
 امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، اجــرای تعزیــرات
فقــط  نفــس،  بــا  جهــاد  و  مــال  و  جــان  از  دفــاع 
گــر  ا و  می شــود  ممکــن  غریــزه  ایــن  یــاری  بــه 
 غریــزه خشــم نبــود، بشــر رو بــه نابــودی و تباهــی

 می گذاشت.
می فرمایــد:  کریــم  قــرآن  در  خداونــد  همچنیــن   
خــود  خشــم  کــه  کســانی  و  الغیــظ؛  الکاظمیــن  »و 
نفرمــوده  و   )134 عمــران:  )آل  فرومی خورنــد.«  را 
ائمــه  هســتند.  غضــب  و  خشــم  فاقــد  کــه  کســانی 
احادیثــی  غضــب  و  خشــم  دربــاره  )ع(  معصومیــن 
مــورد  را  غضــب  و  خشــم  کــه  فرموده انــد  بیــان  را 
نکوهــش بســیار قــرار داده انــد؛ بــه چنــد نمونــه  از آن 

می کنیــم: اشــاره 
کریــم آمــده اســت: بشــتابید بــه ســوی  1-   در قــرآن 
کــه بــرای آن دســته  آمــرزش پــروردگار خــود و بهشــتی 
کــه در حــال راحتــی و  از متقیــن آمــاده شــده اســت 
ســختی انفــاق می کننــد و خشــم خــود را فــرو می برنــد 

و از مــردم درمی گذرنــد.
راه  خــرد  از  فرموده انــد:  )ص(  کــرم  ا پیامبــر    -2
گردیــد و از فرمانــش ســرمتابید  جوییــد تــا راهنمایــی 

می شــوید. پشــیمان  کــه 
ــب  ــم و غض ــد: خش ــی )ع( می فرماین ــرت عل 3- حض

ــت . ــه بدی هاس ــد هم کلی
بی جــا  خشــم  می فرماینــد:  )ع(  صــادق  امــام   -4
خشــم  بــر  آنکــه  می بــرد؛  دانــا  دل  از  را  نــور 
نیــز خویــش  خــرد  مالــک  نباشــد،  چیــره   خــود 

 نیست.
کســی  5-  امــام صــادق )ع( می فرماینــد: بــا ایمــان 

ــد. ــدول نکن ــق ع ــم، از ح ــگام خش ــه در هن ک ــت  اس
در اینجــا ممکــن اســت ســوالی بــه ذهــن خواننــدگان 
ایــن  تــا  غضــب  گــر  ا اینکــه  آن  و  کنــد  خطــور 
پــس  شــده،  نکوهیــده  اســام  منطــق  در  انــدازه 
داده قــرار  وجودانســان  در  خداونــد  علــت  چــه   بــه 

 است؟
کــه اصــل غضــب ماننــد ســایر  گفــت  ــد  در جــواب بای
غرایــز همچــون شــهوت، آرزو، و غیــرت و ... نــه تنهــا 
موردنکوهــش اســام واقــع نشــده، بلکــه نیکــو نیــز 
کــه در اســام مذمــت  شــمرده شــده؛ لیکــن آن چیــزی 
کنتــرل نکــردن غرایــز و از آن جملــه غضــب  شــده، 
ــا اســتفاده نابه جــا از غرایــز ماننــد خشــمگین  اســت ی

شــدن بــرای امــور دنیــوی.
گــر بــر آن لجــام  خشــم بــه اســب سرکشــی می مانــد؛ ا
داشــته  کــف  در  را  مهــارش  و  کننــد  زیــن  و  نهنــد 
باشــند، راهــواری می کنــد؛ وگرنــه باعــث خــواری و 
کــب را  کــه را کــت اســت و مرکوبــی اســت  موجــب ها
کــه خشــم بی مهــار  بــا ســر بــر زمیــن درمی افکنــد؛ چــرا 
آنکــه در خدمــت  بــه جــای  و  اســت  نوعــی جنــون 
ــا  ــتی  ها و رذیلت ه ــزار پس ــد، خدمتگ ــا در آی فضیلت  ه

خواهــد شــد.
ــد؛  ــت نمی زن ــه جنای ــت ب ــادی دس ــت ع ــر در حال  بش
بلکــه تنهــا در حالــت بحرانــی و بــی خــودی اســت 
دیــدگاه  و  می گیــرد  را  چشــم  جلــوی  خــون  کــه 
خشــمی طوفانی  از  را  ســینه  و  می پوشــاند  را  عقــل 

می آیــد.  پیــش  جنایتــی  و  می جوشــاند 
گــر نیــروی چــون ایمــان یــا عقــل،  در همیــن حالــت ا
کنــد، هرگــز حادثــه ای پیــش نخواهــد  خشــم را مهــار 

آمــد تــا پشــیمانی بــه بــار آیــد.
از  را  انســان  خشــم،  هنــگام  بــه  خویشــتن داری 

بازمــی دارد. کــت،  ها پرتــگاه  در  ســقوط 
حضرت علی )ع(

خشم

 با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
 و ابالغ روحانی

دو مناسبت جدید به تقویم 
رسمی کشور اضافه شد

حســن روحانــی، رییــس جمهــوری اســامی  ایــران 
کــه بــه اســتناد آن  کــرد  مصوبــه ای را بــرای اجــرا ابــاغ 
 و بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی انقــای فرهنگــی
ــال  ــور در س ــم رسمی کش ــه تقوی ــد ب ــبت جدی دو مناس

۹۵ اضافــه شــده اســت.
کیمیــای وطــن، شــورای عالــی انقــاب  گــزارش  بــه 
خ 12 آبــان مــاه ســال  فرهنگــی در جلســه 770 مــور
تقویــم  جدیــد  مناســبت های  تعییــن  مصوبــه   ،94
تاریــخ  در  کــه  را  شمســی  هجــری   95 رسمی ســال 
و  فرهنــگ  وزارت  ســوی  از  امســال  شــهریور   22
تصویــب بــه  بــود،  شــده  اسامی پیشــنهاد   ارشــاد 

 رساند.
روحانــی  امضــای  بــه  کــه  ایــن مصوبــه  اســاس  بــر 
بــه عنــوان رییــس جمهــور و رییــس شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی رســیده و بــرای اجــرا نیــز در روزنامــه 
بــه  اردیبهشــت   30« شــده،  منتشــر  رســمی  کشــور 
عنــوان  بــه  تیــر   12« و  جمعیــت«  ملــی  روز  عنــوان 
تعییــن آمریکایــی«  بشــر  حقــوق  افشــای   روز 

 شد.

تقویم ایرانی

تاثیر  آلودگی هوا بر چشم ها

 آلودگــی هــوا یکــی از مشــکات شــهر های بــزرگ، 
کــه وارونگــی هــوا  به ویــژه در فصولــی از ســال اســت 
اتفــاق می افتــد و معمــوال بــا توصیــه هشــداردهنده بــرای 
پیشــگیری از بــروز و تشــدید مشــکات تنفســی، به ویــژه 
کمتــر  گروه هــای آســیب پذیر همــراه اســت؛ امــا  بــرای 
کســی بــه فکــر حفــظ ســامت چشــم هایش در مواجهــه 
بــا آلودگــی شــیمیایی ناشــی از دود خودروهاســت؛ در 
کــه تمــاس مســتقیم چشــم بــا هــوای آلــوده،  حالــی 
نادیــده  نبایــد  کــه  اســت  دیگــری  جــدی  مشــکل 
گــروه  دانشــیار  میرزاجانــی،  علــی  دکتــر  شــود.  گرفتــه 
اپتومتــری دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در توضیــح 
 اینکــه آلودگــی هــوا چــه بــر ســر چشــمانمان مــی آورد
 می گویــد: ســطح خارجــی چشــم های مــا بــا الیــه نازکــی 
کــه بــه طــور دایــم در ســطح  از اشــک پوشــانده شــده 
خارجــی چشــم های مــا وجــود دارد. وظیفــه اشــک ایــن 
کــه گلوکــز و اکســیژن را بــرای تغذیــه قرنیــه چشــم  اســت 
در اختیــار چشــم ها قــرار می دهــد، ســطح چشــم ها را 
می پوشــاند و بــا ایجــاد یــک ســطح یکنواخــت اپتیکــی 
کمک می کند کیفیت تصویری که روی شــبکیه چشــم 
تشــکیل خواهد شــد، بهتر و بینایی با کیفیت بیشــتری 
فراهم شود. همچنین از تماس بافت قرنیه و ملتحمه 
چشــم بــا جریــان هــوا جلــو گیــری می کنــد و مانــع آســیب 
ایــن بافــت بــر اثــر خشــکی می شــود. رییــس انجمــن 
علمی اپتومتــری ایــران می افزایــد: در یــک روز بــا آلودگــی 
شــدید هــوا، الیــه اشــکی مــا دچــار اشــکال می شــود. وقتی 
آلودگــی به شــکل ذرات بســیار ریز معلــق و گاز هــای آلوده 
ــوط می شــود، اشــک  ــا اشــک مخل از هــوا وارد چشــم و ب
مثــل همیشــه یکنواخــت نیســت و کشــش ســطحی آن 
تغییر می کند.کاهش کشــش اشــکی اشــک، مانع توزیع 
درســت و طبیعــی اشــک روی ســطح خارجــی چشــم ها 
ــه اشــکی  می شــود؛ همیــن مســئله موجــب می شــود الی
کفایــت الزم را بــرای پخــش شــدن روی ســطح خارجــی 
چشــم نداشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل، فــرد احســاس 
خشــکی چشــم می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، فــرد دچــار 
پلــک زدن مکــرر، ســوزش و خشــکی چشــم خواهــد شــد؛ 
کاهــش یکنواختــی الیــه اشــک  همچنیــن بــه دلیــل 
کیفیــت ســطح اپتیکــی چشــم کاهــش می یابــد و دقــت 

بینایــی افــت می کنــد.
   بروز حساسیت چشمی

بــر اثــر مخلــوط شــدن اشــک چشــم بــا ذرات معلــق 
مــاده  عنــوان  بــه  مــواد  ایــن  گازی،  آالینده هــای  و 
التهابــات  موجــب  و  می کننــد  عمــل  حساســیت زا 
حساســیتی چشــم می شــوند. ایــن متخصــص بــا بیــان 
بــه صــورت  ایــن واکنش هــا  فــوق می گویــد:  مطلــب 
ریــزش اشــک و احســاس  ســرخی و ســوزش چشــم، 
کــه بــا آزار و اذیتــی  جســم خارجــی در چشــم خواهــد بــود 
کــه بــرای فــرد ایجــاد می کنــد، عــاوه بــر آســیب هایی کــه 
بــه بافــت چشــم وارد می کنــد، می توانــد موجــب کاهــش 
توجــه و تمرکــز بینایــی شــود تا جایی که فرد قادر نیســت 

ــه اســتفاده کنــد. ــه طــور بهین از بینایــی خــود ب
  تشدید عیوب انکساری چشم

 آلودگــی هــوا ممکــن اســت منجــر بــه تشــدید عیــوب 
انکســاری خفیف چشــم بشود. به گفته رییس انجمن 
علمی اپتومتــری ایران، ممکن اســت در مــواردی عیوب 
انکســاری چشــم وجــود داشــته باشــد، ولــی بــه دلیــل 
کــم بــودن ایــن عیــب انکســاری، اســتفاده از عینــک 
ــطح  ــه س ک ــی  ــد؛ در روزهای ــته باش ــرورت نداش ــی ض طب
ــوا  ــی ه ــذرد و آلودگ ــاز می گ ــد مج ــهر از ح ــا در ش آالینده ه
کــم، ممکــن  جــدی می شــود، همیــن عیــوب انکســاری 
اســت بــرای فــرد مبتــا غیــر قابــل جبــران و غیرقابــل 
کــه احســاس کنــد مثــل همیشــه  تحمــل شــود تــا حــدی 

و بــا کیفیــت همیشــگی نمی توانــد ببینــد.

سالمت

ــدار جمعــی از خانواده هــای شــهدای  ــر معظــم انقــاب در دی  رهب
کــه شــهدای مدافــع حــرم حــق  کیــد بــر ایــن  مدافــع حــرم، بــا تا
گفــت: ایــن شــهدا  گــردن همــه ملــت ایــران دارنــد،  بزرگــی بــر 
کــه اینهــا از حریــم اهــل بیــت  امتیازاتــی دارنــد؛ یکــی ایــن اســت 
در عــراق و ســوریه دفــاع کردنــد و در ایــن راه بــه شــهادت رســیدند. 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی  گــزارش  بــه 
ــت اهلل  ــرت آی ــاب، حض ــم انق ــر معظ ــار رهب ــر آث ــظ و نش ــر حف دفت
خامنــه ای در دیــدار جمعــی از خانــواده هــای شــهدای مدافــع 
گــردن  کردنــد: شــهدای مدافــع حــرم حــق بزرگــی بــر  کیــد  حــرم، تا
ملــت ایــران دارند.رهبرمعظــم انقــاب افزودنــد: ... حقیقتــًا هــم 
فرزنــدان  و  مــادران  خانواده هــا،  پــدران،  هــم  شــما،  شــهدای 
گــردن همــه ی ملــت ایــران دارنــد. ایــن  آنــان، حــق بزرگــی بــر 
کــه اینهــا از حریــم اهــل  شــهدا امتیازاتــی دارنــد؛ یکــی ایــن اســت 
کردنــد و در ایــن راه بــه شــهادت  بیــت در عــراق و ســوریه دفــاع 
کــه اینهــا  رســیدند...امتیاز دوم ایــن شــهدای شــما ایــن اســت 
گــر اینهــا مبــارزه نمیکردنــد،  کــه ا کردنــد  رفتنــد بــا دشــمنی مبــارزه 
گــر جلویــش گرفته نمیشــد،  ایــن دشــمن می آمــد داخــل کشــور... ا
کرمانشــاه و همــدان و بقیــه ی اســتانها بــا اینهــا  مــا بایــد اینجــا در 
میجنگیدیــم و جلــوی اینهــا را میگرفتیــم. در واقــع ایــن شــهدای 
کشــور، ملــت، دیــن،  عزیــز مــا جــان خودشــان را در راه دفــاع از 
کــه اینهــا  کردند.امتیــاز ســوم هــم ایــن اســت  انقــاب اســامی فــدا 
در غربــت بــه شــهادت رســیدند. ایــن هــم یــک امتیــاز بزرگــی 

ــود. ــوش نمیش ــال فرام ــدای متع ــش خ ــم پی ــن ه ــت. ای اس
از خانواده هــای شــهدای مدافــع  گفتنــی اســت، دیــدار جمعــی 
حــرم بــا رهبــر معظــم انقــاب روز دوشــنبه 1394/11/5 انجــام 

ــد. ش

رهبر انقالب در دیدار جمعی از خانواده های شهدای 
مدافع حرم: 

گر مبارزه اینها)شهدا( نبود باید  ا
 در داخل با دشمن می جنگیدیم 

 مصــرف هم زمــان بعضــی غذاهــا  باعــث تولیــد اخــاط خــام در 
بــدن و بیمــاری می شــود.

کیمیــای وطــن، مصــرف هم زمــان بعضــی غذاهــا   گــزارش  بــه 
باعــث تولیــد اخــاط خــام در بــدن و بیمــاری می شــود؛ مثــا 
گوشــت باعــث ایجــاد  مصــرف ماســت بــا هــر نــوع و هــر مقــدار 
کــه  ــا انــواع شــور و ترشــی  لکه  هــای پوســتی و مصــرف ســرکه ی
بــا ســرکه ســاخته می شــود همــراه بــا برنــج، باعــث کولیــت و درد 

شــکم می شــود.
کــه خــوردن آن هــا بــا  کارشــناس طــب ســنتی غذاهایــی را  یــک 

کــرد. همدیگــر ممنــوع اســت، تشــریح 
بــا  اجتماعشــان  کــه  غذاهایــی  دربــاره  علــوی  ســیدجواد 
لبنیــات  مصــرف  داشــت:  اظهــار  اســت،  ممنــوع  همدیگــر 
غ و  غ ،ماهــی و...( مصــرف تخم مــر گوشــت ســفید )مــر بــا 
ماهــی بــه دلیــل اختــاف در مــزاج انســان ها، احتمــال بــروز 
ــیر،  ــرس، بواس ــج، نق ــوره(، فال ــزام )خ ــد ج ــی مانن بیماری های
می دهــد. افزایــش  رطوبتــی  امــراض  و  دنــدان  درد  قولنــج، 
و  لبنیــات  مصــرف  حلیــم،  و  ســرکه  مصــرف  وی  گفتــه  بــه 
ترشــیجات باعــث انجمــاد شــیر در معــده می شــود؛ مصــرف 
پنیــر و ماســت چکیــده، پنیــر و بــادام، ســرکه و عــدس یــا ســرکه 
و مــاش و ســرکه و ماســت، باعــث لکــه و پیســی در پوســت 

می شــود. صــورت 
ادامــه داد: مصــرف ماســت و  کارشــناس طــب ســنتی  ایــن 
تــرب، شــیر برنــج و ســویق )آردگنــدم(، باعــث قولنــج و بــروز 
نفــخ در بــدن می شــود. مصــرف انــار و حلیــم )هریســه( باعــث 
عســل  و  خربــزه  مصــرف  می شــود.  موی رگ هــا  در  گرفتگــی 

باعــث ســنکوب شــدن و ســایر امــراض می شــود.
کــرد: مصــرف خربــزه و مویــز یــا خربــزه و انبــه نیــز  علــوی عنــوان 
کله گوســفند و انگور به علت تشــدید  مناســب نیســت؛ مصرف 
لزوجیــت و بلغمیــت )مــزاج ســرد و تــر( ممنــوع اســت و خــوردن 
کــه  گــرم و ســرد بــا هــم، و همچنیــن خــوردن غذاهایــی  اغذیــه 
دارای طبیعــت ســرد هســتند و در نهایــت خــوردن غذاهایــی 
کــه دارای طبیعــت گــرم هســتند و همچنیــن خــوردن غذاهــای 

نفــخ آور بــه همــراه اغذیــه نفــخ آور ممنــوع اســت.

خوردن این غذاها باهم
خطرناک است

برخاســتن  از  ناشــی  شــوک  پــی  در  کــه  ســاله   49 زن 
مراســم  برگــزاری  حیــن  بــود،  کــرده  ســکته  خــواب  از 
تدفینــش بــه یکبــاره زنــده شــد و حاضــران را شــگفت زده 

کــرد.
کــه در پــی  کیمیــای وطــن، زن 49ســاله  گــزارش  بــه 
کــرده بــود  شــوک ناشــی از برخاســتن از خــواب ســکته 
حیــن برگــزاری مراســم تدفینــش بــه یکبــاره زنــده شــد و 

کــرد.  حاضــران را شــگفت زده 
کــه از زنــده شــدن دوبــاره زنــش  همســر 51ســاله ایــن زن 
خبــری  شــبکه  بــه  دراین بــاره  بــود،  شــده  خوشــحال 
گفــت: درحــال آماده ســازی مراســم تدفیــن  ســی ان ان 
گهــان  نا کــه  بودیــم  همســرم  کســپاری  خا بــه  بــرای 
تابــوت تــکان شــدیدی خــورد و همســرم بلنــد شــد و پــس 
ــه شــدت  ــد، ب ــوت تدفیــن دی ــل تاب ــه خــود را داخ از آنک

کشــید. جیــغ 
ــس از  ــرد: پ ک ــان  ــه خاطرنش ــاله در ادام ــرد 51 س ــن م  ای
آنکــه او دوبــاره زنــده شــد، بــا یــک خــودرو وی را بــه 
کردیــم. نزدیک تریــن بیمارســتان در »کازان« منتقــل 
درنهایــت  و  مانــد  زنــده   12دقیقــه  تنهــا  او  البتــه   

. شــت گذ ر د
 هنــوز علــت مــرگ همســرم مشــخص نشــده اســت و 
ع  موضــو ایــن  بررســی  درحــال  تحقیقاتــی  گــروه  یــک 

منبع:شــهروند هســتند. 

که در مراسم   زنی 
تدفین خود زنده شد

وضعیت آب و هوا

8ݡگوناݡگون
یکشــــنـبه  18 بهمن ماه 139۴ info@eskimia.ir

حتما بخوانید!
تاثیر  آلودگی هوا...
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کــردن را شــنیده اید؛  احتمــاال شــما هــم بارهــا واژه رودل 
گذاشــته  کــه بیشــتر اوقــات افــراد پــا بــه ســن  اصطاحــی 
همــان  رودل  پزشــکی  نظــر  از  می کننــد.  اســتفاده  آن  از 
و  بــروز می کنــد  نفــخ  بــا  کــه  اســت  بــزرگ  روده  اسپاســم 
گوارشــی  کولیکــی یــا قولنــج  متخصصــان بــه آن دردهــای 

می گوینــد.
کرد کودک رودل  گر   ا

کار بــرده می شــود. حــاال   رودل بیشــتر در مــورد بچه هــا بــه 
کــودک فقــط ناشــی از پرخــوری باشــد گــر مشــکل رودل   ا
معمــوال ایــن حالــت بعــد از چنــد ســاعت برطــرف می شــود. 
ــگ  کمرن ــای  ــل چ ــبک مث ــات س ــات و مایع ــی دادن نب حت
کنــد. ــم  ک ــد تحریک پذیــری معــده را  ــودک، می توان ک ــه  ب

کــه روده تحریک پذیــر دارد، نبایــد انــواع  کودکــی   البتــه 
کــه مصــرف انــواع  غذاهــا را در یــک وعــده بخــورد؛ چــرا 
غذاهــا در یــک وعــده، باعــث کشــش خون به ســمت معده 
کم حوصلگــی  می شــود و نــه تنهــا فــرد احســاس خســتگی و 

گوارشــی خواهــد شــد. می کنــد، بلکــه دچــار مشــکات 
 شــاید ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه پــس آنزیم هــای 
گفــت تجزیــه هــر نــوع  گوارشــی چــه نقشــی دارنــد؟ بایــد 
مــاده غذایــی در معــده و روده زمــان مشــخصی دارد؛ مثــا 

تجزیــه چربــی و پروتئیــن، بــه ترتیــب 5 و 3 ســاعت زمــان 
کــه تعــداد وعده هــای  می بــرد. پــس درســت ایــن اســت 
ــا خطراتــی  ــد ت کاهــش یاب غذایــی افزایــش و حجــم آن هــا 

کمتریــن حــد ممکــن برســد. کــردن بــه  مثــل رودل 
گوارشی را جدی بگیرید  عالیم 

آیــا بــرای درمــان رودل بایــد بــه پزشــک مراجعــه کــرد؟ اصــا 
گوارشــی قابــل پیشــگیری اســت؟ یادتــان  ایــن عارضــه 
گــر درد شــکمی بعد از چنــد ســاعت بهبــود پیــدا نکنــد  باشــد ا
یــا بــا عایــم دیگــر گوارشــی ماننــد تهــوع، اســتفراغ، یبوســت 
کنیــم  و اســهال همــراه باشــد، بایــد بــه متخصــص مراجعــه 
ــیت  ــل آپاندیس ــری مث ــاری جدی ت ــویم بیم ــن ش ــا مطمئ ت
التهــاب روده و معــده و مســمومیت غذایــی ســامت فــرد را 
گــر  تهدیــد نمی کنــد. یــک نکتــه بســیار مهــم دیگــر اینکــه ا
کــودک باشــد، در ایــن مــوارد اصــا نبایــد بــه او نبــات  بیمــار 
کــز درمانــی  داغ یــا مســکن داد و اولویــت مراجعــه بــه مرا

کــردن عــاوه  اســت. از طرفــی بــرای پیشــگیری از رودل 
ــو کائ کا ــرف  ــیم، مص ــوری باش ــب پرخ ــد مراق ــه بای ــر اینک  ب
کنســروی غذاهــای  نوشــابه،  پررنــگ،  چــای   قهــوه، 
غذاهــای تنــد، تــرش و چــرب، به خصــوص فســت فودها را 
کاهــش دهیــم و بــه مــرور از برنامــه غذایــی حــذف  نیــز بایــد 

کنیم.
کار دستتان ندهد  »تخمه« 

گاهــی اوقــات دلیــل رودل کــردن بــه نوع تغذیــه برمی گردد؛ 
مثــا خیلی هــا می گوینــد مصــرف تخمــه بــا پوســت باعــث 
بــرای  چــون  اســت؛  طــور  همیــن  بلــه  می شــود.  رودل 
طعــم دادن بــه تخمــه از مــوادی مثــل جوهرلیمــو اســتفاده 
کــه معــده را تحریــک می کنــد. از طرفــی پوســت  می شــود 
گــر خــوردن تخمــه  ا و  بــدن هضــم نمی شــود  تخمــه در 
بــا پوســت تــداوم یابــد، بــه مــرور پوســت ها در دســتگاه 

گــوارش جمــع و باعــث انســداد روده خواهــد شــد.

کردن یعنی چه؟ رودل 
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ســاله   22 زن  ویــد«  »اشــلی 
کــی اســت کــه بــه دلیــل  خطرنا
بیمــار روانــی اش هیــچ بویی از 
احساســات و انســانیت نبــرده 

اســت.
وطــن   کیمیــای  گــزارش  بــه 
وی  جــم،  جــام  از  نقــل  بــه 
نیویــورک  در   2015 ژانویــه 

طــی اقدامی غیرانســانی وارد خانــه زنــی بــاردار بــه نــام 
متولــد  فرزنــد  تصاحــب  بــرای  شــد   و  ســاتن  آنجلیــک 
گــردن او، بــا ضربــات شــدید و  نشــده اش، پــس از بریــدن 
کــرد و  پــی در پــی چاقــو بــه خیــال خــودش او را ســزارین 
کشــید. ســپس مادر بیچاره را  جنین را از شــکم او بیرون 

گریخــت. کــرد و از صحنــه  در همــان حــال رهــا 
گفــت:    نامــزدش  بــه  منــزل،  بــه  رســیدن  از  پــس  وی 
کــه در حادثــه ای مــرده بــود،  نــوزاد را از رحــم مــادری 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــداری از او را دارد؛ ام ــد نگه درآورده و قص
گاهــی نامزد اشــلی از پیشــینه بیمــاری روانــی او و ظواهر  آ
غیرواقعــی و باورنکردنــی ماجــرا، وی داســتان اشــلی را 
بــاور نکــرد و مخفیانــه   ماجــرا را بــه پلیــس گــزارش داد و از 

ــرد. ک کمــک  آن هــا درخواســت 
پلیــس حقیقــت روشــن  بــا ورود  کــه  دیــری نگذشــت 
کــه بــر ســر آنجلیــک آمــده بــود  شــد و همــه از بایــی 
گرچــه پلیــس خیلــی زود متوجــه حقیقــت  باخبــر شــدند. 
شــد و تیــم اورژانــس، او و دختــر تــازه متولــد شــده اش 
آنجلیــک  امــا  کردنــد،  منتقــل  بیمارســتان  بــه  را 
دادن  دســت  از  و  چاقــو  وحشــیانه  ضربــات  به دلیــل 
جــان بیمارســتان  در  و  نیــاورد  دوام  فــراوان   خــون 

 سپرد.
ک بــه خبرنــگاران  پلیــس دربــاره ایــن اتفــاق وحشــتنا
گفــت: »بــه احتمــال زیــاد هــدف قاتــل از ارتــکاب  محلــی 

بــه ایــن جــرم  وحشــیانه، دزدیــدن 
رحــم  داخــل  ماهــه  جنیــن هشــت 

مقتــول بــوده اســت.
و  پلیــس  تحقیقــات  براســاس 
گرفتــه از اهالی  پرس وجــوی صورت 
کــه اشــلی در آن ســکونت  محلــه ای 
کــه وی از  داشــت، پلیــس دریافــت 
مدتــی پیــش بــه همســایه های خــود 
کــه بــاردار اســت و بــه زودی صاحــب  کــرده بــود  اعــام 

فرزنــد خواهــد شــد.
از ایــن رو پلیــس بــرای اطمینــان از درســتی ایــن موضــوع 
کــه  داد  انجــام  وی  روی  بــارداری  آزمایــش  چنــد 
مشــخص شــد او بــاردار نبــوده و همــه ایــن داســتان ها 
مقدمــه ای بــرای اجــرای نقشــه از پیــش طراحــی شــده 
بــوده  آنجلیــک  رحــم  از  نشــده   متولــد  جنیــن  ربــودن 

اســت.
گرچــه در ایــن ماجــرا اشــلی دســتگیر شــد، امــا  هیــچ گاه 
از چــه  کــه قاتــل و مقتــول چگونــه و  مشــخص نشــد 
کــه مقتــول این گونــه  طریــق بــا هــم آشــنا شــده بودنــد 
راحــت و بــا اطمینــان قاتــل را بــه خانــه خــود راه داده 

اســت.
در نهایــت دادگاه رســیدگی بــه ایــن جنایــت در حالــی 
کــه دوســتان و اقــوام قربانــی ایــن حادثــه  برگــزار شــد 
بــا روبان هایــی صورتــی بــه یــاد ایــن مــادر بی گنــاه در 
دادگاه  برگــزاری  از  پــس  بودنــد.  کــرده  شــرکت  دادگاه 
و مشــخص شــدن حکــم حبــس ابــد قاتــل، دوســتان 
آنجلیــک در صفحــات توییتــر خــود از او به عنــوان یــک 
ک خــود  کــه بــا بال هــای پــا کردنــد  فرشــته واقعــی یــاد 
را به منظــور  و آن هــا  پــرواز درآمــد  بــه  بــه ســمت خــدا 
تنهــا همیشــه  بــرای  واقعــی اش  منــزل  بــه   رســیدن 

 گذاشت.

کودک را از شکمش ربود گردن مادر را برید و 

نمایی از مسجد جامع شهرستان یزد 

-«   حدیث روز   »-

 امام علی علیه السالم:
 ما َلیَس َلُه؛

َ
ال یعاُب الَمرُء ِبَتاخیِر َحقِه ِانَما یعاُب َمن َاَخذ

بــرای انســان عیــب نیســت کــه حقــش تاخیــر افتــد؛ عیــب آن اســت کــه چیــزی را 
کــه حقــش نیســت، بگیــرد.                  نهــج البالغــه، صبحــی صالــح، ص 500
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