
یه 2016  ||  شماره 92  ||  سال دوم  ||   قیمت : 500 تومان یکشنبه 25 بهمن ماه 1394  ||  5 جمادی االولی 1437  ||  14 فور Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

وزنامه ای برای همه ر

ی: ییس  جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکز ر

 برای ایجاد ثبات در بازار 
ز تک نرخی شود  باید ار

عراقچی: 

 از برجام، انتظار شکوفایی
 اقتصادی نداشته باشیم 

22

میالد حضرت زینب وروز پرستار 
بانــوی  باســعادت  والدت  روز  جمادی االولــی  پنجــم 
)ع(،  حســین  امــام  نهضــت  پرچــم دار  کربــا،  قهرمــان 

اســت.  علیهــا  اهلل  ســام  کبــری  زینــب  حضــرت 
ایــن روز را روز پرســتار می نامنــد و علــت نام گــذاری ایــن 
زینــب  حضــرت  کــه  اســت  ایــن  پرســتار«،  »روز  بــه   روز 
علیــه  العابدیــن  زیــن  حضــرت  زمانــش  امــام  پرســتاری 
الســام و دیگــر بیمــاران و مصیبــت زدگان اهــل بیــت را 
برعهــده داشــت؛ ضمــن اینکــه رســالت مهــم نگــه داری 
از  بــه خوبــی انجــام داد؛  را  از نهضــت حســینی  و تبلیــغ 
ــختی  ها  ــه س ــل آن هم ــا تحم ــز ب ــا نی کرب ــار  ــتاری بیم پرس
و نامایمــات، آنــی فروگــذار نبــود و تــا آخریــن رمــق، دیــن 

کــرد.  خــود را بــه مکتــب و رهبــرش ادا 
درود بی پایــان خداونــد بــر ایــن بزرگ بانــوی اســام بــاد. 
کنیــم ایــن اســت  کــه الزم اســت بــه آن اشــاره  نکتــه ای 
کــه: حیــف اســت زینــب را پرســتار بیمــار بخواننــد؛ زیــرا 
کوچک تریــن مســئولیت  های  پرســتاری از بیمــار یکــی از 
هــر چنــد پرســتاری وظیفــه ســنگین  و  بــود  زینــب)س( 
و  صبــر  بــا  بایــد  متعهــد  پرســتار  و  اســت  ارزشــمندی  و 
انجــام  بــرای  نامایمــات  ع  نــو هــر  تحمــل  حوصلــه، 
هــر  عهــده  از  کاری  چنیــن  و  باشــد  داشــته  خدمتــش 
آن  زینــب،  مقــام  حــال  ایــن  بــا  ولــی  برنمی آیــد،  کــس 
و  نهضــت  پرســتار  را  او  کــه  اســت  عظیــم  و  واال  قــدر 
بــه  ایــن پرســتاری  زیــرا  بنامیــم؛  بایــد  انقــاب حســینی 
بیمــار  پرســتاری  از  سرنوشت ســازتر  و  مهم تــر   مراتــب 

بود. 
زینــب)س( نقــش نگــه داری از قیــام خون بار حســینی را بر 
گــر او ایــن بــار را بــر دوش نمی گرفــت  عهــده داشــت؛ قطعــا ا
بــود  و بســیار دشــوار  پایمــال می شــد  خــون حســین )ع( 
کــه نهضــت ابی عبــداهلل علیــه الســام بــه مــردم اعــام و 
گــردد و شــاید بــدون اســارت خانــدان رســول اهلل و  ابــاغ 
کــم کبــرا )س( در رســوا نمــودن هیئــت حا  پیشــتازی زینــب 
و تبلیــغ او از انگیــزه قیــام بــرادرش، یزیدیــان بــه هــدف 

پلیــد خــود نایــل می آمدنــد...
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 هزینه انتقال پایتخت از تهران 
معادل هزینه ۲۵ سال کشور است

ی:  بهنوش بختیار

ییس قوه قضاییه:   ر

 مردم حسرت می خورند 
لوازم خانگی خاک

دولــت بــا هــدف ایجــاد تحریــک در بخــش تقاضــا، ایجــاد 
رونــق در بــازار مهــم صنعتــی و معدنــی کشــور و خالــی کردن 
ح هایــی  ــه طر ــه ارای ــدام ب ــر تولیدکننــدگان، اق ــای پ انباره
ــا  ــور  ت کش ــد  ــش تولی ــه بخ ــد ب ــدت بتوان کوتاه م ــا در  ــرد ت ک
از  ربیــع،  گــزارش خبرگــزاری  بــه  کنــد.  کمــک  حــدودی 
کاال  خریــد  اعتبــاری  کارت  ح  طــر ح هــا،  طر ایــن  جملــه 
ــان بســته  ــه پای کــه حــدود دو مــاه بیشــتر ب ــی  ــود و درحال ب
خریــد  اعتبــاری  کارت  ح  طــر از  نمانــده،  رکــود  از  خــروج 
کاال خبــری نیســت و تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی آن را 
لــوازم  بــرای  دولــت  می داننــد.  شکســت خورده  طرحــی 
کــه یــک کارت اعتبــاری تــا ســقف  کــرد  خانگــی پیش بینــی 
10 میلیــون تومــان توســط بانــک مرکــزی و بــا اعتبــار ایــن 
ــازوکاری  ــق س ــد و از طری کن ــادر  ــان ص ــرای متقاضی ــاد ب نه
تحریــک تقاضــا در بــازار لــوازم خانگــی ایجــاد شــود؛ امــا 
گمانه زنی هــا و حتــی اعــام  مدتــی نگذشــت و برخــاف 
ح ایجاد شــد  برخــی مســئوالن، تغییــرات زیــادی در ایــن طر
کاهــش تعــداد اقســاط، اضافــه شــدن  کــه مهم تریــن آن هــا 
کارت هــا بــه  کاهــش ســقف  ح،   کاالهــای خارجــی بــه طــر
6 میلیــون تومــان و محــدود شــدن جامعــه هــدف بــرای 
کارت بــه بازنشســتگان و مســتمری بگیرانی  دریافــت ایــن 
کــه زیــر 1.5 میلیــون تومــان حقــوق و مزایــا دارنــد و زوجیــن 
گذشــت حــدود چهــار مــاه از نخســتین بــاری  بــود. حــال بــا 
ح  کــه مســئوالن اقتصــادی دولــت، اقــدام بــه اعــام ایــن طر

7و مهلــت شــش ماهــه... گردشگری ایران فرا رسیده است دوران شكوفایی 



اهمیت مجلس خبرگان
کــه در  مجلــس خبــرگان، یکــی از نهادهــای عالــی اســت 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی  ایــران پیش بینــی شــده و 
ســه وظیفــه مهــِم شناســایی، انتخــاب و نظــارت بــر رهبــری 
مجتهــدان  نهــاد،  ایــن  اعضــای  می باشــد.  عهــده دار  را 
برگزیــده  مــردم  ســوی  از  کــه  هســتند  متعهــد  عالمانــی  و 

می شــوند.
کــه رهبــری در نظــام اســامی،  صاحــب  بــه همــان انــدازه 
کــه  جایگاهــی رفیــع و بلنــد اســت، مجلــس خبــرگان نیــز 
وظیفــه اش در ارتبــاط بــا رهبــری اســت، مهــم و ارزشــمند 

اســت.
امــام خمینــی )ره( بنیانگــذار جمهــوری اســامی،  بــه عنــواِن 
نخســتین  ســال  های  اســامی  از  انقــاب  بانــِی  و  معمــار 
شــکل گیرِی ایــن نهــاد، بــه تبییــِن جایــگاه ایــن مجلــس 
و تشــویق و ترغیــب مــردم بــه حضــور در انتخــاب خبــرگان 
پرداختنــد و نیــز خبــرگان منتخــب مــردم را بــه دقــت در 

انجــام وظیفــه توصیــه فرمودنــد.
در این جا گزیده ای از سخنان امام)ره( بیان می شود:

1 - جایگاه مجلس خبرگان
گشــایش اولیــن  امــام در قســمتی از پیامــی  کــه بــه هنــگام 

دوره مجلــس خبــرگان ارســال داشــتند، فرمودنــد:
کنــون شــما ای فقهــای شــورای خبــرگان و ای برگزیــدگان  »ا
 ملــت ســتم دیده در طــول تاریــخ شاهنشــاهی و ستم شــاهی

مســئولیتی را قبــول فرمودیــد کــه در رأس همــه مســئولیت  ها 
ــِت  کــه سرنوشــت اســام و مل کردیــد  کاری  اســت و آغــاز بــه 
اســت.«  آن  گــرو  ]در[  داغ دیــده  و  شــهیدداده  و  رنج دیــده 

)صحیفــه نــور، ج 18،ص43(
 براســاس دیــدگاه حضــرت امــام، مجلــس خبــرگان در راس 
اســامی  جمهــوری  نظــام  در  کــه  اســت  مســئولیت  هایی 
کننــده دارنــد؛ لــذا   تعریــف شــده و مــردم در آن نقــش تعییــن 
ــا  ــرگان ب ــای خب کاندیداه ــه  ــردم در رای دادن ب ــد م می طلب
ــا  ــد ب ــزرگ بتوان ــا ایــن مســئولیت ب دقــت تمــام وارد شــوند ت
ــا قــوت  باالتریــن رای ممکــن تشــکیل و بــه وظایــف خــود ب

کنــد. و قــدرت عمــل 
2 - شرکت مردم در انتخابات

امــام بارهــا و بارهــا بــر حضــور مــردم در انتخــاب خبــرگان 
کیــد داشــتند: ســفارش ا

کــه  کــه شــنیدم، ُدور افتاده انــد  »االن یــک دســته از قــراری 
ــرای اینکــه تضعیــف  ــد باشــد، ب ایــن مجلــس خبــرگان نبای
رهبــری اســت؛ مجلــس خبــرگان, تقویــت رهبــری اســت. 
گــول ایــن حرف  هــا را نخورنــد؛ بایــد همــه وارد بشــوند؛ ایــن 

یــک تکلیــف اســت.« )همــان، ج 17، ص79(
مجلــس  انتخابــات  مناســبت  بــه  پیامی کــه  در  ایشــان 

نوشــتند: کردنــد،  صــادر  خبــرگان 
تکالیــف  از  فقیه شناســان  و  خبــرگان  تعییــن  لــذا  »...و 
بــزرگ الهــی اســت و هیچ کــس را عــذری در مقابــل اســام و 
ــان، ص 103( ــود.« )هم ــد ب ــار نخواه ــد قّه ــگاه خداون پیش

3 - دقت در انتخاب افراد شایسته
امــام در وصیت نامــه در دو جــا بــه مــردم ســفارش می کننــد 
ج دهنــد و شایســته  ها  کــه در انتخــاب خبــرگان دقــت بــه خــر
تعییــن  بــرای  خبــرگان  انتخــاب  در  »مثــا  برگزیننــد:  را 
گــر مســامحه  کــه ا کننــد  شــورای رهبــری یــا رهبــر توجــه 
نماینــد و خبــرگان را روِی موازیــِن شــرعیه و قانــون انتخــاب 
کــه  کشــور وارد شــود  نکننــد، چــه بســا خســاراتی بــه اســام و 

ص187(  ج21،  نباشــد.«)همان،  جبران پذیــر 
فرمایشــات حضــرت امــام )ره(، اهمیــت و ارزش و اعتبــار 
کــه  اســت  برهمــگان  و  گوشــزد می کنــد  را  ملــت  خبــرگان 
کــه انتخابــات خبــرگان بــا مجلــس شــورای  در ایــن دوره 
کــه  کننــد  مراقبــت  می شــود،  انجــام  زمــان  اســامی هم 
انتخابــات مجلــس خبــرگان، تحــت الشــعاع مجلــس شــورا 
کاندیداهــای مجلــس شــورا هــم تعــداد  کــه  واقــع نشــود؛ چــرا 
کــه  زیــادی هســتند و هــم تبلیغــات زیــادی خواهنــد داشــت 
کــه  در چشــم و دیــد عمومــی  قــرار می گیرنــد و چــه زیباســت 
کاندیداهــای مجلــس شــورای اســامی در زمــان تبلیغــات 
کثــری و نیــز توجــه دادن بــه رای بــه  خــود برحضــور حدا
کــه  کاندیداهــای خبــرگان مــردم را تشــویق و ترغیــب نماینــد 

ــود. ــد ب ــواب خواه ــن ص ــک و عی ــواب نزدی ــه ص ــن ب ای

یادداشت  سیاسی

نوبخت در همایش بین المللی 
مدیریت پروژه

و  زیســت  محیــط  آب،  مســایل  بــه  نپرداختــن 
اســت.  بحران آفریــن  بازنشســتگی  صندوق  هــای 
بــا  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
بیــان اینکــه پرداختــن بــه مســایل آب، محیــط زیســت 
کشــور  اولویت  هــای  از  بازنشســتگی  صندوق  هــای  و 
ــه  ــا در برنام ــه آن ه ــن ب ــه نپرداخت ک ــرد  ک ــد  کی ــت، تا اس

باشــد.  بحران آفریــن  می توانــد  توســعه،  ششــم 
ایرنــا،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
یازدهمیــن  در  شــنبه  دیــروز  نوبخــت،  محمدباقــر 
ســالن  در  پــروژه  مدیریــت  بین المللــی  همایــش 
همایش  هــای رازی، برنامــه ششــم توســعه را جامع نگــر 
نخســت  اولویــت  افــزود:  و  دانســت  مســئله محور  و 
کــه نپرداختــن  در ایــن برنامــه بــر مقوله  هایــی اســت 
مهم تریــن  جملــه  از  اســت؛  بحران آفریــن  آن هــا  بــه 
آن هــا می تــوان بــه مقوله  هــای آب، محیــط زیســت و 

کــرد. اشــاره  بازنشســتگی  صندوق  هــای 
ح  مطــر مهــم  موضوع  هــای  ســایر  بــه  ادامــه  در  وی 
گفــت:  کــرد و  کشــور اشــاره  در برنامــه ششــم توســعه 
صنایــع  و  معــدن  ریلــی،  نقــل  و  حمــل  گردشــگری، 
گازی از جملــه  معدنــی و میدان  هــای مشــترک نفتــی و 

کشــورند. توســعه  پیشــران  کــه  مســایلی هســتند 
کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
بــه مکان  هــای خــاص در  بــر توجــه ویــژه  همچنیــن 
گرچــه آمایــش  کــرد و ادامــه داد:  برنامــه ششــم اشــاره 
توســعه  در  کشــور  برنامه ریــزان  یاریگــر  ســرزمینی 
برنامه ریــزی  بــا  امــا  اســت،  مختلــف  مکان  هــای 
حاشــیه  و  مکــران  ســواحل  توســعه  انجام شــده، 
ــی(  ــت اجتماع ــعه عدال ــدف توس ــزرگ )باه ــهرهای ب ش

گرفــت. خواهــد  قــرار  کار  دســتور  در 

محیط زیست

میالد حضرت زینب وروز پرستار 
ادامــه از صفحــه یــک: و نــام رســول اهلل)ص( را نــه 
ک و  تنهــا از مناره  هــای مســاجد بلکــه از تاریــخ، پــا
محــو می کردنــد و ایــن بــود نیــت شــوم آنــان. زینــب 
برابــر  در  خویــش  شــجاعانه  قیــام  و  مجاهــدت  بــا 
زمانــش  فریب خــوردگان  همچنیــن  و  زورگویــان 
تــا قیــام  کــه  کــرد  آن چنــان از قیــام حســین دفــاع 
زنــان  نــه در  مــردان و  نــه در  او  رســتاخیز، هماننــد 
وجــود نــدارد و ایــن نــام جــاودان و مقــدس بــرای 
همیشــه بــا عظمــت و شــموخ بایــد بــرده شــود. تحــت 
کــه زینــب آن چنــان بــار  تاثیــر آن مصیبــت بزرگــی 
ــر  گرفــت و در براب ــر دوش  ســنگین پرچــم والیــت را ب
کــرد و خطابه خواند  کفــر و زندقــه ایســتاد و ســخنرانی 
آغــاز  مــردگان  را در  کــرد و حرکــت  بیــدار  را  مــردم  و 
ــامی  ــای اس ــر حرکت  ه ــن و دیگ ــت توابی ــود، حرک نم
 آغــاز شــد و تــا امــروز و فــردا و فرداهــا، آثــار ایــن حرکــت 
عظیــم زینبــی، هویداســت و بــه برکــت زینــب)س( 
خونیــن  بیرق  هــای  چنــان  هــم  مبارکــش،  قیــام  و 
از ظالــم، در  انتقــام مظلــوم  بــه نشــانه روز  عاشــورا 
کــه  سراســر جهــان افراشــته می شــود؛ زیــرا زینــب بــود 
پیــام خونیــن حســین را بــه تمــام نســل  ها و عصرهــا 
کــه می خواهیــم از ایــن  رســاند. در اینجــا نتیجــه ای 
کــه علــت نام گــذاری روز  مطالــب بگیریــم ایــن اســت 
میــاد بــا ســعادت حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا بــه 

روز پرســتار بــه خاطــر دو وجــه اســت:
واالی  شــخصیت  و  شــامخ  مقــام  از  تجلیــل   .1  
کــه بــا برگــزاری ایــن مراســم  حضــرت زینــب )س( 
باعــث  و  می شــود  بزرگ بانــو  ایــن  از  یــادی 
تقویــت   .2 می شــود.  جامعــه  در  الگوســازی 
تقدیــر  و  پرســتاران  میــان  در  زینب گونــه  روحیــه 
پرســتار  پــرارزش  نقــش  و  زحمــات  از  تشــکر   و 

در جامعه.

یادداشت سر دبیر

کرد: غالمعلی حداد عادل عنوان 
ماشین تخریب برای مقابله با 

اصولگرایان به راه افتاده است    
کــه  ائتــاف  هم اندیشــی  نشســت  در  عــادل  حــداد 
ــا  ــزار شــد، ب گفتمــان انقــاب اســامی  برگ در دانشــگاه 
ــار  ــان اظه ــدت اصوگرای ــظ وح ــرورت حف ــه ض ــاره ب اش
پیــش روی خــود  کاری مهــم و دشــوار  مــا  داشــت: 
داریــم و بایــد از خــدا بخواهیــم بــه مــا عنایــت کنــد تــا از 

کنیــم. گردنــه حســاس عبــور  ایــن 
کــرد:  کیــد  ســخنگوی شــورای ائتــاف اصولگرایــان تا
کــه در حکــم یــک مملکــت  مــا در ایــن شــهر پهنــاور 
اســت احتیــاج بــه حضــور در جــای جــای شــهر داریــم 
ــد  ــد و بای کنن ــدا  ــی پی ــا مــردم حــس و حــال انتخابات ت
کمیــن نشســته، از  کــه در  مراقــب باشــیم دشــمن مــا 

کوچک تریــن اشــتباه مــا اســتفاده نکنــد.
کــه  حــداد عــادل بــا ابــراز اینکــه کامــا محســوس اســت 
یــک ماشــین تخریــب بــرای مقابلــه بــا اصولگرایــان 
کــرد: بایــد بــا حضــوری  بــه راه افتــاده اســت، تصریــح 
مواضــع  اتخــاذ  و  داریــم  انتخابــات  عرصــه  در  کــه 

هماهنــگ بهانــه ای بــه طــرف مقابــل داده نشــود.

کرد: مهرعلیزاده اعالم 
فهرست اصالح طلبان و حامیان 
دولت، کامال با هم منطبق است

گفــت: لیســت اصاح طلبــان  یــک فعــال اصاح طلــب 
کامــا بــا یکدیگــر منطبــق هســتند و  و حامیــان دولــت 
کــه اطــاع دارم، قــرار اســت ایــن دو جریــان  تــا آنجایــی 
ارایــه  تهــران  بــرای  را  لیســتی  مشــترک  صــورت  بــه 

بدهنــد.
محســن مهــر علیــزاده فعــال اصاح طلــب در پاســخ 
لیســت  نهایی شــدن  زمــان  درخصــوص  ســوالی  بــه 
کــرد:  اظهــار  تهــران  در  اصاح طلبــان  انتخاباتــی 
شــورای سیاســتگذاری اصاح طلبــان هنــوز در حــال 
بررســی لیســت اســت و فکــر می کنــم طــی امــروز یــا فــردا 

ایــن لیســت نهایــی شــود.

خبری از انتخابات خبرگان

اعالم اسامی  14 نامزد نهایی 
خبرگان اصفهان

کاندیــدای نهایــی  فرمانــداری اصفهــان اســامی  14 
بــه  صاحیتشــان  کــه  را  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 
ــا رقابت  هــا  کــرد ت تاییــد شــورا رســیده، اعــام رســمی  
بــوی  و  رنــگ  نیــز  انتخابــات  از  حــوزه  ایــن  در 
گرچــه در اینجــا بحــث  ــه خــود بگیــرد.  جدی تــری ب
رقابــت بــه دلیــل جایــگاه بلنــدش مفهــوم آن چنانــی 
کاندیــدا براســاس احســاس تکلیــف  نــدارد، لکــن هــر 

می کنــد. فعالیــت 
کیمیــای وطــن،  فرمانــداری اصفهــان  گــزارش  بــه 
خبــرگان  مجلــس  نهایــی  کاندیــدای  اســامی  14 

کــرد: ح زیــر اعــام  بــه شــر رهبــری را 
خطــاط  عبداالمیــر  الهــی،  حمیــد  عظــام  آیــات 
سیدیوســف  نیاســر،  شــریعتی  حســن آقا 
محمــد  عبداللهــی،  عبدالمحمــود  طباطبایی نــژاد، 
ــی  ــن فقیه ــی، محس ــیدمحمدعلی فقیه ــی، س عموم
اصغــر  قاســمی کجانی،  عبدالرســول  سرشــکی، 
مرتضــی  مظاهری کرونــی،  منصــور  متین پــور، 
عبدالنبــی  و  مهــدوی  سیدابوالحســن  مقتدایــی، 
کرســی   5 بــرای  کــه  هســتند  نامــزدی   14 نمــازی 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  در  اصفهــان  اســتان 

شــد. خواهنــد  انتخــاب 
رســیده  خبــر  براســاس  کــه  اســت  توضیــح  بــه  الزم 
کاندیداتــوری  از  مظاهری  کرونــی  منصــور  آقــای 
 خــود انصــراف داده اســت و بــرای رقابــت انتخاباتــی

 13 نفر باقی می مانند.

خبر  های انتخاباتی

رهبــری  خبــرگان  مجلــس  گفــت:  قضاییــه  قــوه  رییــس 
کــه در ایــن راســتا اقتــدار نظــام  مجلســی سرنوشت ســاز اســت 
کثــری مــردم در پــای صندوق  هــای  گــرو حضــور حدا مــا نیــز در 
کنیــم تــا افــرادی بــه مجلــس خبــرگان راه  رای اســت؛ تــاش 
کــه توانایــی الزم را داشــته باشــند و حضورشــان  کننــد  پیــدا 
ــای  کیمی ــزارش  گ ــه  ــود. ب ــام ش ــت نظ ــدار و صاب ــب اقت موج
آملی الریجانــی  صــادق  آیــت اهلل  رســا،  از  نقــل  بــه  وطــن، 
رییــس قــوه قضاییــه در همایــش مردمی انتخابــات مجلــس 
خبــرگان رهبــری در حســینیه قتلــگاه بهشــهر اظهــار داشــت: 
نظــام مــا بــا اتــکای مــردم بــه خداونــد، حضــور در صحنــه 
کــه  ایمــان و والیــت فقیــه، نظامی عزتمنــد در جهــان اســت 

ــد ایــن اقتــدار حفــظ شــود. بای
کنــون الگــوی تمــام آزادگان  کــه نظــام مــا ا وی بــا بیــان ایــن 
جهــان اســت و ایــن بــه واســطه رکــن رکیــن انقــاب یعنــی 
والیــت فقیــه حاصــل شــده اســت، افــزود: اصــل والیــت فقیه از 
کــه قانــون نیــز صراحتــا بــه  مســایل اساســی در جامعــه ماســت 
کــرده اســت و در اصــل 57 قانــون اساســی  ایــن مســئله اشــاره 

از والیــت مطلقــه فقیــه ســخن بــه میــان آمــده اســت.
دارای  نظــام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  قضاییــه  قــوه  رییــس 
والیــت فقیــه در جامعــه، موجــب ســکون جامعــه از تحــرکات 

ــی فقیــه مشــکات  کــرد: ول نادرســت می شــود، خاطــر نشــان 
مختلــف جامعــه را حــل و فصــل می کنــد و و در زمــان امــام 
کــه حضــرت  راحــل نیــز مشــکاتی بــرای انقــاب و نظــام بــود 
مقــام  رهبــری  زمــان  در  و  کردنــد  برطــرف  را  مشــکات  آن 
گردنه  هــای ســخت  معظــم رهبــری نیــز، ایشــان انقــاب را از 
آملــی   آیــت اهلل  رســیدند.  مــردم  داد  بــه  و  دادنــد  نجــات 
الریجانــی ادامــه داد: در مســئله برجــام و در بحــث هســته ای 

نیــز رهبــری در صحنــه بودنــد و علی رغــم اینکــه برخــی خیــال 
کنــار بودنــد کنــار رفته انــد و   می کردنــد رهبــری در ایــن مســئله 

کامــا در صحنــه بودنــد و خطــوط قرمــز را تعییــن   امــا ایشــان 
و حمایــت و هدایــت می کردنــد و بــا نــگاه باالیــی، بــر جامعــه 
کردنــد؛ مســیر رهبــری، مســیر ایمــان و انقــاب اســت. پــدری 

انقــاب  مســیر  در  اســت  ممکــن  عــده ای  گفــت:  وی 
ایشــان  کــه  کننــد  تهــی  انقــاب  از  را  انقــاب  بخواهنــد 

مخالــف ایــن مســئله هســتند و در برجــام نیــز، خطــوط قرمــز 
کــه ایــن  کردنــد و در جلســات بــا اقتــدار فرمودنــد  را ترســیم 
خطــوط رعایــت شــود و بــا دقــت از ایــن مســئله و شــخص 
حمایــت هســته ای،  کره کننــده  مذا تیــم  و   رییس جمهــور 

 کردند.
فزاینــده  نقــش  رهبــری،  افــزود:  الریجانــی  آملــی  آیــت اهلل 
در جامعــه دارد و  بایــد قــدر ایــن نعمــت را بدانیــم؛ انقابــی 
کــه  کــه بــدون رهبــری باشــد، بــه ســرانجام نخواهــد رســید 
کــه  نمونــه آن در انقاب  هــای مختلــف منطقــه پدیــدار اســت 
ــا بــه عقــب  بــدون رهبــری دوام نیاوردنــد و متوقــف شــدند ی

برگشــتند.
در  کثــری  حدا حضــور  بــر  کیــد  تا بــا  قضاییــه  قــوه  رییــس 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  گفــت:  اســفندماه  انتخابــات 7 
اقتــدار  راســتا  ایــن  در  کــه   اســت  سرنوشت ســاز  مجلســی 
پــای  در  مــردم  کثــری  حدا حضــور  گــرو  در  نیــز  مــا  نظــام 
کثــری و انتخــاب  صندوق  هــای رای اســت تــا بــا حضــور حدا
مجلــس  بــه  افــرادی  کنیــم  تــاش  اصلــح،  کاندیــدای 
کــه واجــد شــرایط هســتند و توانایــی  کننــد  خبــرگان راه پیــدا 
 الزم را دارنــد و حضورشــان موجــب اقتــدار و صابــت نظــام 

شود.

رییس قوه قضاییه:  

کثری مردم در پای صندوق  های رای است   گرو حضور حدا اقتدار نظام در 

ــان  ــر نش ــتان خاط ــج( اس ــان )ع ــب الزم ــپاه صاح ــده س فرمان
ــام )ره( و  ــط ام ــراوالن خ ــوان پیش ق ــه عن ــیجیان ب ــرد: بس ک
کننــد و بــرای  گفتمان ســازی  رهبــری، بایــد بــرای انتخابــات 
کــه بــه فکــر دفــاع از نظــام و  انتخــاب اصلــح و نماینــده ای 
ارزش  هــای انقــاب اســت، بــا روشــنگری و بــا جدیــت اقــدام 

کننــد. 
تمــام  گفــت:  ســلیمانی  غامرضــا  ســردار 
کــه  کشــور بــه خاطــر ایــن اســت  مشــکات 
و  امــام  آرمان  هــای  دینــی،  مختصــات  بــه 
تدابیــر رهبــری توجــه آنچنانــی نشــده اســت؛ 
کتــور  فا ســه  ایــن  بــه  توجــه  شــک  بــدون 
مهــم دســتاوردهای مهمــی  را بــرای نظــام 

کمــک دیگــر  و انقــاب بــه همــراه داشــته و نیــازی هــم بــه 
داشــت. نخواهیــم  کشــورها 

کیمیــای وطــن، نشســت بصیرتــی و روشــنگری  گــزارش  بــه 
موضــوع  بــا  نطنــز  شهرســتان  بســیجیان  مختلــف  اقشــار 
تحلیــل مســایل روز و انتخابــات، بــا حضــور فرمانــده ســپاه 
نطنــز  مطهــری  شــهید  کانــون  در  )عــج(  الزمــان  صاحــب 
برگــزار شــد. فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( اســتان 

تبریــک  ضمــن  ســخنانی  طــی  نشســت  ایــن  در  اصفهــان 
کــرد: ملــت بــزرگ  ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی  اظهــار 
ایــران، بــاری دیگــر بــا حضــور حماســی و باشــکوه خــود در 
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن بــر آرمان  هــای امــام )ره( و انقــاب 
ــد.  کردن ــاری  ــاب پافش ــم انق ــر معظ ــر رهب ــن تدابی و همچنی
ســرتیپ دوم پاســدار غامرضــا ســلیمانی افــزود: 
اصــوال انســان  ها همیشــه در معــرض انتخــاب 
قــرار دارنــد و ملــت بــزرگ ایــران نیــز چــه قبــل از 
پیــروزی تــا پیــروزی انقــاب و از آغــاز پیــروزی 
کنــون همیشــه بــه دنبــال حکومــت اســامی  تــا 
کشــور   بوده انــد. وی بــا بیــان اینکــه عــده ای در 
بــه دنبــال تعامــل بــا دنیــا هســتند، بیان داشــت: 
کشــورها،  از منظــر ایــن افــراد دنیــا نــه در آفریقــا و نــه در دیگــر 
بلکــه فقــط در آمریــکا خاصــه شــده اســت و دنیــای آن  هــا 

فقــط آمریکاســت.
ــرد: تمــام مکان  هــا  ک کیــد   ایــن مقــام ارشــد نظامی اســتان تا
و نقــاط حســاس در آمریــکا بــه دســت صهیونیســت  ها اداره و 
مدیریــت می شــود؛ عــده ای در داخــل می خواهنــد بــا چنیــن 

کشــوری تعامــل داشــته باشــند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(:
کنند گفتمان سازی   بسیجیان برای انتخاب اصلح 

 رییــس  جمهــور در مجمــع عمومــی  ســالیانه بانــک مرکــزی 
کلیــدی  کشــور را سیاســت  بازگردانــدن ثبــات و آرامــش بــه 
کــرد: ارز ســال آینــده، بایــد تک نرخــی  کیــد  دولــت دانســت و تا
شــود تــا ثبــات در بــازار تقویــت و از بخشــی مفاســد جلوگیــری 
و  حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  شــود. 

کــه در جمــع  ــی  المســلمین دکتــر حســن روحان
ســخن  کشــور  سراســر  بانک هــای  مدیــران 
می گفــت، افزایــش نظــارت بانــک مرکــزی بــر 
ضــروری  را  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
گفــت: بایــد تمــام موسســات مالــی  خوانــد و 
اعتبارســنجی شــوند و رتبــه آن هــا بــه مــردم 
بــر  کیــد  تا بــا  جمهــور  رییــس   گــردد.  اعــام 

اینکــه همــه بایــد خــود را بــرای رونــق و تحــرک اقتصــادی 
آمــاده کننــد، گفــت: مهم تریــن عامــل در کنتــرل و مهــار تــورم، 
انضبــاط مالــی و پولــی اســت و یکــی از دســتاوردهای مهــم 
دولــت بــا یــاری تیــم اقتصــادی و بانــک مرکــزی، مهــار تــورم 
کاهــش مســتمر آن بــوده اســت. روحانــی در بخــش دیگــری  و 
کــرد و  کیــد  از ســخنان خــود بــر ضــرورت کاهــش ســود بانکــی تا
اظهــار داشــت: وقتــی دولتــی تــورم را مهــار و تک رقمی می کنــد 

ســود بانکــی زیــاد نادرســت اســت و بــه اقتصــاد آســیب می زند. 
و  اقتصــادی  حیــات  شــریان  عنــوان  بــه  بانک هــا  از  وی 
ــی  ــی و مال کشــورها در عرصــه پول ــا دیگــر  کشــور ب رابــط درون 
گفــت: در دوره تحریم هــای ظالمانــه، بدتریــن  بــرد و  نــام 
تحریــم تاریــخ اقتصــادی جهــان بــر ملــت ایــران روا داشــته 
توســعه ای  حیاتــی  شــریان های  همــه  و  شــد 
کــرد. روحانــی در  کشــور را بــا مشــکل مواجــه 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه موضــوع 
انتخابــات سرنوشت ســاز 7 اســفند مــاه اشــاره 
پــای  در  مــردم  پرشــور  حضــور  کــرد:  کیــد  تا و 
صندوق هــای رأی، در شــرایط کنونی منطقه و 
جهــان بســیار تاثیرگــذار اســت. وی بــه اهمیــت 
کــرد  ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد میــان مــردم و بانک هــا اشــاره 
کــه پــول مــردم را در اختیــار دارنــد، بایــد  گفــت: بانک هــا  و 
کننــد و از آن هــا بــه بهتریــن وجــه و در  احســاس مســئولیت 
کننــد. رییــس   کشــور اســتفاده  مســیر توســعه و رونــق اقتصــاد 
جمهــوری بــا اشــاره بــه ضــرورت تقویــت انضبــاط و شــفافیت 
کنــار  گفــت: بانک هــا بایــد بنــگاه داری را  کارنامــه بانک هــا  در 

گیرنــد. بگذارنــد و در فضــای تولیــد قــرار 

از  تقدیــر  بــا  همدانــی  نــوری  آیــت اهلل  حضــرت    
اظهــار  بهمــن  راهپیمایــی 22  مــردم در  حماســه آفرینی 
داشــت: مســئوالن بایــد بــه فکــر مــردم باشــند؛ نبــودن 
ــه فکــر ایــن  اشــتغال و بیــکاری مــردم را رنــج می دهــد؛ ب
کارهــا بــا ســخنرانی و تبلیغــات  مــردم خــوب باشــید؛ ایــن 
گــزارش شــبکه اطاع رســانی راه دانــا،  حــل نمی شــود. بــه 
بــه نقــل از رســا،  حضــرت آیــت اهلل حســین نــوری همدانــی 
در  خــود  فقــه  ج  خــار درس  جلســه  در  دیــروز  مراجــع  از 
مســجد اعظــم قــم، از حضــور میلیونــی و حماســی مــردم 

کــرد.  ایــران در راهپیمایــی 22 بهمــن تشــکر 
ایــن مرجــع تقلیــد، ایــن حضــور را نشــانه دلدادگــی بــه 
بایــد توجــه  کــرد:  کیــد  تا انقــاب و ارزش  هــا دانســت و 
از  راســتای حمایــت  در  مــردم  ایــن حضــور  کــه  داشــت 

مــردم  ایــن  اســت؛  رهبــری  و  شــهیدان  و  امــام  آرمــان 
کــه  بــا حضــور خــود اصــرار دارنــد همــان آرمــان امــام را 
استکبارســتیزی و مقابلــه بــا آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 

ادامــه  دهنــد.  آن هاســت،  منطقــه ای  ایــادی  و 
حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی یادآورشــد: مــردم بــا این 
کــه اصــول انقــاب  کننــد  حضــور خــود می خواهنــد اعــام 
از  حمایــت  و  ظلــم  بــا  مبــارزه  کــه  را  رهبــری  و  امــام  و 
کجــای جهــان اســت، حمایــت می کننــد.  مظلــوم در هــر 
گســترده مــردم در راهپیمایــی   ایــن مرجــع تقلیــد حضــور 
رهبــر  بــه  لبیک گویــی  را  عرصه  هــا  دیگــر  و  بهمــن   22
کــرد: مــردم بــا یــک  معظــم انقــاب دانســت و تصریــح 
ســخن و اشــاره رهبــری، این گونــه جــوش و خــروش دارند 
ــه ایشــان را حافــظ  ک و در صحنــه حاضــر می شــوند؛ چــرا 

حقیقــی خــط امــام و اصــول انقــاب اســامی می دانند.
بــه صحنــه  ایشــان  بــا ســخن  مــردم  کــرد:  وی اضافــه 
و  می شــوند  شــهات  آمــاده  ایشــان  حــرف  بــا  می آینــد؛ 
ان شــاءاهلل بــا همیــن انگیــزه در انتخابــات 7 اســفندماه 
شــرکت می کننــد و حماســه دیگــر خواهنــد آفریــد. حضــرت 
کیــد بــر اینکــه مــردم ســنگ  آیــت اهلل نــوری همدانــی بــا تا
اســت،  مســئوالن  نوبــت  کنــون  ا و  گذاشــتند  تمــام 
کــرد: دولــت وظیفــه اش در برابــر ایــن مــردم  خاطرنشــان 
کــه  ســنگین اســت؛ نامه  هــا و مراجعــات زیــادی داریــم 
گرانــی اســت؛ وضعیــت معیشــتی  گایــه مــردم از  کــی از  حا

مــردم خــوب نیســت.
وی اظهــار داشــت: مســئوالن بایــد بــه فکــر مــردم باشــند؛ 
نبــودن اشــتغال و بیــکاری مــردم را رنــج می دهــد؛ بــه 

ــا ســخنرانی  کارهــا ب فکــر ایــن مــردم خــوب باشــید؛ ایــن 
نــوری  آیــت اهلل  حضــرت  نمی شــود.  حــل  تبلیغــات  و 
همدانــی خطــاب بــه مســئوالن یادآورشــد: مــردم از مــا 
باشــید؛  مــردم  بــرای  کار  فکــر  بــه  می خواهنــد؛  عمــل 
کینــه  ج چشــم نداشــته باشــید؛ آن هــا از مــا  اینقــدر بــه خــار
دارنــد؛ آن هــا بــا مــا دشــمن هســتند؛ راه حــل واقعــی و 
نجــات از مشــکات، اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ آن هــم بــا 

عمــل، نــه ســخنرانی.

ج فقه:  آیت اهلل نوری همدانی در درس خار

نبودن اشتغال و بیکاری مردم را رنج می دهد 

اینکــه فرصت هــای  بــر  کیــد  تا بــا  امــور خارجــه  معــاون وزیــر 
از  نبایــد  گفــت:  نمی دهــد،  نشــان  را  خــود  یکبــاره  برجــام 
بــا  کــه  باشــیم  داشــته  اقتصــادی  شــکوفایی  توقــع  برجــام، 
بــاز  ایــران  روی  بــه  اقتصــادی  درهــای  همــه  آن  امضــای 
عراقچــی عبــاس  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   می شــود. 

ــل  برشــمرد   برجــام را یــک اتفــاق بی بدیــل در عرصــه بین المل
ــا 6 بخــش و  و اظهــار داشــت: لغــو قطعنامــه شــورای امنیــت ب
همچنیــن برداشته شــدن 12 قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس 
کــه  اســت  کم نظیــری  اتمــی،  اتفــاق  انــرژی  بین المللــی 
جمهــوری اســامی با تــوکل بــر خــدا و اســتفاده از توانمندی های 
کنــد . دشــمن به دلیــل  داخلــی توانســت بــه آن دســت پیــدا 
کــره  قــدرت دفاعــی ایــران، خواســتار حــل مناقشــه از طریــق مذا
شــد.  وی برجــام را حاصــل تلفیــق 4 قــدرت دفاعــی ، مقاومــت 
ــمن  ــر دش گ ــزود: ا ــمرد و اف ــی برش ــی و دیپلماس ــادی ، علم اقتص
بــه تاسیســات هســته ای جمهــوری  توانایــی حملــه نظامــی  
اســامی  ایــران را داشــت، لحظــه ای درنــگ نمی کــرد و بــا چنــد 
می انداخــت؛  کار  از  را  هســته ای  تاسیســات  نظامــی،  حملــه 

ولــی بــه دلیــل قــدرت دفاعــی ایــران، به ویــژه تــوان موشــکی 
کره شــد .  نیروهــای مســلح، خواســتار حــل مناقشــه از طریــق مذا
معــاون وزیــر امــور خارجــه افــزود: تحریم هــای بی ســابقه و بــه 
گرفتــه  قــول آنــان فلج کننــده ای علیــه جمهــوری اســامی  بــه کار 
شــد تــا شــاهد تسلیم شــدن مــا باشــند؛ ولــی مقاومــت جانانــه 
مــردم، به ویــژه تولید کننــدگان در تامیــن نیــاز مــردم اجــازه نــداد 

تســلیم تحریم هــا شــویم .
گفــت: در عرصــه میدانــی، دانشــمندان هســته ای   عراقچــی 
و  کننــد  تبدیــل  هــزار   20 بــه  را  ســانتریفیوژ   20 توانســته اند 
غنی ســازی اورانیــوم را بــه 20 درصــد برســانند. وی خاطرنشــان 
تــن   10 بــه  غنی ســازی  اورانیــوم  میــزان  کــه  زمانــی  کــرد: 
شــد  بهره بــرداری  آمــاده  ک  ارا ســنگین  آب  کتــور  را و  رســید 
کــه ایــران در زمینــه علــم هســته ای  کره کننــدگان دریافتنــد  مذا
گفتــن دارد و تحریم هــای هســته ای خللــی در  بــرای  حــرف 

اســت .  نکــرده  ایجــاد  ایــران  هســته ای  صنعــت  پیشــرفت 
ــام  ــت در برج ــارم موفقی ــل چه ــه، عام ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
نظــام  اســامی  در  جمهــوری  فعــال  دیپلماســی  را  هســته ای 
بین الملــل برشــمرد و اظهــار داشــت: دیپلماســی ایــران توانســت 
مجموعــه قدرت هــای قبلــی را بــه زبــان بین الملــل ترجمــه و بــه 

کنــد. مخاطبــان ارایــه 
ایران، قدرت نخست منطقه است

کیــد بــر اینکــه ایــران قــدرت نخســت منطقــه   عراقچــی بــا تا
اســت، اظهــار داشــت: در بحــران عــراق ، ســوریه و لبنــان ، نقــش 
کشــور تاثیرگــذار قابــل مشــاهده اســت .  ایــران بــه عنــوان یــک 
بــه اینکــه در فصــل هفتــم قطعنامــه شــورای  بــا اشــاره  وی 
کیــد شــده، افــزود: جمهــوری  امنیــت بــر تعلیــق غنی ســازی تا
ــار ایــن حــرف زور نرفــت و ایــن قطعنامــه بــدون  اســامی  زیــر ب
اینکــه اجــرا شــود، لغــو شــد . معــاون وزیــر امــور خارجــه بیــان 

کــرد: بــدون اینکــه یــک روز غنی ســازی تاسیســات هســته ای 
ایــران تعطیــل شــود، قطعنامه هــا برداشــته شــد و در ادامــه آن 

تحریم هــای اقتصــادی نیــز لغــو شــد .
ضعف  هــای  ســاختن  برطــرف  بــرای  فرصتــی  برجــام، 

اســت اقتصــادی 
کــرد: برجــام، فضایــی جدیــد بــرای جمهــوری   وی تصریــح 
را  خــود  اقتصــادی  ضعف هــای  کــه  کــرده  اســامی  ایجــاد 
جبــران کنــد و ایــران را از یــک قــدرت منطقــه ای بــه یــک قــدرت 

کنــد. تبدیــل  بین  المللــی 
نباید از برجام انتظار شکوفایی اقتصاد داشته باشیم

برجــام  از  نبایــد  داشــت:  اظهــار  خارجــه  امــور  وزیــر  معــاون   
امضــای  بــا  کــه  باشــیم  داشــته  اقتصــاد  شــکوفایی  توقــع 
می شــود.  بــاز  ایــران  روی  بــه  اقتصــادی  درهــای  همــه  آن 
بــرای  اقتصــادی  بــزرگ  شــرکت های  کــرد:  بیــان  عراقچــی 
بایــد  شــرایط  ایــن  در  و  ندارنــد  ایــران عجلــه ای  بــا  فعالیــت 
کوچــک و متوســط را   زمینــه برقــراری ارتبــاط بــا شــرکت های 

فراهم کرد .

عراقچی: 

از برجام، انتظار شکوفایی اقتصادی نداشته باشیم 

بــه  کنــش  وا در  آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی  معــاون  تونــر«،  »مــارک 
چنیــن  بــه  آمریــکا  کــه  گفــت  22بهمــن،  در  آمریکایــی  ملوانــان  نمایــش 
کنشــی  کــه واضــح اســت بــرای مصــارف داخلــی طراحــی شــده، وا مــواردی 

نمی دهــد. نشــان 
بازســازی  ماجــرای  بــه  آمریــکا  دولــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نشــان  کنــش  وا 22بهمــن  راهپیمایــی  در  آمریکایــی  ملوانــان   بازداشــت 

داد.
خیابانــی  نمایش هــای  می گویــد  »آمریــکا  نوشــت:  آمریــکا  صــدای 
ــرای  کــه ب ضدآمریکایــی در ســالگرد انقــاب اســامی در ایــران حرکاتــی اســت 
کنــش بــه آن  مصــارف داخلــی طراحــی شــده اســت؛ بنابرایــن دلیلــی بــرای وا

» . نمی بینــد

وزارت  ســخنگوی  معــاون  از  نقــل  بــه  دیلی میــل،  بریتانیایــی  روزنامــه 
هفتمیــن  و  ســی  ایــران  بــود  »مشــخص  اســت:  نوشــته  آمریــکا  خارجــه 
و  بگیــرد  جشــن  گذشــته  ســال های  ماننــد  اســامی  را  انقــاب  ســالگرد 
پخــش تحریک آمیــز  تصاویــر  روز،  ایــن  رویدادهــای  و  راهپیمایی هــا   از 

کند.«  
کــه واضــح اســت بــرای  مــارک تونــر می گویــد: »آمریــکا بــه چنیــن مــواردی 

نمی دهــد.« نشــان  کنشــی  وا داخلــی طراحــی شــده،  مصــارف 
بــا  نیــز  بهمــن   ۲۲ روز  بزرگداشــت  راهپیمایــی  مراســم  برگزارکننــدگان 
زنجیرهایــی  بــا  را  آن هــا  آمریکایــی،  ملوانــان  بــه  نفــر  چنــد  شبیه ســازی 
نمایــش بــه  راهپیمایــی  مســیر  در  و  بســتند  هــم  بــه   پاســتیکی 

گذاشتند.  
گریــه یکــی از ملوانــان دســتگیر شــده آمریکایــی  یــک روز پیــش از آن نیــز فیلــم 
کــه اعتــراض نیــروی  در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی  ایــران پخــش شــد 

دریایــی آمریــکا را بــه دنبــال داشــت.جام نیــوز

کنش آمریکا به نمایش ملوانان در 22بهمن: وا

کنش نشان نمی دهیم! وا

2 حتما بخوانید!یکشنبه  25 بهمن ماه 139۴
نبودن اشتغال و بیکاری مردم را رنج می دهد  ـــمـــاره 92 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

رییس  جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی:
برای ایجاد ثبات در بازار، باید ارز تک نرخی شود 



افزایش دو برابری تولید ماهی 
درچهارمحال و بختیاری

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان چهارمحــال وبختیــاری 
بختیــاری  و  چهارمحــال  در  ماهــی  تولیــد  گفــت: 
عبدالمحمــد  اســت.  شــده  برابــر  دو  امســال 
سیاســت های  اجــرای  بــا  کــرد:  اظهــار  نجاتــی 
بهداشــتی و پیشــگیری دامپزشــکی در زمینــه مهــار 
تولیــد  پرورشــی،  ع  مــزار در  وی.اچ.اس  بیمــاری 
یافتــه رشــد  درصــد   200 از  بیــش  قــزل آال   ماهیــان 

 است. 
در  وی.اچ.اس  بیمــاری  کنتــرل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ع پــرورش ماهــی اســتان افــزود: امســال 17 هــزار  مــزار
و 154 تــن ماهــی در چهارمحــال و بختیــاری تولیــد و 
روانــه بــازار مصــرف شــده اســت. نجاتــی خاطرنشــان 
ســردآبی  ماهیــان  تولیــد  گذشــته  ســال  در  کــرد: 
بــوده  تــن  هــزار  بختیــاری حــدود 8  و  چهارمحــال 
کــرد: در چهارمحــال و بختیــاری،  کیــد  اســت. وی تا
کشــور،  بــه عنــوان قطــب پــرورش ماهیــان ســردآبی 
ع  ع بیماری هــا و ســطح درگیــری مــزار کاهــش شــیو بــا 
و  یافتــه  افزایــش  تولیــد  وی.اچ.اس،  ویــروس  بــا 
تولیدکننــده  اســتان های  درصــدر  دوبــاره  اســتان 
گرفتــه اســت. نجاتــی  کشــور قــرار  ماهــی قــزل آالی 
ع تکثیــر و پــرورش ماهــی توصیــه  بــه صاحبــان مــزار
خــروج  و  ورود  از  قبــل  پرورش دهنــدگان  کــرد: 
دامپزشــکی  اداره  کل  بــا  خــود  ع  مــزار بــه  ماهــی 
کاهــش  کننــد تــا در ســال آینــده نیــز شــاهد  هماهنگــی 
ســردآبی ماهیــان  تولیــد  افزایــش  و   بیماری هــا 

 باشیم.

 یارانه نقدی بهمن ماه 
روز دوشنبه واریز می شود

کــرد:  اعــام  یارانه هــا  هدفمندســازی  ســازمان 
دوشــنبه  روز  مــاه،  ایــن  تومانــی   ۴۵۵۰۰  یارانــه 
گــزارش  بــه  می شــود.  واریــز  مــاه  بهمــن   ۲۶
هدفمندســازی  ســازمان  ربیــع،  خبرگــزاری 
کــرد: یارانــه بهمــن مــاه بــه مبلــغ  یارانه هــا، اعــام 
۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه ازای هــر فرد در ســاعت ۲۴ 
دوشــنبه ۲۶ بهمن ماه جاری به حســاب سرپرســتان 
براســاس  قابــل برداشــت می شــود.  خانــوار واریــز و 
کار، تعــاون و امــور اجتماعــی  اعــام مســئوالن وزارت 
کنــون یارانــه نقــدی حــدود 3 میلیــون نفــر قطــع  تا
کــه یارانــه نقــدی  شــده و بــه زودی تعــداد افــرادی 
 آن هــا قطــع خواهــد شــد، بــه ۶ میلیــون نفــر می رســد.

اخبار کوتاه

ایجــاد  تقاضــا،  ایجــاد تحریــک در بخــش  بــا هــدف  دولــت 
کــردن  کشــور و خالــی  رونــق در بــازار مهــم صنعتــی و معدنــی 
کــرد  ح هایــی  ــه طر ــه ارای ــر تولیدکننــدگان، اقــدام ب انبارهــای پ
ــا حــدودی  کشــور  ت ــد بــه بخــش تولیــد  کوتاه مــدت بتوان ــا در  ت
ایــن  جملــه  از  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  کنــد.  کمــک 
درحالــی  و  بــود  کاال  خریــد  اعتبــاری  کارت  ح  طــر ح هــا،  طر
رکــود  از  خــروج  بســته  پایــان  بــه  بیشــتر  مــاه  دو  حــدود  کــه 
کاال خبــری نیســت و  کارت اعتبــاری خریــد  ح  نمانــده، از طــر
شکســت خورده  طرحــی  را  آن  خانگــی  لــوازم  تولیدکننــدگان 
کــه  کــرد  لــوازم خانگــی پیش بینــی  بــرای  می داننــد. دولــت 
کارت اعتبــاری تــا ســقف 10 میلیــون تومــان توســط بانــک  یــک 
کنــد و  مرکــزی و بــا اعتبــار ایــن نهــاد بــرای متقاضیــان صــادر 
لــوازم خانگــی  بــازار  از طریــق ســازوکاری تحریــک تقاضــا در 
گمانه زنی هــا و  ایجــاد شــود؛ امــا مدتــی نگذشــت و برخــاف 
ح  ــادی در ایــن طــر حتــی اعــام برخــی مســئوالن، تغییــرات زی
کاهــش تعــداد اقســاط، اضافــه  کــه مهم تریــن آن هــا  ایجــاد شــد 
کارت هــا بــه  کاهــش ســقف  ح،  کاالهــای خارجــی بــه طــر  شــدن 
6 میلیــون تومــان و محــدود شــدن جامعــه هدف بــرای دریافت 
کــه زیــر 1.5  کارت بــه بازنشســتگان و مســتمری بگیرانی  ایــن 
بــود. حــال  میلیــون تومــان حقــوق و مزایــا دارنــد و زوجیــن 

کــه مســئوالن  ــاری  گذشــت حــدود چهــار مــاه از نخســتین ب ــا  ب
ح و مهلــت شــش  اقتصــادی دولــت، اقــدام بــه اعــام ایــن طــر
ح بــه مرحلــه اجــرا  ماهــه بــرای آن تعییــن کردنــد، هنــوز ایــن طــر
ــر  ــه نوعــی از تاثی ــز ب ــوازم خانگــی نی نرســیده و تولیدکننــدگان ل

ــده اند. ــد ش ح ناامی ــر ــن ط ای
  بازار لوازم خانگی با این طرح تکان نخورد!

گفت وگــو  در  اصفهــان  خانگــی  لــوازم  اتحادیــه  نایب رییــس 
ــوازم  ــد ل ــای خری کارت ه ــر  ــرد و تاثی کارک ــوه  ــاره نح ــا درب ــا ایمن ب
کــه از ســوی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ارایــه  خانگــی 
کــرد: بــه نظــر می رســد نتیجــه اســتفاده از ایــن  شــده، بیــان 
ــوازم خانگــی موفــق نبــوده و در اســتان  ــد ل ــرای خری کارت هــا ب
اصفهــان، فقــط دو شــرکت بــه صــورت غیرمتمرکــز محصــوالت 
خــود را بــه دارنــدگان ایــن کارت هــا ارایــه کردنــد؛ بایــد گفت این 
ح نتوانســت بــازار لــوازم خانگــی را تــکان دهــد. اصغــر زیــدی  طــر
کیــد کــرد: قیمــت بیشــتر انــواع لــوازم خانگــی در بهمــن امســال  تا
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل شکســته شــده و کاهــش 
یافتــه اســت؛ امــا رکــود موجــود در بــازار هنــوز بــه قــوت خــود باقی 
گرچــه ممکــن اســت علــت برطــرف نشــدن  اســت. وی افــزود: ا
رکــود بــازار انتظــار مــردم بــرای مشــخص شــدن نتایــج برجــام و 
وضعیــت اقتصــادی باشــد، امــا بــه نظــر می رســد افزایــش حضــور 

ــه  ــای درج ــی و برنده ــای اروپای ــت برنده ــا و فعالی نمایندگی ه
کشــور و اســتان، در نتیجــه برجــام اتفــاق  یــک چینــی در ســطح 
ــی  ــوازم خانگ ــه ل ــس اتحادی ــه نایب ریی گفت ــه  ــاد. ب ــد افت خواه
اصفهــان، همچنــان بخشــی از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی در 
ــی  اســتان اصفهــان دچــار مشــکات نبــود تقاضــا و مســایل مال
ــازار فــروش، شــرایط  گرفتــن ب ــا رونــق  هســتند و امیــد مــی رود ب

کنــد. آن هــا نیــز تغییــر 
  تأمین اعتبارات

نیــز  خانگــی  لــوازم  تولیدکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 
گفــت: ایــن  کاال  کارت اعتبــاری  درخصــوص اســتقبال مــردم از 
ــه اجــرای  ک ــی  ــارات اســت و زمان ــه تامیــن اعتب ــوط ب ح مرب طــر

کل اعتبــارات بانــک مرکــزی بــه معاونــت  آن بــه جــای اداره 
فنــاوری اطاعــات داده می شــود، نبایــد بیشــتر از ایــن انتظــار 
داشــت. حمیدرضــا غزنــوی، بــا بیــان اینکــه معــاون فنــاوری 
کــه هنوز زیرســاخت  کــرده  اطاعــات بانــک مرکــزی اخیــرا اعــام 
گفتــن  کــرد:  ح وجــود نــدارد، اظهــار  الزم بــرای اجــرای ایــن طــر
بانــک  یعنــی  اســت؛  ح  اجــرا نشــدن طــر از  بدتــر  ایــن حــرف 
ح  طــر اجــرای  بــرای  را  زیرســاخت  هنــوز  کــه  زمانــی  مرکــزی 
کــرده اســت. وی ادامــه داد:  فراهــم نکــرده، اقــدام بــه اعــام آن 
بســته خــروج از رکــود شــش ماهــه بــوده و حــاال دو مــاه بیشــتر بــه 
کــه قــرار اســت  پایــان آن نمانــده اســت و اصــا مشــخص نیســت 

چــه اتفاقــی بیفتــد.

کاال؛ کارت اعتباری خرید  عدم استقبال مردم از 

مردم حسرت می خورند، لوازم خانگی خاک

دانشــگاه صنعتــی  ســازه های هیدرولیکــی  پژوهشــگر 
اصفهــان از تولیــد بتــن ســبز بــرای نخســتین بار توســط 
ــار  ــی اظه ــا محب ــر داد. رض ــگاه خب ــن دانش ــان ای محقق
کــرد: بتــن ســبز بــا اســتفاده از ســرباره )مــواد ضایعــات( 

تولیــد  اصفهــان  ذوب آهــن  بلنــد  کــوره 
کشــورهای  شــده اســت. ایــن بتــن قبــا در 
بــا  نــه  امــا  اســت،  شــده  تولیــد  خارجــی 
کیفیــت ســرباره ذوب آهــن اصفهــان؛ زیــرا 
ویژگی هــای  و  کیفیــت  ســرباره ای  هــر 
ســرباره  واقــع  در  و  دارد  را  خــود  خــاص 
را  محصــول  ایــن  اصفهــان  ذوب آهــن 

منحصــر بــه فــرد می کنــد. وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای 
بتــن ســبز در مقایســه بــا بتن هــای معمولــی توضیــح 
از  ســیمان  جــای  بــه  و  ســیمان  فاقــد  ســبز  بتــن  داد: 
مقاومــت  بتــن  ایــن  اســت.  شــده  اســتفاده  ســرباره 
بهتــری دارد؛ همچنیــن در مقایســه بــا بتــن معمولــی 

از دوام بیشــتری در برابــر مــواد شــیمیایی، اســیدی و 
اســت.  برخــوردار  خورنــده  محیط هــای 

دانشــگاه صنعتــی  ســازه های هیدرولیکــی  پژوهشــگر 
حــدود  ســیمان  تولیــد  اینکــه  بیــان  بــا   اصفهــان 
کل دنیــا را بــه   CO2 7 درصــد از آالیندگــی
کــرد:  کیــد  خــود اختصــاص داده اســت، تا
گرمایــش زمیــن را بــه دنبــال  ایــن مســئله 
داشــته؛ امــا بتــن ســبز می توانــد جایگزیــن 
مناســبی بــرای بتــن معمولــی باشــد. ایــن 
و  آلودگــی  هیــچ  تولیــد،  فراینــد  در  بتــن 
ــا  ــی ب ــد. محب ــط نمی کن ــده وارد محی آالین
بیــان اینکــه از معضــات ذوب آهــن اصفهــان، انباشــت 
کــه فضــای بســیاری  کوره هاســت  ســرباره ها و ضایعــات 
کــرد: بتن  اشــغال می کنــد و هزینه بر اســت، خاطرنشــان 
 ســبز از ایــن ســرباره ها تولیــد و منجــر بــه توســعه پایــدار 

می شود.

تولید بتن سبز توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

ح هــا  کرمــان و طر اســتقبال بی نظیــر تاجــران اروپــا از قالــی 
مــردان  و  زنــان  بومــی  دســت بافته های  نقش هــای  و 
کویــر، ایــن روزهــا صنعــت ارزآور قالــی را در آســتانه جهشــی 
 بــزرگ قــرار داده اســت. معــاون بازرگانــی ســازمان صنعــت

کرمــان در این بــاره  معــدن و تجــارت اســتان 
آغــاز  بــرای  برنامه ریــزی  حــال  در  گفــت: 
دســت باف  فــرش  صــادرات  گســترش  و 
هســتیم.  متقاضــی  کشــورهای  بــه  کرمــان 
مــواد  از  اســتفاده  افــزود:  زریســفی  مصطفــی 
کرمــان  کــه فــرش  اولیــه مرغــوب و اصالتــی 
بســیار  برنــد  از  کاال  ایــن  شــده  باعــث  دارد، 

بــه  اســت؛  زیــاد  تقاضــا  میــزان  باشــد.  برخــوردار  مطلوبــی 
آغــاز  خصــوص  در  زیــادی  پیگیری هــای  دلیــل  همیــن 
گفــت: بــه نظــر می رســد  صــادرات انجام شــده اســت. وی 
و  دارنــد  بیشــتری  زمینــه عطــش  ایــن  در  آمریــکا  تاجــران 
گروهــی از  کــه داده شــده، در ســال جــاری  طبــق خبرهایــی 

ــا زمینــه  کــرد ت کرمــان ســفر خواهنــد  کشــور بــه  تاجــران ایــن 
کننــد.  مهیــا  کرمــان  فــرش  صــادرات  ازســرگیری  بــرای  را 
کرمانــی  کیــد بــر اینکــه بایــد تکاپــو در بیــن تاجــران  وی بــا تا
بــازار  نیــاز  بایــد  گفــت:  آغــاز شــود،  ایــن خصــوص   نیــز در 
را به خوبــی بشناســیم و در همیــن چارچــوب 
ــم  کنی ــاز  ــی را آغ ــای صادرات ــد و فعالیت ه تولی
ــا یــک اقــدام دوســویه در راســتای ارزآوری و  ت
خــروج از رکــود در ایــن صنعــت ایجــاد شــود. 
رییــس اتحادیــه بافنــدگان فــرش دســت بافت 
گفــت:  کرمــان نیــز بــه خبرنــگار مهــر  اســتان 
در زمــان تحریــم امــکان صــادرات فــرش بــه 
کامــل از بیــن رفــت و بیشــترین ضربــه بــه ایــن صنعــت  طــور 
قیمــت  دلیــل  بــه  افــزود:  شــفیعی پور  عطــاءاهلل  شــد.  وارد 
ــت  ــن صنع ــای ای ــازار تقاض ــترین ب ــان، بیش کرم ــرش  ــاد ف زی
به عنــوان یــک کاالی لوکــس صادراتــی از کشــورهای اروپایی 

ــود. ــی ب و آمریکای

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
ـــمـــاره 92برق گرفتگی و راهکارهای پیشگیری از آن )1( ســـــال دوم          ݡسݒ

کرمان، بازارهای جهانی را فتح می کند فرش 
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مسایل ایمنی 

برق گرفتگی و راهکارهای 
پیشگیری از آن )1(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

برق گرفتگــی  دچــار  شــخص  زمانــی  اصــوال    
کــه بــدن وی مســیر عبــور جریــان الکتریکــی  می شــود 
برق گرفتگــی در  موثــر  عوامــل  کنــد.  کامــل   را

شامل:
1. سطح ولتاژ

2. شدت جریان الکتریکی
افــراد  در  آن  مقــدار  کــه  انســان  بــدن  مقاومــت   .3
ماهیچــه ای  بافــت  و  ســن  جنســیت،  بــا  متناســب 

اســت. متفــاوت 
گــروه مســتقیم و متنــاوب  کــه بــه دو  4. نــوع جریــان 
شــهر(  )بــرق  متنــاوب  نــوع  در  می شــود؛  تقســیم 
و  ماهیچه  هــا  انقبــاض  موجــب  فرکانــس،  وجــود 

می شــود. خفگــی  گاه  و  قلبــی  فیبریاســیون 
کــه اغلــب از یکــی مســیرهای  5.مســیر عبــور جریــان 

می باشــد: ذیــل 
کــه احتمــال  1-مســیر جریــان از ســر بــه ســایر اندام هــا 
کــم، ولیکــن میــزان خطــر مــرگ زیــاد اســت. وقــوع آن 
کــه  2-مســیر جریــان از یــک دســت بــه دســت دیگــر 
احتمــال وقــوع آن متوســط ومیــزان خطــر مــرگ آن 

زیــاد اســت. 
کــه احتمــال  کــف پــا  3-مســیر جریــان از دســت بــه 
وقــوع آن زیــاد ومیــزان خطــر مــرگ آن زیــاد اســت.

کــه احتمــال  4-مســیر جریــان از یــک پــا بــه پــای دیگــر 
کــم اســت. کــم و میــزان خطــر مــرگ آن  وقــوع آن 

70ســیکل  قلــب  عــادی  فرکانــس  کــه  جایــی  آن  از 
در دقیقــه اســت و فرکانــس بــرق شــهر در هــر ثانیــه 
50ســیکل و در هــر دقیقــه 3000 ســیکل می باشــد در 
کــه مســیر عبــور جریــان بــرق از قلــب باشــد  صورتــی 
باعــث می شــود قلــب بــه طــور نامنظــم و ســریع کار کنــد 

و موجــب فیبریاســون قلــب می شــود.
6. شدت زمان عبور جریان.

7. فرکانس برق.
تقســیم دســته  دو  بــه  برق گرفتگــی   خطــرات 

 می شوند:
کــه  اســت  خطراتــی  منظــور  اولیــه:  1-مخاطــرات 
کــه  می شــود  ایجــاد  برق گرفتگــی  اثــر  بــر  مســتقیم 

می باشــد:  زیــر  مــوارد  شــامل 
ادامه دارد...

آوید ترابی
رتبه اول

دالرام حبیبی 
رتبه اول

درسا سهرابی 
رتبه اول

زهرا خانی 
رتبه اول

زهرا خالدی
رتبه اول

طناز صمدزاده 
رتبه اول

فاطمه باصیری 
رتبه اول

ملودی سادات حسینی 
رتبه اول

نازگل قنبری
رتبه اول

هانیا صالحی
رتبه اول

فاطمه فکری
رتبه اول

شیرین اسماعیلی
رتبه اول

عسل زندیان 
رتبه دوم

زهرا بابادی
رتبه اول

ثنا انصاری 
رتبه دوم

آرمیتا همائی فر
رتبه دوم

مانیا رنجبر
رتبه سوم

زهرا میکائیلی 
رتبه سوم

آیناز نبیون
رتبه سوم

آیلین محسنی 
رتبه سوم

فاطمه صالحی
رتبه سوم

رومینا منجی
رتبه سوم

پرنیا جعفری
رتبه سوم

ستایش زیدی 
رتبه سوم

آنیتا معینی 
رتبه سوم

زهرا خسرویان
رتبه سوم

فاطمه جعفری
رتبه سوم

نگار خدامی 
رتبه سوم

یگانه صالحی 
رتبه سوم

کالس دوم دبستان پیروزی دانش آموزان ممتاز 
 ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان 

قا بزرگ  قابابایان، مدیریت محترم  سرکار خانم شاهانی  و معاونین محترم سرکارخانم خوشاب و سرکار خانم آ کالس دوم سرکار خانم شهال آ با تشکر از زحمات معلم 



 فرهنگ سازی گسترده زکات 
بهره مندی بیشتر نیازمندان

کمیتــه امــداد  معــاون توســعه مشــارکت  های مردمــی  
زکات  افــزار  نــرم  آمــوزش  در جلســه  اصفهــان  اســتان 
بــه  خدمت رســانی  در  زکات  مصــارف  بــه  اشــاره  بــا 
بــرای  بیشــتر  تــاش  گفــت:  نیازمنــدان  و  محرومــان 
باعــث  جامعــه  در  الهــی  واجــب  ایــن  فرهنگ ســازی 
کمک  هــای مردمــی  بهره منــدی بیشــتر نیازمنــدان از 

می شــود.
کمیتــه  اطاع رســانی  و  عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
ــور  ــا حض ــان، ب ــتان اصفه ــی )ره( اس ــام خمین ــداد ام ام
زکات  مســئوالن  و  مردمــی   مشــارکت  های  معاونــان 
شهرســتان  های اســتان، دوره آموزشــی نرم افــزار جامــع 

زکات برگــزار شــد.
بهــرام ســوادکوهی در ایــن جلســه، تعــداد خانواده  هــای 
بالــغ  را  اســتان  در  امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت 
از  بیــش  کــرد:  تصریــح  و  اعــام  خانــوار   95700 بــر 
۴۳۳خیریــه فعــال در اســتان مشــغول خدمت رســانی 
کــه تعــداد شــایان  بــه نیازمنــدان و محرومــان هســتند 
در  تخصصــی  صــورت  بــه  خیریه  هــا  ایــن  از  توجهــی 
فرهنگــی  جهیزیــه،  مســکن،  درمانــی،  زمینه  هــای 
فعالیــت  دیگــر  تخصصــی  زمینه  هــای  از  بســیاری  و 
خیریه  هــای  ســازنده  و  خــوب  تعامــل  از  وی  دارنــد. 
در  کــرد:  تصریــح  و  داد  خبــر  کمیتــه  ایــن  بــا  اســتان 
کمیتــه امــداد  حــال حاضــر ۱۱۹ خیریــه در اســتان بــا 
هم افزایــی  و  تعامــل  ایــن  و  دارنــد  تفاهم نامــه 
انجــام شــده باعــث بــرکات زیــادی بــرای خدمــت بــه 

اســت.  بــوده  نیازمنــدان 
امــداد  معــاون توســعه مشــارکت  های مردمــی  کمیتــه 
اســتان اصفهــان  بــا اشــاره بــه تاثیرگــذار بــودن خیریه  هــا 
ــه  کمیت ــت  ــت حمای ــان تح ــیاری از مددجوی ــت: بس گف
بهره منــد  اســتان  خیریه  هــای  کمک  هــای  از  امــداد 
ــر نیازمنــدان  ــر را ب کاهــش فشــار فق هســتند و ایــن امــر 

ــه دنبــال داشــته اســت. ب
مســئوالن  مردمــی  و  مشــارکت  های  معاونــان  از  وی 
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  خواســت  شهرســتان  ها  زکات 
بــه  ویــژه  توجــه  همچنیــن  و  خّیــران  توجــه  شــایان 
پایــان  ، روزهــای  روزهــای خــاص ماننــد دهــه فجــر 
ســال و جشــن نیکــوکاری و تعامــل بــا صنــوف مختلــف 
جامعــه در خدمت رســانی بیشــتر بــه نیازمنــدان تــاش 

کننــد. 
ســوادکوهی برگــزاری دوره آموزشــی آشــنایی بــا نرم افــزار 
کــرد: برگــزاری ایــن  جامــع زکات را یــادآور شــد و تصریــح 
دوره  هــا و به کارگیــری نــرم افــزار زکات باعــث دقــت و 

کار خواهــد شــد. ســهولت در 

کمیته امداد

گازرسانی شهر بافق  فاز سوم 
 افتتاح شد

بــا  همزمــان  بافــق  شــهر  ســوم  فــاز  بــه  گازرســانی  ح  طــر
گاز  گرامیداشــت پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس شــرکت ملــی 
مدیــر  فــاح«،  »منوچهــر  رســید.  بهره بــرداری  بــه  ایــران، 
ح مذکــور  گفــت: طــر گاز اســتان در ایــن بــاره  عامــل شــرکت 
کیلومتــر  ریــال، ایجــاد 90  بــا اعتبــاری معــادل 40 میلیــارد 
شــبکه توزیــع و 2 ایســتگاه تقلیــل فشــار )TBS( بــه ظرفیــت 
10 هــزار متــر مکعــب بــر ســاعت صــورت پذیرفتــه اســت. ایــن 
ح بیــش از 2 هــزار و  مســئول یــادآور شــد: بــا اتمــام ایــن طــر
کــه متقاضیــان می تواننــد پــس از  500 علمــک نصــب شــده 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــی از س ــی داخل ــه لوله کش ــذ تاییدی اخ
ســاختمان و تحویــل مــدارک مــورد نیــاز،  بــرای خریــد امتیــاز  
گازرســانی بــه شــهر بافــق در ســه  گفتنــی اســت  کننــد.  اقــدام 
کــه فــاز اول و دوم پیــش از ایــن بهره بــرداری   فــاز طراحــی شــد 

شده بود.

پیش فروش یک چهارم بلیت 
قطارهای نوروزی

مدیــر کل برنامه ریــزی و نظــارت بــر خدمات مســافری شــرکت 
راه آهــن بــا بیــان اینکــه یــک چهــارم بلیــت قطارهــای نــوروزی 
ــرای  گفــت: قطــار در تمــام مســیرها ب پیش فــروش شــده اند٬ 
بیشــتر روزهــا، به ویــژه در مســیر پرترافیــک تهران-مشــهد 
موجــود اســت. مرتضــی جعفــری دربــاره آخریــن وضعیــت 
از  نــوروزی  ح  بلیــت قطارهــای مســافری طــر  پیش فــروش 
۲۵ اســفند ۹۴ بــه مــدت ۲۰ روز تــا ۱۵ فروردیــن ۹۵ گفت: کل 
ظرفیــت ایجــادی بــرای ایــن مــدت ۹۲ هــزار و ۲۸۵ صندلــی 
بــه صــورت روزانــه و یــک میلیــون و ۸۴۵ هــزار و ۷۰۰ صندلــی 
در کلیــه مسیرهاســت کــه بلیــت 1 میلیــون و ۵۰۰ هــزار صندلی 
بلیــت  فــروش  نحــوه  و  دارد  قــرار  پیش فــروش  برنامــه  در 

قطارهــای محلــی و حومــه ای نیــز متفــاوت اســت. 
ح نــوروزی  وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۴۰۰ هــزار بلیــت در طــر
 تــا بــه امــروز توســط هم وطنــان عزیــز پیــش خریــد شــده اســت
افــزود: ایــن رقــم حــدود یــک چهــارم بلیت هــای عرضــه شــده 
ــرای بیشــتر  اســت. در حــال حاضــر بلیــت در تمــام مســیرها ب
ح نــوروزی موجــود اســت و متقاضیــان بــرای  روزهــای طــر
تهیــه بلیــت، می تواننــد بــه ســامانه اینترنتــی پیش فــروش 
و  آژانس هــای مســافرتی  و   www.rai.ir نشــانی  بــه  بلیــت 
کننــد. وی یــادآور شــد:  کــز فــروش بلیــت قطــار مراجعــه  مرا
ح هــای نــوروزی می تواننــد بــرای  متقاضیــان خریــد بلیــت طر
کســب اطاعــات بیشــتر دربــاره نحــوه تهیــه بلیــت بــا ســامانه 
کامل تــر  صــدای مســافر بــه شــماره تمــاس ۵۱۴۹، اطاعاتــی 

کننــد. کســب 

دنیای خبر

کشــور   محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
گفــت: امــروز دســتور انتقــال پایتخــت از تهــران را بیــان 
بودجــه  انــدازه  بــه  شــود،  اجرایــی  گــر  ا کــه  انــد   کــرده 
توســعه  معــاون  بــردارد.  در  هزینــه  کشــور  ســال   25
گفــت: جمعیــت  کشــور   و مناطــق محــروم  روســتایی 
کاهــش  درصــد   7 کنــون  تا  83 ســال  از  مــا  روســتایی 
و  روســتا  هــزار   34  ،1393 تــا   1335 ســال  از  و  یافتــه 

شــده اند. تخلیــه  آبــادی 
کیمیــای وطــن، »ســید ابوالفضــل رضــوی«  گــزارش  بــه 
از  تعــدادی  و  فرمانــداران  مشــورتی  نشســت  در 
کرمــان دربــاره اســتقرار  بخشــداران و دهیــاران اســتان 
کــرد: حضــور موفــق  واحدهــای تولیــدی در روســتا اظهــار 
شــایان  روســتا  کشــوری  نمایشــگاه  در  کرمــان  اســتان 
 تقدیــر اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصــل مشــارکت 
را بــه عنــوان یــک اصــل مهــم و علمــی،  همــه قبــول 
ســند  بــرای  باالدســتی  ســند  چهــار  مــا  افــزود:  دارنــد، 
کــه عبارتنــد از: ســخنان امــام  کرده ایــم  مشــارکت ارایــه 
قانــون اساســی، ســخنان رهبــری در اقتصــاد مقاومتــی و 
کــه  ح مشــارکت  یکــی هــم بحــث علمــی  دنیــا، یعنــی طــر

کشــور اســت. ــرای  ــدار ب ح توســعه پای ــای طــر مبن

ــده  ــارز و تجربه ش ــده، ب ــه زن ــرد: نمون ک ــان  ــوی بی رض
مشــارکت همیــن انتخابــات 7 اســفند پیــش رو اســت 
یعنــی  انتخابــات،  در  شــرکت  فرمودنــد  رهبــری  و 
در  امــری  هیــچ  رو  ایــن  از  انقــاب؛  بــه  تــازه  نفــس 
انتخابــات اتفــاق نمی افتــد، مگــر بــا مشــارکت و اراده 
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  مردم.معــاون 
گــر مشــارکت مــردم نبــود، فرماندهــان  گفــت: ا کشــور 
و  نداشــتند  را  دنیــا  بــا  مقابلــه  تــوان  ارتــش  و  ســپاه 
کــه بــا مشــارکت، جنــگ را اداره و ســپاه  مــردم بودنــد 
کردنــد. و ارتــش هــم آن را ســازمان دهی و فرماندهــی 

کشور   اقتصاد و فرهنگ، دغدغه امروز 
ایــن  بــه  کشــور  مقامــات  همــه  امــروز  افــزود:  وی 
امنیتــی  کشــور  دغدغــه  کــه  رســیده اند  نتیجــه 

نیســت؛ بلکــه اقتصــادی و فرهنگــی اســت تــا جایــی 
کــه حتــی فرمانــده ســپاه هــم ایــن را می دانــد و اعــام 
ســخنان  دوســوم  از  بیــش  همچنیــن  اســت؛  کــرده 
کار  کنــون در بــاره  مقــام معظــم رهبــری از ســال 68 تا
گــر بــه  کــرد: ا و اقتصــاد بــوده اســت. وی ســپس اظهــار 
دنبــال توســعه پایــدار هســتیم، هیــچ طرحــی عقانی تــر 
از ایــن رو هدیــه ســفر  و علمی تــر از مشــارکت نیســت؛ 

کرمــان نیــز اعتبــارات اســتانی نیســت؛  مــا بــه اســتان 
رضــوی  اســت.  غیرمشــارکتی  پــروژه   10 اجــرای  بلکــه 
کرمــان رتبــه نخســت ارزش افــزوده  ادامــه داد: اســتان 
کــه  کشــور را داراســت و از آنجــا  کشــاورزی  در بخــش 
موجــود  پتانســیل  های  از  اســتفاده  بــا  ثــروت  تولیــد 
کنیــم  کاری  بایــد  اســت،  انســانی  ســرمایه  و  طبیعــی 
بخــش  در  وی  بماننــد.  روســتا  در  ســرمایه  ها  ایــن 

گفــت: امــروز دســتور انتقــال پایتخــت از تهــران  دیگــری 
انــدازه  بــه  شــود،  اجرایــی  گــر  ا کــه  کرده انــد  بیــان  را 
بــه عــاوه  بــردارد؛  کشــور هزینــه در   بودجــه 25 ســال 
معــاون  داریــم.  کشــور  در  حاشیه نشــین  میلیــون   14
کیــد  تا کشــور  محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه 
هیــچ  دارد،  مشــارکتی  ح  طــر کــه  روســتایی  هــر  کــرد: 
نداشــته  آن  تولیــدی  زیرســاخت  های  بابــت  نگرانــی 
ــرق، جــاده و ... را تامیــن  باشــد؛ اینترنــت پرســرعت، ب
کــرد؛ زیــرا مــا بنــا داریــم در جیــب روســتاییان  خواهیــم 
پــول بریزیــم؛ امــروز 70 درصــد جمعیــت تحــت پوشــش 
کشــور روســتاییان هســتند و قصــد مــا ایــن  کمیتــه مــداد 

کاهــش دهیــم. اســت، ایــن آمــار را 
کرمــان، جــزو روســتاهای فقیــر   روســتاهای اســتان 

کشــور
کشــور در  معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم 
کرمــان از حیــث رتبــه  کــرد: اســتان  پایــان خاطرنشــان 
رتبــه  درآمــد  حیــث  از  و  اســت  هشــتم   روستانشــینی 
کشــور اســت؛ بنابرایــن روســتاهای ایــن اســتان جــز   29
ــید و  ــردم رس ــه داد م ــد ب ــتند و بای ــر هس ــتاهای فقی روس

کــرد. کاری 

کشور: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 

کشور است هزینه انتقال پایتخت از تهران، معادل هزینه 25 سال 

  رییــس شــورای اسامی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
راســتای  در  جامــع  برنامــه ای  مســئوالن  اســت  الزم  گفــت: 
کننــد. بــه  رفــاه حــال بیشــتر ســالمندان پیش بینــی و تهیــه 
کبــر منصــوری در بازدیــد  از خانــه  کیمیــای وطــن، ا گــزارش 
ســالمندان شایســتگان شــهرکرد کــه بــا حضور اعضای شــورای 

کل دفتــر امــور اجتماعــی  اسامی اســتان، مدیــر 
بهزیســتی  رییــس  اســتانداری،  فرهنگــی  و 
کشــاورزی  شهرســتان شــهرکرد و نماینــده جهــاد 
کــرد: ایــن بازدیــد بــا  اســتان برگــزار شــد، اظهــار 
کــه 37 ســال پیــش  هــدف دلجویــی از مادرانــی 
ــگ  ــدان جن ــه می ــارت ب ــا جس ــود را ب ــدان خ فرزن

گرفتــه اســت.  فرســتادند، صــورت 
کــزی  وی افــزود: حضــور مــادران در چنیــن مرا

کــه  آنــان نیســت؛ همان  گونــه  بــر بی رحمی فرزنــدان  دلیــل 
والدیــن بــه دالیلــی در طفولیــت فرزنــدان خــود را بــه مهدهــای 
کــودك می فرســتند، فرزنــدان نیــز بنــا بــه شــرایطی والدینشــان 
کــز ســالمندان می آورنــد. منصــوری بــا توجــه بــه ســیر  را بــه مرا
صعــودی پیــر شــدن جمعیــت جهــان، به ویــژه جمعیــت ایــران 
کــرد: الزم اســت مســئوالن برنامــه ای در راســتای رفــاه  کیــد  تا

ــه  ــد. در ادام کنن ــه  ــی و تهی ــالمندان پیش بین ــتر س ــال بیش ح
کــرد: ایــن مرکــز با  رییــس بهزیســتی شهرســتان شــهرکرد اظهــار 
کــه تعــدادی  ظرفیــت 50 نفــر دارای 27 ســالمند خانــم اســت 
از ایــن مــادران بــه درخواســت خانواده هایشــان و تعــدادی 
ــز  کتبــی توســط دادگســتری در ایــن مرک دیگــر از طریــق نامــه 
مرکــز  افــزود:  وی  می شــوند.  نگهــداری 
تیــم  دارای  شــهرکرد  شهرســتان  بهزیســتی 
ــراپ  ــان، فیزیوت کاردرم ــتار،  ــامل پرس ــیار ش س
و ... بــه صــورت ماهیانــه خدمــات پزشــکی 
مادرانــی  بــه   ... و  مشــاوره  روانپزشــکی، 
منــزل  در  و  هســتند  بســتر  زخــم  دارای  کــه 
نگــه داری می شــوند، ارایــه می دهنــد. روحــی 
بــا اشــاره به مشــکات پیــش روی ســالمندان، 
سرعت بخشــی  راســتای  در  اســت  الزم  کــرد:  نشــان  خاطــر 
خدمــات اورژانســی بــه ســالمندان برنامه ریــزی و تمهیــدات 
کلینیکــی بــدون نوبــت  الزم صــورت پذیــرد و در بخش هــای 
شــهری  و فضاهــای  گرفتــه  پذیــرش صــورت  ســالمندان  از 
ســالمندان  بــه  بهتــر  خدمت رســانی  منظــور  بــه  درمانــی  و 

شــوند.   مناسب ســازی 

کل حفاظــت محیــط  کیفــی هــوای اداره   مرکــز پایــش 
کانشــهر  هــوای  کیفیــت  اصفهــان  اســتان  زیســت 
اصفهــان را دیــروز )شــنبه( در شــرایط ناســالم اعــام 
ــهر  ــوای ش ــی ه کیف ــت  ــا، وضعی ــزارش ایرن گ ــه  ــرد. ب ک

ایســتگاه  های مراقبــت دایــم  اصفهــان در 
بــر حســب شــاخص آلودگــی هــوا امــروز بــا 
کــه  شــده  گــزارش   )AQI(  110 میانگیــن 
گروه  هــای  بیانگــر ناســالم بــودن هــوا بــرای 
کیفــی  حســاس اســت. همچنیــن وضعیــت 
بزرگــراه   ،114 احمدآبــاد  ایســتگاه  در  هــوا 
خــرازی 113، چهاربــاغ خواجــو 112، میــدان 

امــام حســین 111، خیابــان رودکــی 110، بلــوار دانشــگاه 
شــده  گــزارش   )AQI(  106 پرویــن  خیابــان  و   107
اســت. بــر اســاس شــاخص آلودگــی هــوا، ایــن شــاخص 
از 0 تــا 50 هــوای خــوب، 51 تــا 100 هــوای متوســط 
ــا  گروه  هــای حســاس، 151 ت ــا 150 ناســالم بــرای  101 ت

ــا 500  ــالم، 301 ت ــی ناس ــا 300 خیل ــالم، 201 ت 200 ناس
کانشــهر اصفهــان از ابتــدای امســال  ک اســت.  خطرنــا
بــرای  ناســالم  روز   93 ســالم،  روز   198 دی،   28 تــا 
عمــوم  بــرای  ناســالم  روز   13 و  حســاس   گروه  هــای 

گذاشته است. را پشت سر 
اداره  جــوی  وضعیــت  پیش بینــی 
اصفهــان  اســتان  هواشناســی  کل 
کــه جــّوی بــه  کــی از آن اســت  نیــز حا
ــدار در مــدت ســه روز آینــده  نســبت پای
بــر  اســت.  مســتقر  اســتان  روی  بــر 
آســمان  روزهــا،  ایــن  در  اســاس  ایــن 
 در بیشــتر مناطــق اســتان صــاف، در مناطــق غربــی
جنوبــی و شــمال شــرقی در بعدازظهــر تــا قســمتی ابــری 

همــراه بــا وزش بــاد پیش بینــی می شــود.
کانشــهر اصفهــان و مناطــق صنعتــی از روز شــنبه  در 

ــار آلودگــی مهیاســت. شــرایط غب

لزوم تدوین برنامه جامع به منظور رفاه سالمندانهوای اصفهان در شرایط ناسالم

4در شـهـــر حتما بخوانید!یکشنبه  25 بهمن ماه 139۴
لزوم تدوین برنامه جامع به منظور رفاه سالمندان ـــمـــاره 92 ســـــال دوم        ݡسݒ

اجرائیه
شماره اجرائیه : 9410420352400401 شماره پرونده : 9309980352400582 شماره بایگانی 
شعبه : 930617 تاریخ تنظیم : 1394/08/26 مشخصات محکوم له ردیف 1- نام : شعب 
پست بانک اصفهان با مدیریت حمید رضا علی کریمی نام خانوادگی : - نام پدر: - نشانی 
: اصفهان خ محتشم کاشانی نبش کیوان مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1- نام : جواد نام خانوادگی : قلیانگران نام پدر: غالمحسین نشانی : شرکت مخابرات خ 
چهارباغ باال 2- نام : احمد نام خانوادگی : مولویان جزی نام پدر: یداله نشانی : مجهول 
المکان محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090352403449 
و شماره دادنامه مربوطه 9409970352400551 محکوم علیهم متضا منا محکوم هستند به 
پرداخت : 1- مبلغ 37/815/565 ریال بابت اصل خواسته وجه 113887- 88/11/28 2- 
مبلغ 1/095/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- مبلغ 680/000 ریال بابت حق نمایندگی 
4- تاخیر در تادیه معادل 18 درصد از تاریخ 93/5/25 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ 1/890/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد . 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای  احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت  های مالی مصوب 10  آبان 1377 توجه نمائید. شماره : 32545/ 
م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

محمد عارف

دادنامه
شماره دادنامه : 9409970352400534 شماره پرونده : 9309980352401065 شماره بایگانی 
شعبه : 931170 تاریخ تنظیم : 1394/03/26 خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
ساناز معقولی فرزند احمد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ما بین چهارراه نیک 
بخت و شیخ مفید نبش کوی شهیدان همتی  خواندگان : خانم اشرف احمدیان فرزند 
عبد الرسول به نشانی شهرستان اصفهان خ همدانیان خ محمدی بدر 2 فرعی 1.2 آقای 
اشکان فیروزی بروجنی فرزند ابراهیم به نشانی شهرستان اصفهان خ رکن الدوله جنب 
حسینیه ولی عصر پ 247 .2 خانم طاهره طاووسی فرزند حسین به نشانی شهرستان 
اصفهان خ میثم قدیر 5 پ 236 . 3 آقای حسین اعطایی فرزند عبدالوهاب به نشانی 
شهرستان اصفهان خ شریف واقفی جنب گلزار و ملک پوشاک هومن .4 خواسته  ها: 
مطالبه حق الوکاله به در خواست وکیل . 1 مطالبه وجه چک . 2 مطالبه خسارات دادرسی 
. 3 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ساناز معقولی به وکالت از بانک مهر اقتصاد 
بطرفیت آقایان حسین اعطایی و اشکان فیروزی بروجنی و خانم  ها  طاهره طاووسی و 
اشرف احمدیان بخواسته مطالبه مبلغ 460432756 ریال وجه 4 فقره چک شماره 769461 
–93/4/14 /و 769401 -  93/4/14 و 645401- 93/4/14 و 105756 -93/4/14 و خسارات 
دادرسی  و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه اصل چکهای 
مستند دعوی در ید خواهان و گواهی  های عدم پرداخت آنها و اینکه خواندگان هریک به 
میزان مبلغ ضمانت 530 ریال چک  های فوق صادر نموده که به نسبت تضامنی مسئول 
پرداخت اصل و خسارت می باشند و اینکه نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی 

بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستندا به مواد 
249و 310 قانون تجارت و 198و 515و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 460/432/756 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از 
تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
است وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. شماره : 

32553/ م الف رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قاسم قربانی

دادنامه
 : پرونده  شماره   1394/11/04  : تنظیم  تاریخ   9409970352401876  : دادنامه  شماره 
9409980352400279 شماره بایگانی شعبه : 940311 خواهان : آقای مسعود یار حسینی 
فرزند مهدی به نشانی استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – درچه – خ امام – کوی 
عدل کوی عدالت بن بست شهید براتعلی سلیمانی پ 115 خوانده : آقای رضا علیمردان 
فرزند یداله به نشانی مجهول المکان خواسته  ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت 
دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای مسعود یار 
حسینی فرزند مهدی بطرفیت آقای رضا علیمردان فرزند یداهلل بخواسته مطالبه یکصد 
و ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به 
مالحظه تصویر چک به شماره و سر رسید 770888و 1392/5/14 و گواهی عدم پرداخت 
بانک محال علیه و نظربه اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته  و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندا به مواد 310و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خوانده را به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3925000 ریال 
بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنا واحد اجرای احکام مکلف 
است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از سر رسید لغایت وصول 
محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن و ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. شماره : 32547/ م الف 

رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علی رییسی 

دادنامه
 : پرونده  شماره   1394/10/17  : تنظیم  تاریخ   9409970352401715  : دادنامه  شماره 
9309980352400986 شماره بایگانی شعبه : 931071 خواهان: آقای منصور غفاری فرزند 
ابوالفضل به نشانی اصفهان خ امام خمینی لیم جیر کوچه آزادگان روبروی پالک 740 
خوانده : آقای علیرضا شفیعی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان خواسته  ها : 1. 
مطالبه خسارات دادرسی 2. مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای 
منصور غفاری فرزند ابوالفضل بطرفیت آقای علیرضا شفیعی فرزند حسین بخواسته 
مطالبه 1/350/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
نظر به مالحظه تصویر چک شماره 818980 به سر رسید 92/5/5 و تصویر گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده  علیر غم دعوت از طریق نشر آگهی در 
جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده لذا مستندا به مواد 310و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 19 قانون صدور چک و ماده 519 
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال  بابت اصل خواسته و به پرداخت 256/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید. ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای 
شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سر رسید لغایت وصول محکوم به احتساب  و از 
خوانده وصول و به خواهان ایصال  نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم تجدید نظر استان می باشد. شماره : 32551/ م الف رییس شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان – علی رییسی

دادنامه
شماره   1394/09/22 تنظیم:  تاریخ   9409976836800473  : دادنامه  شماره 
کالسه  پرونده   940027  : شعبه  بایگانی  شماره   9309986793201183 پرونده: 
9309986793201183 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 
9409976836800473 خواهان: خانم نکیسا طیبی فرزند عزیز اهلل با وکالت آقای فرید 
سلگی فرزند رسول به نشانی اصفهان – اصفهان – اصفهان خ نیک بخت نبش کوچه 
خدا بنده پ 5 ط 2 خوانده: آقای محسن صفائیان به نشانی مجهول المکان خواسته : 
مطالبه نفقه دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه تقاضای خواهان خانم نکیسا طیبی با وکالت آقای 
فرید سلگی به طرفیت آقای محسن صفائیان مطالبه نفقه از تاریخ 1389/11/28 و نفقه 
جاری می باشد خواهان مدعی گردیده است شوهر به مواد مخدر اعتیاد داشت پنج سال 
است وی را رها نموده و رفته است و از اقامتگاه وی مطلع نمی باشد نامبرده را مجهول 
المکان معرفی که از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر االنتشار دعوت و در دادگاه حاضر 
نگردیده و نسبت به خواسته همسرش ایراد و دفاعی معمول نداشته است علیهذا دادگاه 
استحقاق خواهان به وصول نفقه را احراز ، دعوی مشارالیها را ثابت تشخیص و با جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستری که از اعتراض طرفین مصون مانده است و با اخذ 
نظرموافق مشاور محترم قضایی و مستندا به مواد 1106-1107-1108-1111و1206 قانون 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون و پانصد و نوزده هزار ریال 
نفقه از تاریخ 1389/11/28 لغایت 1394/8/30 در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید. 
نفقه جاری خواهان تا زمان احراز نشوزوی در سال 1394 روزانه یکصد و پنج هزار ریال 
تعیین می گردد. خواهان مکلف است زمان صدور اجرائیه مبلغ یک میلیون و پانصد و نود 
و نه هزار و پانصد و هفتاد ریال کسری هزینه دادرسی را پرداخت نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است./ن شماره : 

32537/م الف سید علی کاظمی رییس شعبه هشتم محاکم عمومی خانواده اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   1394/07/25 : تنظیم  تاریخ   9409970361701079 : دادنامه  شماره 
صدری  محمود  آقای   : خواهان   940260 : شعبه  بایگانی  شماره   9409980361700235
کرمی فرزند براتعلی با وکالت خانم عاطفه شیرانی به نشانی اصفهان – خیابان نیکبخت 
روبروی دادگستری مجتمع ماکان 5 طبقه همکف. واحد1 خوانده : آقای قاسم کیانی 
خوزانی فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المکان خواسته : تایید فسخ قرارداد مالی 
دادگاه با مالحظه مجموع محتویات پرونده کفایت تحقیقات و ختم بررسی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه دعوی خانم عاطفه شیرانی به 
وکالت از آقای محمود صدری کرمی فرزند براتعلی به طرفیت آقای قاسم کیانی خوزانی 
فرزند رمضانعلی به خواسته تایید فسخ قرار داد مورخ 84/12/21 مربوط به فروش پالک 
ثبتی شماره 22/126 بخش 14 ثبت اصفهان به انضمام خسارات دادرسی به کیفیت 
مطروحه قابل استماع نمی باشد زیرا صرف نظر از اینکه بر اساس دو سطر ذیل مبایعه 
نامه عادی مستند دعوی کافه خیارات اسقاط گردیده است وکیل خواهان مدعی 
پذیرش در خواست فسخ موکل وی از سوی خوانده و اقاله معامله مذکور شده است 
لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر 
و اعالم می نماید قرار صادره ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد./ شماره : 32516/ م الف رییس شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حاجیلو

احضار
نظر به اینکه آقایان اسماعیل اکبری )تبعه افغانستان( و میثم مهدی و رامین )هر سه نفر 
فاقد نام خانوادگی و تبعه افغانستان( در پرونده کالسه 941688ب14 به اتهام مشارکت 
در سرقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده . بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع 
شماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد . در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف 

دادگستری پرداخت می گردد.
 شماره: 32488/ م الف بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

رییس زاده

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/06/31 تنظیم:  تاریخ   9409970352401162 دادنامه:  شماره 
اله ریاحی  : آقای اسد  9309986796200591 شماره بایگانی شعبه : 931314 خواهان 
فرزند محمد با وکالت آقای مهدی ابراهیمی ورزنه فرزند عبدالصمد به نشانی اصفهان – 
اصفهان – اصفهان – خ عالمه امینی – خ بازارچه – مجتمع نور- ط 3 خواندگان: 1. خانم 
بتول حسینی فرزند سید رضا 2. خانم فائزه حسینی فرزند ** 3. آقای سید رضا حسینی 
فرزند سید محمد 4. خانم صدیقه حسینی فرزند سید محمد5. خانم وجیهه سادات 
حسینی فرزند سید محمد 6. آقای عباس حسینی فرزند**7. خانم فخری حسینی فرزند 
سید جواد 8. خانم زهرا حسینی فرزند سید محمد 9. خانم بتول حسینی فرزند سید محمد 
10. خانم فرزانه حسینی فرزند** 11. خانم فخری حسینی فرزند سید جواد 12. خانم فرزانه 
حسینی فرزند عباس 13. خانم بتول حسینی فرزند** 14- خانم بدر السادات حسینی 
فرزند سید محمد 15. خانم فائزه حسینی فرزند عباس 16. آقای فرهاد حسینی فرزند** 
همگی به نشانی مجهول المکان 17. آقای فرهاد حسینی فرزند عباس با وکالت آقای 
هوشنگ جعفری قوام آبادی فرزند محمد به نشانی اصفهان بلوار آئینه خانه جنب مسجد 
النبی )ص( ساختمان آئینه پالک 60 خواسته : ابطال سند رای دادگاه در خصوص داد 
خواست آقای مهدی کیانی ابری فرزند محمد با وکالت توکیلی اسداهلل ریاحی خوراسگانی 
فرزند حسین بطرفیت وراث مرحوم سید محمد حسینی خوراسگانی به اسامی سید رضا 
، عباس، صدیقه ، بدرالسادات ، وجیهه سادات ، زهرا ، بتول همگی حسینی خوراسگانی 
و فخری ، بتول ،فرهاد،فائزه،فرزانه همگی حسینی خوراسگانی که وکالت آقای فرهاد 
حسینی را آقای هوشنگ جعفری به عهده دارد به خواسته صدور حکم بر ابطال اسناد 
به شماره 118916، 119322، 8724 دفتر خانه 159 اصفهان نظر به اینکه خواهان مذکور 
وکیل از طرف آقای اسداهلل ریاحی بوده و خود را خواهان اعالم نموده است و سمت 
وکالت از ناحیه وکیل که اختیار نموده است قید شده و بعدا در دادخواست شخص 
خواهان بنام اسداله ریاحی اضافه شده وکیل نیز اختیار نموده است بنام بهروز مجتبی 
نژاد و آقای مهدی کیانی نیز وکیل اختیار نموده بنام مهدی ابراهیمی ووکیل احداز خواندگان 
ایراد به سمت خواهان نموده است و دادگاه ایراد را وارد دانسته لذا به استناد بند 10 ماده 
84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قراررد 
دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادر شده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان اصفهان است.
 شماره : 32558/م الف
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سرویس فرهنگی 
دامون رشیدزاده 

کارگــردان سرشــناس    فیلــم جدیــد اصغــر فرهــادی، 
کــرده  جلــب  را  منتقــدان  و  رســانه ها  نظــر  کشــورمان 
ایــن  اثــر  آخریــن  تــا  کنجکاونــد  همگــی  و  اســت 
کارگــردان برنــده اســکار را بــه تماشــا بنشــینند. هــر چنــد 
قراردادهــای نهایــی پخــش ایــن فیلــم روشــن نشــده، 
کــه قصــه ایــن فیلــم معاصــر و  کــرد  امــا فرهــادی آشــکار 
کــه رابطه شــان بــه دلیــل مســایل  دربــاره زوجــی اســت 
کم رنــگ و خشــونت آمیز می شــود. بازیگــری  اجتماعــی 
بــا فرهــادی دارد،  کــه ســابقه همــکاری طوالنی مــدت 
یعنــی ترانــه علیدوســتی - نقــش اصلــی فیلــم »دربــاره 
ــم برنــده خــرس  کــه در فیل ــی« - و شــهاب حســینی -  ال
 طــا و اســکار فرهــادی یعنــی »جدایــی« جلــوی دوربیــن 

کرده اند. رفت - نقش زوج اصلی فیلم را بازی 
داستان

رو  را  فیلم هایــش  داســتان  معمــوال  فرهــادی  هرچنــد 
کــه داســتان  کــی از آن اســت  نمی کنــد، امــا شــنیده ها حا
منــزل  بــه  کــه  اســت  زوجــی  داســتان  او  جدیــد  فیلــم 
ــه  ــدی نقــل مــکان می کننــد. آن هــا بعــد از آمــدن ب جدی
کــه ایــن منــزل پیــش  منــزل جدیــد متوجــه می شــوند 
و  اســت  بــوده  بــدکاره ای  زن  ســکونت  ایــن، محــل  از 
ــاره اقامــت  ــاد تردیدهایــی در زن درب همیــن باعــث ایج

ع در ادامــه باعــث  در ایــن خانــه می شــود؛ همیــن موضــو
کشــف حقیقــت می شــود. بــه وجــود آمــدن ماجراهایــی و 

انتخاب بازیگران آماتور
فراخــوان تلگرامــی  فیلــم فروشــنده نظرهای زیــادی را به 
کــه از ســوی عاقه منــدان  گونــه ای  کــرد؛ بــه  خــود جلــب 
بیــش از شــانزده هــزار ویدیــو بــرای عوامــل ایــن فیلــم 
ارســال شــد. خــود اصغــر فرهــادی در ایــن بــاره می گویــد: 
در ایــن چندســال عاقه منــدان زیــادی را می دیــدم؛ چــه 

کار نداشــتند  ــه  ــی تجرب کــه اســتعداد داشــتند ول کســانی 
هــم  آمــوزش  اســتعداد،  بــر  عــاوه  کــه  کســانی  چــه  و 
کار در تئاتــر را داشــتند و دوســت  دیــده بودنــد یــا تجربــه 
کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه در  کار  داشــتند در ســینما هــم 
کنــار بازیگــران حرفــه ای از  همــه فیلم هــای قبلــی ام در 
ترکیبــی  و  بــودم  کــرده  اســتفاده  هــم  تــازه  چهره هــای 
ناشــناخته  چهره هــای  و  شناخته شــده  بازیگــران  از 
می کردنــد بــازی  را  نقش هــا  کمترشناخته شــده،   یــا 

گــر فیلــم جدیــدی را شــروع  کــه ا  ایــن انتظــار را داشــتند 
ایــن  تصمیــم  همین دلیــل  بــه  شــوند.  خبــردار  کــردم، 
بــه  تــا  کار یــک فراخــوان بدهیــم  بــرای ایــن  کــه  شــد 
در  باشــم.  داشــته  دیــداری  آن هــا  بــا  و  بیاینــد  دفتــر 
نتیجــه  ایــن  بــه  داشــتم،  دســتیارم  بــا  کــه  جلســه ای 
کــه ممکــن اســت دیــدار حضــوری زمــان زیــادی  رســیدیم 
کــه ایــن فراخــوان  ببــرد؛ به همین دلیــل پیشــنهاد شــد 
کــه  شــیوه  ایــن  بــه  شــود  منتشــر  مجــازی  فضــای  در 
کثــر ســه دقیقه از خــودش فیلــم  هرکــس بــه مــدت حدا
مــا  به این ترتیــب  کنــد.  معرفــی  را  خــودش  و  بگیــرد 
کردیــم آن چهــره  گــر فکــر  می توانســتیم او را ببینیــم تــا ا
از  اســت،  نزدیــک  فیلم نامــه  کترهــای  کارا بــه  صــدا  و 
کننــد.  آن هــا بخواهیــم در مرحلــه بعــد بــه دفتــر مراجعــه 
ایــن اتفــاق هــم افتــاد. درواقــع انجــام ایــن فراخــوان 
کار ســخت و زمان بــری هــم شــد، بیشــتر در جهــت  کــه 
کــه در ایــن چندســال از  درخواســت عاقه مندانــی بــود 
کــه بــرای بــازی در فیلــم در نظــر  مــن خواســته بودنــد 

گرفتــه شــوند.
منتظر اسکار دیگری باشیم؟

کــه بــا وســواس  گزیــده کاری اســت  کارگــردان  فرهــادی 
کارهایــش را بــه دور از حاشــیه های مرســوم بــه  بســیار 
کــه  کــه هــر بــار  پیــش می بــرد؛ همیــن دالیــل ســبب شــده 
ــه  ک ــیم  ــود بپرس ــد، از خ ــاز می کن ــدی را آغ ــروژه جدی او پ

ــا منتظــر اســکار دیگــری باشــیم؟ آی

»فروشنده«فیلم مرموز اصغر فرهادی

منتظر اسکار دیگری باشیم؟

شــصت  در  »شــهرزاد«  ســریال  وطــن:  کیمیــای 
برلیــن  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  ششــمین  و 
ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  می کنــد.  شــرکت 
و  شــصت  در  »شــهرزاد«  خانگــی  نمایــش  مجموعــه 
بخــش  در  برلیــن  فیلــم  جشــنواره  از  دوره   ششــمین 

 EFM بــه اختصــار European Film Market
کــه  اســت  نخســتین بار  ایــن  دارد.  حضــور 
یــک ســریال ایرانــی تولیــد بخــش خصوصــی 
شــرکت  جهانــی  جشــنواره های  از  یکــی  در 
 European Film Market اســت.  کــرده 
یکــی از ۳ مرکــز داد و ســتد بــزرگ فیلــم در 
کــه در طــول جشــنواره بین المللــی  دنیاســت 

محصــوالت  عرضــه  بــرای  فرصتــی  برلیــن،  فیلــم 
کمپانی هــای فیلمســازی در دنیــا بــرای خریــد و فــروش 
کــه حــق پخــش  آلمــان  در   EMFilm اســت. شــرکت 
اســت کــرده  خریــداری  را  »شــهرزاد«  ســریال   جهانــی 

کمپانی هــای شــرکت کننده در ایــن   بــه عنــوان یکــی از 
مرکــز تجــاری در طــول جشــنواره برلیــن حضــور دارد. 
حســن  ســرمایه گذار،  و  امامی تهیه کننــده  ســیدمحمد 
ــا و برخــی دیگــر از  کارگــردان، فاطمــه معتمدآری فتحــی 
عوامــل تولیــد ســریال »شــهرزاد« نیــز در ایــن جشــنواره 
حاضــر هســتند. جشــنواره بین المللــی 
 )Berlinale( برلینالــه  یــا  برلیــن  فیلــم 
قدیمی تریــن  و  معتبرتریــن  از  یکــی 
اروپــا  در  ســینمایی  جشــنواره های 
کــه هــر ســاله در مــاه فوریــه بــه  اســت 
برگــزار  آلمــان  برلیــن  در  روز   ۱۰ مــدت 
ــه امســال از  ک می شــود. ایــن جشــنواره 
۱۱ تــا ۲۱ فوریــه برابــر بــا ۲۲ بهمن مــاه تــا ۲ اســفندماه 
کنــار جشــنواره فیلــم ونیــز و جشــنواره  برگــزار می شــود در 
کــن مهم تریــن رویــداد ســینمایی اروپــا بــه شــمار  فیلــم 

مــی رود.

 »شهرزاد« مسافر برلین شد

اهــدای  از  نجفــی  ابوالحســن  بزرگداشــت  نشســت  در 
جایــزه ای بــه نــام ایــن چهــره  فقیــد بــه بهتریــن رمــان 
داده  خبــر  ســال  ترجمــه   کوتــاه  داســتان  مجموعــه  و 
بزرگداشــت  بــا  کتــاب  شــهر  هفتگــی  نشســت  شــد. 
نوآوری هــای  بررســی  و  نجفــی  ابوالحســن  زنده یــاد 

حضــور  بــا  فارســی،  عــروض  در  نجفــی 
شــهر  فرهنگــی  مرکــز  در  فرهنــگ  اهــل 
کتــاب برگــزار شــد. علی اصغــر محمدخانــی 
کتــاب بــه برگــزاری  معــاون فرهنگــی شــهر 
بــه  فرانســه  ادبیــات  »ترجمــه   ســمینار 
فارســی و بزرگداشــت ابوالحســن نجفــی« 
بــا  پاریــس  بین المللــی  نمایشــگاه  در 

کــرد  حضــور صاحب نظــران ایرانــی و فرانســوی اشــاره 
 ۱۳۹۵ ســال  از  کتــاب  شــهر  فرهنگــی  مرکــز  گفــت:  و 
جایــزه  ابوالحســن نجفــی را بــه بهتریــن ترجمــه  رمــان و 
کوتــاِه ســال اهــدا می کنــد و هیئــت  مجموعــه داســتان 

موحــد ضیــاء  حضــور  بــا  جایــزه  ایــن  داوران   علمــی  و 
 حســین معصومی همدانــی، مهســتی بحرینــی، عبــداهلل 
کوثــری، محمــود حســینی زاد و مــژده دقیقــی تشــکیل 
اعتــای  در  نجفــی  جایــزه   کــه  امیدواریــم  و  می شــود 
داســتان  و  رمــان  ترجمــه   حــوزه ی  در  فارســی  زبــان 
اســت  گفتنــی  شــود.  واقــع  موثــر  کوتــاه 
علمــی  اســتاد  مقــام  بزرگداشــت  نشســت 
ــای  ــی نوآوری ه ــی و بررس ــن نجف ابوالحس
حضــور  بــا  فارســی،  عــروض  در  نجفــی 
چــون  صاحب نظرانــی  و  فرهنــگ  اهــل 
 احمــد ســمیعی گیانی، فتــح اهلل مجتبایــی
علی اشــرف صادقــی، ژالــه آمــوزگار، حســین 
ــی، موســی اســوار، طهمــورث ســاجدی  معصومی همدان

محمــود  ســیار،  پیــروز  افســری،  ســادات  منوچهــر 
مهشــید  میرزایــی،  علــی  دقیقــی،  مــژده  حســینی زاد، 

شــد. برگــزار   ... و  صــدرزاده  ماندانــا  نونهالــی، 

 اهدای جایزه ای به نام استاد »ابوالحسن نجفی«

کتاب )آموزش هنر( معرفی 

فرهنگ و هنر یکشنبه     25 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 92منتظر اسکار دیگری باشیم؟ ســـــال دوم                ݡسݒ

  

جشنواره  فیلم فجر سپری شد؛ حال این پرسش مطرح است که با توجه به فیلم های 
 بــه نمایــش درآمــده، وضعیــت گیشــه  ســال آینــده ســینمای ایــران چگونــه خواهــد بــود؟

گر... سال پرباری خواهیم داشت، ا
کننــده  ســینما دربــاره  فیلم هــای جشــنواره  فجــر و وضــع ســینمای ایــران  یــک پخــش 
در ســال آینــده گفــت: امســال فیلم هــای اجتماعــی بیشــتر و آثــار طنــز کمتــر در جشــنواره 
ــد  ــر پردیس هــای ســینمایی جدی گ کیفیــت فیلم هــا رشــد داشــته و ا ــد؛ امــا  حضــور دارن
افتتــاح شــوند، ســال پربــاری خواهیــم داشــت. حبیــب اســماعیلی، مدیــر پخــش 
شــرکت »رســانه  فیلمســازان«، در گفت وگویــی درخصــوص پیش بینــی خــود از وضــع 
کــرد: بــا وجــود اینکــه هــر ســال رقــم فــروش ســینما  ســینمای ایــران در ســال 95 اظهــار 
ــر  ــاد کمت ــا از ســال های دهــه هفت ــد، امــا همچنــان تعــداد مخاطبــان م آفزایــش می یاب
گــر در ســال آینــده پردیس هــای ســینمایی جدیــد افتتــاح شــوند و دسترســی  اســت؛ ا

ــاد و  ــد افت ــی خواه ــاق خوب ــا اتف ــود، قطع ــتر ش ــش بیش ــالن های نمای ــه س ــان ب مخاطب
ســال پربــاری را شــاهد خواهیــم بــود. ایــن تهیه کننــده و پخش کننــده  ســینما ادامــه 
کــه در جشــنواره حضــور دارنــد و همین طــور فیلم هایــی  ــی  ــه فیلم های داد: بــا توجــه ب
 کــه  بــه هــر دلیــل در جشــنواره نیســتند، خــوراک ســینمای ایــران بــرای ســال آینــده بــد

 نیست.
گر شورای صنفی نمایش، درست برنامه ریزی بکند ا

کــران، حمایــت نهادهــا از  تهیه کننــده  »هفــت ماهگــی« می گویــد: برنامه ریــزی درســت ا
ســینما و تاســیس ســالن های جدیــد، ســینمای ایــران را در ســال 95 موفق تــر از امســال 
کــرد. منصــور لشــکری قوچانــی دربــاره  پیــش بینــی خــود از وضــع ســینمای  خواهــد 
گــر شــورای صنفــی نمایــش، برنامه ریــزی درســتی کنــد، ســال  ایــران در ســال 95 گفــت: ا
کــران اســت، شــاهد بودیــم  آینــده بهتــر از امســال خواهــد بــود. در دی مــاه کــه مــاه مــرده ا
کــه حتــی بــدون حمایــت صــدا و ســیما و شــهرداری موفق تــر از ســال قبــل بودیــم. ایــن 
کــرد: درصــد زیــادی از مخاطبــان از روش هــای غیرقانونــی  تهیه کننــده  ســینما اظهــار 
گــر  مثــل ماهــواره، کپی هــای غیرمجــاز و دانلــود از اینترنــت، فیلم هــا را تماشــا می کننــد. ا
تعــداد ســینماها بیشــتر شــود و مــردم دسترســی بهتــری بــه ســینما داشــته باشــند، بیشــتر 

بــه تماشــای فیلم هــا می رونــد.
سالی که نکوست...

علــی ســرتیپی دربــاره پیش بینــی خود از ســینمای ایــران در ســال 95 اظهار کــرد: به قول 
گــرم مــردم از  کــه نکوســت، از بهــارش پیداســت؛ بــا توجــه بــه اســتقبال  معــروف ســالی 
کــه  فیلم هــای حاضــر در ســی وچهارمین جشــنواره  فیلــم فجــر و همین طــور فیلم هایــی 
کــه مجمــوع فــروش مــا در ســال  خــارج از جشــنواره وجــود دارنــد، تصــور مــن ایــن اســت 

 95 باالتــر از 70 میلیــارد تومــان باشــد و حتــی بتوانیــم بــه رقــم 100 میلیــارد برســیم. ایــن 
تهیــه کننــده  ســینما گفــت: فیلم هایــی نظیــر »ابــد و یــک روز«، »بادیــگارد«، »النتــوری« 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ک ــتند  ــی هس ــه فیلم های ــوایی 2« از جمل ــیانور« و »رس ــد«، »س »بارک

بتواننــد در گیشــه موفــق باشــند.

کوچه بی نام
فیلــم »کوچــه بی نــام« پنجمیــن ســاخته 
فیلــم  ایــن  اســت.  علیمردانــی    هاتــف 
شــهید  کوچــه  در  خانــواده  دو  داســتان 
کــه جایــی در جنــوب شــهر  بی نــام اســت 
زندگــی می کننــد. آن هــا دچار معضــل بزرگی 
کــه  در درون خــود می شــوند و حــاج مهــدی 
معتمــد خانــواده و محلــه اســت، راه را در 
تعامــل درون خانــواده می دانــد؛ امــا ایــن 
تمــام ماجــرا نیســت. آدم های قصــه »کوچه 
ــا  ــراد ناکامی هســتند و ب ــام« بیشــتر اف ــی ن ب
افــکار و عقیده هــای مختلــف در یــک خانــه 

کنــار هــم زندگــی می کننــد. در 
کوثــری، پانتــه آ بهــرام، فرشــته صدرعرفایــی ــاران   بازیگــران: فرهــاد اصانــی، ب
آقایــی، علیرضــا  امیــر  پســیانی، محمدرضــا غفــاری،  کــری، ســتاره  ذا ملیســا 
اســتادی، فرخنــده فرمانــی زاده، حمیدرضــا محمــدی، پرویــن ملکــی، علیرضــا 

علویــان، نیوشــا جهانــی، حســام رحیمی منــش.
عوامل فیلم »کوچه بی نام«:

کارگــردان و نویســنده:   هاتــف علیمردانــی/ تهیه کننــده: منصــور لشــگری قوچانی 
مدیــر فیلمبــرداری: محمــود کاری/ طــراح صحنــه و لبــاس: اصغــر نــژاد ایمانــی 
طراح گریم: ایمان امیدواری/ صدابردار: محمود خرســند/ مدیر تولید: شــاهین 

حدادیــان/ مدیــر صحنــه: رامیــن غفــوری/ منشــی صحنــه: آرزو نیک پــور.

کردند ح  سینمایی ها مطر

گر... معرفی فیلمسال پرباری خواهیم داشت، ا

فنون تصویرسازی

سبک در سینما

عکاسی در باستان شناسی

پدیدارشناسی موسیقی

دراماتورژی فیلم

محمد فدوی

عبدالرضا حقیری

ندا حسین تهرانی

 نوشته بروس بنسن
  ترجمه حسین یاسینی

دیدار سوپر استارهاشاهپور شهبازی
ــخصی  ل ش ــز ــدار در من ــن دی ــد. ای ــدار کردن ــم دی ــا ه ــد ب ــران و هن ــینمای ای ــتارهای س خ خان، سوپراس ــاهر ــزار و ش ــا گل محمدرض

خ خان انجــام شــد. شــاهر

در قاب تصویر

حرف و نقل
- پــوالد کیمیایــی بــا انتشــار عکســی از مراســم اختتامیــه 
جشــنواره فیلــم فجــر  بــه نحــوه برگــزاری ایــن مراســم و نــوع 

کــرد. پوشــش بازیگــران انتقــاد 
- در پــی حاشــیه های ایجــاد شــده بــرای ســریال »شــهرزاد« 
و اظهــارات ســیدمحمدهادی رضــوی، ســرمایه گذار ایــن 
کســی  گــر  ا نوشــت:  نامــه ای  ســریال، حســن فتحــی در 
ــه ســریال  ــاخت بقی ــد، از س ــه تفســیر بزن جــز شــما دســت ب

می دهــم. انصــراف 
کــه ایــن روزهــا  کــوک«  - دســت اندرکاران مســابقه »شــب 
ــد  ــن باورن ــر ای ــت، ب ــش اس ــال پخ ــیم« در ح ــبکه »نس از ش
آن هــا ســاخته اند تحــت هیــچ شــرایطی  کــه  برنامــه ای 
الگوبــرداری از مســابقه  های مشــابه ماهــواره ای نیســت.
- عبــاس رافعــی بــا اشــاره بــه نــگارش فیلمنامــه »کافــه 
کــه بعــد از درخواســت پروانــه ســاخت  کــرد  پولونیــا« بیــان 
قــرار اســت پیــش تولیــد ایــن پــروژه را در اردیبهشــت مــاه 

کنــد. شــروع 
کیــوان  گــروه »وزیــری« بــه سرپرســتی  - کنســرت موســیقی 
ســاکت بــا خوانندگــی ســاالر عقیلــی در چارچــوب جشــنواره 

موســیقی فجــر برگــزار شــد.
- بازیگــر نقــش »هملــت« بــه کارگردانــی توماس اوســترمایر 
کــه در ســی و چهارمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر 
بازیگــر برتــر مســابقه بین الملــل جشــنواره شــد، یکــی از 

اعضــای هیئــت داوران جشــنواره فیلــم برلیــن اســت.
- نیمــا کرمــی،  مجری برنامه »آیینه خانــه«، درباره پخش 
ایــن برنامــه کــه مدتــی اســت متوقــف شــده، گفــت کــه یــک 
قســمت از ایــن برنامــه بــا ســاختار جدید ضبط شــده اســت و 

احتمــال دارد ایــن هفتــه از شــبکه دو پخش شــود.
بــا تلویزیــون همــکاری  ایــن روزهــا  کــه  - بهــاره رهنمــا 
می کنــد،  دربــاره اینکــه آیــا در شــرایط فعلــی تلویزیــون را بــه 
گفــت: تلویزیــون را بــه ســینما  ســینما ترجیــح می دهــد، 
کــه ســینما را بــه تلویزیــون  ترجیــح نمی دهــم؛ همان طــور 
ــا نقــش متفــاوت و خــوب  ترجیــح نمی دهــم؛ ارجحیتــم ب

اســت.
- »دشــنه ای از دوزخ« )نگاهــی بــه زندگــی و نقــش سیاســی 
نــوری مالکــی(، عنــوان کتــاب پژوهشــی عرفــان قانعی فــرد 

کــه بــه زودی منتشــر می شــود. اســت 
»ایســتاده  فیلــم  کارگــردان  مهدویــان،  حســین  امیــر   -
بــرادر احمــد  اعتــراض  از  بــا اظهــار بی اطاعــی  در غبــار« 
متوســلیان در حاشــیه اختتامیه  فجر گفت: من در ســاخت 
ایــن فیلــم با تعــدادی از اعضای خانواده شــهید متوســلیان 
تعامــل  و  تمــاس  بــه همــکاری داشــتند، در  تمایــل  کــه 
بودم؛چــرا کــه خانواده شــان نماینــده مشــخصی بــرای ایــن 

موضــوع نداشــت.

سخن روز

 بهنوش بختیاری:
دیگر برای امرار معاش بازی نمی کنم

کــه ایــن روزهــا بــا مجموعــه »محلــه  بهنــوش بختیــاری 
گل و بلبــل« روی آنتــن تلویزیــون اســت، می گویــد: دلــم 
بهنــوش  بشناســند.  را  مــن  هــم  بچه هــا  می خواهــد 
کــه نســبت بــه ســال های پیــش در تلویزیــون  بختیــاری 
کــودک  برنامــه  یــک  در  تنهــا  و  اســت  شــده  کم کارتــر 
مــن در  کار  آخریــن  گفــت:  بــاره  ایــن  حضــور دارد، در 
کــه آنجا  تلویزیــون »محلــه گل و بلبــل« شــبکه دو اســت 
کــه بــه بچه هــا دارم حضــور  هــم بــه دلیــل عاقــه ای 
یافتــه ام و از طرفــی دلــم می خواســت بچه هــا هــم مــن را 
بشناســند و نســل بعــدی مــن را در خاطرات کودکی شــان 
کبــر عبــدی  کــه ا شــریک بداننــد. وی افــزود: همــان طــور 
و آتیــا پســیانی را از »محلــه بــرو بیــا« می شــناختیم و 
دوستشــان داشــتیم، دلــم می خواهــد نســل جدیــد هــم 
ــم  ــته مصم گذش ــال  ــک س ــند. در ی ــن غریبــه نباش ــا م ب
کار را تــا  کــه ۲۵  شــدم و بــه خــودم ایــن جرئــت را دادم 
کنــم. نمی دانــم تصمیــم درســتی بــود یــا غلــط؛  االن رد 
امــا خیلــی پشــیمان نیســتم؛ چــون قالــب فیلمنامه  هــا 
از متوســط هــم پایین تــر بودنــد و همــه نقش هــا مشــابه 
کــرده ام.  هــم و شــبیه بــه آنچــه مــن زیــاد تجربــه اش 
کــردن پیشــنهادها  کیــد بــر اینکــه رد  ایــن بازیگــر بــا تا
کــرد: اتفاقــا  بــه معنــی دوری از تلویزیــون نیســت، بیــان 
ــردم  ــا م ــون ب ــت دارم؛ چ ــی دوس ــون را خیل ــاب تلویزی ق
هیــچ  می کنــم  ســعی  و  می کنــم  نزدیکــی  احســاس 
وقــت فرصــت بــازی در تلویزیــون را از دســت ندهــم؛ 
ظاهــر  متفاوت تــر  ایــن  از  بعــد  می دهــم  ترجیــح  امــا 
شــوم. بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای حضــور در 
گفــت:  شــبکه نمایــش خانگــی هــم همیــن نظــر را دارد، 
پیشــنهاد تله فیلم هــا و آثــار رســانه تصویــری هــم بــه 
کــردم؛ چــون دلــم  مــن می شــود، ولــی همــه این هــا را رد 
کنــم و ســعی  می خواهــد فضاهــای جدیدتــری را تجربــه 
کــردم بــر اعتقــادم بایســتم و خوشــحالم کــه االن دیگر به 
عنــوان راه تامیــن معــاش بــه بازیگــری نــگاه نمی کنــم. 
کــرد: دوره ای بــه خاطــر بحــران مالــی مجبــور  وی اظهــار 
کــه شــاید خیلــی مطابــق میلــم  بــودم در پروژه هایــی 
نبودنــد، حضــور داشــته باشــم؛ امــا االن خوشــبختانه 
کنــم و  می توانــم بازیگــری را بــه عنــوان عشــق نــگاه 
بــه خــودم حــق انتخــاب بیشــتری بدهــم. تــا االن ایــن 
البتــه  را  غیرکمــدی  نقــش  دو  کــه  داشــتم  را  شــانس 
کنــم ولــی امیــدوارم بیشــتر پیشــنهاد  در ســینما بــازی 
کــه تــا  نقش هــای متفــاوت داشــته باشــم. بختیــاری 
کنــون یــک تجربــه روی صحنــه تئاتــر داشــته اســت، 
گفــت: نمایــش »پــری«  دربــاره حضــور دوبــاره خــود نیــز 
کانــادا روی  کارگردانــی بهــاره رهنمــا قــرار اســت در  بــه 
صحنــه بــرود و مــن هــم بــه عنــوان یکــی از بازیگــران 

ایــن اثــر در جمعشــان حضــور دارم. 

گفت و گو

 با بررسی آثار حسین تحویلیان؛
نقاشی اصفهان نقد می شود

کیمیــای وطــن: دهمیــن نشســت بررســی نقاشــی اصفهــان 
ــه  ــزار می شــود. خان ــار »حســین تحویلیــان« برگ ــا بررســی آث ب
تجســمی حوزه هنــری اســتان اصفهــان در ادامــه برگــزاری 
مجموعــه نمایشــگاه های بررســی نقاشــی اصفهــان ایــن 
بــار، دهمیــن نمایشــگاه خــود را بــه آثــار ســلیمان ساســون 
اختصــاص داده  اســت. ایــن نمایشــگاه شــامل 50 اثــر از ایــن 
کــه در ابعــاد متفاوتــی  هنرمنــد پیشکســوت نقــاش اســت 
ارایــه شــده اند. بیشــتر آثــار ایــن هنرمنــد بــا موضــوع بناهــای 
اســت.  شــده  کار   mix تکنیــک  از  اســتفاده  بــا  و  تاریخــی 
ســلیمان ساســون یکی از هنرمندان برجســته و پیشکســوت 
در زمینــه هنــر نقاشــی اســت کــه در این نمایشــگاه به بررســی 
گفتنــی  ســیر آثــار وی از ابتــدا تاکنــون پرداختــه خواهــد شــد. 
اســت، نشســت تحلیــل و بررســی آثــار ایــن نمایشــگاه در 
ســاعت 17 بعدازظهــر روز پنــج شــنبه 29 بهمــن در خانــه 
هنرمنــدان اصفهــان واقــع در خیابــان آبشــار برگــزار می شــود.

» علی زند وکیلی « به اصفهان می آید
کیمیــای وطــن:  کنســرت علــی زند وکیلــی در  اصفهــان برگزار 
 می شــود. اجــرای زنــده موســیقی ایــن خواننــده در تاریــخ

 29 بهمــن مــاه در ســالن ســینما ســپاهان برگــزار می شــود. 
علی زنــد وکیلــی از خوانندگان و آهنگســازان مطرح موســیقی 
تلفیقــی ســنتی و پــاپ اســت.  وی بــه همــراه بــرادر خــود، 
بنــد«  »زنــد  عنــوان  تحــت  را  گروهــی  وکیلــی  محمدزنــد 
ــا گروه هــای  ــر آن ســابقه همــکاری ب کــرد. عــاوه ب تاســیس 
دنــگ شــو، خمــوش، طلــوع، نغمه کیمیــا، شــروندو گلبانگ 
گروه هــا برگــزار  کنســرت هایی نیــز بــه همــراه ایــن  را دارد و 
کارهــای شــاخص وی می تــوان بــه  کــرده اســت. از جملــه 
تیتــراژ مجموعه هــای دزد و پلیــس، پژمــان )آخــر قصــه( و 
کــرد. او در زمســتان ۱۳۹۲ آلبومــی   شــاهگوش )زهــره( اشــاره 
 را تحــت عنــوان عبــور از مــه در ژانر ســنتی با اشــعاری از حافظ

زهــرا پناهــی، حســین منــزوی و وحشــی بافقــی در ۱۴ قطعــه 
کــرد. عاقه منــدان می تواننــد جهــت رزرو بلیــت ایــن  منتشــر 

کننــد. برنامــه بــه ســایت melliconcert.com مراجعــه 

 ارسال کتاب های آذریزدی 
به کتابخانه های کشور

مدیــر کل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی  اســتان یــزد از ارســال 
کتاب هــای مهــدی آذریــزدی بــرای بیــش از 3200 کتابخانه 
عمومــی  سراســر کشــور خبــر داد. رقیــه دوســت فاطمی ها در 
تشــریح اهــم فعالیت هــای یک ســاله ایــن نهــاد همچنیــن 
خیرســاز  کتابخانه هــای  بهره بــرداری  و  گشــایش  از 
در  جــوادی«  محمــد  »دکتــر  و  شــفیعی«  مطّلــب  »شــهید 
یــزد و »جامــع وکیلــی« در زارچ طــی ســال جــاری خبــر داد 
کتابخانه هــای  و افــزود: ســامان دهی، بهســازی و تجهیــز 
»شــرف الدین علــی یــزدی« و »امــام علــی )ع(« و »قــرآن و 
ــان«  ــق، »اردکانی ــدی« در باف ــد مفی ــزد، »محم ــرت« در ی عت
و »ابوالفضلــی« و »کتابخانــه مرکــزی« در میبــد، »آیــت اهلل 
اردکان، »فاطمیــه« در  فاضــل« و »شــهید خودســتان« در 
بهابــاد، »مجتمــع فرهنگی هنــری دیــدار« در تفــت، »ولــی 
در  صــدوق«  بنیــاد  )ع(  حســین  »امــام  و  )عــج(«  عصــر 
خاتم،»مجتمــع فرهنگی هنــری« مهریــز و نیــز »امــام حســن 
مجتبــی )ع(« و »مجتمــع فرهنگی هنــری« در ابرکــوه از دیگر 
فعالیت هــای عمرانــی و تجهیزاتــی ایــن نهــاد بــوده اســت.

 »انسان شناسی هنر نگارگری«
 منتشر شد

»انسان شناســی هنــر نگارگــری: آداب، ابــزار و مــواد« نوشــته 
ــر  ــه یاســینی از ســوی پژوهشــگاه فرهنــگ، هن ســیده راضی
و ارتباطــات روانــه کتاب فروشــی ها شــد. نویســنده در ایــن 
اخــاق  و  آداب  شــناخت حکمــت  بــا  کــرده  ســعی  کتــاب 
مرســوم در فرهنــگ هنرهــای اســامی، مبانــی اخاقــی و 
ــر و نیــز تــدارک  روشــی هنرمنــدان نگارگــر را هنــگام ایجــاد اث
کتــاب  کنــد. همچنیــن در ایــن  ابــزار و مــواد هنــری، تحلیــل 
روش هــای عینــی و دســتورالعمل های آموزشــی ســاخت ابــزار 
گرفتــه تــا ارتبــاط  و مــواد در نگارگــری، مــورد پژوهــش قــرار 
میــان مبانــی نظری ســلوک هنرمندانه نگارگران مســلمان با 
روش هــای عملــی یکــی از جوانــب کار هنــری )یعنــی ســاخت 
کــه  کتــاب، پنــج فصــل دارد  ابــزار و مــواد( تبییــن شــود. 
عنوان هــای آن بــه ترتیــب عبارت انــد از: »تاریخ منــدی ابــزار 
و مــواد هنــری«، »تخلــق بــه اخــاق هنرمنــدی«، »در صفــت 
قلــم«، »در صفــت لــوح« و »در صفــت رنــگ«. ضمیمه کتاب 
نیــز فهرســت واژگان ابــزار و مــواد نگارگــری اســت. نویســنده 
کتــاب نوشــته اســت:  در بخشــی از مقدمــه خــود بــر ایــن 
»نگارگــری، بــه مثابــه قســمتی از هنــر نقاشــی، جــز جمــال 
معبــود نمی نــگارد؛ چــرا کــه از هــزار نقــش نقاشــان نقشــی جــز 

دلپذیــری »نــگار« ش نمی یابــد. 
گام نهــاده  کــه در ایــن مقــام  نگارگــر هنرمنــد ســاِلکی اســت 
کــرده و بــه  و وادی عشــق و معرفــت را تــا ســرحد فنــا طــی 
حــق بقــا یافتــه اســت. »نــگاره« تجلــی گاه مشــاهدات نگارگــر 
مســلمان از عالم قدس اســت.« دکتر ســیده راضیه یاســینی، 
عضــو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات 

اســت. 
»تاثیــر هنرهــای ســنتی بــر نقاشــی معاصــر ایــران« و »تصویــر 
پژوهش هــای  از  دیگــر  شــماری  نــام  نگارگــری«،  در  زن 
منتشــر شــده ایــن محقــق هنرهــای ســنتی ایرانــی اســت. 
»انسان شناســی هنــر نگارگــری: آداب، ابــزار و مــواد« نوشــته 
ســیده راضیه یاســینی با شــمارگان 150 نسخه، 167 صفحه 
و بهــای 22 هــزار تومــان از ســوی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنر و 

ارتباطــات منتشــر شــده اســت.

اخبار کوتاه



 چگونه پرسپولیس 
دوباره محبوب شد؟

ورزشــگاه آزادی، روز جمعــه 23 بهمــن مــاه یکــی از روزهــای 
کــه  روزی  گذاشــت؛  پشت ســر  را  خــود  ماندنــی  یــاد   بــه 
کوچک تریــن  گر پرســپولیس بــدون اینکــه  80 هــزار تماشــا
باشــند داشــته  حریــف  بازیکــن  یــا  تیــم   بی احترامی بــه 
 94 دقیقــه بــا اشــتیاق فــراوان تیــم محبــوب خــود را تشــویق 
بــود.  ســرد  بســیار  هــوا  کــه  شــرایطی  در  هــم  آن  کردنــد، 
کــه هــواداران پرســپولیس را اینقــدر بــا ذوق و  مدت هــا بــود 
اشــتیاق ندیــده بودیــم. دو هفتــه پیــش هــم همیــن تعــداد 
ــدار پرســپولیس - ســپاهان بــه  ــرای تماشــای دی گر ب تماشــا
ورزشــگاه آزادی آمدنــد؛ امــا در آن مســابقه هیجــان روی 
ســکوها بــه انــدازه دیــدار روز جمعــه نبــود. بــرای بــه وجــود 
ــد از برانکوایوانکوویــچ ممنــون  آوردن چنیــن شــرایطی، بای
کــه بــا وجــود فاصلــه پنــج امتیــازی بــا  بــود. او تیمی ســاخته 
ــدون احتســاب بازی هــای هفتــه بیســتم(  صــدر جــدول )ب
هــواداران بــرای تماشــای مســابقه اش در هــوای بســیار ســرد 
کلــی ذوق و اشــتیاق از خــود نشــان می دهنــد. زمســتانی، 
کــه  گفــت  کوچک تریــن تردیــد یــا جانبــداری بایــد  بــدون 
لیــگ  تیــم  کیفیت تریــن  بــا  حاضــر  حــال  در  پرســپولیس 
بــه  را  هزینــه  کمتریــن  جــاری  فصــل  در  تیمی کــه  اســت؛ 
گذشــته در فصــل نقل وانتقــاالت داشــته  نســبت 10 ســال 
بــه  کاربلــدش توانســته تبدیــل  کادر فنــی  بــه پشــتوانه  و 
گروهــی  کار  کــه بازیکنانــش فقــط و فقــط بــه  تیمی شــود 
گــر ســه چهــار مهــره اصلــی خــود را  فکــر می کننــد و حتــی ا
کیفیــت خــود را حفــظ  در اختیــار نداشــته باشــد، بــاز هــم 
کرد.جــدا از عملکــرد خــوب برانکــو و دســتیارانش  خواهــد 
کبــر طاهــری هــم  نبایــد از مدیریــت خــوب و بی حاشــیه علی ا
به ســادگی گذشــت. طاهــری در شــرایط ســخت پرســپولیس 
گرفــت؛ امــا بــه جــای  را از محمد حســین نژاد فــاح تحویــل 
اینکــه بیشــتر در رســانه ها باشــد، بــدون حاشــیه برنامه هــای 
ــرد و بعــد از مدت هــا باشــگاه پرســپولیس را  خــود را پیــش ب

تقریبــا بــه ثبــات رســاند. 
رایــگان  مشــاورانش،  و  طاهــری  خــوب  کارهــای  از  یکــی 
کــه  بــوده  پرســپولیس  اخیــر  بازی هــای  تماشــای  کــردن 
بــرای  مدت هــا  از  بعــد  تیــم  ایــن  هــواداران  شــده  باعــث 
و  شــور  لیــگ  در  محبوبشــان  تیــم  بازی هــای  تماشــای 
کادر  اشــتیاق فراوانــی از خــود نشــان دهنــد. پرســپولیس بــا 
کــه می تــوان  کــرد  فنــی و مدیریتــی اش در ایــن فصــل ثابــت 
بــا ســتاره نخریــدن و هزینــه میلیــاردی بــرای جــذب بازیکــن 
هــم جــزو تیم هــای مدعــی بــود و هــواداران را بــه ورزشــگاه 
کشــاند. هوادارانــی کــه صاحبــان واقعــی ایــن فوتبــال بــوده و 
گفــت ســکوها در ایــران هیجــان  هســتند و هرگــز نمی تــوان 
کــه عصــر  خــود را از دســت داده اســت؛ حداقــل آن هایــی 
روز جمعــه 23 بهمــن مــاه در ورزرشــگاه آزادی بودنــد، حــق 

ــند. ــته باش ــر را داش ــن اظهارنظ ــد ای ندارن

پرسپولیس

اژدری زاده:
»اصفهانیان« باید از مردم 
کند خوزستان عذرخواهی 

اژدری زاده، مدیــر عامــل باشــگاه خوزســتان، در خصــوص 
ابتــدا  دیــدار تیم هــای پرســپولیس و فــوالد اظهــار داشــت: 
کــه مقابــل  کنــم  کادر فنــی و بازیکنــان تیــم تشــکر  بایــد از 
نمایــش  آزادی  ورزشــگاه  در  و  گر  تماشــا هــزار   70 حــدود 
کــه تک تــک آن هــا  خیلــی خوبــی داشــتند و نشــان دادنــد 
در  گــر  ا دارنــد.  را  فــوالد  تیــم  پیراهــن  پوشــیدن  لیاقــت 
دروازه بــان  و  اعــام  را  مــا  پنالتــی  داور،  بــازی   20 دقیقــه 
می توانســتیم  حتــی  می کــرد،  اخــراج  را  پرســپولیس 
مــا تیــم  حــق  بــرد  جــز  چیــزی  و  باشــیم  نیــز  بــازی   برنــده 
 نبــود. وی ادامــه داد: در واقــع تیــم داوری بــرد را از مــا گرفــت. 
داوری  اشــتباهات  می دانــم  و  بــوده ام   داور  خــودم  مــن 
کنــم داور و  جزیــی از فوتبــال اســت؛ امــا نمی توانــم قبــول 
کمــک داور وی بــه طــور همزمان اشــتباه کننــد و خطای محرز 
دروازه بــان پرســپولیس روی بازیکــن مــا را ندیــده باشــند. 
فــوالد  و  ذوب آهــن  مقابــل  پرســپولیس  اخیــر  بــازی  دو  در 
اشــتباهات تاثیرگــذار داوری بــه ســود ایــن تیــم بــوده اســت.
کــرد: اصفهانیان  کیــد  مدیــر عامــل باشــگاه فــوالد خوزســتان تا
کار  بــه  داوران  کمیتــه  رییــس  عنــوان  بــه  می خواهــد  گــر  ا
کنــد  کــم  کارهــای دیگــرش را  خــود ادامــه دهــد، بایــد حجــم 
کشــور داشــته  و نظــارت بیشــتری بــر عملکــرد داوران فوتبــال 
کار وقــت بگــذارد. در بــازی بــا پرســپولیس  باشــد و بــرای ایــن 
نــه تنهــا حــق باشــگاه فــوالد، بلکــه حــق مــردم خوزســتان 
ضایــع شــد و اصفهانیــان بایــد بابــت ایــن موضــوع از مــردم 

کنــد. عذرخواهــی 
کــرد: تیــم مــا در نیم فصــل دوم رونــد  اژدری زاده خاطرنشــان 
روبه رشــدی داشــته، امــا در دو بــازی اخیــر مقابــل ســپاهان 
بــه ضــرر  کامــا  تاثیرگــذار داوری  اشــتباهات  و پرســپولیس 
مــا بــوده اســت. امیــدوارم در بازی هــای آینــده شــاهد ایــن 
موضــوع نباشــیم تــا دیگــر حقــی از تیــم مــا و هوادارانــش ضایع 

نشــود.

هم گام با ورزش

سرویس ورزشی
آذین عطریان

صبح جمعه راس ســاعت 9 در میعادگاه همیشگی شــان 
آغــاز هــم  بــا  را  دیگــر  شــروعی  تــا  می شــوند   جمــع 

کنند.  
کــه وقــت خــود را وقــف ورزش همگانــی  او سال هاســت 
همــان  بــا  جمعــه  روزهــای  اســت.  کــرده  اصفهــان  در 
گروهــش   ــر از دیگــر اعضــای  انگیــزه روزهــای اول، زودت
کــه  خــود  هــدف  بــه  تــا  می آیــد  تمریــن  محــل  بــه 
عمــل جامــع  اســت،  همگانــی  ورزش  توســعه   همــان 

 بپوشاند.
کرده انــد بــا فرهنــگ  کــه انتخــاب  گرچــه نــام ورزشــی   ا
ناآشــنا  مــا  گــوش  بــا  شــاید  و  نیســت  آمیختــه  مــا 
گاهــی از فوایــد آن خــود را بــا آن همــراه  باشــد، امــا بــا آ
کنــار دوســتداران رشــته  گذشــته را در  کردیــم و جمعــه 
راســتا  ایــن  در  گذراندیــم؛  چــوآن«  رزمی »تایچــی 
تایچی چــوآن  ســبک  رییــس  صادقــی،  رســول  بــا 
کــه داشــتیم  گفت و گویــی  اصفهــان  اســتان   در 

 در ادامه می خوانید: 
رشــته  از  همگانــی  ورزش  توســعه  بــرای  شــما 
ایــن  کردیــد؛ دلیــل توســعه  تایچی چــوآن اســتفاده 

بــود؟ چــه  شــهروندان  میــان  در  ورزش 
و  تنفســی  سیســتم  تقویــت  بــه  تایچی چــوآن  ســبک 

می کنــد.  زیــادی  کمــک  عضلــه  و  عصــب  هماهنگــی 
ایــن رشــته برخــاف دیگــر رشــته ها، بــه سیســتم تنفســی 
در  ایــن  می شــود؛  توصیــه  و  می دهــد  زیــادی  اهمیــت 
کــه در رشــته های دیگــر  کــه تمامی  کســانی  ــی اســت  حال
ورزشــی تمریــن می کننــد، رشــته تایچــی را بــه عنــوان 

کننــد.  کار خــود انتخــاب  مکمــل 
متاســفانه بــه بســیاری از رشــته های ورزشــی بــا تعصــب 
کــه تایچــی یــک ورزش بــدون  نــگاه می شــود؛ در حالــی 
ســنین  همــه  بــرای  کــه  اســت  همــه  بــرای  تعصــب 
تقویــت را  تنفســی  سیســتم  چــون  می شــود؛   توصیــه 

 می کند. 
مــردم  میــان  در  زمانــی  چــه  از  را  تایچــی  ورزش 

کردیــد؟ معرفــی  اصفهــان 
بــه  اصفهــان  شــهر  پارک هــای  تمــام  در   85 ســال  از 
خانــه  کنــار  در  کنــون  ا و  نــاژوان  صفــه،  ک  پــا ویــژه 
بــا  همگانــی  ورزش  ترویــج  بــه  اصفهــان  هنرمنــدان 
رویکــرد بــر رشــته تایچــی پرداختــم. البتــه در ســال های 
و  داشــتم  ملــی حضــور  تیــم  در  اینکــه  دلیــل  بــه  اول، 
بــه صــورت  در اردوهــای تیــم ملــی شــرکت می کــردم، 
مســتمر  صــورت  بــه  امســال  امــا  نکــردم؛  کار  مســتمر 
کــه بــا اســتقبال خــوب مــردم روبــه رو  کــردم   کار را آغــاز 

شد. 
در  ورزشــی  باشــگاه  زیــادی  تعــداد  وجــود  بــا  چــرا 

ترویــج  پارک هــا  در  را  رشــته  ایــن  اصفهــان،   شــهر 
دادید؟

کشــور چیــن داشــتم، دیــدم مــردم  بــه  کــه  در ســفری 
ــن  ــی تمری ــورت همگان ــه ص ــته ب ــن رش ــور در ای کش ــن  ای
گرفتــم  کــه بــه ایــران آمــدم، تصمیــم  می کننــد و زمانــی 
کنــم و از آن  از پتانســیل پارک هــای اصفهــان اســتفاده 
کــه اصفهــان در حاشــیه زاینــده رود، پارک هــا و  جایــی 
فضاهــای فرهنگــی و تفریحــی زیــادی دارد، امــا از آن 
کــه  اســتفاده مطلوبــی نمی شــود بــه ایــن فکــر افتــادم 
ــم  ــوزش ده ــردم آم ــان م ــا در می ــته را در پارک ه ــن رش ای
کار را انجــام  کمــک مســئوالن هیئــت ووشــو، ایــن  و بــا 

دادم.  
برگــزار  اصفهــان  در  رشــته  ایــن  در  برنامه هایــی  آیــا 

می شــود؟
در روزهــای پایانــی اســفندماه امســال، دومیــن همایــش 
بــزرگ تایچــی در اصفهــان برگــزار می شــود؛ عــاوه بــرآن 
در اردیبهشــت ماه 95 بزرگ تریــن همایــش تایچــی بــا 
می کننــد  تمریــن  را  تایچــی  کــه  کســانی  همــه  شــرکت 

برگــزار می شــود. 
در ســال آینــده  مســابقات انتخابــی کشــوری و مســابقات 

اســتانی در اصفهــان خواهیم داشــت. 
سخن پایانی 

نبــودم، خیلــی خوشــحالم. تنهــا  راه  ایــن  اینکــه در   از 

تایچــی  ســبک  رییــس  ووشــو،  فدراســون  رییــس  از   
کمــک  کــه  تایچــی  ســبک  نایب رییــس  کشــور، 
توســعه  بــرای  مــن  تصمیــم  تــا  کردنــد  زیــادی 
تشــکر شــود،  عملــی  اصفهــان  در  تایچــی   ســبک 

 می کنم.  

توسعه ورزش همگانی در قالب رشته »تایچی چوآن« در اصفهان

سرپرســت  کــه  اســت  هفتــه ای  دو  یکــی،    
خواســته  تیمــش   9 شــماره  از  پرســپولیس  باشــگاه 
بنشــیند. کــره  مذا میــز  پــای  قــرارداد  تمدیــد  بــرای  تــا 

و  دارد  خارجــی  درشــت  و  ریــز  طارمی پیشــنهادات 
کــه نگهداشــتن ایــن  کســی می دانــد  طاهــری بهتــر از هــر 

مهاجــم چــه بــرگ برنــده بزرگــی، هــم بــرای 
بــرای  هــم  و  هــواداران  نــزد  طاهــری  خــود 
گل لیــگ، امــا بــه  پرســپولیس اســت. آقــای 
کــه بنشــینید بــا  ایــن درخواســت جــواب داده 
ــر  ــل ه ــل قب ــل فص ــد. مث کنی ــت  ــم صحب وکیل
ــد، مــن چشم بســته  ــا او انجــام دادی توافقــی ب
قبــول دارم. نمی خواهــم ذهنــم درگیــر فصــل 

خارجــی  پیشــنهادات  کــه  همان گونــه  و  باشــد  بعــد 
مــن اصــا فکــرم مشــغول  بررســی می کنــد و  را وکیلــم 
آن هــا نیســت، پیشــنهاد پرســپولیس را هــم بــه خــود او 
کمتــر  گرفتــه تــا پایــان لیــگ،  می ســپارم.طارمی تصمیم 

کــرده  ع المصاحبــه  در رســانه ها باشــد. او خــود را ممنــو
ــا تمرکــز بیشــتری بــه بازی هــای پیــش رو بپــردازد. ــا ب ت
حــاال حرف کشــیدن از او دربــاره پیشــنهاد پرســپولیس 
امــا وکیلــش در  بــه همیــن دلیــل ســخت اســت؛  هــم 
دنبــال  بــه  »قطعــا  می گویــد:  ســه  ورزش  بــا  گفت وگــو 
او  آینــده  بــرای  تصمیــم  بهتریــن 
ــه  ــی  از جمل ــر تیم ــنهاد ه ــتیم. پیش هس
و  می کنیــم  بررســی  را  پرســپولیس 
ایــن  بــه  کــه  گفتــه  همیشــه  مهــدی 
گــر بنــا بــه حضــور  تیــم عشــق مــی ورزد. ا
کــه  نکنیــد  شــک  باشــد،  ایــران  در 
می زنــد.«  تــوپ  پرســپولیس  در   فقــط 
کــرات را آغــاز  گفتــه می شــود در همیــن هفتــه طرفیــن مذا
کــره بــرای تمدیــد  کــرد. طاهــری فعــا درگیــر مذا خواهنــد 
قــرارداد برانکوســت و بــدش نمی آیــد بــه مــوازات تمدیــد 

بــا ایــن مربــی،  ســتاره تیمــش را هــم نگــه دارد.

کنش طارمی به پیشنهاد تمدید قرارداد با پرسپولیس وا
ایــن  اســتارت  پرســپولیس  باشــگاه  کــه  شــرایطی  در 
گر در  اقــدام جالــب را زد و توانســت رکــورد حضــور تماشــا
لیــگ پانزدهــم را در چنــد بــازی متوالــی بشــکند، ســایر 
باشــگاه  ها هــم تصمیــم بــه چنیــن اقدامی گرفتنــد تــا 
گر در ورزشــگاه  ها  بــه یکبــاره میانگیــن حضــور تماشــا

ــود.  ــته ش شکس
گرفتــه تــا اصفهــان و تبریز و ...  از اهــواز 
طرفــداران فوتبــال بــا علــم بــه اینکــه 
بلیــت  خریــد  بــرای  هزینــه ای  نبایــد 
بپردازنــد بــه ورزشــگاه  ها رفتنــد و بــازی 

کردنــد. را تماشــا 
را  اســتقالی  ها  ع  موضــو همیــن 

رویــه ای  درپیش گرفتــن  بــا  تــا  کــرد  وسوســه  نیــز 
در  گذشــته  بــازی  چنــد  در  سنتی شــان  رقیــب  کــه 
طرفدارانشــان  آشــتی  بــرای  را  زمینــه  گرفتــه  پیــش 
تثبیــت  راه  در  تــا  کننــد  فراهــم  آزادی  اســتادیوم  بــا 

از  قهرمانــی  کــورس  در  موفقیــت  و  صدرنشــینی 
بهــره ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه  دوازدهــم   یــار 

 ببرند. 
تهــران  نفــت  مهمــان  اســتقال،  فــردا  کــه  حالــی  در 
گردان  خواهــد بــود و بایــد در تختــی بــه مصــاف شــا
شــدیم  باخبــر  بــرود،  منصوریــان  علــی 
مســئوالن ایــن باشــگاه در حــال رایزنــی بــا 
مصــاف  بــرای  تــا  هســتند  لیــگ  ســازمان 
گســترش  برابــر  جمعــه  روز  حســاس 
طبقــه  یکــم  و  بیســت  هفتــه  در  فــوالد 
طرفدارانشــان  بــرای  را  آزادی   دوم 

کنند.  رایگان 
ببیننــد  ایــن تصمیــم حــاال همــه منتظــر هســتند  بــا 
طرفــداران اســتقال هــم همچــون رقیــب دیرینه شــان 
را  پانزدهــم  لیــگ  در  تماشــاچی  رکــورد  می تواننــد 

بشــکنند یــا نــه؟

طبقه دوم آزادی برای استقاللی ها رایگان می شود

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!یکشنبه  25 بهمن ماه 139۴
واکنش طارمی به پیشنهاد تمدید قراداد با پرسپولیس ـــمـــاره 92  ســـــال دوم      ݡسݒ

صاحــب  و  اندیشــمند  کاردان،  بادانــش،  مربیانــی  حضــور  اینکــه  در  سرویس فرهنگی 
اصغـر قلندری

تجربــه الزم و دارای مــدارک معتبــر بین المللــی، از مهــم تریــن ملزومــات  فوتبــال بــه 
گذشــت قریــب بــه  کشورماســت، شــکی نیســت؛ البتــه بــا وجــود   اصطــاح حرفــه ای 
کــه آماتوری تریــن  گفــت  14 ســال از آغــاز لیــگ حرفــه ای در ایــران، بــه جــرت می تــوان 
لیــگ حرفــه ای جهــان  متعلــق بــه ایــران اســت؛ همچنیــن در اینکــه فوتبــال باشــگاهی 
ــگاه های  ــطح باش ــژه ای درس ــگاه وی ــه از جای ــن ده ــول چندی ــه در ط ک ــپاهان  ــد س مانن
گذشــته نیــاز دارد  برتــر ایــران و آســیا برخــوردار بــوده اســت، بــه ابــزار و ملزوماتــی فراتــر از 

نیز شکی نیست.
کــه بخــش بزرگــی از ارتقــا و رونــد روبه رشــد  ایــن مهــم را بایــد درنظــر داشــته باشــیم 
کادر فنــی و بخــش مهــم دیگــر  فوتبــال هــر باشــگاهی، مربــوط می شــود بــه مدیریــت و 
کــه در اختیــار باشــگاه قــرار می گیــرد؛  بــه منابــع اقتصــادی و تخصیــص بودجــه ای  
ــه ای را  گان ــث جدا ــود بح ــه خ ک ــت  ــر نیس ــم بی تاثی ــی ه ــای جانب ــق درآمده ــه تزری البت

می طلبــد؛ 
کــه عمدتــا از ســوی دولــت  کــه تیــم ســپاهان از جملــه تیم  هایــی اســت  از آن جایــی 
کــه بــه یقیــن در  گاه بــا مشــکات بودجــه ای مواجــه بــوده  حمایــت مالــی می شــود، 
فصــل جــاری مســابقات لیــگ برتــر، تقلیــل بودجــه ایــن باشــگاه نقــش بســزایی در نــزول 
ع، در وضعیــت فعلــی و نتایجــی  فاحــش  تیــم داشــته اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن موضــو
کــه در هفته  هــای اخیــر بــرای تیــم صاحب نــام و مدعــی ســپاهان حاصــل شــده، بــه 

کاســته اســت. شــدت از میــزان درآمد  هــای تبلیغــی اش 
و  اقتصــادی  بــد  شــرایط  در  اخیــر  ســال  دو  یکــی،  در  ســپاهان  باشــگاه  متاســفانه 
گرفتــه اســت؛ همیــن امــر تــا حــد زیــادی بــر رونــد  محدودیت  هــای منابــع  مالــی قــرار 
گذاشــته  روبه رشــد ورزش ایــن باشــگاه، به ویــژه در رشــته فوتبــال اثــر نامطلوبــی برجــای 
و ایــن تیــم را بــا مشــکات حاشــیه ای روبــه رو ســاخته اســت. طبیعــی اســت بــا بــروز 
پــاره ای مســایل، نظیــر تغییــر در مدیــر عاملــی باشــگاه ، جدایــی حســین فرکــی، ســرمربی 
کلیــدی  کادر فنــی قبلــی بــا برخــی از بازیکنــان  بــا اخــاق و بادانــش و شــایعه اختافــات 
مثــل محــرم نویدکیــا، وایگوراســتیماچ ، ســرمربی جدیــد باهــادی عقیلــی، تیــم خــوب و 
ــزه  ــه و بی انگی ــا بدون روحی ــود ت ــی الزم ش کارآی ــد م  ــتخوش ع ــپاهان دس ــناس س سرش
ــب  ــوادار متعص ــزاران ه ــوی ه ــه از س ک ــی  ــازی خانگ ــی در ب ــد؛ حت کن ــال  ــا را دنب بازی  ه

حمایــت می شــد.
کــه مقامــات مســئول و در راس آن هــا  بــا توجــه بــه دالیــل ذکــر شــده، بــه نظــر می رســد 
مدیــره  هیئــت  اعضــای  و  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر  ســبحانی،  مهنــدس  شــخص 
باشــگاه بایــد هرچــه ســریع تــر بــا ورود بــه  ایــن مقولــه مهــم، بــه فکــر باشــگاه باشــند و 
راهــکاری اساســی بیابنــد تــا تیــم ســپاهان را از ایــن بحــران رهایــی بخشــند و تحولــی را 
ــه می خــورد و  کجــا ضرب ــوم شــود ســپاهان از  ــد معل ــه اینکــه بای کننــد. مضــاف ب ایجــاد 
کامی هــای دور از انتظــار ایــن تیــم چیســت و چــه عواملــی باعــث افــت فاحــش  علــل نا

ایــن تیــم شــده اســت؟
البتــه اینکــه داوری مســابقات از ســاختار مناســبی برخــوردار نیســت و قضاوت  هــا بیشــتر 
مقطعــی و ســلیقه ای اســت، شــکی نیســت؛ در دیــدار ســپاهان بــا پرســپولیس هــم در 
کــه  بعضــی مواقــع داوری بــودار وجــود داشــت و بــا چالــش و منازعاتــی نیــز همــراه شــد 
بی تاثیــر در تضعیــف روحیــه بازیکنــان تیــم ســپاهان نبــوده اســت؛ بــه ویــژه مســایل 

کــه علیــه محمدرضــا خلعتبــری حــادث شــد. حاشــیه ای 
ــــ پرســپولیس برخورد  هــای  کنیــم در دیدارخبرسازســپاهان  اذعــان  بایــد  البتــه   صــد 
گردیــد تــا تیــم ســپاهان علی رغــم برتــری آشــکار  غیرمنصفانــه و غیراصولــی نیــز عاملــی 

کنــد. ــود دســت پیــدا  کــه حقــش ب ــه نتیجــه مطلوبــی  ــد ب نتوان
کنــار ایــن نامایمــات، بازیکنــان سرشــناس و مجربــی را هــم می بینیــم  بــه هرحــال در 
کــه بــه اوضــاع نابســامان تیــم ســپاهان دامــن می زننــد و جــّو روانــی ایجــاد می کننــد؛ 

کــه الزم اســت بــه دور از هرگونــه هیاهــو وجنجــال، در ســایه همدلــی واتحــاد  در حالــی 
به ویــژه در  باقی مانــده،  تــا در دیدارهــای  بورزنــد  اهتمــام  دســت در دســت یکدیگــر 
خــوش  روزهــای  بــه  را  ســپاهان  پرطرفــدار  و  صاحب نــام  تیــم  آســیایی،  بازی  هــای 

گرداننــد. گذشــته و جایــگاه واقعیــش  بــاز 
کــه تیــم ســپاهان  در لیــگ برتــر 89ــــ 90 بــا مربیگــری امیــر قلعه نویــی  الزم بــه ذکــر اســت 
کــرده بــود، امــا پــس از چنــد هفتــه بــه مــرور  درآغــاز فصــل، بازی  هــای ضعیفــی را ارایــه 
پایــان مســابقات بــه  مانــده  فاصلــه هفــت هفتــه  انجــام در  و ســر   خــوش درخشــید 

کرد.  کسب 66 امتیاز به قهرمانی دست پیدا گرفت و با  در صدر جدول جای 
کــه تــا پایــان هفتــه دوم در رده  کرانچــار درحالــی  در لیــگ 90ــــ 91 بــا مربیگــری زالنکــو 
گرفتــه بــود  یازدهــم قرارداشــت و تــا پایــان هفتــه شــانزدهم نیــز در مــکان پنجــم جــای 
کــه در هفتــه  ــا جایــی  کشــید و بــه صــدر جــدول نزدیــک شــد؛ ت ــاال  بــه تدریــج خــود را ب
بیســت وچهــارم صــدر جــدول را از آن خــود و ایــن جایــگاه را تــا پایــان مســابقات حفــظ 
بــه خــود اختصــاص را  بــار دیگــر عنــوان قهرمانــی  بــرای  امتیــاز  کســب 67   کــرد و با

 داد.
تیــم ســپاهان در فصــل گذشــته هــم بــا مربــی فهیــم و بادانشــی بــه نــام حســین فرکی، در 
کتــور ســازی تبریــز، در آخرین لحظات و در ســایه  تســاوی3  رقابتــی تنگاتنــگ بــا تیــم ترا
کتورســازی و نفــت تهــران، یکباردیگــر جــام قهرمانــی  را بــاالی ســربرد؛  بــر3 تیم  هــای ترا
خ داده  کــه بــرای زرد پوشــان ســپاهان اصفهــان ر گــواری  امــا درایــن فصــل بــا اتفاقــات نا
کســب نتایــج دور از انتظــار، هم اینــک بــا25 امتیــاز  در رده  دهــم جــدول  اســت، بــا 
کــه اصــا در حــد نــام و در شــأن تیــم ریشــه دار ســپاهان گرفتــه اســت   لیــگ برتــر قــرار 

 نیست!
کســب30 امتیــاز در رده چهــارم جــدول قــرار  کــه بــا  ایــن تیــم بــرای مقابلــه بــا تیــم ســایپا 
کــه بــا توجــه  بــه رایــگان بــودن  داشــت، در ورزشــگاه شــهدای فــوالد شــهر و درشــرایطی 
گر و هــوادار برخورداربــود  گران ، از حمایــت بیــش از پنــج هــزار نفــر تماشــا ورودی تماشــا

گذارکــرد. بــازی را وا
کامــا مشــهود بــود؛ ضمــن اینکــه در   درایــن بــازی جــای خالــی احســان حاج صفــی 
نیمــه  در  نویدکیــا  بــرادران  نیمکت نشــینی  کرمــی  و  عبــدااله  عقیلــی،  غیاب  هــادی 
نخســت، بــا ارایــه یــک بــازی پرانتقــاد و از دســت دادن ضربــه پنالتــی، نتیجــه را بــا 
کــرد تــا همچنــان امید  هــای هــواداران خــود را بــه یــاس  گــذار  حســاب 2بــر 1 بــه ســایپا وا

کنــد. و نومیــدی بــدل 

گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد امــروز در  بــه 
حاشــیه افتتــاح هفتمیــن نمایشــگاه یــار مهربــان در قالــب چهاردهمیــن هفتــه از اجــرای 
کــرد: ایــن نمایشــگاه در قالــب برنامه هــای  برنامــه »هــر هفتــه بــا چنــد افتتــاح«، اظهــار 
کــه قــرار شــده رویدادهــا و رخدادهــای فرهنگــی  »هــر هفتــه بــا چنــد افتتــاح« اســت؛ چــرا 

را نیــز در ایــن برنامــه بگنجانیــم.
لــوازم  اهــدای  و  کتــاب  اهــدای  بخــش  دو  در  نمایشــگاه  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
کتــاب آن بــا هــدف افزایــش ســطح مطالعــه  کــرد؛ اهــدای  ورزشــی فعالیــت خواهــد 
جســم ســامت  ارتقــای  بــرای  آن،  ورزشــی  لــوازم  اهــدای  و  روح  و  فکــر  تقویــت   و 

 است.
کتــاب تمــام مــدارس را شــامل شــده امــا اهــدای  شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اهــدای 
لــوازم ورزشــی فقــط بــرای مــدارس دولتــی اســت، ادامــه داد: یک هــزار و 300 مدرســه از 

ح دخیــل هســتند. مــدارس هــدف، در ایــن طــر
کتابخانــه   99 اصفهــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــهرداری  بــه  متعلــق  آن  مــورد   70 کــه  دارد 
درصــد   80 حــدود  کــرد:  تصریــح  اســت، 
بــه  مناســبی  دسترســی  اصفهانــی  شــهروندان 
در  دارنــد؛  اصفهــان  شــهرداری  کتابخانه هــای 
اصفهــان  شــهر  مســاجد  درصــد   16 حــال  عیــن 
ع  مجمــو در  و  هســتند  کتابخانــه  دارای 
طــور  بــه  روزانــه  اصفهــان  کتابخانه هــای 
امانــت  مــردم  بــه  کتــاب،  جلــد   1400  متوســط 

می دهند. 
کــه  آنجایــی  از  کــرد:  اضافــه  جمالی نــژاد 
شــکل گیری  مهمــی در  بســیار  نهــاد  مدرســه، 
کردیــم در  تربیــت دانش آمــوزان اســت،  تــاش 
گاهــی، تربیــت و شــخصیت آنــان  شــکل گیری آ
کندگــی موقعیــت  دخیــل شــویم و بــا توجــه بــه پرا
فراهــم  را  شــرایطی  کردیــم  ســعی  خانواده هــا، 
مختلــف  مــدارس  در  قشــرها  تمــام  کــه  کنیــم 

کننــد. اســتفاده  پــرورش  و  آمــوزش  و  شــهرداری  ظرفیــت  ایــن  از  بتواننــد 
کشــور بی نظیــر خوانــد و از آن هــا بــه عنــوان یکــی از  وی در ادامــه خّیــران اصفهانــی را در 
کنــون خّیــران شهرســاز را در اصفهــان  گفــت: تا کــرد و  میراث هــای معنــوی اصفهــان یــاد 
ــا  ــارکتی را ب ــای مش کاره ــا  ــم ت کرده ای ــت  ــزان صحب ــن عزی ــا ای ــرا ب ــا اخی ــته ایم، ام نداش
کــه سیاســت شــهرداری اصفهــان مشــارکت بــا مــردم  شــهرداری انجــام دهنــد؛ چــرا 

اســت.
شــهردار اصفهــان در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا بیــان اینکــه از ســال آینــده 
کــرد:  تمــام مســایل فرهنگــی را بــه مویرگ هــای شــهر اصفهــان پمپــاژ می کنیــم، تصریــح 
تــاش داریــم رویدادهــا و رخدادهــای فرهنگــی را از درون ســالن ها بــه ســطح شــهر و 
کــف خیابان هــا بکشــانیم و بــا بــردن مســایل فرهنگــی و ورزشــی در دل محله هــای 

کنیــم. شــهر اصفهــان، همدلــی را بیــن محله هــا احیــا 
کــرد: در حــال حاضــر جمعه بــازار  کیــد  کتــاب اصفهــان تا وی بــا اشــاره بــه جمعه بــازار 
ــازار ماننــد  ــرای بهبــود وضعیــت ایــن ب کتــاب در شــأن ایــن شــهر نیســت و شــهرداری ب

عرصه هــای دیگــر ورود پیــدا می کنــد.

کتابخانه هــای مــدارس  بــا هــدف غنی ســازی  یــار مهربــان    هفتمیــن نمایشــگاه 
کــرد  کار  اصفهــان آغــاز بــه 

منظــور  بــه  مهربــان  یــار  نمایشــگاه  هفتمیــن 
کتــاب و لــوازم ورزشــی بــه مــدارس شــهر  اهــدای 
ارگ  در  ریــال  میلیــارد  بــر 7  بالــغ  اعتبــاری  بــا 

شــد. افتتــاح  اصفهــان  جهان نمــای 
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
شــهرداری اصفهــان، ایــن نمایشــگاه امــروز در 
قالــب چهاردهمیــن برنامــه »هــر هفتــه بــا چنــد 
اداره   کل  و  بــا مشــارکت شــهرداری  و  افتتــاح« 
کار  آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان آغــاز بــه 

کرد.  
افزایــش  منظــور  بــه  مهربــان،  یــار  نمایشــگاه   
ســرانه مطالعــه در جامعــه و ایجــاد انگیــزه ای 
ــژه  ــرای مطالعــه در بیــن دانش آمــوزان و به وی ب
کمتــر برخــوردار برگــزار می شــود. دانش آمــوزان 
اهــدای  حــوزه  دو  در  کــه  نمایشــگاه  ایــن 
دانش آمــوزان  ویــژه  ورزشــی،  لــوازم  و  کتــاب 
ــز  ــه منظــور غنی ســازی و تجهی ــاح شــده، ب افتت

اســت. شــده  برگــزار  روز  کتاب هــای  بــه  مــدارس  کتابخانه هــای 
ــان ارایــه شــده و در  ــار مهرب گذشــته در نمایشــگاه ی کتاب هــای منتشــر شــده در 4 ســال 
حــوزه ورزش تمرکــز بــر روی مــدارس دولتــی اســت؛ همچنیــن توجــه بــه مناطــق محــروم 
و عدالت بخشــی بــه توزیــع زیرســاخت ها و امکانــات آموزشــی از دیگــر مــواردی اســت 

کــه در ایــن نمایشــگاه لحــاظ شــده اســت.

شهردار اصفهان در حاشیه افتتاح نمایشگاه یار مهربان

فرهنگ را به مویرگ های شهر اصفهان تزریق می کنیم

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس:

کامی های سپاهان ادامه نا
کجاست؟!   مشکل سپاهان، از 



گردشگری   مصوبه تشکل های 
به زودی اعالم می شود

نشســت بررســی مســایل و مشــکالت ســرمایه گذاران 
حضــور  بــا  کرمــان  اســتان  گردشــگری  حــوزه  
و  جمهــور  رییــس  معــاون  ســلطانی فر،  مســعود 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ریی
کرمــان  گردشــگری و علیرضــا رزم حســینی، اســتاندار 
ــاد اســتان برگــزار شــد؛ در ایــن  ــاغ تاریخــی فتح آب در ب
بــرای  پیشــنهاداتی  گردشــگری  فعــاالن  نشســت، 

کردنــد. ارایــه  گردشــگری  حــوزه  مشــکالت  حــل 
گفــت: در ابتــدا روزهــای   ســلطانی فر در ایــن نشســت 
مبــارک دهــه فجــر ، پیــروزی بــزرگ سیاســی ایــران 
کــرات هســته ای  و ثبــت جهانــی میمنــد را بــه  در مذا

ــم. ــک می گوی ــان تبری کرم ــردم  م
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی  
یافــت   بــزرگ دســت  بــه دو موفقیــت  ایــران  کشــور 
اظهــار داشــت: اولیــن موفقیــت در جنــگ تحمیلــی 
ک ایــران بــه  کــه یــک وجــب از خــا بــه دســت آمــد 
کــه در 200 ســال  دســت بیگانــه نیفتــاد؛ در حالــی 
گذشــته، ایــران دارای وســعتی برابــر بــا 3 میلیــون متــر 
گلســتان  کــه بعــد از قــرارداد ترکمــن چــای و  مربــع بــود 
ــع رســید. ــر مرب کیلومت ــه یــک میلیــون و 648 هــزار  ب

وی بــا بیــان اینکــه ، خوشــبختانه در ایــن موفقیــت 
حقــوق  حفــظ  کــه  مهــم  و  بــزرگ  هــدف  دو  بــه 
رســیدیم  تمامی تحریم   هابــود،  لغــو  و  هســته ای 
ایــران  کشــور  شــدند  موفــق  روحانــی  دکتــر  افــزود: 
کــه بایــد  گرفتــاری ســنگین بیــرون آورنــد  را از یــک 
ســلطانی فر  بدانیــم.  را  بــزرگ  دســتاورد  ایــن  قــدر 
در  اثــر  ســومین  ثبــت  افتخــار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ارزشــمند  و  مهــم  بســیار  جهانــی  میــراث  فهرســت 
گفــت: فراینــد ثبــت یــک اثــر جهانــی حداقــل  اســت، 
اســتان  خوشــبختانه  کــه  می بــرد  زمــان  ســال  ســه 
ــا حمایــت اســتاندار پرتــالش خــود توانســت  کرمــان ب
اینکــه  بــا اشــاره  ایــن افتخــار نایــل شــود. وی  بــه 
گردشــگری  مهــم  مقصــد  یــک  بــه  کرمــان  امــروز 
بــا  متناســب  داشــت:  اظهــار  اســت،  شــده  تبدیــل 
جهــت  مناســبی  برنامه ریــزی  بایــد  وضعیــت  ایــن 
صــورت  خارجــی  گردشــگران  بیشــتر  هرچــه  ورود 
کل  کــه بــدون شــک بــا همــت اســتاندار، مدیــر  گیــرد 
میــراث فرهنگــی اســتان و دســت اندرکاران صنعــت 
کــه  گردشــگری بــه ایــن هــدف بــزرگ زودتــر از آنچــه 
تصــورش را داریم،خواهیــم رســید. وی ادامــه داد: بــا 
گردشــگری، تاریخــی   توجــه بــه وجــود پتانســیل های 
می توانــد  کشــور   ایــن   ، ایــران  ومذهبــی   فرهنگــی 

کند. گردشگر خارجی را میزبانی  20 تا 25 میلیون 

گردشگری

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری 
از دیدگاه علمی

ــی  گردشــگری، تغییرات ــرات اجتماعــی   مقصــود از اث
گردشــگر  میزبــان  جامعــه  مــردم  زندگــی  در  کــه  اســت 
خ می دهــد و ایــن تغییــرات بیشــتر بــه ســبب تمــاس  ر
گردشــگران صــورت  کنان آن دیــار و  مســتقیم اهالــی و ســا
اثــرات فرهنگــی، تغییراتــی اســت  از  می گیــرد؛ مقصــود 
کن  ســا مــردم  معمــاری  و  رســوم  عــادات،  هنــر،  در  کــه 
خ می دهــد. ایــن تغییــرات بلندمدت تــر  جامعــه  میزبــان ر
گردشــگری  اســت و در نتیجــه رشــد و توســعه  صنعــت 
یــا  نتیجــه  کــه  آنجــا  از  داد.  خواهــد  خ  ر )گردشــگری( 
گردشــگری موجــب تغییراتــی در زندگــی  ره آورد صنعــت 
اصطــالح  می شــود  میزبــان  جامعــه  فرهنــگ  و  روزانــه 
»اثــرات اجتماعــی- فرهنگــی« را بــه معنــای تغییراتــی 
ارزش هــا روزانــه،  تجربه هــای  در  کــه  می برنــد  کار   بــه 

جامعــه   فکــری  و  هنــری  محصــوالت  و  زندگــی  شــیوه    
می دهــد.  خ  ر میزبــان 

یــک  در  گردشــگری  گســترش  و  توســعه  حــال  هــر  بــه 
منطقــه یــا یــک ناحیــه، موجــب تغییــرات اجتماعــی و 
فرهنگــی آن منطقــه می شــود و می بایــد جهــت جلوگیــری 
جامعــه  در  آن  مثبــت  آثــار  تقویــت  نیــز  و  منفــی  آثــار  از 
بدیــن  گیرنــد؛  قــرار  و مالحظــه  بررســی  مــورد  میزبــان، 
کلــی و مکمــل را بــرای  منظــور جــان  لــی )1996( ســه راه 
گردشــگری بــر شــرایط اجتماعی فرهنگــی  بررســی تاثیــر 
کــه می تــوان از آن  کشــورهای جهــان ســوم ارایــه می دهــد 
بــرای بررســی ایــن تاثیــرات در ســطوح مختلــف بهــره برد.

گردشــگر و میزبــان را بــه صــورت   شــیوه اول: برخــورد 
پیامدهــای  از  شــماری  بــا  شناســایی  قابــل  پدیــده ای 

می کشــد.  تصویــر  بــه  منفــی  و  مثبــت 
کــردن عناصــر  کار  شــیوه دوم: عبــارت اســت از دیــدگاه 
اســت  ممکــن  ســومی  کــه  جهــان  جامعــه   مختلــف 
گردشــگری  مســتقیم  پیامــد  عنــوان  بــه  را   تغییــری 

- نظیر رفتار اخالقی، زبان و بهداشت - تجربه کند.
ســومین دیــدگاه جنبه هــای تغییــر فرهنگــی را در نظــر 
بازنگــری  در  گردشــگر  نفــوذ  از  ناشــی  کــه  می گیــرد 
 ... و  ماننــد صنایــع دســتی  ســنتی  رســوم  و  مهارت   هــا 

اســت.
تــا حــد   در مجمــوع، ایــن ســه شــکل تاثیــر اجتماعــی 
کــه مانســیول و  زیــادی بــر هــم منطبق انــد و همــان طــور 
وال خاطرنشــان می ســازند، تشــخیص آن  هــااز یکدیگــر 
تمایــز  شناســایی  خصــوص  بــه  اســت،  مشــکل  عمــال 
میــان مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی؛ امــا تشــخیص 
میــان تحقیقــات مربــوط بــه مباحــث علــم و مشــترک 
انســان نظیــر جنایــت بــا ســالمتی و تحقیقــات مربــوط 
می کنــد محــدود  را  انســانی  رفتــار  کــه  موضوعاتــی   بــه 

مفید است. 

گردشگری

گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی از آغــاز دوران  معــاون 
گردشــگری خبــر داد.  شــکوفایی 

افزایــش  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  رحمانی موحــد  مرتضــی 
گر بخواهیم  گردشــگری چندان چشــمگیر نیســت. ا بودجه 
تعیین شــده چهارچوب هــای  و  برنامه   هــا  بــا   متناســب 

کــردن زیرســاخت   هاو ســایر بخش   هاحرکــت  بــرای فراهــم 
بودجــه  داریــم.  نیــاز  تومــان  میلیــارد  3هــزار  کنیــم، 
گردشــگری، اعــم  600میلیــارد تومانــی، تمامــی بخش هــای 
از هزینه هــای جــاری و عمرانــی را شــامل شــده اســت. البتــه 
ــی  ــی صنــدوق توســعه مل ــارد تومان کمــك 580میلی ــار  ــه آم ک
ــت؛  ــده اس ــور امیدوار کنن کش ــازی در  ــروژه هتل س ــرای 31پ ب
امــا بخــش گردشــگری به عنــوان یــك بخــش فرهنگــی هنوز 
در بحــث بودجــه بــا ایده آل   هــا فاصلــه دارد. 600میلیــارد 
وجــود  95بــا  ســال  بودجــه  از  گردشــگری  ســهم  تومــان 

مشــکالت ایــن بخــش اصــال عــدد بزرگــی نیســت.
گردشــگری ایــران  وی درخصــوص اینکــه بازارهــای هــدف 
آمریــکا  و  اروپــا  بازارهــای  از  گردشــگر  جــذب  ســمت  بــه 

گفــت: معطــوف شــده اســت، 
کردیــم.  تقســیم  گــروه  بــه 3  پیــش  ســال  از 2  را  بازار  هــا 
رفت وآمــد  و  ارتبــاط  ایــران  بــا  قبــل  از  کــه  کشــورهایی 
داشــتند؛ مثــل اروپــا و آمریــکای شــمالی و آســیای دور. بــازار 
همســایگان مســلمان بــرای گردشــگری مذهبــی و بازارهــای 

نوظهــور مثــل روســیه، چیــن، هنــد و آســیای جنــوب شــرقی. 
کارگروهــی تعییــن شــد و از مجموعــه 13سرشــاخص و 80 
کشــور را در 3 اولویــت امتیازبنــدی  زیرشــاخص فهرســت 40 
شــده به عنــوان بــازار هــدف احصــا و دورنمــای 10ســاله بــرای 
بازار  هــا تدویــن کردیــم؛ نتیجــه ایــن اقدامــات شــد بازارهــای 

ــدف.  ه
بــا توجــه بــه بودجــه محــدود نیــز می خواهیــم همیــن پــول 
ج  خــر گردشــگری  اولویت هــای  در  و  بهینــه  را  محــدود 
کمــك  گردشــگری  بــه توســعه اشــتغال و رونــق  تــا  کنیــم 
و  اطالع رســانی  نمایندگی هــای  نمایشــگاه   هاو  پــس  کنــد. 

گردشــگری و تورهــای آشناســازی بــرای  تبــادل هیئت هــای 
خبرنــگاران خارجــی از ابزارهــای ماســت. 

و  تحریــم  بــا  مرتبــط  تحــوالت  اقدامــات  ایــن  از  پیــش 
پســاتحریم بــه نتیجــه نرســیده بود؛ ولــی ما افق گردشــگری 

کردیــم.  بــدون توافــق و بــا توافــق را ترســیم 
دنیــای  بــا  درهم تنیدگــی  و  ارتبــاط  پــس  ایــن  از 
تحریــم دوره  در  گــر  ا شــود.  بیشــتر  می توانــد  ج،   خــار

 محدودیت هــای ســرمایه گذاری و گردشــگری بــا بســترهای 
ایــن  کنــون  ا داشــت،  وجــود  مالــی  و  بین المللــی  بانکــی 
کنونــی بــه خوبــی  گــر شــرایط  محدودیــت برداشــته شــده و ا

گردشــگران  مدیریــت شــود، حاصــل آن چندیــن برابــر شــدن 
گردشــگری اســت. خارجــی ایــران و موفقیت هــای 

معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی در ادامــه بیان 
گــر مشــکالت مرتبــط بــا پرداخــت و دریافــت پــول  کــرد: ا
گردشــگران خارجــی حــل شــود، آن  هابــه راحتــی پــول  بــرای 
خــود را در ایــران هزینــه می کننــد و ســبد هزینه هایشــان نیــز 
کــه تاثیــر آن  را حتــی در صنایع دســتی و  افزایــش می یابــد 

گردشــگری می تــوان دیــد.  همــه حوزه هــای 
ارتباطــات بین المللــی و  دوره پســاتحریم باعــث می شــود 
کنون  خارجــی در گردشــگری ارتقــا یابد. مســیر ایــن ارتباط تا
بــود؛ چــون در دوره تحریــم می بایــد فقــط برخــی  بســته 
ســرمایه گذاران خارجــی و ســرمایه گذاران بــا اعتقــاد خــاص را 
ــا  ــم. ام گردشــگری جــذب می کردی ــرای ســرمایه گذاری در  ب

ــرد.  ک ــذب  ــتری ج ــرمایه گذاران بیش ــوان س ــاال می ت ح
عــادی  شــرایط  در  کار  دوران  را  پســاتحریم  دوران  مــن 
ــع  کــردن در شــرایط عــادی، یعنــی آنکــه موان کار  می دانــم. 
ــوان  ــه راحتــی می ت ــدارد. ب ــم وجــود ن دوران خــاص و تحری
بــه  تشــویق  را  آن  هــا  و  جــذب  را  خارجــی  ســرمایه گذاران 
ــرد.  ک ــتانی  ــای اس ــات و فعالیت ه ــرمایه گذاری در تاسیس س
کــه  اســت  ایــن  پســاتحریم  شــرایط  مهــم  ویژگی هــای  از 
شــرکت های خصوصــی می تواننــد در فعالیــت الکترونیــك بــا 

بســتر بانکــی فعــال شــوند. منبــع: همشــهری آنالیــن

گردشگری ایران فرا رسیده است دوران شكوفایی 

ســپاه  کل  فرمانــده  رســانه ای  و  فرهنگــی  مشــاور 
کســی در دوران دفــاع مقــدس  کــرد: هــر  خاطرنشــان 
کســی در  کنــد، امــا اینکــه  کشــور دفــاع  می توانســت از 
بیشــتری  ارزش  کنــد،  دفــاع  اســالم  از  دیگــری  کشــور 

 خواهــد داشــت؛ شــهدای مقاومــت منطقــه
باشــرافتی  و  بــزرگ  شــخصیت های 
دارنــد  وظیفــه  هنرمنــدان  بوده انــد؛ 
قلــم بــه  را  حــرم  مدافــع  شــهدای   عظمــت 

 بیاورند.
لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  مقدم  فــر،  حمیدرضــا 
در  فاخــر  هنــری  و  فرهنگــی  آثــار  تولیــد 

ــار فرهنگــی  گفــت: امــروز بیــش از بازنگــری در آث کشــور 
دارد؛خوشــبختانه  وجــود  تولیــد  و  تکثیــر  بــه  نیــاز 
و  فرهنــگ  عرصــه  در  گذشــته  در  آنچــه  نگــران  مــا 
بیشــتر  آنچــه  نیســتیم؛  اســت،  شــده  نوشــته  هنــر 
در  هنرمنــدان  تــالش  و  کار  اســت،  مهــم  گذشــته  از 

فیلم ســازی  و  نوشــتن  بــرای  هنــر  و  فرهنــگ   عرصــه 
است.

مومــن  هنــری  جریــان  گــر  ا کــرد:  تصریــح  مقدم  فــر 
عرصــه  وارد  اغیــار  نکنــد،  پیــدا  ورود  عرصــه  ایــن  در 
مقــدس  دفــاع  جریــان  و  می شــوند 
تحریــف می  شــود؛ مــا نبایــد بگذاریــم 
آثــار هنــری وجــود داشــته  خــأ تولیــد 
انقــالب  اتفاقــات  دربــاره  بایــد  باشــد؛ 
و دفــاع مقــدس محصــوالت مختلــف 
فرهنگــی تولیــد و از راویــان و شــاهدان 
رمــان داســتان،  مختلــف   وقایــع 

کنیم. مستند و فیلم تهیه 
مهم تریــن  داســتانی  و  مســتند  فیلــم  گفــت:  وی 
محصــوالت فرهنگــی بــرای ثبــت تاریــخ و جلوگیــری 
از تحریــف اســت؛ نبایــد خأیــی وجــود داشــته باشــد تــا 

ایمنــا منبــع:  کننــد.  پیــدا  دیگــران ورود 

کل سپاه: مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده 

وظیفه سنگین هنرمندان در برابر شهدای مدافع حرم
از  تهــران  شــهرداری  نــور  راهیــان   کاروان هــای 
۱۳ اســفندماه بــه همــت باغ مــوزه دفــاع مقــدس بــه 
اردوهــای راهیــان نــور اعــزام می شــوند و از مناطــق 
 عملیاتــی مقــدس و یادمان هــای دفــاع مقــدس بازدید

 می کنند.
کاروان هــای  اعــزام  مرحلــه  نهمیــن 
نــور والیــت شــهرداری تهــران  راهیــان 
بــه مناطــق عملیاتــی بــه همــت مــوزه 
آغــاز  اســفندماه   13 از  مقــدس  دفــاع 

. د می شــو
کاروان هــای زیارتــی هــر  در ایــن مرحلــه 
کــدام طــی چهــار روز از مناطــق عملیاتــی 

ــد  فتــح المبیــن، نهــر خیــن، شــلمچه و طالییــه بازدی
خواهنــد داشــت. 

شــهرداری  مختلــف  کاروان هــای  اعزام هــای 
خواهــد ادامــه  فروردین مــاه   8 تاریــخ  تــا   تهــران 

 داشت.
جــاری  ســال  دی مــاه  اواخــر  در  خضرایــی  ســردار 
بــه  مربــوط  هماهنگی توجیهــی  جلســه  اولیــن  در 
نــور  راهیــان  کاروان هــای  اعــزام  مرحلــه  نهمیــن 
والیــت شــهرداری تهــران، اطالعاتــی را در ایــن زمینــه 
کنــون و در قالــب 8  گفــت: تا ــرد و  ک ــه  ارای
نوبــت اعــزام بــه مناطــق عملیاتــی غــرب و 
جنــوب بیــش از 100 هزار نفر از شــهروندان 
بازدیــد نــور  ســرزمین های  از   تهرانــی 

 داشته اند.
و  اعــزام  نحــوه  برنامــه  زودی  بــه   
مناطــق  بــه  نــام  ثبــت  آغــاز  تاریــخ 
شــد  خواهــد  ابــالغ  شــهرداری  دوگانــه  و  بیســت 
برنامــه  ابــالغ  از  پــس  می بایــد  شــهروندان  و 
مراجعــه شــده  تعییــن  کــز  مرا بــه  نــام   ثبــت 

کنند. منبع: تسنیم  

معارف و گردشگری یکشنبه  25 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 92اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری از دیدگاه علمی ســـــال دوم       ݡسݒ

به همت باغ موزه دفاع مقدس

کاروان های راهیان نور شهرداری آغاز نهمین مرحله اعزام 
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150/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)94/4/3( لغایت وصول با احتساب نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  
شماره : 32483/ م الف دفتر شعبه 32

 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

تبادل لوایح  
در خصوص پرونده کالسه 94-73 ک ن خواهان حسین کارگران دادخواستی مبنی 
بر:تبادل لوایح به طرفیت فرزاد شریفی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ........ 
مورخه ده روز پس از ابالغ ساعت اداری تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 29237/ م الف 

مدیر دفتر شعبه13 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام: فیض اله نام خانوادگی : موسی زاده دهاقانی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام: حسین نام خانوادگی : شکاری نشانی محل اقامت : اصفهان 
– میدان قدس خیابان الله کوچه 12 بهمن روبه روی پارک جنب مسجد حسینیه به  موجب 
رای شماره 749تاریخ 94/5/5 حوزه 45  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت بخشی از 
بدهی خود موضوع فاکتور شماره 9381 مورخ 89/8/27 و همچنین پرداخت مبلغ 160/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/2/22 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له 
و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  
شماره : 32486/ م الف 

دفتر شعبه 45  شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420350100523شماره پرونده: 9409980350100306شماره بایگانی شعبه 
: 940351تاریخ تنظیم: 1394/11/15 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : داود   نام خانوادگی 
: حیدری جشوقانی  نام پدر : بما نعلی نشانی: اصفهان خیابان پروین – کوچه 80پ 316 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: احمد نام خانوادگی: هاشمی   نام 
پدر:رحیم نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / 
محکوم علیه نام : نداء  نام خانوادگی : حیدری نام پدر: اکبر نشانی : اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان آسمان طبقه 4 واحد 18 نوع رابطه : وکیل 
محکوم له / محکوم لهم : داود حیدری جشوقانی محکوم به : بموجب در خواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره 9410090350103160 و شماره دادنامه مربوطه 9409970350101416 
محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 1/158/000/000 ریال بابت اصل خواسته با 
نضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 1393/9/12 لغایت وصول بر اساس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی 2 پرداخت مبلغ 35/265/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
880/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 33/044/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق 
محکوم له 2- پرداخت مبلغ 57/900/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت . ) 
ضمنا رای صادره غیابی است ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک  هاو موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8 و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 32502/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا 
ناظمی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420350100527شماره پرونده: 9409980350100340شماره بایگانی شعبه 
: 940385تاریخ تنظیم: 1394/11/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : غالمرضا  نام 
خانوادگی : جانقربان  نام پدر : محمد علی نشانی: اصفهان – سه راه سیمین – کوی دنارت 
– پالک 280 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: محسن نام خانوادگی: 
بیگی   نام پدر:-  نشانی: مجهول المکان 2- نام : محسن نام خانوادگی : شریعتی نام پدر: 
- نشانی : مجهول المکان 3- نام : غالمرضا نام خانوادگی : رییسی سرحدی نام پدر: - 
نشانی : مجهول المکان محکوم به:  بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9410090350103171 و شماره دادنامه مربوطه 9409970350101445 محکوم علیهم بصورت 

تضامنی محکومند به 1- پرداخت مبلغ  200/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام 
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 1393/4/25 لغایت وصول بر اساس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 6/60/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
880/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت . ) ضمنا رای صادره غیابی است ( محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک  هاو موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در 
جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

 )1394
شماره: 32500/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – حمید رضا ناظمی

اجرائیه
بایگانی  پرونده: 9409980352400252شماره  اجرائیه: 9410420352400517شماره  شماره 
شعبه : 940283تاریخ تنظیم: 1394/11/07 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : موسسه 
مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی  نام خانوادگی : -   نام پدر 
: -  نشانی: تهران – خ کردستان انتهای خ شیراز جنوبی نبش خ 6 شرقی موسسه مالی و 
اعتباری عسگریه ط 2 واحد 4 مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1 نام: فضل 
اله  نام خانوادگی: جمشیدی    نام پدر:علیرضا  نشانی: مجهول المکان 2- نام : جواد نام 
خانوادگی : رشیدی  نام پدر: حسینعلی  نشانی : مجهول المکان 3- نام : یحیی نام خانوادگی 
: جمشیدی  نام پدر: فضل اله نشانی : مجهول المکان 4- نام : فرشید نام خانوادگی : 
اسپنانی نام پدر: محمد علی نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له / محکوم علیه نام : یاسر نام خانوادگی : شیروانی زاده آرانی نام پدر: علی محمد 
نشانی : اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری 
عسگریه ط 4 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : موسسه مالی و اعتباری عسگریه 
به مدیریت عاملی سید امین جوادی  محکوم به بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 9410090352404841 و شماره دادنامه مربوطه 9409970352401223محکوم علیهم 
متضامنا  محکوم هستند به پرداخت : 1- مبلغ 278/720/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 
قرار داد مشارکت 1507007- 93/2/10 2- مبلغ 9/655/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
3- مبلغ 4/289/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- تاخیر در تادیه از تاریخ 93/6/10 لغایت 
تاریخ اجرای حکم به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 290/174 ریال در حق محکوم له و همچنین 
محکوم بپرداخت مبلغ 13/936/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت . 

ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک  هاو موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت 
می شود) مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در 
پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به شماره: 32554/ م الف  مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف
ابالغیه

شماره ابالغنامه : 9410100352805074 شماره پرونده : 9409980358001119 شماره بایگانی 
شعبه : 941284 تاریخ تنظیم : 1394/11/15 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1-  نام : 
بابک 2- نام خانوادگی : عمادی 3- نام پدر: محمد حسن 4- نشانی : مجهول المکان 
: 08:30 محل حضور: اصفهان – خ  : 1394/12/26 چهارشنبه ساعت  تاریخ حضور 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 
قهدریجانی  جعفرزاده  محمد  شکایت  خصوص  در  حضور  علت   216 شماره  اتاق 
 علیه شما دائر بر فروش مال غیر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر

 شوید. 
شماره : 32490/ م الف 

دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان

اجرائیه 
شماره اجرائیه : 9410420352400400 شماره پرونده : 9309980352401104 شماره بایگانی 
شعبه : 931216 تاریخ تنظیم : 1394/08/26 مشخصات محکوم له نام : پست بانک 
ایران به مدیریت آقای بهزاد امیریان نام خانوادگی :- نام پدر: - نشانی : خ محتشم کاشانی 
نبش کیوان مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم نام ردیف 1- نام : حسین نام 
خانوادگی : قربانی نام پدر: رجبعلی نشانی : خ خاقانی ک اسفندیاری بن هما پ30 2- نام 
: یوسف نام خانوادگی: هارونی نام پدر: صفر نشانی : اصفهان خ کهندژ روبروی تقاطع 
پمپ بنزین کوی سعادت پ 10  3- نام : قاسم نام خانوادگی : هارونی نام پدر: صفر نشانی 
:خ خاقانی ک مظاهری بن طیاره پ 42 ط 2 محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 9410090352403450 و شماره دادنامه مربوطه 9409970352400410 محکوم 
علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت : مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بابت خسارات دادرسی -2 مبلغ  ریال  وجه چک 215409- 88/4/8-1 مبلغ 1/190/000 
738/000 ریال بابت حق نمایندگی -3 تاخیر در تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای 
حکم در حق محکوم له و همچنین محکوم بپرداخت مبلغ -4 2/050/000 ریال بابت حق 
 االجرای دولتی در حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی

 است. 
شماره : 32544/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف



کشــور بی نظیــر  سرویس اقتصاد  مســکن مهــر شــهر جدیــد بهارســتان در 
زهرا نصیری 

کــه عــاوه بــر خدمــات همزمــان  روبنایــی و زیــر بنایــی   اســت؛ چــرا 
محوطه ســازی، ســاخت 6 مدرســه، پیاده روهــا و فضاســازی و مســجد 

منطقه مسکن مهر بهارستان نیز انجام شده است.
همزمــان بــا ســی و هشــتمین ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، پــروژه 
محــور میانــی ورودی اصلــی شــهر جدیــد بهارســتان  بــه طــول 4/5 
کــی 253 هــزار متــر  کیلومتــر بــا هزینــه 180 میلیــارد ریــال و بــا عملیــات خا
مکعــب امــروز باحضــور فرمانــدار  و معــاون عمرانــی و مســئوالن اســتانی  

و شــهر جدیــد بهارســتان افتتــاح شــد.
مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان درحاشــیه ایــن 
مراســم، مســکن مهــر را  از دیگــر پروژه  هــای مهــم ایــن شــهر اعــام کــرد و 
خــود مالــک بــودن و صــدور ســند را از ویژگی  هــای آن دانســت و افــزود: 

کــه  کشــور بی نظیــر اســت؛ چــرا  مســکن مهــر شــهر جدیــد بهارســتان در 
 عــاوه برخدمــات همزمــان  روبنایــی و زیــر بنایــی ، محوطه ســازی

ســاخت 6 مدرســه، پیاده روهــا و فضاســازی و مســجد منطقــه مســکن 
مهــر بهارســتان نیزانجــام شــده اســت.

کــرد: اســکان همزمــان جمعیــت همــراه بــا ارایــه   حســن روانفــر تصریــح 
خدمــات روبنایــی و زیربنایــی در مســکن مهــر شــهر بهارســتان، یــک 
 تــاش و جدیــت همگانــی را می طلبیــد؛ در حــال حاضــر فاضــاب، آب

گاز همه واحدها به صورت صددرصد صورت گرفته است. و 
گفــت:  کــرد و  کل ســهمیه مســکن مهــر را 11 هــزار واحــد اعــام    وی 
از ایــن ســهمیه  ها، 5هــزار و252 واحــد متعلــق بــه تفاهــم نامه  هــای 
ســه جانبه اســت؛ 240واحــد تعاونی  هــای 99 ســاله،  هــزار واحــد تعاونــی 
زندان  هــا،312 واحــد تعاونــی دادگســتری4هزارو196 واحــد ســایرخود 
کنــون 4هــزار و212واحــد تحویــل  کــه ارایــن تعــداد تا مالکیــن بــوده 

کنــون همزمــان بــا دهــه فجــر، 2هــزاررو 700 واحــد تحویــل داده  شــده و ا
ــا خــرداد مــاه ســال آینــده بــه  مــی شــود و باقــی مســکن های مهــر نیــز ت

بهــره بــرداری خواهــد رســید. 
کلید خورد       فاز4 شهر جدید بهارستان 

بــه  بااشــاره  بهارســتان؛  جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل    
پروژه  هــای آتــی ایــن شــهرگفت: فــاز4 شــهرجدید بهارســتان در فضایــی 
کــه پــس از تکمیــل مســکن  های مهربزرگتریــن  بــه وســعت 100 هکتــار 
پــروژه ایــن شــهر محســوب مــی شــود فضــا ســازی بــرای ســاخت و 
ــم در ســال آینــده  تکمیــل ایــن پــروژه در حــال انجــام اســت و امیدواری

مراحــل اجــرای آن آغــاز شــود.
روانفــردر ادامــه اظهــارات خــود بااشــاره بــه اجــرا و طراحــی پــروژه اراضــی 
کــه ســتون فقــرات شــهر بهارســتان بــه شــمار مــی رود  محــور میانــی 
گردشــگری،  ح بســتر  های مهمــی چــون محورهــای  افــزود: در ایــن طــر
ــا همــکاری شــرکت عمــران و بخــش خصوصــی در  تجــاری و رفاهــی ب

نظرگرفتــه شــده اســت.
گرفتــه  کــه طراحــی ان صــورت  بــه ســاخت 3 مســجد  بااشــاره  وی 
گرفتــه شــده اســت بیــان  و در ســال آینــده بــرای ان بودجــه درنظــر 
داشــت:امیدواریم بــا تخصیــص بودجــه بتوانیــم ایــن پروژه  هــارا تــا 
یکســال آینــده بــه مرحلــه اجــرا برســانیم ؛همچنیــن تکمیــل 3مســجد 

قــرار دارد. کاره نیــز دراولویــت برنامه  هــای امســال  نیمــه 
ایــن شــرکت 117 میلیــارد  امســال  اینکــه بودجــه  بــه  روانفر،بااشــاره 
گفــت:90 درصــد ایــن بودجــه بــرای پروژه  هــای  تومــان بــوده اســت 
ح  هــا،  طر ایــن  جملــه  از  کــه  اســت   شــده  هزینــه  شــهر  عمرانــی 
ح  محورمیانــی  و محــور ورودی شــهر بهارســتان بــوده اســت کــه ایــن طر
نیــز بــا توجــه بــه محدویت  هــای هزیثنــه ای از طریــق تقاطــر بــه مرحلــه 
اجــرا رســید.وی دربــاره متــرو بهارســتان و پیشــرفت 60 درصــدی ایــن 
کیلومتــر تونــل  ح در بخــش ابنیــه بیــان داشــت: در حــال حاضــر10  طــر
ــل  ــاده ری ــذر آم ــز از روگ ــر آن نی کیلومت ــت و4  ــیده اس ــان رس ــه پای ــرو ب مت
کــه درفاربعــدی متــرو ســاخت ایســتگاهها و بــرق متــرو  گــذاری اســت ؛ 
کیــد بــه اینکــه تکمیــل متــرو  انجــام خواهــد شــد.این مقــام مســئول بــا تا
بهارســتان تــا 2 ســال آینــده بــه 200 میلیــارد تومــان بودجــه نیــازدارد 
افــزود: قســمتی از ایــن اعتبــارات ملــی و بخشــی از اعتبــارات بــه صــورت 
اســتانی تامیــن خواهــد شــد. وی ضمــن مثبــت ارزیابــی کردن پــروژه متر 

کنون  که از ســال 91 عملیات اجرای ان آغاز شــده اســت و تا بهارســتان 
پیشــرفت قابــل ماحضه ای داشــته اســت تصریــح کرد:مترو بهارســتان 
کیلومتــر نیــز از  کیلومتــر ان در زیــر زمیــن و4  کــه 8  14/5کیلومتــر اســت 
کیلومتــر ان باقــی مانــده اســت  روی زمیــن آمــاده شــده اســت و تنهــا 2 
کــه بــه ســرعت ایــن چنــد کیلومتر هــم تکمیــل خواهد شــد.حائز اهمیت 
عمرانــی  پــروژه  دههــا  میانــی،  محــور  پــروژه  برافتتــاح  عــاوه  اســت 
خدماتــی وفرهنگــی شــرکت عمــران وشــهرداری شــهر جدیــد بهارســتان 
نیــز امروزافتتــاح شد.مشــخصات پــروژه محــور میانــی شــهر بهارســتان: 
173 هــزارو500 متــر مربــع عملیــات آســفالت ، هفــت هــزار متــر مربــع 
گــذاری وکانیــوو،  کیلومتــر جــدول  کشــی آب فضــای ســبز، 35  لولــه 
50هــزار مترمربــع فضــای ســبز،5/5کیلومتر روشــنایی،357 عــدد عائم 
کشــی  تکمیــل شــد ه اســت .گفتنــی  ترافیکــی و23 هــزار متــر مربــع خــط 
اســت بهــره بــرداری از پــارک محلــه بهمــن بامســاحت 27هــزار مترمربــع 

عســگری،  حســن  امــام  مســجد  ریال،افتتــاح  20میلیــارد  وهزینــه 
کلنــگ زنــی واحــداث بلــوار اتصــال بــه میــدان محورمیانــی بــه بلــوار 
ــار وتکمیــل مســجد حضــرت ابولفضــل)ع(،  بهشــت، تخصیــص اعتب
مســجد امیرالمومنیــن)ع( ومســجد القائــم )عــج( از دیگــر پروژه  هایــی 
کــه امــروز توســط فرمانــدار  ومعــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان   بــود 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب درشــهرجدید بهارســتان ب
مدیرعامــل  شهربهارســتان  پروژه  هــای  از  بــرداری  بهــره  آئیــن  در 
؛میــر  میریــان  محمــود  بهارســتان؛  جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت 
محمــد غراوی؛طاهرخانــی )اعضــای هیــات مدیــره شــرکت عمــران 
کل دفتــر مدیــر عامــل ، روابــط  شــهر  های جدیــد( و بابــازاده )مدیــر 
عمومــی و ارزیابــی عملکــرد عمــران شــهرهای جدیــد( معــاون عمرانــی 
ــور  ــتان حض ــهر بهارس ــئولین ش ــهراصفهان و مس ــدار ش ــتاندار؛ فرمان  اس

داشتند.

 

  

فواید جلبک دریایی 

مجلــه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه    
کــه  هســتند  مغــذی  مــواد  از  سرشــار  جلبک هــا  پزشــکی، 

دارد. مغــز  و  بــدن  بــر  تاثیرشــگرفی 
 ۵ مزیت ثابت شده  جلبک بر سامت عبارتند از:

۱- جلبک، سرشار از بسیاری از مواد مغذی است.
کــه بــه دو شــکل در آب تــازه و  جلبــک موجــودی زنــده اســت 
کتــری بــه نــام  نمکــی رشــد می کنــد. درواقــع نوعــی از انــواع با
ــه جلبــک ســبز-آبی اشــاره دارد.  ــب ب ــه اغل ک cyano اســت 
کتــری cyano هــم می توانــد از  گیاهــان، با درســت ماننــد 
نــور خورشــید از طریــق فرآینــدی بــه نــام فتوســنتز بهره منــد 
گذشــته های دور بــه  شــود.جلبک از ســوی قبایــل آزتــک در 
صــورت روزانــه مصــرف می شــد؛ امــا هنگامی کــه ناســا اعــام 
کنــد و بــه  وســیله  کــه جلبــک می توانــد در فضــا رشــد  کــرد 
مقــدار  شــد.  مشــهور  دوبــاره  شــود،  اســتفاده  فضانــوردان 
گــرم اســت؛ امــا  اســتاندارد روزانــه جلبــک دریایــی ۱ تــا ۳ 
گــرم در روز نیــز بــه طــور موثــری اســتفاده  مقادیــر بیــش از ۱۰ 

می شــود.
ضدالتهابــی  و  کســیدانی  آنتی ا خصوصیــات  جلبــک   -۲

دارد. قدرتمنــدی 
مــا  ســلول های  و   DNA بــه  می توانــد  کســیداتیو  ا آســیب 
ــی را  ــات مزمن ــد التهاب ــیب می توان ــن آس ــاند. ای ــه برس صدم
کــه منجــر بــه ســرطان و ســایر بیماری هــا می شــود، تحریــک 
کســیدان اســت  کنــد. جلبــک منبــع فوق العــاده ای از آنتی ا
کســیداتیو از بــدن محافظــت  کــه می توانــد در برابــر آســیب ا

کنــد.
۳- جلبک میزان تری گلیسیرید و LDL را کم می کند.

قاتــل در  بزرگ تریــن  قلبــی  بیماری هــای  در حــال حاضــر 
کــه  اســت  شــده  مشــخص  می شــوند.  محســوب  جهــان 
کــه بــه  عنــوان  کتورهــای قابــل اندازه گیــری  بســیاری از فا
ــا افزایــش خطــر بیمــاری  کتــور خطــر نامیــده  می شــوند، ب فا
کــه نشــان داده شــده  قلبــی مرتبــط هســتند. همــان طــور 

جلبــک اثــرات مفیــدی بــر  بســیاری از آن هــا دارد.
شــدن  کســیده  ا برابــر  در   LDL کلســترول  از  جلبــک   -۴
محافظــت می کند.ســاختار چربــی بــدن مســتعد پذیــرش 
 Lipid proxidation .کســیداتیو اســت آســیب های ناشــی از ا
عامــل اصلــی بســیاری از بیماری هــای جــدی شــناخته شــده 
کلیــدی در مســیر  اســت. بــه عنــوان مثــال، یکــی از مراحــل 
کــه در خــون  بیماری هــای قلبــی لیپوپروتئیــن LDL اســت 
کســیدان های  کســیده شــده اســت. بــه نظــر می رســد آنتــی ا ا
 lipid proxidation ــش کاه ــژه در  ــه وی ــک ب ــود در جلب موج
انســانی و حیوانــی  بارهــا در مطالعــات  امــر  ایــن  موثرنــد. 

نشــان داده شــده اســت. 

دانستنی 

مسجد سنگی
کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر داراب و  در فاصلــه هفــت 
کــوه  کــوه پهنــا، بنایــی در دل  کوهــی مشــهور بــه  در دامنــه 
کــه در نــزد اهالــی مشــهور بــه مســجد ســنگی  وجــود دارد 
مهــر  معبــد  ابتــدا  در  برخــی،  اعتقــاد  بــه  بنــا  ایــن  اســت. 
از  قبــل  )یــا  بــوده و در عصــر ساســانیان  آریایــی  پرســتان 
آن( تبدیــل بــه آتشــکده می شــود و در زمــره آتشــکده  های 
مهــم زردشــتیان بــوده اســت. پــس از اســام نیــز بــرای ایــن 
معبــد در قســمت جلــوی آن محرابــی می ســازند وآن را بــه 
کنــار معبــد قســمتی وجــود دارد  مســجد تبدیــل می کننــد. در 
کــه مخصــوص اســتراحت خادمــان معبــد بــوده اســت؛ ایــن 
کــه از طریــق رواقــی،  محوطــه، شــامل راهــروی پهــن اســت 
کــوه تراشــیده اند و  کــه در دل  بــه فضــای شاه نشــین  هایی 
ــود.  ــی می ش ــت، منته ــه اس گرفت ــرار  ــی ق ــط آن حوض در وس
ایــن بنــا بــه دوران ساســانیان تعلــق دارد و نقشــه آن کمی به 
کــه در ویرانه  هــای شــهر شــاپور  تــاالرکاخ بــزرگ شــاپور اول 
اســامی  دوران  در  بنــا  ایــن  اســت.  شــبیه  شــده،  کشــف 
 بــه مســجد تبدیــل شــد و در شاه نشــین آن یــک محــراب 
ــر دیــوار ســمت چــپ رواق  کــه ب کتیبــه ای  احــداث شــد. در 
کــه مقــارن بــا زمــان  حجــاری شــده، تاریــخ ۶۵۲ هجــری 

اتابــک ابوبکــر ســعدبن زنگی اســت بــه چشــم می خــورد.

 نوجوان ۱۵ ساله 
هکر ایمیل مدیر »سیا«

کــردن ایمیل  یــک نوجــوان ۱۵ ســاله انگلیســی بــه اتهــام هــک 
شــخصی مدیر ســازمان ســیا بازداشــت شــد.

ــرور، پلیــس  ــی می ــه نقــل از دیل کیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  ب
بــه  کــه مســئول حمــات ســایبری  کــرد  را دســتگیر  فــردی 
مقامــات بلندپایــه دولــت آمریــکا ازجمله رییس ســیا در اتاقش 
کمــک پلیــس فــدرال آمریــکا،  در بریتانیــا بــود. مقامــات بــا 
نوجوانــی 15 ســاله را در منطقــه میدلنــد شــرقی دســتگیر کردند 
اســتفاده  مجــازی  فضــای  در   Cracka مســتعار  نــام  از  کــه  
ایمیــل  چندیــن  کــردن  هــک  بــه  نوجــوان  ایــن  می کــرد. 
شــخصی در دولــت آمریــکا ازجملــه جــان برنــان، مدیر ســازمان 
ســیا متهــم اســت. ایــن بازداشــت درحالــی انجــام شــده اســت 
 Crackas with attitude  گروهــی بــا نــام کــه بــرای چندین مــاه 
اطاعــات شــخصی مربــوط به برنــان و همچنین جیمــز کاپر، 
مدیــر امنیــت ملــی آمریکا، مــارک جولیانو، معــاون مدیر پلیس 
فــدرال و همچنیــن جــی جانســون، دبیــر امنیت داخلــی آمریکا 
اتهــام  بــه  ایــن نوجــوان روز سه شــنبه و  را منتشــر می کــرد. 
ــن  ــه ای ــات رایان ــه اطاع ــاز ب ــی غیرمج ــورد دسترس ــن م چندی
ایــن  گزارش هــای منتشرشــده  بازداشــت شــد. طبــق  افــراد 

نوجــوان بــه قیــد وثیقــه آزاد شــده اســت. تســنیم

خواندنی 
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حتما بخوانید!
فواید جلبک دریایی 

ـــمـــاره92 ســـــال دوم                ݡسݒ

کــه بــا پیمــودن  راه هــای فراوانــی در زندگــی وجــود دارنــد 
کــرد؛ امــا از  کــم  آن هــا می تــوان شــادی را بــر زندگــی حا

نظــر اســام ایــن مهــم، راه  هــای خــاص خــود را دارد.
کــه رنگــی  ح از حــاالت روحــی انســان اســت   شــادی و فــر
زیبــا بــه زندگــی می بخشــد و پرداخــت بــه امــور زندگــی 
را ســهل و آســان می ســازد؛ از ایــن رو، توصیه  هایــی در 

ــت. ــده اس ح ش ــر ــاره مط ــن ب ــام در ای اس
امیــر مؤمنــان علــی )ع( می فرماینــد: »شــادى، انبســاط 
گرفتگــی روح  روح مــی آورد و نشــاط انگیــز اســت. غــم، 

مــی آورد و انبســاط را در هــم مــی پیچــد.«
کــه شــادى اش  همــان حضــرت )ع( می فرماینــد: »کســی 

کــم باشــد، آســایش او در مــردن اســت.«
چیــز  ســه  در  »شــادى  می فرماینــد:  )ع(  صــادق  امــام 

اســت: در وفــادارى، رعایــت حقــوق و ایســتادگی در برابــر 
زمانــه.« ســختی  هاى 

فرموده انــد:  شــادی  تعریــف  در  نیــز  )ع(  علــی  حضــرت 
پــروردگارش  کــه  اســت  آنــگاه  مؤمــن  »شــادى 
گنــاه کــه  آنــگاه  اندوهــش  و  کنــد  اطاعــت   را 

کند.«  
کــه بــه  پیشــوای ششــم شــیعیان نیــز فرموده انــد: »هــر 
و  برســد  تنگ دســتش  و  غــم زده  مؤمــن  بــرادر  فریــاد 
کمــك  اندوهــش را بزدایــد و در روا شــدن حاجتــش او را 
کار، نــزد خداونــد هفتــاد و دو رحمــت  کنــد، بــه خاطــر ایــن 
کــه یکــی از آن هــا را در همیــن دنیــا  الهــی منظــور شــود 
بــراى بهبــود وضــع معیشــتش بــه او دهــد و هفتــاد و یــك 
ــراى هــول و هراس  هــاى روز قیامتــش  رحمــت دیگــر را ب

کنــد.« ذخیــره 
کیــد بــر شــاد نمــودن مؤمنــان  کــرم )ص( بــا تا پیامبــر ا
شــاد  مــرا  ســازد،  شــاد  را  کــه مؤمنــی  »هــر  می فرماینــد: 
کــرده شــاد  را  خــدا  کنــد،  شــاد  مــرا  کــه  هــر  و   ســاخته 

 است.«
اندوهــی  کــه  »هــر  می فرماینــد:  همچنیــن  ایشــان 
بزدایــد  خــود  مؤمــن  بــرادر  از  را  دنیــا  اندوه  هــاى  از 
او از  را  آخــرت  اندوه  هــاى  از  انــدوه  هفتــاد   خداونــد 

 بزداید.«
غمــی  کــه  »هــر  فرموده انــد:  نیــز  )ع(  رضــا  امــام 
ســازد  برطــرف  مؤمنــی  دل  از  را  دنیــا  غم  هــاى  از 
دلــش از  را  آخــرت  غم  هــاى  از  غمــی   خداونــد 

 بزداید.«

راهکاری ساده برای شاد بودن

-«  حدیث روز   »-

 امام علی علیه السالم:
 بزرگ ترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست

عیب بشماری.
نهج البالغه)صبحی صالح(، ص 536، ح 353
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از  بســیاری  در  اســت  ســالی  چنــد  کــه  حالــی  در 
ســنگین  بارش  هــای  از  خبــری  کشــورمان  مناطــق 
بــرف نیســت، امــا در آن ســوی کــره زمیــن طوفــان 
رکــورد  د  بــو مانــده  کــم   )Jonas( جونــاس  برفــی 
بــارش بــرف در شــهر نیویــورک را بــا بــارش ۲۶.۸ 
ایــن  بشــکند.  ســانتی متر(   ۶۸.۰۷ )معــادل  اینــچ 
نیویــورک  مرکــزی  پــارک  در  بــرف  بــارش  میــزان 
کــه  بدانیــد  اســت  جالــب  و  شــده  گرفتــه  انــدازه 
ین میــزان بــارش بــرف در نیویــورک  رکــورد بیشــتر
ده کــه  ۲۶.۹ اینــچ )معــادل ۶۸.۳۲ ســانتی متر( بــو

اســت.  ثبــت رســیده  بــه  در ســال ۲۰۰۶ 
ین بــارش   طوفــان جونــاس توانســت رکــورد بیشــتر
وز را بشــکند و همچنیــن میــزان بارش  بــرف در یــک ر
بــرف بــه حــدی برســد کــه در طــول یــک زمســتان 
نیویــورک  شــهر  ســر  بــر  اینــچ(   ۲۵.۱ د  حــدو )در 
اســت  جالــب  اســت.  یــده  حجمی نبار چنیــن 
زمســتان  طــول  در  بــرف  بــارش  متوســط  بدانیــد 
اعــام  بنابــر  اســت.  ده  بــو اینــچ   ۲۵.۱ شــهر  ایــن 
یــکا، طوفــان »جونــاس« کــه  رســانه های داخلــی آمر
مناطــق شــرقی ایــن کشــور را در برگرفتــه بــه مــرگ 
مقامــات  اســت.  شــده  منجــر  تــن   ۲۵ دســت کم 
آمــد  نیویــورک تمامی ســفرهای جــاده ای و رفــت و 
در  شــهری  قطارهــای  حرکــت  و  لغــو  را  اتوبوس هــا 
ــان  ــد. از می ــام کردن ــوع اع ــاز را ممن وب ــای ر بخش ه
۲۵ قربانــی، ۱4 تــن بــر اثــر ســوانح رانندگــی مرتبــط بــا 
د را از دســت  وضعیــت نامناســب جــوی، جــان خــو

 داده اند.
داخلــی  واز  پــر  ۳۲۸۳ جونــاس،  طوفــان  همچنیــن 
یــکا را لغــو کــرده و موجــب شــده  و خارجــی در آمر
ق ایــن کشــور  بیــش از ۱۳۰ هــزار نفــر در جنــوب شــر

یکــی بــه ســر ببرنــد. در تار

طوفان برفی جوناس

با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید:

ورودی شهر جدید بهارستان افتتاح شد
پیشرفت 90 درصدی متروی بهارستان 


