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نامزد اصلح کیست؟
در  و  مختار  انسان  دینی،  مردم ساالر  جامعه  در   
او  سرنوشت  و  است  آزاد  زندگی  روش  انتخاب 
طبیعتا باید به دست خودش تعیین شود. با توجه 
به اینکه همه انسان ها باید بتوانند در امور مملکت 
دخالت  است،  مربوط  آن ها  سرنوشت  به  که  خود 
که همه  مردم  داشته باشند و چون ممکن نیست 
حکومت  تشکیل  کنند،  دخالت  امور  در  مستقیما 
پس  می کند.  پیدا  ضرورت  اجتماعی  زندگی  برای 
را  صالحی  افراد  یا  فرد  خود،  آزاد  رای  با  باید  مردم 
امور  اداره  آن ها  از  نمایندگی  به  تا  کنند  انتخاب 

جامعه را به دست بگیرند.
گونه  هر  از  دوری  با  باید  ما  عزیز  مردم  بنابراین 
کز تبلیغاتی غربی  که مرا تبلیغات سو و غوغاساالری 
پای  در  می اندازند،  راه  به  آن ها  داخلی  عوامل  و 
با انتخاب اصلح،  صندوق های رای حاضر شوند و 
سرنوشت فردی و اجتماعی خود را برای رسیدن به 

سعادت ابدی رقم بزنند.
کننده سرنوشت فردی و اجتماعی  انتخابات تعیین 
است. انسان با توجه به اختیاری که خداوند متعال 
کرده است، می تواند سرنوشت فردی و  به او عنایت 
کند یا با نوع انتخاب خود  اجتماعی خود را انتخاب 

سرنوشت خود را تغییر دهد....

قسمت دوم
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کیست؟ نامزد اصلح 
انتخاب  در  و  مختار  انسان  دینی،  مردم ساالر  جامعه  در   
روش زندگی آزاد است و سرنوشت او طبیعتا باید به دست 
انسان ها  همه   اینکه  به  توجه  با  شود.  تعیین  خودش 
آن ها  سرنوشت  به  که  خود  مملکت  امور  در  بتوانند  باید 
ممکن  چون  و  باشند  داشته  دخالت  است،  مربوط 
کنند،  دخالت  امور  در  مستقیما  مردم  همه  که  نیست 
پیدا ضرورت  اجتماعی  زندگی  برای  حکومت   تشکیل 

 می کند.
 پس مردم باید با رای آزاد خود، فرد یا افراد صالحی را انتخاب 
از آن ها اداره امور جامعه را به دست تا به نمایندگی   کنند 

 بگیرند.
تبلیغات  گونه  هر  از  دوری  با  باید  ما  عزیز  مردم  بنابراین 
عوامل  و  غربی  تبلیغاتی  کز  مرا که  ساالری  غوغا  و  سو 
صندوق های  پای  در  اندازند،  می  راه  به  آن ها  داخلی 
فردی  سرنوشت  اصلح،  انتخاب  با  و  شوند  حاضر  رای 
رقم  ابدی  سعادت  به  رسیدن  برای  را  خود  اجتماعی   و 

بزنند.
کننده سرنوشت فردی و اجتماعی است.  انتخابات تعیین 
که خداوند متعال به او عنایت  انسان با توجه به اختیاری 
را  خود  اجتماعی  و  فردی  سرنوشت  تواند  می  است  کرده 
کند یا با نوع انتخاب خود سرنوشت خود را تغییر  انتخاب 

دهد.
به  بانفسهم«؛  ما  یغیروا  محتی  بقوم  ما  یغیر  ال  اهلل  »ان 
تا  دهد  نمی  تغییر  را  قومی  حال  خداوند  که  درستی 
بر اساس  این  را دگرگون سازند.  اینکه آن ها خود حالشان 
و  داده  قرار  عالم  در  متعال  خداوند  که  است  سنت هایی 
انسان  لذا  ندارد؛  راه  آن  در  نیز  تبدیل  و  تغییر  گونه  هیچ 
که در دنیا انجام داده، به صورت مادی و  کاری را  نتیجه 

معنوی به طور قطع خواهد دید.
اهلل  لسنه  تجد  لن  و  تبدیال  اهلل  لسنه  تجد  »فلن 
تغییری و  دگرگونی  خداوند  سنت  در  هرگز   تحویال« 

 نیابی.
عملکرد  به  توجه  با  توانند  می  انسان ها  بنابراین 
زندگی  در  را  شقاوت  یا  سعادت  خود  منفی  یا  مثبت 
گرفتار  آن  در  یا  ببرند  بهره  آن  از  و  بزنند  رقم  خود   برای 

آیند.
برکاتمن  علیهم  لفتحنا  اتقوا  و  آمنوا  القری  اهل  ان  لو  »و 
کانوا  بما  هم  فاخذنا  کذبوا  لکن  و  االرض  و  السماء 
و  آوردند  می  ایمان  شهرها  مردم  گر  ا و  یکسبون«؛ 
برایشان  گشودیم  می  قطعا  می نمودند،  پرهیزگاری 
تکذیب  آنها  لیکن  زمین  و  آسمان  از  را  برکت هایی 
دست به  آنچه  کیفر  به  گرفتیمشان  پس   نمودند؛ 

 می آوردند. «
با توجه به مطالب بیان شده انتخابات می تواند به عنوان 
کننده سرنوشت انسان به  یک مصداق بارز و عینی تعیین 
دست خودش باشد. بر همین اساس در سیستم حکومتی 
حکومتی  که  ایران  اسالمی  جمهوری  یعنی  کشورمان، 
ع مقدس اسالم می باشد،  مردم ساالر و مبتنی بر تعالیم شر
کشور  انتخابات نقش بسیار مهمی در صحنه های سیاسی 
از  کشوری  مسئوالن  تمامی  تقریبا  گفت  توان  می  و  دارد 
طریق انتخابات عمومی برگزیده می شوند. در اصل ششم 

قانون اساسی آمده است:
کشور باید با اتکا به آرایء  » در جمهوری اسالمی ایران امور 

عمومی اداره شود.«
برای  حق  یک  عنوان  به  تنها  انتخابات  اسالمی  نظام  در 
مردم نیست؛ بلکه به عنوان یک وظیفه و تکلیف دینی و 
در  و  نمایند  را  الزم  توجه  بدان  باید  و  بوده  همگانی  ملی 
کنند. که به هر منظور پیش می آید، شرکت  تمام انتخاباتی 
ع  شر آن  از  را  مشروعیت  آنکه  از  بعد  الهی  کمیت  حا در 
الزم  توجه  نیز  نکته  این  به  باید  دانستیم،  مقدس 
رای  با  و  مردم  سوی  از  که  نظام  مقبولیت  که  کنیم  را 
ای  ویژه  جایگاه  و  اهمیت  از  می شود،  ثابت  آن ها 
احکام  اجرای  و  ع  شر کمیت  حا که  چرا  است؛  برخوردار 
آن هاست؛  پذیرش  و  مردم  رای  به  منوط  آن  حدود  و 
در  مردم  نقش  گفت  توان  می  مطالب  این  به  توجه  با 
برخوردار  زیادی  اهمیت  از  و  بوده  مهم  بسیار   انتخابات 

می باشد.
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( 

در این خصوص می فرمایند:
و  ایران  در  مسلمین  سرنوشت  و  اسالم  سرنوشت  امروز   «
کنند  گر مسامحه  کشور ما به دست ملت است و ا سرنوشت 
در این امر، اهمال کنند، نروند رای ندهند مسئولیت متوجه 
مسامحه  تشخیص  در  و  بروند  گر  ا و  عینا،  آنهاست  خود 
و  کشور  برای  که  کسانی  مسلم  متعهد  اشخاص  و  نکنند 
که نمی خواهند زمام  کسانی  ج قایل هستند  کشور ار اهالی 
کشور ما به دست چپ بیفتد یا به دست راست بیفتد،  امور 
تکلیف خودشان  به  کنند  تعیین  را چنانچه  این اشخاص 
کنند و آنها  گر چنانچه مسامحه در این امر  کرده اند و ا عمل 
متوجه مسئولیت  تمام  باشید  کت  سا شما  و  ببرند   پیش 

 شماست. « 
هدف  دو  انتخابات  در  دشمن  گفت  توان  می  بنابراین 

عمده را دنبال می نماید:
که از طریق تبلیغات به  اول اینکه با توجه به جنگ روانی 
گسترده مردم  کند تا مانع از حضور  راه می اندازد، سعی می 
اقتدار  در  وسیله  بدین  و  شود  رای  صندوق های  پای  در 
از پشتیبانی نیروی  کرده و نظام اسالمی را  ملی خلل وارد 

عظیم مردمی بی بهره سازد. 
به  بردن  پی  با  باید  اسالمی  میهن  عزیز  مردم 
شکوه تر  با  چه  هر  حضوری  دشمن  پلید  نیت 
آنها دهان  بر  مشتی  داشته،  انتخابات  دیگر   مانند 

 بکوبد.
کند  می  سعی  بعدی  ی  مرحله  در  دشمن  که  این  دوم 
از  مانع  تا  کرده  مشکل  دچار  خود  انتخاب  در  را  مردم 
نیز  مرحله  این  در  عزیز  مردم  لذا  و  شود  اصلح  انتخاب 
با  و  کرده  شناسایی  را  اصلح  کامل  هوشیاری  با  باید 
یاری  اسالمی  جامعه  اصالح  در  را  او  اصلح  به  رای   دادن 

رسانند.

«« رس مقاله  

امام جمعه اصفهان :

غ قصد ورود به مجلس  که با درو  کسانی 

را دارند، به هدفشان نمی رسند

کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان اصفهان: ریيس 

 زیرساخت های الزم برای برگزاری انتخابات باشكوه 

فراهم شده است

گفت : هدف مقدس با وسیله  امام جمعه اصفهان با رد توجیه وسیله توسط هدف 
و راه مقدس محقق خواهد شد. 

کیمیای وطن، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در  گزارش  به 
امام رضای  آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در جمع خادمان موکب  استان، 
اباعبداهلل  حضرت  زائران  به  اربعین  پیاده روی  مراسم  مسیر  در  که  اصفهان  )ع( 

کردند،ضمن  می  خدمت  السالم(  )علیه  الحسین 
)علیه  حسین  امام  زائران  خدمتگذاران  از  تقدیر 
فرمودند،  روایتی  در  حسین)ع(  امام  گفت:  السالم( 
کس با دروغ و معصیت بخواهد به هدفی برسد،  هر 
آن  در  بلکه  نمی رسد،  هدف  به  تنها  نه  که  بدانید 

که هراس دارد خواهد افتاد. چیزی 
با رد توجیه وسیله  روایت  این  ادامه تفسیر   وی در 

توسط هدف، افزود : هدف مقدس با وسیله و راه مقدس محقق خواهد شد.
 نماینده مقام معظم رهبری در استان اصفهان با اشاره به نزدیکی روزهای انتخابات 
که با دروغ و و وعده های پوچ و  کسانی  کاندیدا افزود : طبق روایت فوق،  و تبلیغات 
تهمت به دیگران قصد ورود به مجلس و خدمت به جامعه اسالمی را دارند، نه تنها 

جایز نیست، بلکه به هدفشان نیز نخواهند رسید.

گفت:  اصفهان  استان  انتخابات  ستاد  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  کمیته  رییس 
بسترها و زیرساخت های الزم برای برگزاری انتخابات باشکوه در اصفهان فراهم 

شده است. 
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات  کیمیای وطن به نقل از  گزارش  به 
پانزدهمین جلسه ستاد  برگزاري  استان اصفهان، احمدرضا ضیایی درخصوص 
انتخابات استان اصفهان گفت: این جلسه با حضور 
کمیته های مختلف ستاد  اعضای ستاد برگزار شد و 
گرفته، ارایه  گزارشی را از اقدامات صورت  انتخابات 

کردند.
فرمانداران  ویدیوکنفرانس  ارتباط  به  وی   
میمه  شاهین شهر،  نجف آباد،  شهرستان های 
ارتباط  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  اردستان  و 
ارایه جلسه  به  شهرستان  انتخابات  ستاد  آمادگی  روند  از  را  گزارشی   فرمانداران 

کردند.  
و  بسترها  شده،  ارایه  گزارش های  و  آمار  اساس  بر  کرد:  اضافه  ضیایی   
شده فراهم  اصفهان  در  باشکوه  انتخابات  برگزاری  برای  الزم   زیرساخت های 

 است.

استاندار اصفهان گفت: به استانداران دیگر استان ها اعالم می کنم 
تحویل  شما  به  گل  شاخه  یک  با  را  اصفهان  استان  صنایع  که 
می دهم؛ زیرا صنعت برای اصفهان نه تنها نعمتی نداشته، بلکه 

نقمت آور بوده است. 
به گزارش کیمیای وطن، رسول زرگرپور امروز در همایش روز 
مناسبت  به  تبریک  با  اصفهان،  دانشگاه صنعتی  در  پاک  هوای 
پیروزی دیپلماتیک کشور، اظهار کرد: خدمت در سمت استانداري 
بسیار دشوار است؛ زیرا برخي افراد تمام مشکالت جهان اسالم را 
انتظار دارند استاندار نیز به همه  از استاندار مطالبه می کنند و 

آن ها پاسخ بدهد.
قبال معضالت  در  اصفهان  متعدد  رویکردهای  به  اشاره  با   وی 
استان افزود: در سال هاي گذشته، دو رویکرد برای مشکالت ارایه 
مي شد؛ اول اینکه عده ای دلسوز و امیدوار که برای حل مسایل 
فقط طرح مسئله می کردند و دوم گروهی بودند که ندای نابودی 

سر می دادند و هر روز براي اصفهان مراسم ختم مي گرفتند.
 استاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان یک سکه دو رو است؛ یک 
روی آن دریایی از امکانات، ظرفیت ها و مزیت هاست که در کمتر 
استان دیگری وجود دارد؛ اما در روی دیگر سکه با مجموعه ای 
از چالش ها، معضالت و مشکالت روبه رو مي شویم که همگی در 
سطح ملی هستند؛ اصفهان استانی ملی است و مشکالت ملی 

هم دارد. 
طرف  از  آن  کردن  تکرار  و  اصفهان  بودن  برخوردار  به  وی 
استاندارهای دیگر اشاره و اضافه کرد: از همین جا به استانداران 
دیگر استان هاي کشور اعالم می کنم که صنایع استان اصفهان را 

با یک شاخه گل به شما تحویل می دهم؛ زیرا صنعت برای اصفهان 
نه تنها نعمتی نداشته، بلکه نقمت آور بوده است. 

زرگرپور اظهار کرد: نرخ بیکاری اصفهان دو درصد بیشتر از نرخ 
بیکاری کشور است و ظرف هفت ماهه گذشته، 12 هزار کارگر 
بیکار شده اند؛ اما با این وجود مسئله آب، هوا، خاک و صوت جزو 

اولویت های اول استان است. 
شهر  آلوده ترین   92 سال  در  اصفهان  استان  اینکه  بیان  با  وی 
کشور بوده است، اضافه کرد: طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 
استان اصفهان اجرایی شد؛ البته امروز متاسفانه 40 درصد از این 
نیز  آینده  این طرح سال  دلیل  به همین  و  طرح عقب هستیم 
ادامه خواهد یافت؛ اما مدیریت شهری نیز باید بداند که از 96 
 درصد تعهد خود نسبت به طرح فقط 56 درصد پیشرفت داشته

 است. 
هوای  آلودگی  درخصوص  رسانه ها  از  انتقاد  با  اصفهان  استاندار 
چطور  نیست.  سختی  کار  انصاف  داشتن  داد:  ادامه  اصفهان 
پیشرفت های  که  شود  ارایه  خوبی  این  به  طرحی  که  می شود 
شده انجام  کاری  چه  بگوییم  مدام  اما  می دهد،  نشان   خوبی 

 است؟
 زرگرپور گفت: تمام دستگاه هایی که مسئولیت داشته و مسئولیت 
خود را انجام نداده اند، ملزم هستند که به وظایف خود صد درصد 
ایجاد شود؛  نباید  عمل کنند. هیچ صنعت جدیدی در اصفهان 

بلکه همین صنایع فقط باید به سمت سبز شدن حرکت کنند. 
بودن کار  اجرایی  اینکه در جایگاه  به  اشاره  با  استاندار اصفهان 
ماشین های  و  موتورسیکلت ها  گفت:  می کند،  مشکل  بسیار  را 

پیکان  و  است  کم درآمد  افراد  به  متعلق  همگی  دودزا، 
می کند،  مسافرکشی  اصفهان  سطح  در  امروز  که  دودزایی 
کسی  وضع  این  با  نمی شود  است؛  خانواده  یک  درآمد  راه 
مواجه ما  دستور  با  ناگهان  کرده،  پیدا  برای خود شغلي  که   را 

 شود. 
اما  انجام دهد؛  تا دولت کار  ادامه داد: همه نشسته اند  زرگرپور 
این اتفاق رخ نمی دهد. صدا و سیما فقط 32 درصد از تعهدات 
آلوده  هوا  که  وقتی  اما  داده؛  انجام  جامع  طرح  درباره  را  خود 
اصفهان  هوای  آلودگی  سیما،  و  صدا  خبر  سرخط   می شود 

است. 

«« خرب   

زرگرپور:
هیچ صنعت جدیدی در اصفهان نباید ایجاد شود 

پایگاه  از  نقل  به  وطن  کیمیای  گزارش  به 
رهبری،  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از 
به ثمر نشستن مقاومت ملت ایران در مقابل 
تحریم های ظالمانه، عقب نشینی طرف های 
و  هسته ای  دانشمندان  تالش  اثر  بر  مقابل 
کرات، بر 5 نکته  کوشش دست اندرکاران مذا

کردند. کید  مهم خطاب به رییس جمهور تا
  متن نامه معظم له به شرح زیر است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری

با سالم و تحیت
ملت  مقاومت  اینکه  از  را  خود  خرسندی   
ظالمانه،  تحریم های  برابر  در  ایران  بزرگ 

پیشبرد  در  هسته ای  دانشمندان  تالش 
ناپذیر  خستگی  کوشش  و  مهم  صنعت  این 
کره کنندگان، سرانجام طرف های مقابل  مذا
از آنان به دشمنی با ملت ایران  که برخی  را 
شهره اند، وادار به عقب نشینی و رفع بخشی 
کرد، ابراز می دارم  از آن تحریم های زورگویانه 
کره و شخص وزیر  و از جنابعالی و هیئت مذا
محترم و همه دست اندرکاران تشکر می کنم. 
به  را معطوف می دارم  نظر جنابعالی  عجالتا 

اینکه:
که طرف مقابل تعهدات   اوال: مراقبت شود 
اظهارات  دهد.  انجام  کامل  به طور  را  خود 
دو  این  در  آمریکایی  سیاستمداران  از  برخی 

کامال موجب بدگمانی است. سه روز 
داده  تذکر  دولتی  مسئوالن  همه   به  ثانیا:   

کشور  اقتصادی  مشکالت  حل  که  شود 
گرو تالش بی وقفه و خردمندانه در همه   در 
است  مقاومتی  اقتصاد  جهت  در  بخش ها 
در  گشایش  برای  تنهایی  به  تحریم ها  رفع  و 

کافی نیست. کشور و معیشت مردم  اقتصاد 
که در برابر آنچه   ثالثا: در تبلیغات توجه شود 
هزینه های  آمده،  دست  به  معامله  این  در 
و  نوشته ها  است.  شده  پرداخت  سنگینی 

که سعی می کنند این حقیقت را  گفته هایی 
غربی  را ممنون طرف  و خود  بگیرند  نادیده 
کنند، با افکار عمومی ملت، صادقانه  وانمود 

رفتار نمی کنند.
 رابعا: همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه  
استکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ایستادگی به 
دست آمده است. این را باید همه  ما درسی 
بزرگ برای همه  قضایا و حوادث در جمهوری 

اسالمی بدانیم.
که از خدعه و  کید می کنم   خامسا: بار دیگر تا
نقض عهد دولت های مستکبر، به ویژه آمریکا 

در این مسئله و دیگر مسایل غفلت نشود.
 موفقیت جنابعالی و دیگر مسئوالن کشور را از 

خداوند متعال مسألت می کنم.
 سیدعلی خامنه ای

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
مقابله  از  امروز  دشمنان  گفت:  اسالمی 
و  نیابتی  جنگ های  به  مستقیم 
اسالم  ظرفیت های  سایر  از  بهره گیری 

علیه انقالب اسالمی روی آورده اند. 
سرلشکر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
سپاه  کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی 
دومین  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
فرهنگی  نخبگان  فرهیختگان،  همایش 
با  تهران  استان  سپاه  بازنشستگان  و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب 
مقاومت  جبهه  و  مقدس  دفاع  اسالمی، 
عسکری)ع(،  حسن  امام  میالد  تبریک  و 
دغدغه  و  موضوع  را  اسالمی  انقالب 
بسیجیان  و  پاسداران  آحاد  مشترک 
برشمرد و اظهار داشت: امروز شاهد تبلور 
و پیشرفت اهداف انقالب اسالمی به ویژه 
در بعد بیرونی و معرفی اسالم به جهانیان 
و  عزت  با  پرچم  این  بحمداهلل  و  هستیم 

افتخار در اهتزاز است.
انقالب  می گذرد  که  روز  هر  افزود:  وی   
زیادی  عالقه مندان  و  مشتاقان  اسالمی 
را به خود جلب می کند؛ این مهم بیانگر 
انقالب  بودن  زنده  و  پیشرفت  پویایی، 

است.
انقالب  بیرونی  ُبعد  جعفری  سرلشکر   
نفی  و  ظلم ستیزی  بر  متکی  را  اسالمی 

این  داشت:  اظهار  و  خواند  سلطه  نظام 
اصلی  ماهیت  بیانگر  که  محوری  شعاِر 
از  گرفته  نشأت  است،  اسالمی  انقالب 

مکتب اباعبداهلل الحسین)ع( است.
گفتمان  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی   
انقالب اسالمی در سراسر جهان در حال 
و  دوست  و  است  پیشرفت  و  توسعه 

دشمن به آن اذعان دارند.
کل سپاه با بیان اینکه تحوالت   فرمانده 
بسیار عمیق، سریع و شگرفی در منطقه 
داشت:  اظهار  است،  وقوع  حال  در 
به  مستقیم،  مقابله  از  امروز  دشمنان 
سایر  از  بهره گیری  و  نیابتی  جنگ های 
اسالمی  انقالب  علیه  اسالم  ظرفیت های 
که  که تبلور آن را در حرکتی  روی آورده اند 
مشاهده  می پذیرد،  انجام  عربستان  در 
بالی  سپر  سعود  آل  امروز  و  می کنیم 

صهیونیست ها شده است.
و  هوشیاری  با  کرد:  تصریح  وی   
و  انقالب  معظم  رهبری  هوشمندی 
ایران و منطقه توطئه های  انقالبی  مردم 
حال  در  دیگری  از  پس  یکی  دشمنان، 

خنثی شدن است.

با  اینکه  بر  کید  تا با  جعفری  سرلشکر   
وجود  به  جوان  نسل  در  که  رویش هایی 
حال  در  اسالمی  انقالب  اقتدار  آمده، 
تحقق  گفت:  است،  فزونی  و  توسعه 
اهداف ایجابی و ارایه الگو در اداره جامعه 
دغدغه هایی  جمله  از  اسالمی  کشور  و 
هر  و  شود  محقق  می بایست  که  است 
در  توانمندی  نیروی  و  فرهنگی  فعال 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به فراخور 
این  در  باید  خود  ظرفیت های  و  تجارب 

عرصه به ایفای نقش موثر بپردازد.
 وی جهاد اقتصادی را از عرصه های جهاد 
کرد: امروز  فی سبیل اهلل توصیف و تصریح 
مقاومتی  اقتصاد  عرصه  در  نقش  ایفای 
دارد،  به همراه  را  شخصی  منافع  نه تنها 
را متوجه  ارزشمندی  بلکه دستاوردهای 

کرد. انقالب و نظام خواهد 
اینکه  بر  کید  تا با  سپاه  کل  فرمانده   
جمهوری اسالمی ایران در عرصه دفاع و 
با مشکلی مواجه نیست، تصریح  امنیت 
روحیه  حفظ  و  مدیریت  تالش،  کرد: 
امروز  غیررزمی،  عرصه های  در  جهادی 

مورد نیاز انقالب اسالمی است.

و  تالش  خالصانه،  تالش  و  کار  وی   
مخالفت  با  بودن  مواجه  و  سخت کوشی 
برجسته   گی های  ویژ از  را  دشمنی  و 
اینکه  بیان  با  و  برشمرد  جهادی  اقدام 
مصادیق  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
توسعه  گفت:  است،  جهادی  اقدام  بارز  
خدا  دین  یاری  و  حق  از  دفاع  ارزش ها، 

کار جهادی میسر نخواهد شد. بدون 
اینکه  بیان  با  پایان  در  جعفری  سرلشکر   
بحمداهلل، امروز ارتباط خوب و منسجمی 
سپاه  مجموعه  با  پیشکسوتان  میان 
نقش پذیری  ضرورت  بر  شده،  برقرار 
اجتماعی،  فرهنگی،  عرصه های  در  موثر 
محقق  به منظور  سیاسی  و  اقتصادی 
کید  شدن اهداف واالی انقالب اسالمی تا

کرد.

سرلشكر جعفری در جمع نخبگان فرهنگی سپاه: 

ل سعود سپر بالی صهیونیست هاست  امروز آ

پاسخ رهبرمعظم انقالب به نامه ریيس جمهور

کافی نیست گشایش اقتصادی  رفع تحریم به تنهایی برای 
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30 دی ماه 1357 
««  اعالم اصول جمهوری اسالمی .

جمهوری  تشکیل  خواهان  جمعه،  روز  راهپیمایان    »»
اسالمی شدند .

کارتر برای فرصت دادن به بختیار  ««  امام خمینی تقاضای 
کرد. را رد 

 ««  برخورد خونین مردم و چماقداران در نجف آباد.
««   بختیار: برسر دوراهی استعفا و مقاومت قرار دارد.

««امام خمینی رییس شورای سلطنت را به حضور نپذیرفت. 
امام  بازگشت  خواستار  کشور  سراسر  در  نفر  میلیون ها    »»

خمینی شدند .
«« زاهدی در جستجوی محل امن برای شاه.

کرات شاه و جرالد فورد و سادات در اسوان . «« مذا

«« روز شامر انقالب 

 ریيس جمهوری در همایش »اجرای برجام؛ 
فصل نو در اقتصاد ایران«: 

 برجام، آغاز حرکت شتابان
کشور است  اقتصادی در 

خاطر  به  انقالب  معظم  رهبر  از  قدردانی  با  جمهوری  رییس 
هسته  کنندگان  کره  مذا به  کامل  اعتماد  و  حمایت ها  هدایت ها، 
شیطانی  وسوسه  بر   92 خرداد  در  ایران  ملت  داشت:  اظهار   ، ای 
وارد  کننده  کره  مذا قوی  تیم  یک  با  ما  و  زد  باطل  مهر  ناامیدی، 
گو ها شدیم و در این میان خیلی ها می خواستند  گفت و  صحنه 
کرات، موفقیت ایران نباشد و در همین ارتباط دست  که پایان مذا
کاهش قیمت نفت زدند اما به نتیجه نرسیدند. حجت  به توطئه 
که با حضور  االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این همایش 
گفت: تحریم رفت؛ راه  کشور برگزار شد،  ١2٠٠ نفر از فعاالن اقتصادی 
کنیم و بخش  با هم طی  باید  را  ایران  تا توسعه و ساختن  طوالنی 
خصوصی رقابتی و غیررانتی ، در این عرصه مسئولیت سنگینی دارد.
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رییس جمهوری با قدردانی از  به 
کامل به  رهبر معظم انقالب به خاطر هدایت ها، حمایت ها و اعتماد 
کره کنندگان هسته ای، اظهارداشت: ملت ایران در خرداد 92 بر  مذا
کره  وسوسه شیطانی ناامیدی، مهر باطل زد و ما با یک تیم قوی مذا
گو ها شدیم و در این میان خیلی ها می  گفت و  کننده وارد صحنه 
همین  در  و  نباشد  ایران  موفقیت  کرات،  مذا پایان  که  خواستند 
نتیجه  به  اما  زدند؛  نفت  قیمت  کاهش  توطئه  به  دست  ارتباط 
نرسیدند. رییس جمهوری همچنین بااشاره به اینکه » امروز مسئله 
است«،  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  رونق  رکود،  کامل  رفع  ما  اصلی 

کشور است.  کرد: برجام آغاز حرکت شتابان اقتصادی در  تصریح 
این  در  دشمنان  تالش  و  هسته ای  پرونده  مرور  با  روحانی  دکتر 
که از سوی  گفت: رسیدن به موفقیت در موضوعی پیچیده  عرصه 
استکبار و صهیونیزم و رقبای نااهل و خصم نااهل طراحی شده بود، 
ساده و آسان نبود. افراطیون در واشنگتن و نیویورک همواره تالش 
می کردند تا نگذارند این روز در تاریخ ثبت شود. خیلی ها خواستند 
کرات  مذا و  نباشد   94 دیماه   26 و   94 تیرماه   23 موفقیت های 
بی نتیجه باشد. آنها با هواپیمای اختصاصی به ژنو و وین رفتند و 
کنید و چند ماه دیگر به ما فرصت بدهید تاقیمت نفت  گفتند، صبر 
کرد:  را پایین آوریم و ایران را به زانو در آوریم.رییس جمهوری اضافه 
عده ای هم به سازمان ملل رفتند و در مجمع عمومی حرف زدند 
گفتند  و بمب را روی تابلو به نمایندگان ملل جهان نشان دادند و 
کرد:  بحمداهلل قدم به قدم  به ایران اعتماد نکنید. روحانی تصریح 
کردیم و به توافق موقت ژنو رسیدیم. این توافق،  راه موفقیت را طی 
گرفت و آن تحریم ها را متوقف  نخست جلوی تحریم های جدید را 
به  اشاره  با  جمهوری  رییس  برداشت.  را  تحریم ها  از  برخی  و  کرد 
گذشته پایان یافته  گزارش آژانس، همه مسایل باقیمانده  اینکه »در 
کند ایران  که بتواند ثابت  گفته شد طی ١2 سال به مدرکی  اعالم و 
کرده، به دست نیامده  از مواد هسته ای در مسیر نظامی استفاده 
کرد: در تاریخ سازمان ملل متحد، پرونده هیچ  است«، خاطر نشان 
و 42 فصل هفتم منشور سازمان  موارد 4١  را در چارچوب  کشوری 
حکومت  آن  یا  آنکه  مگر  نبرده اند،  امنیت  شورای  به  متحد  ملل 
کرده و در نهایت وادار  کشور را سرنگون یا جنگی را بر آن تحمیل  و 
کرده باشند. جمهوری اسالمی ایران در این عرصه تنها  به تسلیم 
نمونه استثنایی است.دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز در همه 
کشور بر اینکه ساماندهی اقتصاد، مهم ترین هدف ملی است،  ارکان 
گفت: اینکه رهبری معظم انقالب بر اقتصاد  تردیدی وجود ندارد، 
بر آن اصرار می کند و دولت  کید مداوم دارند و مجلس  تا مقاومتی 
که امروز  برای اجرای آن ستاد تشکیل می دهد، به این معناست 
قدرت،  اقتصاد،  رونق  که  چرا  است؛  مهم  بسیار  مسئله  اقتصاد 
کشور  استقالل و اشتغال به همراه دارد و امروز مسئله اصلی ما در 
کامل رکود، رونق و اشتغال است. رییس جمهوری با بیان اینکه  رفع 
کشور ما با مشکالت فراوانی از جمله مشکل زیست محیطی مواجه 
کردن حل نمی شود، اظهار داشت:  که با شعار دادن و تنها دعا  است 
خداوند دعا را زمانی مستجاب می کند که ما تمامی تالشمان را به کار 
گرو اصالح صنعت و  گرفته باشیم؛ حل مشکالت زیست محیطی در 
گیری سوخت استاندارد است.دکتر روحانی با اشاره به اینکه  کار  به 
که اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی رقابتی  »تا زمانی 
و  حل  را  اقتصادی  مسایل  نمی توانیم  باشیم،  نداشته  غیررانتی  و 
داخلی  امکانات  که  هستیم  درشرایطی  امروز  گفت:  کنیم«،  فصل 
کافی، حرکت سریع اقتصادی و رونق اقتصادی  برای ایجاد تقاضای 
در سال جاری و سال های نزدیک پیش روی ما با امکانات داخلی 
وجود ندارد و نمی توانیم حرکت را به وجود بیاوریم.رییس جمهوری 
کید  در ادامه مشکل بیکاری و تالش برای اشتغال پایدار را مورد تا
قرار داد و گفت: امروز یکی از بزرگ ترین مسایل کشور اشتغال جوانان 
است و ارقام بیکاری جوانان تحصیلکرده تکان دهنده است و برای 

ایجاد اشتغال و رفع بیکاری راهی جز رونق اقتصادی نیست.
عمرانی  پروژه های  تمام  باید  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رییس 

گذار شوند. ناتمام، به قیمت مناسب به بخش خصوصی وا
دکتر روحانی برجام را آغاز حرکت اقتصادی در کشور دانست و تصریح 
احیای  برای  کارآفرینان  سنگین  وظیفه  که  است  روزی  امروز  کرد: 
این  در  دولت  و  است  شده  آغاز  جوانان  برای  اشتغال زایی  و  کشور 

کارآفرینان خواهد بود. مسیر حامی و در خدمت 



علیه  تحریم ها  لغو  به  اشاره  با  آمریکا  خبری  پایگاه  یک 
به  آمریکا  مردم  نوشت:  برجام  شدن  اجرایی  و  ایران 
این  پسته  و  ایرانی  خاویار  از  بود  خواهند  قادر  زودی 

کنند. کشور استفاده 
گزارشی نوشت: مردم   پایگاه آمریکایی یو اس نیوز طی 
آمریکا به زودی قادر خواهند بود از خاویار ایرانی و پسته 
کنند و روی فرش های نرم ایرانی لم  کشور استفاده  این 

بدهند.
آمریکا  به  کاالها  این  واردات  برجام،  شدن  اجرایی  با   
از  برخی  توافق،  از  بخشی  براساس  می شود.  قانونی 
تحریم ها علیه ایران از امروز برداشته  می شود و حدود 50 
تا 100 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه شده ایران برای 

تهران قابل دسترسی خواهد بود.
««صنعت هوانوردی

در  تحریم ها  خاویار،  و  غذایی  مواد  واردات  بر  عالوه 
زمینه صنعت هوانوردی نیز برداشته  می شود و مقامات 
از شرکت  را برای خرید ده ها هواپیما  ح هایی  ایرانی طر
گفته ریچارد نفیو، معاون  کرده اند. اما به  بویینگ اعالم 
وزارت  تحریم های  سیاست  هماهنگ کننده  سابق 
از  ایرانی  نهادهای  حذف  از  بعد  حتی  آمریکا،  خارجه 
لیست سیاه دولت آمریکا، بیشتر شرکت های آمریکایی 
همچنان از تجارت با ایران ممنوع هستند. تحریم های 
اعمال شده در زمینه فعالیت های موشکی، تروریسم و 

حقوق بشر همچنان پابرجا خواهد ماند. 

که قبال در صورت تجارت با ایران از  شرکت های خارجی 
حضور در بازار آمریکا محروم  می شدند، بیشترین سود را 

از رفع تحریم ها خواهند برد.
کثر چیزهایی  که ا کلیدی این است   نفیو افزود: موضوع 
که اینجا پوشش داده شده اند، تنها شامل تحریم های 
گر  که شهروند آمریکا نیستند. ا آمریکا علیه افرادی است 
شما یک شهروند آمریکایی باشید، از روز اجرا دنیا برای 

کرد. شما تغییر چندانی نخواهد 
یسک سرمایه گذاری ««ر

که توافق ایران از نظر سیاسی در داخل آمریکا  از آنجایی 
بسیار محل مناقشه است، صاحبان صنایع مختلف به 
کردن رقابت های انتخابات ریاست  دقت در حال رصد 
در  را  سرمایه گذاری  ریسک  تا  هستند  آمریکا  جمهوری 

کنند.  ایران ارزیابی 
شود،  جمهور  رییس  کلینتون  هیالری  گر  ا افزود:  نفیو 
راحتی  احساس  سریع  خیلی  مردم  فکر  می کنم  من 
فکر  می کنم  من  کرد.  خواهند  برجام(  )درباره  بیشتری 
آینده،  سال  ژانویه  ماه  در  مطمئنا  یا  امسال  دسامبر  از 
بود.  خواهیم  ایران[  ]با  تجارت  واقعی  رشد  شاهد  ما 
بوش،  یا  روبیو  مثل  کسی  گر  ا دیگر  سوی  از  گفت:  وی 
شاهد  است  ممکن  فکر  می کنم  شود،  رییس جمهور 
ورود  برای  گذاران  سرمایه  سوی  از  بیشتری  تردید 
چه ببینند  دقیقا  که  زمانی  تا  باشیم،  ایران  بازار   به 

 اتفاقی  می افتد.

وزیر بهداشت سرمایه گذاری در حوزه سالمت را منطقی و سودآور خواند و 
از سرمایه گذاران خواست تا در کنار سرمایه گذاری در سایر حوزه ها، در حوزه 
سالمت نیز سرمایه گذاری کنند؛ چرا که ریسک پذیری این حوزه کمتر است و همه 

کامال توجیه اقتصادی دارند. پروژه هاتعریف شده و 
 دکتر  سیدحسن هاشمی در اولین همایش ملی معرفی فرصت های 
اجرای  و  تحریم ها  لغو  از   پس  که  سالمت  حوزه  در  سرمایه گذاری 
گفت:  برجام برگزار شد، ضمن تبریک والدت امام حسن عسکری )ع( 
امیدوارم در راستای اهداف شهدا و انقالب اسالمی بتوانیم آنچنان 
کنیم. وی افزود: متاسفانه در  که شایسته مردم است، انجام وظیفه 
که  دارد  به دالیل مختلف، عقب ماندگی هایی وجود  حوزه سالمت 
ناشی از عدم تعریف صحیح برای حضور سرمایه گذاران اعم از داخلی 
گاز، مخابرات  و خارجی است. ما سال ها در حوزه هایی مانند برق، 
انجام  دولت  را  کارها  همه  می خواستیم  که  چرا  می بردیم؛  رنج  و... 
برای  که  دیدیم  حوزه ها،  این  به  خصوصی  بخش  ورود  با  اما  دهد؛ 
مردم آسایش ایجاد شد و سرمایه گذاری در این حوزه ها معنی دار شد. 
خارجی  و  داخلی  قدرتمند  سرمایه گذاران  ورود  بحث  در  همچنین 
بین المللی بازارهای  ایجاد  در  هم  و  فناوری  و  دانش  انتقال  در   هم 

 موثر بود.
««حوݥزݥهݥ سالݥمتݥ دݥرݥ اݥنحصاݥرݥ دݥوݥلتݥ وݥ پزݥشکاݥنݥ

وزارت  در  تاریخ  طول  در  جمعیتی  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
بهداشت در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود داشته و ما 
گفت: همه فکر می کنند حوزه سالمت برای  نیز از آن بی تاثیر نبودیم، 
صاحبان آن است و در این حوزه انحصارها در دست پزشکان و دولت 

بوده است.
««نگاه سوسیالیستی به خدمات سالمت

که  است  کسانی  کردن  متقاعد  ما  مشکل  عمده  بخش  افزود:  وی 
کمیتی است و دولت باید همه  معتقدند حوزه سالمت حوزه ای حا
منابع، هزینه ها و سرمایه گذاری های این حوزه را در اختیار قرار دهد 
به  سوسیالیستی  نگاهی  حوزه،  این  در  نگاه  نوعی  به  بگویم  باید  و 

خدمات است.
که به مردم اینگونه خدمات  کشوری را نمی شناسم   تقریبا در دنیا، 
بیان  با  وی  باشد.  داشته  هم  موفقی  سالمت  نظام  و  دهد  ارایه 
سرمایه گذاری  برای  فرصت  ایجاد  زمینه  در  کار  به  آغاز  از  اینکه 
سازمان  از  بسیاری  کمک های  سالمت،  حوزه  در  خصوصی  بخش 
آن  از  بعد  گفت:  گرفتیم،  و بخش خصوصی  برنامه ریزی  و  مدیریت 

برون سپاری ها آغاز شد و به نظر می رسد با توفیق جمهوری اسالمی 
برداشتن  در  جمهور  رییس  ویژه  به  و  ایران 
و  است  شده  ایجاد  جدیدی  عرصه  تحریم ها، 

 دلیل تقارن این همایش با اجرای برجام نیز به همین 
منظور است.

««سرمایه در گردش »سالمت« 
وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه های زیادی در بخش سالمت برای 
گفت: برای اینکه بدانیم  سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد، 
کمپانی های  سرمایه گذاری در این حوزه منطقی است، باید نگاهی به 
کمپانی ها مانند سونی، توشیبا و...  موفق دنیا بیندازیم. همه این 
به سمت  گذشته  در طی 20 سال 
سرمایه گذاری در حوزه سالمت 
در  سرمایه  زیرا  آمده اند؛ 
دو  از  بیش  حوزه  این  گردش 
نفت  گردش  در  سرمایه  برابر 
گر  ا بنابراین  است.  گاز  و 
حوزه هایی  در  بتوانیم 
از بخش بهداشت و 
فرصت  که  درمان 
ی  ر ا یه گذ ما سر
این  دارد،  وجود 
کار را انجام دهیم، 
مناسب  بسیار 

خواهد بود.

دردههمبارکفجراتفاقمیافتد:

کشاورزیدر افتتاح10طرح
کرمان

کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس   
حوزه  در  کشاورزی  ح  طر  10 فجر،  مبارک  دهه  در  گفت: 

گلنک زنی می شود.  کرمان افتتاح و  شمال 
افتتاح  آماده  ح های  طر به  اشاره  با  سعیدی  عباس 
سیستم  داشت:  اظهار  کرمان  شمال  در  فجر  دهه  در 
کم فشار در سطح 10 هکتار با استفاده از تسهیالت  آبیاری 
جهاد  ک  خا و  آب  بخش  همکاری  و  توسعه  صندوق 
اجرا گلباف  دق  روستای  در  گلباف  بخش  و   کشاورزی 

 شده است.
کارایی   وی افزود: با توجه به ضرورت دستیابی به افزایش 
مصرف آب و به لحاظ افزایش روزافزون هزینه های تامین 
آب و محدودیت های منابع آب قابل استحصال، تمایل 
کم فشار  و  آبیاری تحت فشار  از سیستم های  استفاده  به 
آبیاری  سیستم  داد:  ادامه  سعیدی  یافته است.  افزایش 
از  استفاده  بین  میانه ای  راه حل  حقیقت  در  کم فشار 
آبیاری مکانیزه  باز و سیستم های  کانال های رو  سیستم 
انتقال  راندمان  به  دستیابی  امکان  که  است  تحت فشار 
ع تا حدود 95 درصد در شرایط اجرای خوب  آب را در مزار

فراهم می آورد.  
کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
راندمان  افزایش  اجرا،  سرعت  و  سهولت  داشت:  بیان 
سهولت  و  آب  مصرف  کاهش  نتیجه  در  و  آبیاری 
این روش است. وی خاطرنشان  از مزایای  بهره برداری، 
تحت فشار  آبیاری  از  استفاده  امکان  که  اراضی  در  کرد: 
ک  خا و  آب  نامناسب  کیفیت  یا  خرده مالکی  دلیل  به 
گزینه مناسبی  کم فشار  آبیاری  از روش  نیست، استفاده 
است.  فشار  تحت  آبیاری  سیستم های  جایگزینی  برای 
ح  طر پروژه  چهار  فجر،  دهه  در  کرد:  عنوان  سعیدی 
پرورش  سنتی،  گلخانه  گوشتی،  مرغداری  توسعه 
افتتاح  شهرستان  در  پسته  ضبط  ترمینال  و  چ  قار
داشته  هزینه  ریال  میلیارد   11 ح ها  طر این  و  می شود 
دولتی منابع  از  آن  ریال  میلیون   900 و  میلیارد   2  که 

 است. 
به  خصوصی  بخش  مشارکت  با  همچنین  افزود:  وی 
پروژه  چهار  اجرایی  عملیات  فجر  مبارک  دهه  میمنت 
مربع،  متر  هزار   3 مساحت  به  سبز  خیار  گلخانه  احداث 
بسته بندی پسته با ظرفیت 500 تن، چهار کیلومتر احداث 
 کانال بتنی و 400 هکتار زه کشی اراضی تعاونی احمدآباد آغاز 

می شود.

کالن؛ اقتصاد

کاالهاتحتتاثیربرجام کدام
ارزانمیشوند؟

اجرای  تاثیر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
کاالهای مصرفی را تشریح  برجام در امور تجارت بر قیمت 

کرد.  
تحریم ها،  شدن  برچیده  با  دارند  انتظار  مردم  از  خیلی   
را  این رخداد و اجرایی شدن برجام  تاثیر  هرچه سریع تر 
به  برخی  کنند و حتی  رفاهی خود احساس  در وضعیت 
کاالهای  طور مشخص انتظار دارند صرفا با اجرای برجام 
مصرفی به سرعت ارزان شوند؛ اما قائم مقام وزیر صنعت، 
گر بتوانیم  معدن و تجارت در امور تجارت معتقد است: ا
سرمایه گذاری  از  کنیم،  کشور  وارد  را  خارجی  منابع 
داخل  ایرانیان  منابع  کنیم،  استفاده  داخل  در  خارجی 
کشور را به بخش تولید بیاوریم، با افزایش تولید  ج  و خار
که قیمت ها  کاهش هزینه ها می توانیم امیدوار باشیم  و 

کاهش یابند.
و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام  خسروتاج،  مجتبی   
داخلی  بازرگانی  توسعه  معاون  و  تجارت  امور  در  تجارت 
گفت: نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ها تعیین کننده 
گر قدرت  است. امروز ما از نظر عرضه کمبودی نداریم، ولی ا
کاهش نمی یابد. ما در  خرید یا تقاضا پایین باشد، قیمت 
اقالم  این  ولی چون  داریم؛  مازاد عرضه  اقالم  از  بسیاری 
اینکه  امکان  می شوند،  عرضه  تمام شده  قیمت  حد  در 
کاهش دهند، وجود  واحد تولیدی یا فروشگاه قیمت را 

 ندارد.
در  مردم  خرید  قدرت  چون  نیز  دیگر  سوی  از  افزود:  او   
در  کاال  است،  کم  حاضر  حال  در  و  ثابت  تقاضا  بخش 
آینده  در  که  است  این  پیش بینی  اما  می ماند؛  فروشگاه 
برخی  تمام شده  قیمت  بانکی،  هزینه های  کاهش  با 
ارزانی  حاضر  حال  در  البته  شود.  کمتر  ما  وارداتی  اقالم 
المللی قیمت هاست؛  کاالها به دلیل فضای بین  بعضی 
قیمت نفت و انرژی پایین آمده و این موضوع بر قیمت 

گذاشته است.  محصوالت هم اثر 
امروز فوالد وارداتی به مراتب ارزان تر از قبل است یا قیمت 
محصوالت  مانند  انرژی  به  متکی  وارداتی  مواد  بعضی 
از  پایین تر  بسیار  پالستیکی  محصوالت  یا  پتروشیمی 
کاالهای مصرفی  گذشته است. بنابراین باید دید در سبد 
کاالهای  اندازه  چه  و  وارداتی  کاالهای  اندازه  چه  مردم 

تولید داخل سهم دارند.
امور تجارت  و تجارت در  قائم مقام وزیر صنعت، معدن   
صورتی  در  را  داخل  تولید  کاالهای  قیمت  کرد:  تصریح 
پایین  تولید  هزینه های  که  دهیم  کاهش  می توانیم 
بانکی  هزینه های  به  تولید  هزینه های  از  بخشی  بیاید. 
بیاید،  پایین  بانکی  هزینه های  اینکه  برای  برمی گردد. 
خ سود  کاهش نر کاهش یابد.  خ سود  خ بهره یا نر باید نر
که چقدر بتوانیم نقدینگی  هم به این موضوع برمی گردد 
و  برود  باال  بانک ها  نقدینگی  قدرت  تا  دهیم  افزایش  را 
کنند. بنابراین  بتوانند با سود پایین تری تسهیالت ارایه 
تاثیر یکدیگر  از  مرتبط  بسیار  سیستم  یک  در  همه   اینها 

 می پذیرند.

««سیری در دنیای خرب  با اجرای برجام؛

 صادرات فرش ایران به آمریکا
 آزاد شد

وزیر بهداشت :

 سرمایه گذاری در حوزه سالمت منطقی
 و سودآور است
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بختیاری  و  چهارمحال  استان  بازرگانی  اتاق  رییس 
تولید  به  منجر  سرمایه گذاری  امنیت  افزایش  گفت: 
که تولید را سودآور  خواهد شد و وظیفه مسئوالن است 
و  کرده  سکه  و  ارز  خرید  و  لی  دال جایگزین  را  آن  و  کنند 
کنند. سید محمدرضا سید نبوی ضمن  اشتغال ایجاد 
کرد:  تبریك به مناسبت به فرجام رسیدن برجام، اظهار 
ایران  راستای پیشرفت  بزرگی در  ح، قدم بسیار  این طر
که در دولت تدبیر و امید و با تالش بی دریغ  اسالمیست 
افزود:  نتیجه رسیده است. وی  به  ایران  تیم هسته ای 
امکان پذیر  بانکی  مبادالت  انجام  تحریم ها،  زمان  در 
به  با  اما  بود؛  همراه  زیادی  ریسك  و  هزینه  با  یا  نبود 
نتیجه رسیدن برجام، تجارت سالم انجام خواهد شد و 

کشور رقم خواهد زد. وی  گشایش خوبی براي  این مهم 
با بیان اینکه ایران از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی 
با  می شود  پیش بینی  کرد:  تصریح  است،  غنی  کشوری 
پنج  اقتصادی  رشد  آینده  سال  در  تحریم ها  برداشتن 
کرد:  نشان  خاطر  سیدنبوی  باشیم.  شاهد  را  درصدی 
برقراری  و  ملی  سرمایه های  به  توجه  حاضر،  شرایط  در 
در  وی  دارد.  ویژه ای  اهمیت  سرمایه گذاری  امنیت 
به  منجر  گذاری  سرمایه  امنیت  افزایش  گفت:  ادامه 
را  تولید  که  است  مسئوالن  وظیفه  و  شد  خواهد  تولید 
ارز و سکه  لی و خرید  کنند و آن را جایگزین دال سودآور 
کنند. رییس اتاق بازرگاني استان  کرده و اشتغال ایجاد 
گذشته،  کردن سازمان مدیریت در دولت  گفت: منحل 
که خوشبختانه این اشتباه در دولت  بزرگی بود  اشتباه 
کنون  ا و  شد  احیا  سازمان  این  و  جبران  امید  و  تدبیر 
کرد.  کنترل  را  هزینه ها  درست،  برنامه ریزی  با  می توان 
وی وجود تشکیالتی براي نظارت بر برنامه ششم بودجه 
را ضروری دانست و افزود: با احیای سازمان مدیریت در 
برنامه ریزی هزینه می شود.  با  برای تمام پروژه ها  کشور 
سید نبوی با اشاره به اینکه قطع رابطه با دنیا در شأن 
کرد: ایران باید با  نظام جمهوری اسالمی نیست، تصریح 
حفظ منافع ملی و استقالل با تمام دنیا در ارتباط باشد 

کردن رکود اقتصادی بکوشد.  و در جهت برطرف 

در  گفت:  دیجیتال  رسانه های  و  اطالعات  فناوری  مرکز  رییس 
تولید  کیفیت  با فرش  و  سرامیک  سفال،  شهرضا  شهرستان 
می شود؛ می توان با استفاده از بازاریابی دیجیتال، زمینه فروش 

کرد.  کشور و جهان فراهم  این محصوالت را در سطح 
سید مرتضی موسویان در جلسه بررسی ظرفیت ها و چالش های 
از بین رفتن مشاغل  توسعه فرهنگی شهرضا، اظهار داشت: با 
کشور  در  شغل  درصد   2.6 سالیانه  باید  کشاورزی،  و  صنعتی 
بنابراین  این مسئله محقق نشد؛  اما متاسفانه  ایجاد می شد؛ 
الزم است در شرایط فعلی، با استفاده از فناوری های دیجیتال 

کرد. برای ایجاد اشتغال پایدار اقدام 
تصریح  دیجیتال  رسانه های  و  اطالعات  فناوری  مرکز  رییس   
کرد: آمارها نشان می دهد در آینده نزدیک، 3درصد از جمعیت 

کشاورزی، 4 درصد در بخش صنعت و 93 درصد در  در بخش 
بخش خدمات مشغول می شوند؛ بنابراین باید برای مدیریت 
کنیم.  برنامه ریزی  امکانات موجود  از  با استفاده  این وضعیت 
کشور مجبور است در آینده نزدیک  گفت: سیستم اجرایی  وی 
که در آینده، روند  خدمت گرا باشد و این سخن به این معناست 
کز خدماتی و  مدیریت منابع، باید به سمت توسعه و تجهیز مرا

کز تغییر کند.  پشتیبانی این مرا
کشور، تقویت  کرد: یکی از اصول مهم موردنیاز  موسویان بیان 
و  منازل  در  تولید  خطوط  تقسیم  و  خانگی  مشاغل  توسعه  و 
به عنوان  کرد:  تصریح  وی  است.  کز  مرا این  دیجیتال  حمایت 
کم جمعیت در  نمونه در چین باوجود افزایش آمار جمعیتی و ترا
برخی مناطق، دولت با حمایت از تولیدکنندگان از طریق ایجاد 
سطح  در  آن  بازاریابی  و  محصوالت  فروش  و  عرضه  بازارهای 

کرده است.  بین المللی معضل بیکاری را مهار 
کشور افزود:  رییس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 
کیفیت تولید می شود تا  در شهرضا سفال و سرامیک و فرش با
حال  هستند؛  جهانی  شهرت  دارای  محصوالت  این  که  جایی 
این  فروش  زمینه  دیجیتال  بازاریابی  از  استفاده  با  می توان 
گفت: در  کرد. وی  کشور و جهان را فراهم  محصوالت در سطح 
کننده محصول خود  روش جدید بازاریابی دیجیتال، هر تولید 
کد رهگیری به ثبت  را در قالب یک برند اختصاصی و با دریافت 

می رساند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
دالر   ۵۰۰ از  قیمت  کاهش  با  رکود  دلیل  به  فوالد  گفت: 
به ۴۰ دالر مواجه شده  از ۱۵۰ دالر  به ۲۴۰ و سنگ آهن 
صادرات  به  را  آسیب هایی  قیمت،  کاهش  این  است؛ 

فوالد، سنگ آهن و مس زده است. 
استان  معادن  وضعیت  پیرامون  احمدیه  اسرافیل 
و  کشور  بر  کم  حا فضای  داشت:  اظهار  اصفهان 
نابسامانی های اقتصادی، سبب رکود بر همه بخش ها و 
صنایع شده و معادن نیز از این جریان مستثنا نیستند. 
بعد  چند  از  باید  را  معادن  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 

کاهش قیمت  با  رکود  به دلیل  گفت: فوالد  بررسی شود، 
از 500 دالر به 240 و سنگ آهن از 150 دالر به 40 دالر مواجه 
کاهش قیمت آسیب هایی را به صادرات  شده است؛ این 

فوالد، سنگ آهن و مس زده است.
اصفهان  استان  در  معادن  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی   
بیشترین  تزیینی،  سنگ  بحث  در  اصفهان  کرد:  بیان 
تزیینی  و 50 درصد سنگ های  کشور دارد  را در  استخراج 
استان  سنگ بری  واحد  2 هزار  توسط  اصفهان  استان  در 
برش می خورد؛ البته این بخش نیز از رکود بی بهره نمانده 

است.
را  تحریم ها  دغدغه  دیگر  کنون  ا اینکه  بیان  با  احمدیه   
گفت: باید در بازارهای آذربایجان و روسیه حضور  نداریم، 

داشته  تزیینی  سنگ های  صادرات  زمینه  در  پررنگ تری 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  باشیم. 
در  جدید  تکنولوژی های  ورود  لزوم  به  اشاره  با  اصفهان 
و  ماشین آالت  باید  کرد:  بیان  تزیینی  سنگ های  زمینه 
پرت  هزینه های  از  جلوگیری  برای  را  دنیا  روز  تجهیزات 
در  بتوانیم  تا  گیریم  کار  به  دنیا  در  رقابت  بازار  به  ورود  و 
از  استفاده  به  اشاره  با  وی  کنیم.  هزینه  بهتر  صادرات 
و  ماشین آالت  زمینه  در  داخلی  تکنولوژی  و  بومی  دانش 
نشست های  ما  گفت:  تزیینی  سنگ های  برش  تجهیزان 
بخش  ماشین سازان  و  سنگ بری ها  با  را  مشترکی 
و  تجهیزات  با  بتوانیم  تا  داشتیم  استان  سنگ بری 

کنیم. ماشین آالت نوین سنگ های بهتری را صادر 

زیادی به  مدتی است در سطح شهرهای مختلف هزینه های 
که هزینه ای  گرفته می شود؛ در حالی  بهانه تعویض سیم کارت 
مراتب  به  گرفته  نظر  در  سیم کارت  تعویض  برای  اپراتور  هر  که 
مواردی  در  مشترکان  سیم کارت  است.  ارقام  این  از  پایین تر 
ممکن است به دالیل مختلفی پس از مدتی مفقود یا سرقت 
شود یا بسوزد. در چنین شرایطی فرد برای استفاده از شماره 
گفته  قبلی خود، ملزم به دریافت سیم کارت جدید می شود. به 
سیم کارت  تعویض  برای  مختلف  مواقع  در  مشترکان  از  برخی 
به  مربوط  امور  که  واحد ها  برخی  سوی  از  زیادی  هزینه های 
برای صدور  به عنوان مثال  و  اخذ  انجام می دهند،  را  موبایل 
هم  تومان  هزار   45 تا  ارقامی  اعتباری  سیم کارت  یک  مجدد 
همراه  تلفن  اپراتورهای  خصوص  این  در  اما  می شود؛  مطالبه 
پرداخت  به  نیاز  سیم کارت  تعویض  برای  که  دارند  کید  تا
این  به  مربوط  هزینه های  و  نیست  چنینی  این  هزینه های 
ارتباطی  اول  اپراتور  اعالم  بنابر  است.  مشخص  کامال  موضوع 
مشترکان  برای  دولت  پیشخوان  دفاتر  اول،  همراه  یا  کشور 
بابت  و  انجام می دهد  را  به سیم کارت  امور مربوط  اول  همراه 
مشترکان  قبض  در  تومان،   7000 معادل  مبلغی  موضوع  این 
مشترکان  همچنین  می شود.  اعمال  دایمی  سیم کارت های 
که در حساب خود شارژ داشته  اعتباری این اپراتور در صورتی 

کم می شود؛ باشند، مبلغ 5000 تومان از شارژ آن ها 

تومان  هزار   10 مشترک  از  مربوطه  دفاتر  صورت  این  غیر  در   
شارژ  عنوان  به  آن  تومان   5000 رقم  این  از  که  می کند  دریافت 
ارتباطی  اول  اپراتور  مسئوالن  می ماند.  باقی  فرد  حساب  در 
از  رقم  این  از  باالتر  هزینه ای  دریافت  اینکه  بر  کید  تا با  کشور، 
سوی واحد های فعال در بازار خالف قانون است، از شهروندان 
که با چنین افرادی مواجه شدند، موضوع  خواست در صورتی 
اعالم  گونه  این  هم  رایتل  درباره  دهند.  اطالع  اپراتور  به  را 
مالک  است  الزم  کارت،  سیم  سوختن  صورت  »در  که  شده 
از نمایندگی های مجاز  کارت ملی به یکی  با در دست داشتن 
 rightel.ir در  آنها  اسامی  که  رایتل  رسمی  های  فروشگاه  یا 
موجود است، مراجعه و با پرداخت مبلغ 5000 تومان نسبت به 

کارت جدید اقدام کند.« دریافت سیم 

رييساتاقبازرگانياستانچهارمحالوبختیاري:

تولید،جایگزينداللیوخریدارزوسکهشود

کرد رييسمرکزفناوریاطالعاتورسانههایدیجیتالمطرح

بازاریابیدیجیتال،راهکارفروشسرامیکوفرششهرضا

رييسصنعت،معدنوتجارتاصفهانخبرداد:

رکوددر۲۰۰۰واحدسنگبریاستاناصفهان

بازارسیاهبرایتعویضسیمکارت

هزینهتعویضسیمکارتچقدراست؟



جمع آوری 5 میلیارد و 662 
کمک های مردمی   میلیون تومان 

کز نیکوکاری از طریق مرا

استان  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون 
کز نیکوکاری  کمک های مردمی به مرا گفت: میزان  اصفهان 
بوده  تومان  میلیون   662 و  میلیارد   5 گذشته،  9ماه  در 
رشد  درصد  گذشته 253  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 

داشته است.
کمیته امداد امام  گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی  به 
بیان  با  سوادکوهی   بهرام  اصفهان،  استان  خمینی)ره( 
تشکیل  مساجد  اولویت  با  محله،  نیکوکاری  کز  مرا اینکه 
هیئت  اعضای  عنوان  به  محل  معتمدان  از  برخی  و  شده 
عامل در آن فعالیت داوطلبانه و خیرخواهانه دارند، اظهار 
در  امداد  کمیته  نظارت  و  حمایت  با  نیکوکاری  کز  مرا کرد: 
کز صنعتی آغاز به  برخی محله ها، مساجد، دانشگاه ها و مرا
کرده و در برنامه های آتی در تمام محله ها مرکز نیکوکاری  کار 

افتتاح می شود.
کز نیکوکاری،این  وی با بیان اینکه با انسجام و تشکیل مرا
کشوری  و  استانی  منطقه ای،  شبکه ای،  صورت  به  کز  مرا
اصلی  هدف  افزود:  می پردازند،  یکدیگر   با  تعامل  به 
حقیقی  اشخاص  با  موثر  ارتباط  و  شناسایی  کز  مرا این 
برای  خیریه،  موسسات  و  نیکوکاران  جمله  از  حقوقی  و 
ضروری  نیازهای  رفع  هدف  با  مردم  کمک های  جذب 
توسعه  معاون  است.  مستضعفان  توانمندسازی  و 
کمیته امداد استان اصفهان تصریح  مشارکت های مردمی 
کز  کاال به مرا کمک های مردمی اعم از نقد و  کل  کرد: جمع 
گذشته، 5 میلیارد و 662 میلیون تومان  نیکوکاری در 9ماه 
 253 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  است  بوده 

درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان 59 مرکز نیکوکاری دارد، 
به  صدقات  از  حاصل  مردمی  کمک های  کل  جمع  گفت: 
ریال  میلیون   129 و  میلیارد  یک  استان،  نیکوکاری  کز  مرا

بوده است.

در چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور

لمان و دو  کشاورزی آ  حضور 

شرکت معتبر ایتالیایی
 

طیور  و  دام  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین 
 122 حضور  با  بهمن  ششم  تا  سوم  از  دامپزشکی  و 
در  و  خارجی  مشارکت کننده   3 و  داخلی  مشارکت کننده 

9000 متر مربع برگزار می شود. 
بین المللی  نمایشگاه های  واحد رسانه شرکت  گزارش  به 
این  برگزاری  سال  چهاردهمین  در  اصفهان،  استان 
نمایشگاه مشارکت کنندگانی از استان های البرز، همدان، 
رضوی،  خراسان  فارس،  قزوین،  کردستان،  گلستان، 
چهارمحال و بختیاری، تهران و اصفهان و نمایندگانی از 
کشورهای ترکیه، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، آلمان و چین 
یک  و  ایتالیا  از  شرکت  دو  مستقیم  مشارکت کنندگان  و 

شرکت از آلمان حضور خواهند داشت.
دام،  زمینه های  در  امسال  نمایشگاه  در  حاضران 
دامپزشکی،  کلینیک های  کیان،  ما و  آبزیان  طیور، 
طیور،  و  دام  داروهای  دامپزشکی،  آزمایشگاه های 
مواد  نژاد،  اصالح  و  مصنوعی  تلقیح  ژنتیکی،  مواد 
و  ضدعفونی کننده  دستگاه های  ضدعفونی کننده، 
آالت  ماشین  دامپروری،  ادوات  و  تجهیزات  هوا،  تصفیه 
کشتارگاه های صنعتی دام و طیور، سردخانه، تجهیزات و 
ادوات مرغداری، ماشین آالت مرغداری و قطعات طیور 

فعالیت دارند.   
اضافه شدن تعداد مشارکت کنندگان نمایشگاه امسال در 
گذشته، اضافه شدن سالن چهارم  با سال های  مقایسه 
به فضای نمایشگاه، حضور سه شرکت مستقیم خارجی و 
کشاورزی استان اصفهان، از  نیز همکاری نزدیک با جهاد 
مهم ترین تفاوت های چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام 

و طیور با دوره های قبل است.
غ سالم ساعت 9 صبح روز 4 بهمن  همچنین همایش مر
نمایشگاه های  مرکز  همایش های  سالن  محل  در  ماه 
بین المللی اصفهان، واقع در پل شهرستان برگزار خواهد 

شد. 
پذیرای  تاریخ مذکور،   21 تا  نمایشگاه در ساعات 15  این 
بازدیدکنندگان و به طور ویژه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر 

روز پنجم بهمن ماه، پذیرای متخصصان است.
نمایشگاه های  شرکت  بین الملل  امور  هماهنگی  مدیر 
حضور  افزایش  به  اشاره  با  اصفهان،  استان  بین المللی 
کشور  نمایشگاه های  در  خارجی  شرکت های  مستقیم 
از  برجام،  شدن  اجرایی  اعالم  از  پس  اصفهان  به ویژه 
»اسگاری  و  الین«  »میلک  ایتالیایی  شرکت  دو  حضور 
بولدی« در چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور و 

دامپزشکی اصفهان خبر داد. 

شهری  خدمات  معاونت  پایدار  توسعه  ستاد  دبیر 
اعظم  قسمت  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری 
گفت:  است،  محیطی  زیست  شهرداری  فعالیت های 
کیلو وات برق خورشیدی در اصفهان  ظرفیت تولید ۱۰۰ 
کیمیای وطن، حمیدرضا  گزارش  فراهم شده است. به 
کرد: آلودگی هوا در  میریان در برنامه سیمای شهر اظهار 
کالن شهر، ممکن  همه دنیا وجود دارد؛ اما تاثیر آلودگی 
دوردست ترین  اقلی می به  تغییرات  طریق  از  است 
این جهت  از  و  نیز منتقل شود   کره زمین  روستاهای 
کالن  که رهبران، مدیران و برنامه ریزان در همه  است 
شهرها، سیاست هایی را برای غلبه بر این مشکل اتخاذ 
می کنند. وی با اشاره به اینکه در شهر اصفهان نیز به 
عدیده ای  مشکالت  با  ایران  شهر  صنعتی ترین  عنوان 
در  هوا  آلودگی  کرد: ۲نوع  خاطرنشان  هستیم،  روبه رو 
شهر اصفهان وجود دارد؛ یک نوع آن مربوط به فصل 
زمستان است که با سرد شدن هوا و بروز پدیده وارونگی 
کیفیت  دما به دلیل مصرف سوخت های فسیلی، عدم 
سوخت ها و غیره آلودگی هوا ایجاد  می شود. نوع دوم 
شهر  در  شدت  به  هوا  شدن  خشک  با  نیز  هوا  آلودگی 
از حضور  آلودگی ناشی  افزایش پیدا  می کند و  اصفهان 
گرد و غبار به ویژه در بخش های شرقی شهر اصفهان از 
این نوع است. میریان به فعالیت های زیست محیطی 
کرد: بیشترین هزینه هایی  شهرداری ها اشاره و اضافه 
حمل  مدیریت  بحث های  انجام  می شود،  شهر  در  که 
و نقل و ترافیک و پروژه هایی از این دست است؛ این 

انجام  تاسیسات خوبی در شهر اصفهان  با  فعالیت ها 
انرژی های  بحث  همچنین  کرد:  اظهار  وی   می شود. 
که بسیار اهمیت دارد و به  تجدیدپذیر موضوعی است 
کیفیت هوا اثر  می گذارد. وی با  صورت غیرمستقیم بر 
اشاره به اینکه جهان به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
 می رود ادامه داد: استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی 
بادی و انرژی های آبی ۳ فناوری اصلی جهان در دنیای 
و  خوب  پتانسیل های  اصفهان  شهر  که  است  امروز 
دبیر  دارد.  زمینه  این  در  خاصی  بسیار  ویژگی های 
ستاد توسعه پایدار معاونت خدمات شهری شهرداری 
آفتابی  روز   ۳۰۰ از  بیش  اصفهان  داد:  ادامه  اصفهان 
کویر درجه حرارت متناسبی  دارد و از جهت نزدیکی به 
بهره برداری  و  تولید  برای  حالت  بهترین  این  دارد؛ 
هر  در  تقریبا  همچنین  است؛  خورشیدی  انرژی   از 
متر مربع از سطح شهر اصفهان، حدود ۱۰۰۰ وات انرژی 
که سلول های خورشیدی  خورشیدی جذب  می شود 
۱۵۰ وات از این ۱۰۰۰ وات را  می توانند جذب و تبدیل به 

انرژی کنند.
کلی   میریان با اشاره به اینکه تمرکز شهرداری به طور 
گفت: سلول های  بر روی سلول های خورشیدی است، 
شوند؛  نصب  مختلف  ابعاد  در  خورشیدی،  می توانند 
که شهرداری ها در همه دنیا بیشتر  این در حالی است 
کیلو  کوچک مقیاس از ۱  تمرکزشان بر روی نیروگاه های 
کثر این امکان و جود  وات تا ۱۰-۲۰ کیلو وات است و حدا
را  وات  کیلو  تا ۲۰۰   ۱۰۰ شهری  محوطه های  در  تا  دارد 

کنند. وی افزود: شهرداری اصفهان از سال های  نصب 
شرکت  با  که  مشارکتی  تفاهم  نامه های  قالب  در  قبل 
 ۲۵ تا   ۲۰ بین  توانست  کرد  منعقد  برق  نیروی  توزیع 
نقطه از شهر اصفهان را مجهز به سلول های خورشیدی 
انرژی الزم برای روشنایی پارک ها  کند و بر این اساس 
 solar تامین  می شود. میریان ادامه داد: همچنین بحث
hitting یا حرارت خورشیدی را در شهر اصفهان داشتیم 
بزرگ  ترین  از  یکی  و  داشته  ساله   ۱۰ سابقه  هم  آن  که 
که در شهر اصفهان اجرا شده است؛  پروژه هایی است 
البته بهره برداری آزمایشی این پروژه، خوشبختانه در دو 
کنون در مرحله آزمایشات  گرفت و ا هفته اخیر صورت 
هفته  دو  همین  در  کرد:  اضافه  وی  دارد.  قرار  نهایی 
توانستیم حدود ۲۵ مگاوات برق خورشیدی را از محل 
کل ظرفیت  پروژه در  این  که  کنیم  پروژه دریافت  این 
کیلو وات برق را دارد. دبیر ستاد توسعه پایدار  تولید ۱۰۰ 

کرد:  کید  معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان تا
معموال در این پروژه ها، مقدار صرفه جویی یا جلوگیری 
بنابراین  است؛  شاخص  یک  کسیدکربن  دی ا تولید  از 
که این  کردیم  در این پروژه های زیست محیطی سعی 
این ۲ هفته  کنیم؛ در  به روشنی مشخص  را  شاخص 
کربن جلوگیری شده  کسید  حدود ۲۴ تن از تولید دی ا
گر طول عمر این پروژه را  است.میریان خاطرنشان کرد: ا
به طور متوسط ۲۰ سال در نظر بگیریم، حدود ۲۱هزار 
کسیدکربن را خواهیم داشت  تن جلوگیری از تولید دی ا
که این رقم بسیار بزرگی است. وی با اشاره به مشکالت 
آالینده های  انواع  کرد:  اضافه  فسیلی  سوخت های 
گاه ها قرار دارد  حاصل از سوخت مواد فسیلی در نیرو 
که خوشبختانه با حضور استاندار اصفهان، طرح جامع 
کیفی هوای اصفهان تهیه و به دستگاه ها ابالغ  کنترل 
شد؛ بر این اساس در  ۲ سال اخیر، مصرف مازت نیروگاه 
کیفی  اصفهان متوقف شد و از این جهت برای شرایط 
گرچه هنوز در بحث  هوای اصفهان بهبود حاصل شد؛ ا

سوخت مشکالت زیادی داریم. 
سال   ۳ طی  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  میریان 
گذشته، تعداد روز های آلوده کاهش یافته؛ به طوری که 
هوای آلوده در سال ۹۲ پنجاه و چهار روز بوده، در سال 
کاهش یافته  ۹۳ به ۲۷ روز رسیده و امسال به ۱۲ روز 
بودن تالش های  نتیجه بخش  از  این نشان  که  است 
مدیریت  و  کیفی  کنترل  در  مردم  همت  و  مسئوالن 

هوای آلوده است.

دبیر ستاد توسعه پایدار معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان:

فراهم شدن ظرفیت تولید ۱۰۰ کیلووات برق خورشیدی در اصفهان

«« خرب « گشتی در اخبار

 رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان

گیاهان دارویی در ریگان  برداشت ساالنه 22 تن انواع 
گیاه دارویی از مناطق مستعد  گفت: ساالنه بیش از 22 تن انواع   رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان 
کوهستانی و خوش آب و  این شهرستان برداشت می شود. بهزاد بارانی افزود: بیش از 110 هزار هکتار مناطق 
کرد: شهرستان ریگان با توجه به شرایط آب و هوایی،  گیاهان دارویی است. وی بیان  هوای ریگان، زیر پوشش 
گفت: طرح تولید  گیاهان دارویی را دارد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان  ظرفیت پرورش انواع 
برداشت  اینکه  به  اشاره  با  بارانی  است.  توجیه پذیر  شهرستان  این  در  دارویی  گیاهان  بسته بندی  و  اسانس 
پیش بینی  افزود:  دارد،  فراوانی  تاثیر  آن ها  اقتصادی  شرایط  بهبود  در  منطقه  عشایر  توسط  دارویی  گیاهان 
کوهستانی شهرستان ریگان برداشت  می شود بیش از 22 تن آویشن، زیره و آنغوزه طی سال جاری از مناطق 
کید  شود. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ریگان بر شناسایی ظرفیت های موجود در این شهرستان تا
که در این راستا  کرد: این امر، موجب تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان می شود  و اظهار 
گیاه دارویی در شهرستان  کشت  گفت:  کار قرار دارد.بارانی  برنامه هایی در زمینه جذب سرمایه گذار در دستور 
گرفته است. ریگان، یکی از شهرستان های شرقی استان  کار قرار  ریگان در قالب طرح بین المللی جف، در دستور 
گیاهان دارویی را دارد. تنوع شرایط آب و هوایی در  کشت محصوالت متنوع از جمله  که ظرفیت  کرمان است 
گیاهان دارویی شرق استان تبدیل شود. بیشترین  که این شهرستان به قطب تولید  ریگان، باعث شده است 
کوهستانی  که از مناطق  کثور، آویشن، زیره و آنغوزه است  کلپوره، درمنه،  گیاهان دارویی منطقه ریگان، شامل 

این شهرستان برداشت می شود. ایرنا

رییس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری:

کشور تاثیر منفی دارد اجرای برجام بر اقتصاد 
گفت: به فرجام رسیدن برجام، منفی تر شدن اوضاع اقتصادی کشور  رییس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری 

کشور ما با برجام نه تنها تقویت نخواهد شد، بلکه پسرفت می کند. را به همراه دارد؛ بحران اقتصادی در 
کیمیای وطن، دکتر احمدرضا بسیج، رییس بسیج اساتید استان چهارمحال و بختیاری در مصاحبه  گزارش  به 
کرد: با توجه به آموزه های دینی، علمی و سابقه استکبار و رژیم صهیونیستی  اختصاصی با جهان بین نیوز  اظهار 
که  است  این  حقیقت  کرد:  تصریح  بسیج  باشیم.  داشته  برجام  مسئله  در  روشن  چشم اندازی  نمی توانیم 
میان ما و آمریکا پرونده های فروانی وجود دارد؛ در مباحث علمی پرونده هسته ای، در مسئله امنیتی پرونده 
موشکی، در مباحث سیاسی، ترورسیم و در مباحث عقیدتی مسئله حقوق بشر مطرح است. وی با اشاره به این 
کرد: براساس آموز های دینی در این چهار زمینه، غرب و استکبار جهانی محکوم است و ما  پرونده ها خاطرنشان 
معتقدیم حقوق بشر در جهان  غرب رعایت نمی شود؛ ترورسیم در دامن غرب پرورش یافته و موشک های نظامی 
کرد: غرب،  استکباری برای سلطه و ظلم طراحی شده است. رییس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرده و درصدد براندازی یا تغییر ساختار  گسترش داده و در مقابل این پرونده ها استناد  نظام تبعیض نژادی را 
گام و یک  کنون با برداشته شدن پرونده های هسته ای، نظام استکبار یک  گفت: ا و رفتار در ایران است. بسیج 
سنگر به ما نزدیک تر شده است؛از این پس به بهانه موشکی ما را تحریم می کند.وی افزود: در واقع ما با دستان 
کوتاه آن هم برای تحت تاثیر قرار دادن  کردیم و هر چند در ظاهر در یک مقطع  خودمان یک سنگر عقب نشینی 
گفت: در  اما این مسئله موقتی است. بسیج  کنند،  آزاد  را ممکن است  ایران  از دارایی های  انتخابات بخشی 
کنند و این بار  کره  گزیر به انجام مذا دولت بعدی قطعا تحریم ها بیشتر و قوی تر خواهد شد تا دولت را بار دیگر نا

واردمسایل موشکی ما خواهند شد.
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گهی ابالغ آ
9409980350400299شماره  ونده:  پر 9410100350412784شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940319تاریخ تنظیم: 1394/10/22خواهان/ شاکی حسین قضاوی 
ربیعی  وراضیه  قاسمی  علی  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  خوراسگانی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  اصلی   ثالث  اعتراض  خواسته  به  توکلی  مهران  و  مهر 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
ساعت  و   1395/02/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350400299ثبت 
دن خوانده/ متهم و درخواست  09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/ 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در  و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30136/م الف منشی دادگاه  وقت مقر

حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان- علی وهاب
گهی ابالغ آ

9409980350400657شماره  ونده:  پر 9410100350412585شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940712تاریخ تنظیم: 1394/10/16خواهان/ شاکی سید جعفر سید 
حبیب  مهوری  ومهدی  شهابی  شهاب  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  عطار 
آبادی به خواسته مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350400657ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/02/07 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون  المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر
شهرستان  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  30137/م  شماره: 

اصفهان- علی وهاب
آگهی ابالغ

9409980350400982شماره  ونده:  پر 9410100350411593شماره  ابالغیه:  شماره 
و  شفیعی  علی  شاکی  1394/09/25خواهان/  تنظیم:  941057تاریخ  شعبه:  بایگانی 
مصطفی معمار منتظرین دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید رضا صادقیه 
اداره  و  خشوری  و  الغفور وعبد  زاده  امیر  اله  رحمت  و  جبلی  حسینی  معصومه  و 
صغری  و  خشوری  و  جعفر  و  خانی  طبابت  ومحمد  اصفهان  امالک  و  اسناد  ثبت 
دادگاه  تقدیم  تقابل  دادخواست  تقدیم  دو   و ور خواسته  به  آبادی  عاشق  صالح 
 4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
کالسه 9409980350400982ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/18 و ساعت 
دن خوانده/ متهم و درخواست  11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/ 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در  و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30138/م الف منشی دادگاه  وقت مقر

حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان- علی وهاب
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350401011شماره بایگانی  شماره ابالغیه: 9410100350412444شماره پر
شعبه: 941091تاریخ تنظیم: 1394/10/13خواهان/ شاکی سعید فلفلیان دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ متهم شهریار خلیفه به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت...   تقدیم دادخواست تقابل تقدیم دادگاه 
 4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
کالسه 9409980350401011ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/04 و ساعت 
دن خوانده/ متهم و درخواست  08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/ 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در  و ضمن اعالم نشانی کامل خو
دادگاه  الف منشی  ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30141/م  مقر وقت 

حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان- علی وهاب
آگهی ابالغ

9409980350400645شماره  ونده:  پر 9410100350412685شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940700تاریخ تنظیم: 1394/10/20خواهان/ شاکی حسینعلی اسدی فر 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمد رضا ملک پور و فرشته ملک پور و فریبا 
و علیرضا ملک پوربه خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  ملک پور
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350400645ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/02/12 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون  المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر
شهرستان  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  30142/م  شماره: 

اصفهان- علی وهاب
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350401006شماره بایگانی  شماره ابالغیه: 9410100350412483شماره پر
اقتصادی  مهر  بانک  شاکی  1394/10/14خواهان/  تنظیم:  941086تاریخ  شعبه: 
رنجکش  علیرضا  و  مجیدشیرانی  سید  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی 
آذرمنابادی به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه وجه 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350401006ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/01/31 و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون  المکان بو
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر
شهرستان  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  30143/م  شماره: 

اصفهان- علی وهاب

آگهی ابالغ
شماره   9409980350400189 ونده:  پر شماره   9410100350412357 ابالغیه:  شماره 
جراید  در  منتشره  آگهی  و  1394/10/10پیر تنظیم:  تاریخ   940203 شعبه:  بایگانی 
بدینوسیله به محکوم علیه آقای حجت اله برانی که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره9409970350400976 صادره از شعبه 4 حقوقی در 
ونده شماره 940203 محکوم به پرداخت مبلغ 96/218/000 ریال در حق محکوم لها  پر
مصطفی و صفر علی نفرستید دشتی و پرداخت 4/810/900 ریال نیم عشر دولتی در 
وز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به  حق  صندوق دولتی شده اید ظرف ده ر
رات  اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقر
د.شماره: 30144/م الف  نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمو

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- باللی
آگهی ابالغ

9209980350400116شماره  ونده:  پر شماره   9410100350412452 ابالغیه:  شماره 
جراید  در  منتشره  آگهی  و  1394/10/13پیر تنظیم:  920117تاریخ  شعبه:  بایگانی 
بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد رضا فرهنگ پهلوانی که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره9309970350401754صادره از شعبه 4 
ونده شماره 920117 ح 4 محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی  حقوقی در پر
و سپس انتقال رسمی 53 سهم مشاع از3500 سهم شش دانگ پالک ثبتی 4348/970 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  ریال   2/500/005 مبلغ  پرداخت  و  اصفهان  ثبت   5 بخش 
وز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  صندوق ظرف ده ر
رات نسبت به وصول  اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقر
د. شماره: 30145/ م الف مدیر دفتر دادگاه  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمو

حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- باللی
دادنامه

شماره   1394/08/17 تنظیم:  تاریخ   9409970350401366 دادنامه  شماره 
کالسه940998035040044 های  ونده  پر  940483،940450 شعبه:  بایگانی 
9و9409980350400417 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند محمد  نهایی شماره9409970350401366 خواهان: خانم نسرین حاجی باقری فر
رگمهر- خیابان رکن الدوله –پالک 553 خواندگان:  جعفر به نشانی اصفهان- خ بز
د جهانبان همگی به نشانی  زند حسن علی 2. آقای محمو 1. خانم مژگان نیک پی فر
زند حسنعلی به نشانی اصفهان- خیابان  مجهول المکان 3. آقای مجید نیک پی فر
هشت بهشت شرقی- کوچه امام حسین- پالک26 خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 
تامین خواسته رای  تادیه3. مطالبه خسارت دادرسی 4.  تاخیر  2. مطالبه خسارت 
دادگاه در خصوص دعوی خانم نسرین حاجی باقری بطرفیت 1. خانم مژگان نیک 
د جهانبان 3. آقای مجید نیک پی بخواسته مطالبه وجه یک فقره  پی 2. آقای محمو
چک به شماره 442664-94/5/3 بانک رفاه کارگران و با احتساب خسارات دادرسی 
ونوشت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه  و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه ر
خواندگان با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 94/8/17 حضور به هم نرسانده 
وحه به عمل نیاورده است ، فلذا با احراز بقاء  و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطر
دین ، دعوی خواهان وارد تشخیص ، مستندا به مواد 249و310و314 قانون تجارت و 
198و515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور 249و310و314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 
مجتمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا بپرداخت مبلغ 250/000/000 
ریال و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارت تا خیر در تادیه بر مبنای شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای 
حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در  ده و ظرف مهلت بیست ر مینماید . این رای غیابی بو
این دادگاه میباشد./و رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- استاد شریف 

شماره: 30146/م الف 

آگهی ابالغ
ونده: 9409980358600445 شماره  شماره در خواست : 9410460358600019 شماره پر
بایگانی شعبه:940445 تاریخ تنظیم: 1394/10/21 ریاست محترم اداره کل فرهنگ 
و قوامی و سعید  و ارشاد اسالمی استان اصفهان احتراما نظر به اینکه آقایان خسر
موضوع   7 ب   940658 کالسه  ونده  پر در  تقصیر  به  ورشکستگی  اتهام  به  حیدری 
زند امیر  دی برآم فر د و صادق محمو زند محمو شکایت کاظم پور علی دو گاهه فر
زند محمد علی ، از طرف این  زند محمدعلی و شنبه عباسی فر و خداداد عباسی فر
دن محل اقامت  باز پرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبو
آیین دادرسی  ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 
4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان ، جهت پاسخگویی 
د . در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار  به اتهام خویش حاضر شو
آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می 

باشد.
 شماره : 30128/م الف باز پرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان- 

مهدی اسما عیلی
آگهی ابالغ

9409980350600836شماره  ونده:  پر 9410100350611887شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940944تاریخ تنظیم: 1394/10/26خواهان جعفر بهارلو دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ عباسعلی درخشان هوره به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
طبقه  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9409980350600836ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
دن خوانده/ متهم  1395/02/06 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
د  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر کامل خو
 حاضر گردد.شماره: 30150/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی شهرستان 

اصفهان- 
آگهی ابالغ

ونده: 9309980350601345شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9410100350611893شماره پر
وخانی و  931539تاریخ تنظیم: 1394/10/26خواهان /بانک ملت به مدیریت محمد رضا سار
با وکالت آقای آرش شیرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن کاله دوزان و مرضیه 
د جهان فر به خواسته مطالبه خسارت تاخیر  خورشید اصفهانی و امیر حسین قپانچی و مسعو
تادیه و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه 4  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9309980350601345ثبت گردیده و با توجه به اینکه 
خواندگان  دن  بو المکان  مجهول  علت  ،به  است  گردیده  وصول  کارشناسی  نظریه  وصول 
وکیل  درخواست  و  جهانفر  د  مسعو و  قپانچی  حسین  امیر  و  خورشیداصفهانی  ))مرضیه 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا خواندگان  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  فوق 
وز پس از نشر به دادگاه  د نظریه را دریافت و چنانچه اعتراضی دارد ظرف مهلت هفت ر خو
الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  ارائه دهد. شماره: 30151/م 

 اصفهان



2بهمنماهبهصحنهمیرود؛

»فرشتههایامیدفردا«دراصفهان
امید  »فرشته های  ویژه برنامه  وطن:  کیمیای 
جزیره  در  بهمن  ماه  دوم  جمعه  روز  فردا«، 
کم توان  و  معلول  افراد  می شود.  برگزار  بازی 
ذهنی و جسمی از جمله اقشار جامعه هستند 
با  مطابق  مختلفی  ویژه برنامه های  باید  که 
و  درک  همچنین  و  حرکتی  و  جسمی  توان 

»فرشته های  ویژه برنامه  شود.  برگزار  و  طراحی  آنان،  ذهنی  دریافت 
امید فردا«، با هدف ایجاد اوقاتی شاد و مفرح برای این افراد و فراهم 
کنار خانواده هایشان، به همراه  آوردن یک روز پرنشاط با معلوالن در 
شده  برنامه ریزی  معلوالن  توانمندی های  از  نمایشگاهی  برپایی 
گروه موسیقی،  است. دکلمه خوانی و شعرخوانی و همچنین حضور 
شعبده فیزیک و اجرای مسابقه، از جمله بخش های این ویژه برنامه 
که توسط خود معلوالن اجرا می شود. عالقه مندان می توانند  است 
جهت شرکت در این ویژه برنامه، روز جمعه دوم بهمن ماه ساعت 14 
بعدازظهر به محل جزیره بازی، واقع در حدفاصل  پل فردوسی و سی 

کنند. و سه پل مراجعه 

گانهشهراصفهان؛ درمناطق15

مسابقهبزرگ»سینمامحله«
برگزارمیشود
بزرگ »سینما محله«  مسابقه  کیمیای وطن: 
سازمان  اجتماعی  امور  مدیریت  سوی  از 
شهر  15 گانه  مناطق  در  فرهنگی-تفریحی 
اجتماعی  امور  مدیر  می شود.  برگزار  اصفهان 
اصفهان  شهرداری  تفریحی  فرهنگی  سازمان 
یکم  از  مسابقه  این  گفت:  خبر  این  بیان  با 
عموم  ویژه  روز،   15 مدت  به  بهمن ماه 

مردانی  حسن  محمد  می شود.  برگزار  آزاد  صورت  به  شهروندان 
سالگی«  »یک  داستانی  فیلم  شامل  بسته هایی  افزود:  ادامه  در 
لوح  قالب  در  دخانی«  مواد  مصرف  »عوارض  انیمیشنی  مستند  و 
که هر یک از شهروندان با  فشرده به همراه برگه پاسخنامه تهیه شده 
 دریافت بسته و مشاهده این مستندها می توانند در مسابقه شرکت

کنند.  
فیلم  این  کرد:  اظهار  فیلم داستانی »یک سالگی«  به  اشاره  با   وی 
دچار   ، سیگار  مصرف  سال ها  از  پس  که  است  فردی  زندگینامه 
سیگار  ترک  را  بهبودی اش  راه  تنها  پزشکان  که  شده  بیماری هایی 
فرهنگی-تفریحی  سازمان  اجتماعی  امور  مدیر  کرده اند.  عنوان 
سالگی«  »یک  فیلم  اصلی  شخصیت  داد:  ادامه  اصفهان  شهرداری 
او  که مصرف سیگار در جسم  با عوارض هایی  در طول درمان خود 
کرده است، آشنا می شود و لذا شهروندان نیز با دیدن این فیلم  ایجاد 
به قید  و  کنند  ج  را در پرسش نامه در پاسخ صحیح خود  می توانند 

قرعه از جوایز ارزنده این مسابقه بهره مند شوند.

گشتی در اخبار

باحضوررییسستاداقامهنماز؛

کتاب»بهافقعشق«دریزد
رونماییشد

کتاب شعر »به افق عشق«، در مراسمی با حضور رییس ستاد اقامه 
نماز و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد رونمایی شد. 
نیایش  و  نماز  اختتامیه نخستین جشنواره شعر  آیین  با  هم زمان 
نماز  اقامه  ستاد  رییس  حضور  با  دوشنبه  شامگاه  که  یزد  استان 
با موضوع  اشعاری  افق عشق« شامل  کتاب »به  برگزار شد،  کشور 
و  حجت االسالم  مراسم،  این  در  شد.  رونمایی  نیایش  و  نماز 
با اشاره به زیبایی های خلقت انسان،  المسلمین محسن قرائتی 
بر ضرورت بهره گیری از شعر و هنر در زمینه ترویج فرهنگ نماز در 
کرد. وی با اشاره به اینکه پیشرفت تکنولوژی در عصر  کید  جامعه تا
گفت:  کرده،  امروز، توان مدیریت فرزندان را توسط والدین را سخت 
کرد، خود به خود این  که بتوان جوانان را به نماز مقید  در صورتی 
کی ها نمی رود. در ادامه این همایش،  جوان به سمت بدی ها و ناپا
تعدادی از شاعران برجسته استان یزد به شعرخوانی در زمینه نماز 
و موضوعات مرتبط با جشنواره پرداختند؛ همچنین یکی از شاعران 
استان یزد شعری در ارتباط با میالد امام حسن عسکری )ع( خواند.

کرݥݥݥدݥݥݥ: کاݥݥݥنوݥݥݥنݥݥݥمدݥݥݥاݥݥݥحاݥݥݥنݥݥݥچهاݥݥݥرݥݥݥمحاݥݥݥلݥݥݥوݥݥݥبختیاݥݥݥرݥݥݥیݥݥݥعنوݥݥݥاݥݥݥنݥݥݥ رݥݥݥییسݥݥݥ
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کانون مداحان وشاعران آیینی استان چهارمحال وبختیاری  رییس 
از شناسایی یک هزار و ۲۰۰ مداح در این استان خبرداد. حمیدرضا 
و ۲۰۰ مداح در چهارمحال  به شناسایی یک هزار  اشاره  با  توسلی 
کانون  عضو  مداحان  این  کنون  ا هم  داشت:  اظهار  بختیاری،  و 
با  افزود:  وی  هستند.  بختیاری  و  چهارمحال  استان  مداحان 
استان،  مداحان  کانون های  مسئوالن  ساله  چند  تالش های 
مداحان این استان در رده های سنی مختلف شناسایی شده اند 
کارت شناسایی مداحی صادر شده است.  و  پرونده  آن ها  برای  و 
کانون مداحان وشاعران آیینی استان چهارمحال وبختیاری  رییس 
و  مداحان  برای  آموزشی  زیارتی،  اردوی  یک  برگزاری  از  ادامه  در 
از  نفر   ۸۰ کرد:  بیان  و  خبرداد  استان  مذهبی  هیئت های  فعاالن 
مداحان، شاعران آیینی و اعضای فعال هیات های مذهبی استان 
کنند. وی ادامه  چهارمحال و بختیاری، به مشهد مقدس سفر می 
داد: در این دوره آموزشی و زیارتی، مداحان، شاعران و مسئوالن 
هیئت های مذهبی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری 
می کنند.  شرکت  روز  چهار  مدت  به  تخصصی  آموزشی  دوره  در 
رییس کانون مداحان و شاعران آیینی استان چهارمحال وبختیاری 
زیارتی و آموزشی مسئوالن هیئت های مذهبی،  برگزاری اردوهای 
از  بهره گیری  برای  مناسبی  فرصت  را  آیینی  شاعران  و  مداحان 
کسب  تجربیات، تعامل، هم فکری و به روز رسانی اطالعات دینی و 

معلومات بیشتر دانست.

شهرام اسدی
کتاب آن هم درباره دوران مقدسی همچون هشت  نوشتن 
سال جنگ تحمیلی و رشادت فرزندان این مرز و بوم، از آن 
که باید به آن پرداخت.  کارهای پسندیده ای است  دست 
اما متاسفانه نکته اینجاست که فرهنگ مطالعه در کشور ما 
آن گونه که باید و شاید جا نیفتاده است و در کمال افسوس 
کتاب بسیار پایین تر از استانداردهای  میزان تیراژ و فروش 
مقدس  دفاع  کتاب های  فروش  میزان  است.  جهانی 
ایرانی ها  عالقه  درباره  را  نظرها  کمی  اخیر،  سال های  در 
همیشه  هرچند  داد.  تغییر  مقدس  دفاع  کتاب های  به 
حواشی ای مانند خرید سازمانی، تبلیغات خاص و... برای 
گروه های مختلف مطرح  فروش این دسته از آثار از جانب 
که تمامی این میزان فروش  می شود، اما از حق دور نیست 
را مرهون عوامل یاد شده ندانیم. صف های طوالنی برای 
سال  چند  همین  تجربه   ژانر،  این  در  خاص  کتابی  خرید 

که هنوز از خاطر بسیاری از ما نرفته است. گذشته است 
شده  منتشر  و  نوشته  حوزه  این  در  که  کارهایی  میان  در 
است  کتاب هایی  با  عمدتا  عام  مخاطب  اقبال  است، 
انتشار  است.  شده  نوشته  زندگینامه  و  خاطره  ژانر  در  که 
زد؛  برهم  میان  این  در  را  توازن  »دا«،  مانند  کتاب هایی 

سبک  با  که  دست  این  از  کتاب هایی  انتشار 
جدیدی در این ژانر نوشته شده اند، توجه عمده 
کرد. این  مخاطبان عام را به این سمت جلب 

مستند  روایت  دلیل  به  آثار  از  دسته 

کتاب  مخاطب  که  می شود  سبب  تکان دهنده  عموما  و 
این،  بر  عالوه  کنند؛  برقرار  ارتباط  آن  اصلی  شخصیت  با 
یک الیه بودن روایت های تاریخی نیز در این اقبال بی تاثیر 

نبوده است. 
کتاب های دفاع مقدس در سال های اخیر، عالوه  گرم  بازار 
این  فعاالن  و  نویسندگان  برای  شده  انگیزه ای  اینکه  بر 
یا  نام ناشر  که به  نیز  را  از فرصت طلبان  حوزه، تنور برخی 
کرده است. در سال های  گرم  نویسنده فعالیت می کنند، 
خاطرات،  این  به  عمومی  رغبت  با  هم زمان  گذشته 
از  تا  شده اند  آن  بر  نیز،  کتاب  عرصه  فعاالن  از  تعدادی 
و  کنند  سوء استفاده  عبارتی  به  یا  استفاده  فرصت  این 
داشته  آتش  این  بر  دستی  قیمتی،  هر  به  کتاب  چاپ  با 
که  است  خاطراتی   و  زندگینامه  ها  انتشار  نتیجه،  باشند. 
ناشر  دست  به  و  تدوین  ماهه  سه  یا  دو  زمان  صرف  با 
چهارچوب های  آن ها  در  که  کتاب هایی  شده اند.  سپرده 

کتاب  یک  زیادی خاطره، اصلی  تاحدود 

منتشر  کتاب های  به  نگاهی  می شود.  گرفته  نادیده 
کتاب سازی های  از  حکایت  اندازه،  و  قالب  این  در  شده 
اخیر  سال های  در  مقدس  دفاع  کتاب  بازار  در  متعددی 
کام  کتاب هایی به اسم دفاع مقدس و شهدا، اما به  دارد؛ 
که چرا نگارش و  ناشر و نویسنده نماها. پرسش اینجاست 
کار خود ادامه  چاپ چنین آثاری با سرعتی این چنینی به 

 می دهد؟
شاید یکی از دالیل اقبال نویسنده و ناشران این چنینی، 
این  به  است؛  خاطرات  کتاب های  بودن  آسان نویس 
هنر  و  خالقیت  به  نیازی  آثار،  از  دسته  این  که  صورت 
کردن یک سری از مستندات و  نویسنده ندارد و صرفا جمع 
تدوین کردن آن ها به ترتیب زمانی در کنار یکدیگر، می تواند 
کافی باشد. در بهترین حالت از  کتاب  برای خلق این نوع 
آثار  از  برخی  از  تقلید  با  نویسنده  اخیر،  کتاب سازی های 
ختم  همین جا  به  کاش  اما  می شود؛  کار  به  دست  موفق 
کتاب سازی در حوزه  که با روش  کتاب هایی  می شد. عمده 
ادبیات دفاع مقدس نوشته شده اند، زحمتی این چنینی را 

نیز بر خود هموار نمی کنند.
متاسفانه نگاه سودآوری به این حوزه تا به جایی رسیده 
که برخی از ناشران و نویسندگان با نگاه به وضعیت  است 
جامعه و توجه مردم به حوزه ای خاص در این رابطه، دست 
کار می شوند و با توجه به شرایط ایجاد شده، به اصطالح  به 
موج سواری می کنند؛ با چاپ کتاب در این رابطه، سود خود 
را از بازار توجه مردم می برند. نگاه این چنینی تا به جایی 
گفته برخی از نویسندگان، ناشرانی هستند  که به  رسیده 
کتابی  ماهه  سه  یا  دو  که 
منتشر  و  می دهند   سفارش 

می کنند.
جدا  اخیر-  کتاب سازی های 
کمترین ضررش تقلیل ذایقه  از نگاه غیر اخالقی- 
از  روایت ها  دستی ترین  دم  سمت  به  جامعه 
اخیر  کتاب سازی های  مولود  است.  مقدس  دفاع 
اصطالح  به  کتاب های  نیست،  کم  هم  تعدادشان  که 
نه  و  گذاشته اند  خود  بر  استناد  جای  نه  که  است  زرد 
که  کتاب هایی  کرده اند.  رعایت  را  هنری  اصول  و  آداب 
تا  نمی گذارد  باقی  خود  مخاطب  برای  محکی  سنگ 
است  صحیح  روایت  این  آیا  که  بسنجد  آن  براساس 
نشانه  را  مقدس  دفاع  آثار  از  دسته  این  اینکه  خیر؟  یا 
که تا دیرتر نشده،  گرفته اند یا ذایقه مردم را پرسشی است 
چاره ای و  بیابند  پاسخی  آن  برای  باید  امر   مسئوالن 

 بیندیشند.

در این بازار اگر سودی است با ناشران پول ساز است

تنور گرم کتابسازی های دفاع مقدس

سیری در دنیای خرب 

آگهی مزایده
 940064 کالسه  ونده  پر خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  احکام  اجرای   11 شعبه 
ریال  مبلغ 80/898/950  مطالبه  بخواسته  تیموری  اصغر  علیه  و  امیرنصری  فرهاد  له  ج/11 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/194/250 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای در 
وز پنج شنبه مورخ 94/11/29  ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع درخیابان نیکبخت ـ  ر
200 متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری ـ مجتمع اجرای احکام ـ شعبه 11 اجرای احکام 
حقوقی اصفهان ـ طبقه 3 برگزار نماید. مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد: 
زش 22/000/000 ریال، 2ـ یک  1 ـ یک دستگاه یخچال 6 درب قرمز بدون مارک مستعمل به ار
دستگاه یخچال 2 درب ایستاده سفید و قرمز بدون مارک 7/000/000 ریال، 3 ـ یک دستگاه 
زش 5/000/000 ریال،  یخچال 2 متری زمینی درب کشویی شیشه ای قرمز رنگ مستعمل به ار
زش 2/000/000 ریال، 5 ـ 5 عدد  ومیزی مستعمل به ار وی محک 50 کیلیویی ر 4 ـ یک عدد تراز
زش 10/000/000 ریال ، 6 ـ تعداد 40 عدد  دوربین مدار بسته با متعلقات مربوطه مستعمل به ار
زش 2/000/000 ریال که جمعًا به  کفی فلزی قفسه بندی با ستون های مربوطه مستعمل به ار
زیابی و نظریه مصون از اعتراض  مبلغ 48/000/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ار
وز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به  طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید می توانند 5 ر
زانی مراجعه و ضمن بازدید  آدرس خ آتشگاه ـ نبش خ نبوی منش ـ سوپر مواد غذایی دادا ار
ترین  باال نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  کارشناسی  مبلغ  از  درصد   10 دیع  تو با  محل  از 
اصفهان  حقوقی   11 شعبه  احکام  اجرای  ز  دادور د.  بو خواهد  مزایده  برنده  دهنده   پیشنهاد 

 م الف 29292
اخطار اجرایی

تاریخ : 94/10/26 شماره : 427-94 
المکان  مجهول  اقامت  محل  :مظاهری  خانوادگی  نام  لیال  :نام:  علیه  محکوم  مشخصات 
مشخصات محکوم علیه: نام: ارشادنام خانوادگی :الیاسیان نشانی محل اقامت: اصفهان-خ 
استانداری - ک شهید عقیلی پ 5محکوم به به موجب رای شماره 619تاریخ 94/6/31حوزه23 
پرداخت   : به  است  محکوم  علیه   محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
مبلغ50/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تا خیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/5 تا زمان وصول در حق خواهان صادر شد و 
اجرا شماره: 30111/م الف شعبه 23 مجتمع شماره یک شهرستان  پرداخت نیم عشر حق اال

 اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ : 94/8/18 شماره 943-93
مجهول  اقامت  محل  :شریفی  خانوادگی  نام  اهلل  قدرت  :نام:  علیه  محکوم  مشخصات 
اقامت:  محل  نشانی  :قادری  خانوادگی  سعیدنام  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات  المکان 
رای  موجب  به  به  3محکوم  تقاطع  سپاهان  دسنگ  صنایع    - آباد  دولت  -جاده  اصفهان 
علیه   محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  94/3/6حوزه17  164تاریخ  شماره 
اصل  بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به   : به  است  محکوم 
خواسته و دویست و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تا خیر 
در  اجرا  اال حق  عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  لغایت   93/10/14 تاریخ  از  تادیه 
شهرستان دو  شماره  مجتمع   17 شعبه  الف  م   /30094 شماره:  دادگستری/  صندوق   حق 

 اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ : 94/10/6 شماره : 94-659ش 14
مصطفی   -1: خانوادگی  نام  فریبا   -2 رضا  محمد   -1 :نام:  علیه  محکوم  مشخصات 
المکان  هردومجهول  اقامت  محل  آزاد  شغل:  غالمرضا  د-  محمو پدر:  نام  بلوچستانی   -2
شغل  تقی  محمد  پدر:  نام  زاده  :عابدی  خانوادگی  رضانام  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
طبقه   -3 دی  و ور گلدیس  مجتمع  آمادگاه-  -خ  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  وکیل   :
شورای  94/6/14حوزه14  983تاریخ  شماره  رای  موجب  به  به  336.محکوم  واحد   3
پنجاه  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه   محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
یکصد  مبلغ  پرداخت  و   726852 شماره  به  چک  فقره  یک  از  بخشی  بابت  ریال  میلیون 
قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  خسارات  بابت  ریال  هزار پنج  و  شصت  و 
محکوم  حق  در  زمانوصول  93/2/1تا  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و 
شهرستان دو  شماره  مجتمع   14 شعبه  الف  30114/م  شماره:  االجرا  حق  عشر  نیم  و   له 

 اصفهان

اخطار اجرایی
تاریخ : 94/10/17 شماره : 853/94

مشخصات محکوم علیه :نام: زهرا نام خانوادگی :پور  حاجی محل اقامت مجهول المکان 
محل  نشانی  حسن  پدر:  نام  :چادش  خانوادگی  حامدنام  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

1345تاریخ  شماره  رای  موجب  به  به  پرنیز.محکوم  شرکت  دار  -پست  اصفهان  اقامت: 
تاریخ   1345 شماره  رای  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  اصفهان  94/8/4حوزه 
94/8/4 شعبه 45 دادگاه عمومی اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه  محکوم است 
به : مخلوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 520/000 ریال و تاخیر 
تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 94/6/5 اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها در حق خواهان 
 ما به انضمام نیم عشر دولتی/شماره: 30115/ م الف شعبه 45 مجتمع شماره یک شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ : 94/10/26 شماره : 752/94ش 45 
مشخصات محکوم علیه :نام: سجاد نام خانوادگی :نوربخش محل اقامت مجهول المکان 
مشخصات محکوم علیه: نام: محمدنام خانوادگی : نادی نشانی محل اقامت: نجف آباد 
به  شمالی.محکوم   2 پالک  احسان  بست  بن  محبی  بلوارشهید  جنوبی  بهایی  شیخ  خیابان 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اصفهان  94/8/30حوزه  1540تاریخ  شماره  رای  موجب  به 
اصفهان محکوم علیه  محکوم است به : پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 150000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له و نیم عشردولت شماره: 30117/م الف شعبه 45 مجتمع شماره یک شهرستان 

اصفهان
اجرائیه

بایگانی  9309980351100878شماره  ونده:  پر شماره   9410420351100319 اجرائیه:  شماره 
 1 ردیف  لهم  محکوم  له/  محکوم  مشخصات   1394/10/06 تنظیم:  تاریخ   930990  : شعبه 
 ، اصفهان  شهرستان  نشانی:  رجبعلی   : پدر  نام  وه  پز قدیری   : خانوادگی  نام  :مرتضی  نام 
محکوم  علیه/  محکوم  مشخصات  زی  کشاور بانک  وی  وبر ر سپاهان  آالت  آهن  اشکاوند 
پدر: رمضانعلی نشانی:  نام  وجنی  بر نام خانوادگی: صابریان  نام: علیرضا  ردیف 1  علیهم 
نام  نام  له/ محکوم علیه  قانونی محکوم  قائم مقام  نماینده ی  المکان مشخصات  مجهول 
خانوادگی نام پدر نشانی: نوع رابطه محکوم له/محکوم لهم محکوم به بسمه تعالی بموجب 
مربوطه  دادنامه  شماره  9410090351101933و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در 
بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  9409970351100406محکوم 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 
جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  که  کاال  تورم  نرخ  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت 
زمان  لغایت  مورخ 93/11/12  یعنی  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  گردیده  اعالم  ایران  اسالمی 
اجرای کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت مدیر 
دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- سید مرتضی هاشمی 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
د را قادر به اجرای مفاد  کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال  وز کلیه اموال خو اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و  منقول و غیر منقول ، به طور مشر
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
دداری  د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو له باز داشت می شو
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 
د. ) ماده 21 قانون  شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د  وز ارائه شو نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط  آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره:  محکوم علیه خواهد بو

30127/ م الف
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350400849 شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9410100350412440 شماره پر
طرفیت  به  دادخواستی  آذری  مقدم  شاکی  خواهان/   1394/10/13 تنظیم:  تاریخ   940917
خوانده/ متهم اکبر سارنج به خواسته تخلیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی  دادگاه  شعبه 4  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
 9409980350400849 کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه  استان  کل  دادگستری 

به  است.  شده  تعیین   12:00 ساعت  و   1394/11/27 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73
د تا خوانده/ متهم پس از نشر  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  و در وقت مقر را دریافت  دادخواست و ضمائم 
اصفهان- شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف   30140/م 

 علی وهاب
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350400982شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9410100350411593شماره پر
منتظرین  معمار  مصطفی  و  شفیعی  شاکی  خواهان/   1394/09/25 تنظیم:  تاریخ   941057
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید رضا صادقیه و معصومه حسینی جبلی و رحمت 
طبابت  محمد  و  اصفهان  امالک  و  اسناد  ثبت  واداره  خشوری  و  عبدالغفور  و  زاده  امیر  اله 
دادخواست  تقدیم  و   د  و ور خواسته  به  آبادی  عاشق  صالح  صغری  و  خشوری  و  جعفر  و 
رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تقابل 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 
تعیین   11:00 ساعت  و   1395/01/18 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350400982ثبت 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به  شده است. به علت مجهول المکان بو
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز 
د تا خوانده/ متهم پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو از نشر آگهی و اطالع 
گردد. حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 
اصفهان- شهرستان  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  30139/م   شماره: 

 علی وهاب
آگهی ابالغ

بایگانی  9309980350401225شماره  ونده:  پر 9410100350412921شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  رگمهر  مجیدبز شاکی  خواهان/   1394/10/26 تنظیم:  تاریخ   931293 شعبه: 
ثالث  اعتراض  خواسته  به  وزی  افر امیر  و  تکی  قلعه  محمدی  علی  متهم  خوانده/  طرفیت  به 
ده که جهت رسیدگی  اصلی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 
تعیین   11:00 ساعت  و   1395/02/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980350401225ثبت 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به  شده است. به علت مجهول المکان بو
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز 
د تا خوانده/ متهم پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو از نشر آگهی و اطالع 
گردد. حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 
اصفهان-  شهرستان  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  30135/م   شماره: 

علی وهاب
آگهی ابالغ

ونده: 9409980350600541شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9410100350611897شماره پر
طرفیت  به  های  دادخواست  ابطحی  اسمعیل  1394/10/26خواهان  تنظیم:  940610تاریخ 
خواندگان بانک صادرات و بانک برهانی و علیرضا کالهدوزان به خواسته الزام به فک رهن 
ده که جهت رسیدگی  وجلب ثالث تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
 1395/01/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350600541و9409980350600763ثبت 
آقای بابک برهانی  دن خوانده  المکان بو و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول 
ونده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های  در هردو پر
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  آگهی می شو
ر فوق جهت   د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر اعالم نشانی کامل خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30152/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
ونده: 9409980350600662شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9410100350611934شماره پر

طرفیت  به  دادخواستی  نظر  محمد  زهرا  خانم  1394/10/27خواهان  تنظیم:  940743تاریخ 
باغی مورنانی به خواسته اعساراز پرداخت محکوم تقدیم دادگاه های  آقای مهدی  خوانده 
عمومی  دادگاه  شعبه 4  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
و به کالسه 9409980350600662ثبت  ارجاع  اتاق شماره 220  دادگستری کل استان طبقه 2 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/021/11 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده /متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  المکان بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  کثیراالنتشار آگهی می شو
ر  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر و ضمن اعالم نشانی کامل خو
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30153/م الف دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
دادنامه

شماره   1394/10/26 تنظیم:  تاریخ   9409970350601813 دادنامه  شماره 
کالسه9409980350600404  ونده  پر شعبه: 940452  بایگانی  ونده:9409980350600404شماره  پر
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره9409970350601813 
زند صفر  زند عزیزاله با وکالت آقای اسماعیل رفیعی وردنجاتی فر خواهان: آقای رشید پردل فر
علی به نشانی استان چهارمحال وبختیاری – شهرستان شهر کرد- شهرکرد- خ کاشانی نبش 
رجایی ط دوم دفتر وکالت سید نصر الدین حسینی ک.پ 8817983795 خواندگان: 1. آقای 
زند احمد به نشانی مجهول المکان 2. آقای امیر حسین جوهری به نشانی  مجتبی قنبری فر
و2. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه  در مجهول المکان خواسته ها:1. الزام به تنظیم سند خو
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص 
زند عزیزاله با وکالت آقای اسماعیل رفیعی وردنجانی بطرفیت آقایان  دعوی آقای رشید پردل فر
زند احمد بخواسته الزام به انتقال سند  زند کرمعلی 2- مجتبی قنبری فر 1- امیر حسین جوهری فر
و پارس به شماره 77-297 د81 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع  مالکیت اتومبیل پژ
ونوشت مبایعه نامه عادی مورخ 93/8/1 که به موجب آن خواهان اتومبیل  ونده ور محتویات پر
ده واو نیز مع الواسطه از خوانده ردیف دوم خریداری  را از خوانده ردیف اول خریداری نمو
ونوشت بیمه نامه که به نام خواهان صادر  د اصول مدارک اتومبیل در ید خواهان و ر کرده وجو
شده و با توجه به اینکه اتومبیل مذکور بنام خوانده ردیف دوم می باشد و خوانده ردیف اول 
قادر به انتقال سند مالکیت نمی باشد و دعوی متوجه وی نیست فلذا مستندا به بند 4ماده 
رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول صادر و  84و89قانون آیین دادرسی مدنی قرار
ونوشت مبایعه نامه  اعالم میگردد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به مراتب فوق و ر
وخته و تا کنون نسبت به انتقال سند  های مذکور وبه اینکه اتومبیل بنام وی می باشد و آنرا فر
ده وبا وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضرنشده و در  مالکیت اقدام ننمو
ده و مستندا به  ده فلذا دعوی خواهان وارد و ثابت بو قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننمو
ماده 220-219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام آقای مجتبی 
و پارس به شماره 77-297 د 81 در حق خواهان  پژ اتومبیل  انتقال سند مالکیت  به  قنبری 
صادر و اعالم می گردد و در خصوص دیگر خواسته خواهان و مطالبه خسارات دادرسی با 
د خسارت  و د رابطه قراردادی مستقیم بین طرفین و اینکه خوانده سبب ور توجه به عدم وجو
ده مستندا به ماده 515-520 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن آن صادر و اعالم می  نبو
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه  گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان  و پس از آن ظرف مدت بیست ر
: 30155 /م الف رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید  می باشد.شماره 

 مجید نبوی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 941268 خواهان پیمان بلوری با وکالت الهام کاظمی دادخواستی  در خصوص پر
ده است .وقت رسیدگی برای  مبنی بر:امطالبه به طرفیت غالمرضا یزدانی ارجنگی تقدیم نمو
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  94/12/8ساعت  مورخ  شنبه  وز  ر
در  مراتب  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  دن خوانده حسب  بو
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
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اصغر قلندری:
راه اندازی  و  تکمیل  برای  نرسیده  آن  وقت  آیا  گذشت.  سال  بیست 

پروژه ورزشگاه نفرین شده نقش جهان، چاره ای اندیشیده شود؟!
در طول 20 سال گذشته پیرامون بی توجهی مسئوالن، به حل مشکل 
پروژه استادیوم 75هزارنفری نقش جهان، انتقاداتی شد و بارها یادآور 
شدیم که بی توجهی به خواسته مردم  ورزش دوست اصفهان در ارتباط 
با حل مشکالت فراروی ورزشگاه نقش جهان، بی عدالتی و ظلمی است 
درحق ورزش دوستان نصف جهان و تیم های سوپرلیگی ذوب آهن و 
سپاهان اصفهان؛ اما از قرار معلوم نه وزیر ورزش و جوانان، نه آقای 
اساسی  حل  به  قادر  شهر  شورای  و  اصفهان  شهردار  نه  و  استاندار 
جهان  نقش  درگلوی  همچنان  استخوان  این  و  نبوده اند  مشکل  این 

ماندگارشده است.
پروژه مشکل  این  اعتباری  نه چندان دور، بحث ردیف  در روزگارانی 
اساسی آن بوده است که خوشبختانه با تالش وپیگیری های مستمر 
وقت،  کل  مدیر  و  استاندار  مجلس،  در  اصفهان  مردم  نمایندگان 
امر  این پروژه بزرگ دارای ردیف اعتباری شد و مسئوالن  سرانجام 
طرح های  اعتبارات  محل  از  الزم  بودجه  تخصیص  با  که  دادند  مژده 
اعتباردر  تامین  با  و  می شود  باز  جهان  نقش  پروژه  کور  گره  ملی، 
نقش  نفری  ورزشگاه 75هزار  راه اندازی  و  تکمیل  برای  وقت،  اسرع 
جهان، سالن 6 هزار نفری و استخرسه گانه بین المللی ورزشگاه بزرگ 

اصفهان اقدام خواهد شد.
درهمان زمان و در پی تشکیل جلسات متعدد و مذاکراتی که آقای 
معاون  سعیدلو  دکتر  با  اصفهان  وقت  استاندار  اصفهانی  ذاکر  دکتر 
رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی کشور صورت گرفت و بعد 
رییس جمهور  احمدی نژاد  دکتر  شخص  از  رسمی استاندار  ازتقاضای 
اصفهان،  بزرگ  ورزشگاه  نیمه تمام  پروژه  کار  ادامه  شد  مقرر  وقت، 
نفری و  نفری نقش جهان، سالن 6 هزار  استادیوم 75 هزار  به ویژه 
استخرسه گانه، از شرکت توسعه و تجهیز و نگاهداری سازمان تربیت 
با  و  یابد  انتقال  اصفهان  استانداری  به  و  شود  گرفته  کشور  بدنی 
بهره وری از اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل پروژه های یادشده 
اقدام شود )البته در صورت مصوب شدن در مجلس شورای اسالمی( 

که مورد موافقت قرار نگرفت؛ 
مهندس  همراه  به  که  بازدیدی  از  پس  سعیدلو،  دکتر  اینکه  ضمن 
در  اصفهان  مردم  نمایندگان  دکتر شهرزاد  و  کامران  دکتر  فوالدگر، 
مجلس، دکتر خدابخش، مدیر کل وقت تربیت بدنی استان و تنی چند 
از مسئوالن و مقامات محلی، ازسه پروژه  نیمه تمام نقش جهان، سالن 
6 هزار نفری و استخرسه گانه داشت، گفت: در دولت نهم و دهم توجه 
به  برای دستیابی  نیمه تمام ورزشی،  امرتکمیل پروژه های  به  ویژه ای 
سرانه استاندارد بین المللی می شود و اعتباراتی هم که در این زمینه 

هزینه خواهد شد، شایان توجه است!
جلسه  کشوردرهمان  بدنی  تربیت  سازمان  رییس  اینکه  جالب 
کارعملیاتی  وادامه  اجرایی  مدیریت  نزدیکی  درآینده  اظهارداشت: 
این سه پروژه ازتهران به اصفهان منتقل می شود وخوشبختانه بحث 
اعتبارات  مالی این ورزشگاه هم ازسوی مقامات استانی تامین خواهد 
شد تا کارهای معوقه به سرعت به انجام برسد؛ چرا که استان اصفهان 
بسیار  وفنی  مالی  ازظرفیت  کارخانه های عظیم صنعتی  بودن  دارا  با 
از  زیادی برخوردار است که مطمئنا حمایت و پشتیبانی شایسته ای 

این پروژه ها خواهند کرد.

دکتر سعیدلو در تکمیل سخنان خود برای نمونه از شهرداری اصفهان 
نام برد و افزود: دکتر سقاییان نژاد، شهرداراصفهان در راستای تکمیل 
این پروژه ها اعالم آمادگی کرده و قول داده است  درامر فضاسازی 
سبز و محوطه سازی ورزشگاه کمک کند؛ البته این سوال پیش می آید 
به  گذشته  سال  چندین  در  که  لزومی داشت  چه  بود،  چنین  اگر  که 

دنبال ردیف اعتبارات ملی باشیم؟!
 به هر حال این وعده خوبان هم عملی نشد وگره کور ورزشگاه نقش 
جهان همچنان بسته ماند!  آیا زمان آن نرسیده است  که مسئوالن 
عالقه های سیاسی را در ورزش اعمال نکنند وصادقانه و دلسوزانه به 

وعده هایی که می دهند وفا کنند؟  
 درکجای دنیا مردمی را سراغ دارید که این همه صبوری داشته باشند؟ 

بیش از 20 سال انتظار، کافی نیست؟
از  که  است  هایی  هزینه  هدردادن  به  پاسخگوی  کسی   چه  راستی 
جهان  نقش  ورزشگاه  مانده  نیمه تمام  ساخت وساز  صرف  بیت المال 
شده است؟ آیا این گونه برخوردهای غیرمنصفانه سزاوار و شایسته 
مردم ورزش دوست اصفهان است؟  برعکس اجحاف و بی عدالتی در 
نظیر نصف جهان، دومین  لقب هایی  به داشتن  که  حق شهری است 
پایتخت فرهنگ وتمدن جهان اسالم، پایتخت ورزش ایران و پایتخت 

فرهنگ وتمدن ایران اسالمی به خود می بالد  و افتخار می کند.
حضور  با  جلسه ای  در  اصفهان  استانداری  عمرانی  محترم  معاون 
تربیت  از مدیران، مقامات محلی، مدیر کل وقت   استاندار و جمعی 
جهان  نقش  ورزشگاه  در  که  خبرنگاران  از  جمعی  و  استان  بدنی 
تشکیل شده بود، با قاطعیت و اطمینان اعالم کرد: عالوه بر تکمیل 

سالن 6 هزارنفری و افتتاح آن درایام دهه فجر سال )1390( که بیش 
از 85 درصد از عملیات ساختمانی آن اجرایی شده است، با توجه به 
این  اول  فاز  می دهیم  قول  جهان،  نقش  ورزشگاه  فیزیکی  پیشرفت 

پروژه در سال 1391به بهره برداری برسد.
البته سالن 6 هزار نفری در ایام دهه فجرافتتاح شد، اما با گذشت   
باید اذعان کنیم، در ورزشگاه نقش جهان کاری  از چهار سال  بیش 
اساسی صورت نگرفت و به قول قدیمی ها آش همان آش و کاسه همان 

کاسه. 
صحبت پیرامون معضل ورزشگاه بزرگ اصفهان به ویژه پروژه نقش 
شده   داده  وعده های  از  یک  هیچ  متاسفانه  و  است  بسیار  جهان 

مسئوالن ورزش کشور عملی نشده است؛ 
ورزش  وزارت  پارلمانی  معاون  امیررضا خادم،  قرارآقای  و  قول  حتی 
و جوانان درمراسم تودیع و معارفه مدیران کل قبلی و فعلی ورزش 
و جوانان استان که درخانه وزنه برداری اصفهان تشکیل شده بود که 
با قاطعیت اظهارداشت: در پی مذاکرات آقای گودرزی وزیر ورزش و 
جوانان کشور با استاندار محترم اصفهان، قرار است تا یک ماه آینده 
با امضای تفاهم نامه، وزارت ورزش و جوانان و مجتمع فوالد مبارکه، 
فوالد  به  یقین  و  قطع  طور  به  جهان  نقش  پروژه  اجرایی  کار  ادامه 
میلیارد   30 تخصیص  با  قراراست  مبارکه  فوالد  یابد؛  انتقال  مبارکه 
به  اتمام برساند و در عوض  به  نیمه تمام نقش جهان را  تومان پروژه 

مدت 20 سال از آن ورزشگاه بهره برداری نماید؛ 
با گذشت نزدیک به 2سال این برنامه هم عملی نشده است تا بازی های 
برترهمچون سال های گذشته در ورزشگاه شهدای فوالد شهر  لیگ 

برگزارشود که گنجایش بیش از12 هزار نفر را ندارد. ضمن اینکه با 
وجود بازسازی وترمیم زمین چمن و صندلی های جایگاه تماشاگران از 
سوی مسئوالن باشگاه ذوب آهن، این ورزشگاه باز هم برای برگزاری 

مسابقات جام باشگاه های آسیا دراندازه نام پرآوازه اصفهان نیست.
 به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی، 
 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان امروز 
درخصوص آخرین وضعیت ورزشگاه نقش جهان اصفهان اظهار داشت: 
روز گذشته نشستی را با کمیسیون عمران مجلس برگزار کردیم که 
در این نشست  مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن 
داد؛  ارایه  نقش جهان  ورزشگاه  وضعیت  از  گزارشی  کشور،  ورزشی 
به زودی می توانند  این گزارش مردم اصفهان  بر اساس  خوشبختانه 
در این ورزشگاه حضور پیدا کنند و شاهد مسابقات تیم های محبوب 
و سازه ای  زیرساختی  افزود: بخش  باشند. وی  خود دراین ورزشگاه 
با کاشت چمن و  اتمام می رسد و  به  تا پایان سال جاری  نقش جهان 
این  انشاءاهلل  حرفه ای،  مسابقات  برگزاری  تجهیزات  کردن  اضافه 
تیم های  اصلی  ورزشگاه  آینده  سال  فوتبال  برتر  لیگ  در  ورزشگاه 

اصفهانی خواهد بود.
با  جوانان،  و  ورزش  وزارت  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  توسعه  معاون 
گفت:  پروژه  این  در  خصوصی  بخش  حضور  مثبت  تجربه  به  اشاره 
ارزشمندی  بسیار  پروژه، تجربه  این  مبارکه در  حضور شرکت فوالد 
بود و گزارشی از روند ساخت وساز و همچنین نحوه مشارکت بخش 
شد؛  ارایه  مجلس  عمران  کمیسیون  به  پروژه  این  در  خصوصی 
نمایندگان محترم قول هایی به ما دادند که از دیگر پروژه های ورزشی 
کشور نیز به همین شکل حمایت کنند و بستر را برای حضور فعال 

بخش خصوصی آماده سازند.
هاشمی با اشاره به هزینه های سنگین نگهداری از پروژه های نیمه  تمام، 
از ساخت و ساز  زیادی  نیمه  تمامی که سالیان  پروژه های  اضافه کرد: 
و  شده اند  فرسوده  کامال  زیرساختی  نظر  از  می گذرد،  آن ها  اولیه 
و  زیاد  بسیار  نیمه  تمام،  پروژه های  در  آسیب  و  فرسودگی  سرعت 
غیرقابل جبران است و هزینه نگهداری از یک پروژه به اتمام رسیده، 
مهندسی  نظر  از  که  چرا  است؛  نیمه  تمام  پروژه های  از  کمتر  بسیار 
پروژه ای که به پایان رسیده کمتر در معرض خطرهای مختلف فیزیکی 

است. 
از  نیمه  تمامی که  برای تکمیل پروژه های  بر همین اساس  افزود:  وی 
ساخت و ساز آن ها بیش از 15 سال می  گذرد، ما مجبوریم که تقریبا 
از اول شروع  را  از نظر زیرساخت هم کار  بازسازی کنیم و  را  پروژه 
کنیم و گاهی هزینه ایجاد یک پروژه جدید با همان مختصات کمتر از 

تکمیل آن است؛
 امیدواریم در سال های آینده هیچ پروژه ای سرنوشتی به این شکل 
پیدا نکند و پروژه ها در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسند. 
گرفت  صورت  اصفهان  جهان  نقش  ورزشگاه  در  متاسفانه  که  کاری 
بزرگ  پروژه  این  مختلف  بخش های  در  ویرانی هایی  شاهد  امروز  تا 
باشیم که با وجود بیش از 20 سال و صرف هزینه های گزاف چند صد 

میلیاردی، همچنان نیمه تمام مانده است. 
انسانی  منابع  توسعه  هاشمی معاون  مناف  سید  سخنان  امیدواریم 
وپشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تحقق یابد وآرزوی 20ساله مردم 
کشورمان  ورزش  مسئوالن  قول  و  برآورده  ورزش  ودوستدار  فهیم 

عملی شود. 

اتوبوس  دستگاه   170 اصفهان،  شهر  در  دیروز  صبح 
بود، وارد چرخه حمل و  نیز  تولیدات داخلی  از  جدید که 
شهردار  حضور  با  اتوبوس ها  این  شد.  اصفهان  شهر  نقل 
رییس  اصفهان،  شهرداری  نقل  و  حمل  معاون  اصفهان، 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه و رییس و اعضای 
دستگاه   170 افتتاح  شد.  رونمایی  اصفهان  شهر  شورای 
اتوبوس شهری یورو 3، با مبلغ حدود 650 میلیارد ریال، 
اعالم  صوتی  سیستم  دستگاه   200 بهره برداری  و  نصب 
نصب  ریال،  میلیارد  یک  مبلغ  با  اتوبوس  داخل  ایستگاه 
سیستم جدید یکپارچه مدیریت مکانیزه ناوگان و سیستم 
جامع دریافت کرایه بر روی 100 دستگاه اتوبوس به مبلغ 4 
میلیارد و 500 میلیون ریال و بازسازی و بازگشت به چرخه 
حمل و نقل 50 دستگاه اتوبوس دیزل و گازسوز به مبلغ 5 
مراسم  این  در  دیروز  فعالیت های  جمله  از  ریال،  میلیارد 
پیامکی  سامانه  از  بهره برداری  و  ایجاد  آن،  بر  عالوه  بود. 
ارتباطات مردمی و ارزیابی عملکرد خطوط و ناوبران شرکت 
اتوبوسرانی به مبلغ 300 میلیون ریال، ایجاد سامانه تلفن 
مبلغ  با  مسیریابی  و  اتوبوس رانی  خطوط  اطالعات  همراه 
سیستم  پساب  تصفیه خانه  ایجاد  ریال،  میلیون   300
مبلغ  با  اصفهان  اتوبوس رانی  اتوبوس های  شست وشوی 
خصوصی  بخش  توقفگاه  اولین  افتتاح  و  ریال  میلیارد   8
)توقفگاه شهیدان عقیلی( در روز سه شنبه  شرکت واحد 

انجام شد. 
«« تکمیل خط یک متروی اصفهان تا خردادماه سال 96

اتوبوس  دستگاه   170 افتتاح  مراسم  در  اصفهان  شهردار 
اصفهان  مترو  یک  خط  گفت:  اصفهان  شهر  در   3 یورو 
خردادماه سال 96 به صورت کامل به بهره برداری می رسد.
دستگاه   170 از  بهره برداری  مراسم  در  جمالی نژاد  مهدی 
بیماری  دچار  شهرها  متاسفانه  اظهارکرد:  شهری  اتوبوس 
سهمگین سندروم کالن شهری شده اند و این بیماری روز 

به روز شهرها را نحیف تر می کند.
وی افزود: آلودگی خاک، آب، ترافیک، مهاجرت،آشفتگی 
قرار  تاثیر  تحت  را  کالن شهرها  بدنه  منظرشهری،  و  فضا 
داده است. شهردار اصفهان با بیان اینکه این بیماری نیاز 
انجام  تاکنون  که  اقداماتی  کرد:  تصریح  دارد،  درمان  به 
شده، مسکن و مقطعی بوده و تالش های پایه ای برای حل 
زیربنایی مشکالت انجام نشده است. جمالی نژاد تاکیدکرد: 
و  نحیف  پیکر  از  دردی  برنامه ریزان شهری  زحمات  حتی 
خسته شهرها دوا نکرده است. وی ادامه داد: کالن شهرها 
نیازمند  آن ها  معضالت  و  مشکالت  حل  و  هستند  معلول 
عزم جدی همگان است. شهردار اصفهان اظهارکرد: وظیفه 
محیطی  زیست  مباحث  به  پرداختن  شهرداری  اصلی 
نیست؛ اما این نهاد به طور جدی به این موضوع وارد شده 

است.
همین  در   1400 اصفهان  برنامه  اینکه  بیان  با  جمالی نژاد 
راستا تنظیم شده است، ادامه داد: برنامه های قبلی 5 ساله 
داشته  محیطی  زیست  مباحث  به  نیم نگاهی  نیز،  اصفهان 
این  در  اصفهان  شهرداری  که  سال هاست  واقع  در  است؛ 

راستا فعالیت می کند.
وی اضافه کرد: اجرای طرح های محرک توسعه برای نوسازی 
محیطی،  آالینده های  کاهش  فرسوده،  بافت  بهسازی  و 
به ویژه مدیریت پسماند، تقویت مراکز محله ها و فراهم 

کیفیت   و  جذابیت  افزایش  منظوره،  چند  فضاهای  کردن 
سیستم های حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضای سفر با 
تمرکز بر کاهش آالینده ها و توسعه درون زا از راهبردهای 

برنامه اصفهان 1400 هستند.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اکنون اقدامات بسیاری 
در این زمینه در حال اجراست، گفت: ایجاد خطوط توسعه 
جایگزین  ترافیک،  هوشمندسازی  طرح  اجرای  بی.آر.تی، 
عمر  کاهش  سال،   4 مدت  طی  جدید  اتوبوس های  نمودن 
ناوگان اتوبوسرانی و سرعت بخشیدن به پروژه های ریلی، 
مدیریت  سوی  از  جدیت  با  که  است  اقداماتی  جمله  از 
بیان  با  جمالی نژاد  اجراست.  و  پیگیری  حال  در  شهری 
اینکه فاز اول خط یک مترو پس از 53 سال تکمیل شد، 
شده  آغاز   42 سال  در  اصفهان،  در  مترو  مطالعات  افزود: 
به  اول خط یک آن  فاز  از 53 سال  و در سال جاری پس 
بهره برداری رسید. وی تصریح کرد: فاز دوم خط یک مترو 
تا خردادماه سال 96  نیمه اول سال آینده و فاز سوم آن 

تکمیل می شود.
لودگی هواست کاهش آ کمربند سبز برای  ««اصفهان نیازمند ۲ 

 2 اصفهان  اگر  گفت:  اصفهان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
زیادی  حد  تا  آلودگی  مشکل  باشد،  داشته  سبز  کمربند 

برطرف خواهد شد.
بهره برداری  آیین  در  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  آیت اهلل 
اتوبوس رانی  واحد  اتوبوس شهری شرکت  170 دستگاه  از 
)ع(  عسکری  حسن  امام  از  حدیثی  به  اشاره  با  اصفهان، 
امام حسن عسکری )ع( می فرمایند: »برای  اظهار داشت: 
آنکه مؤدب به آداب انسانی شوید، کافی است تا از کاری 

که دوست نداری دیگران انجام دهند، دوری کنی«
این  به  اگر  داد:  ادامه  اصفهان  استان  ولی فقیه در  نماینده 
حل  مشکالتمان  و  مسایل  از  بسیاری  کنیم  توجه  نکته 

می شود.
شهرداری  زحمات  از  قدردانی  ضمن  اصفهان  امام جمعه 

اصفهان بیان داشت: بدون شک اضافه شدن 170 دستگاه 
در  عمومی شهر  نقل  و  حمل  سیستم  به  جدید  اتوبوس 
این  از  خارج  اما  است؛  تاثیرگذار  هوا  آلودگی  کاهش 
موضوع، زیبایی، نظافت و نو بودن اتوبوس های شهری نیز 

در جای خود مهم است و باید سایر اتوبوس های شهری نیز 
که از ظاهر نامناسبی برخوردار هستند، سامان دهی شوند؛ 

چرا که این وضعیت شایسته شهر زیبای اصفهان نیست.
کاهش  زمینه  در  نهادها  همه  مشارکت  بر  تاکید  با  وی 
آلودگی هوا خاطرنشان کرد: درست است که متولی اصلی 
این امر، سازمان محیط زیست است، اما مبنای این سازمان 
تخریب  از  جلوگیری  آن،  کار  بیشتر  که  چرا  است؛  غلط 
سالم  زیست  محیط  ایجاد  زمینه  در  خود  و  داشته هاست 
کاری انجام نمی دهد؛ چرا که بودجه ای برای این امر ندارد 

و این اشتباه است.
شهرداری،  برنامه ریزی  لزوم  بر  تاکید  با  طباطبایی نژاد 

شهر  اطراف  در  درخت کاری  جهت   ... و  محیط زیست 
اصفهان خاطر نشان کرد: اگر اصفهان 2 کمربند سبز داشته 

باشد، مشکل آلودگی تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه نمی توان 
راهکارهایی  با  داشت:  اظهار  کرد،  عوض  را  مردم  تفکر 
حل  آلودگی  مشکل  دوچرخه سواری  ترویج  همچون 
بلکه  کرد؛  عوض  را  مردم  تفکر  نمی توان  چون  نمی شود؛ 
خارج  رده  از  همچون  دیگر،  راهکارهایی  دنبال  به  باید 

کردن اتومبیل های فرسوده رفت.
از اصلی ترین راهکارها  ادامه داد: یکی  امام جمعه اصفهان 
در زمینه کاهش آلودگی هوا، درخت کاری است و باید همه 

نهادها و مردم به این نکته توجه کنند.
زمینه  در  )ص(  اکرم  پیامبر  از  حدیثی  به  اشاره  با  وی 
می فرمایند:  )ص(  اکرم  پیامبر  داشت:  بیان  درخت کاری 
»اگر نهالی در دست دارید و نفخ صور دمیده شد و فرصت 
در  پیامبر  فرمایش  این  بکارید«؛  را  نهال  حتما  داشتید، 

حقیقت بر اهمیت مسئله درخت کاری داللت دارد.
««مشکل اصلی در زمینه محیط زیست مربوط به فرهنگ است

همه  علی رغم  گفت:  اصفهان  اسالمی شهر  شورای  رییس 
گرایش ها در زمینه محیط زیست، مشکل اصلی باز مربوط 
به فرهنگ است؛ چرا که اگر به درستی به فرهنگ اسالمی 
 بر اساس آیات و روایات بپردازیم، قطعا در هیچ زمینه ای 

مشکلی نخواهیم داشت.
اتوبوس  دستگاه   170 از  بهره برداری  آیین  در  امینی  رضا 
داشت:  اظهار  اصفهان  اتوبوس رانی  واحد  شرکت  شهری 
همه آسیب ها را که بررسی کنیم در نهایت به یک نقطه ای 
که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست، می رسیم و آن 

نیاز به تغییر سبک زندگی است.
همه  در  داد:  ادامه  اصفهان  اسالمی شهر  شورای  رییس 
متوجه  دهیم،  انجام  پژوهش  جدی  به صورت  اگر  زمینه ها 
خواهیم شد که باید سبک زندگی خود را تغییر دهیم؛ در 

غیر این صورت، بهره برداری از این 170 دستگاه اتوبوس 
تسکین دهنده های  دیگر  اقدامات  از  بسیاری  مانند  نیز 
مقطعی خواهند بود. وی با بیان اینکه ساالنه 3 میلیون نفر 
بر اثر آلودگی هوا در دنیا جان خود را از دست می دهند، 
هوا  آلودگی  تولیدکننده  بزرگ ترین  کرد:  خاطرنشان 
سیستم حمل و نقل موتوری است و نزدیک به 70 درصد از 

آلودگی کالن شهرها را تشکیل می دهند.
شهروندان  مسلم  حقوق  از  یکی  اینکه  بیان  با  امینی 
در  اقداماتی  کرد:  تصریح  است،  پاک  هوای  از  بهره مندی 
این زمینه طی سال های گذشته صورت گرفته که ما نیز در 

شورای چهارم این اقدامات را پیگیری کردیم.
افزود: علی رغم همه  رییس شورای اسالمی  شهر اصفهان 
گرایش ها در زمینه محیط زیست، مشکل اصلی باز مربوط 
به فرهنگ است؛ چرا که اگر به درستی به فرهنگ اسالمی  
بر اساس آیات و روایات بپردازیم، قطعا در هیچ زمینه ای 
سبک  که  است  این  مشکل  داشت؛  نخواهیم  مشکلی 
اشرافی گری  و  رفاه طلبی  مادی گرایی،  سمت  به  زندگی ها 
در گذشته  اصفهان  اینکه شهر  بیان  با  امینی  است.  رفته 
جهت  به  داشت:  اظهار  است،  بوده  دوچرخه سواران  شهر 
این  در  دوچرخه  با  تردد  امکان  اصفهان،  شهر  جغرافیای 
شهر نسبت به سایر شهرها به خصوص تهران بیشتر است؛  
حرکات  دوچرخه،  خریداری  با  زمینه  این  در  اقداماتی 
انجام  وسیله  این  از  استفاده  به  مردم  تشویق  و  نمادین 

خواهد شد.
««رضایت 90 درصدی مردم از اتوبوس های بی آر تی

ترافیک شهرداری اصفهان در آیین  نقل و  و  معاون حمل 
به  اشاره  با  اصفهان،  شهری  اتوبوس   170 از  بهره برداری 
نفر   1.2 اصفهان  شهر  در  خودرو  از  استفاده  سرانه  اینکه 
از خودروهایی که در شهر  است، گفت:  حدود 80 درصد 
با  صلواتی  علیرضا  هستند.  تک سرنشین  می کنند،  تردد 
به  عمومی گفت:  نقل  و  حمل  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره 
دنبال این هستیم تا با توسعه حمل و نقل عمومی، به سمت 
استفاده از مترو، اتوبوس و پیاده رو برویم که این هدف با 
بخش  این  در  شهری  مدیریت  مجموعه  که  زیادی  همت 
دارند و حمایت اعضای شورای شهر محقق خواهد بود. وی 
افزود: هر چه خودرو در کالن شهرها حرکت کند، به تبع آن 
آلودگی نیز در شهرها بیشتر خواهد شد. صلواتی تصریح 
توسعه  و  غیرموتوری  نقل  و  حمل  توسعه  ما،  الگوی  کرد: 
حمل و نقل همه جانبه است. معاون حمل و نقل و ترافیک 
به اوضاع حمل و نقل شهری  با اشاره  شهرداری اصفهان، 
در شهر اصفهان گفت: در حال حاضر،100 دستگاه اتوبوس 
ویژه بی آر تی در اصفهان در حال حرکت است؛ همچنین 
در مسیر خط یک بی آر تی، حدود 21 کیلومتر را پوشش 
اصفهانی  شهروندان  درصدی   90 رضایت مندی  و  می دهد 
 1000 اکنون  افزود:   به خود جلب کرده است.  صلواتی  را 
دستگاه اتوبوس معمولی در خطوط مختلف شهری اصفهان 
انجام  را  نقل خود  و  در مسیرهای مختلفی خدمات حمل 
نیز  تاکسی  دستگاه   10500 حدود  آن  بر  عالوه  می دهند. 
امروز که در  به فعالیت هستند.  در شهر اصفهان مشغول 
خدمت شما هستم، 170 دستگاه اتوبوس یورو 4 و یورو 3 
در مسیر ناوگان حمل و نقل شهر اصفهان وارد شده و به 

بهره برداری می رسد. 

با گذشت 20 سال، هنوز طلسم ورزشگاه اصفهان شکسته نشده است 

حسرت 20ساله ورزشگاه نقش جهان را پایانی نیست؟

همزمان با روز هوای پاک 

170 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل اصفهان پیوست 
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زیبایی های پل اهلل وردی  خان 
اصفهان در شب

پلی  خان  اهلل وردی  پل  یا  سی وسه پل 
و ۱۴  متر طول  با ۳۳ دهانه، ۲۹۵  است 
خان  اهلل وردی  دست  به  که  عرض  متر 
و  اصفهان  شهر  در  زاینده رود  روی  بر 
صفوی  عباس  شاه  حکومت  با  همزمان 
مراسم  برگزاری  محل  و  شده  ساخته 
مراسم  همچنین  و  آب پاشان  جشن 

است.  بوده  صفویه  دوره  در  اصفهان،  ارامنه  خاج شویان 
بنای سی و سه پل در سال ۱۰۰۸ هجری قمری و در  اندیشه 
دوازدهمین سال سلطنت شاه عباس یکم به وجود آمد و در 
سال ۱۰۱۱ هجری قمری، اهلل وردی خان سردار مشهور او مامور 

اتمام ساختمان پل شد.
پرسی سایکس، سی وسه پل را یکی از پل های درجه اول جهان 
دن  و  آفرین  شگفت  و  معماری  شاهکار  را  آن  شاردن  خواند؛ 
گارسیا آن را از بهترین آثار معماری ایران خواند. به قول لرد کرزن 
که روی هم رفته  »انسان، هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه 
می توان آن را باشکوه ترین پل دنیا نامید، ناچار از مسافرت به 
گارسیا در این باره می نویسد: »این پل نیز، از  ایران باشد«. دن 
بناهای اهلل وردی خان است و با اینکه دشمنان و حاسدانش 
انکار  با پول ساخته شده است، نمی توانند  بنا  این  می گویند 
کنند که بانی شخص اوست. اما باور عموم مردم که حقیقت نیز 
که اهلل وردی خان پل را به خرج خود  همان است، این است 

ساخته است.«
منبع: صاحب نیوز

گردشگری با توسعه ورزش های  رونق 
زمستانی

چهارمحال  در  زمستانی  ورزش های 
صنعت  رونق  محرک  بختیاری،  و 

گردشگری در این فصل شده است.
چهارمحال  اسکی  هیئت  رییس 
سه  استان  این  در  گفت:  وبختیاری 
چلگرد،  نام های  به  اسکی  پیست 
در  شبان  شیخ  آموزشی  پیست  و  بارد 
وجود  بن  و  کوهرنگ  شهرستان های 

گردشگر و عالقه مند  که ماهیانه پذیرای بیش از ده هزار  دارد 
ورزش های زمستانی است.

این  اسکی  میدان های  بین  در  افزود:  فرامرزی  قاسم  علی 
باالبر  دستگاه  سه  بودن  دارا  با  چلگرد  اسکی  پیست  استان، 
بانوان،از رونق بیشتری  آقایان و  ارتفاعات ویژه  اختصاصی به 

برخوردارست.
پنج  وجود  گفت:  وبختیاری  چهارمحال  اسکی  هیئت  رییس 
هتل و مهمانسرای خصوصی و دولتی، سالن های غذاخوری و 
ده ها فروشگاه در نزدیکی این پیست، زمینه مناسبی را برای 
اسکان واستفاده اسکی بازان حرفه ای داخلی و خارجی فراهم 
کرده است. وی گفت: بخش خصوصی، مجوز احداث باالبری را 
کرده است  کسب  به طول 3هزار متری بر ارتفاعات دیگر زردکوه 
کوهستان،  اسکی  ورزش های  امکان  برداری  بهره  از  پس  که 
را  تابستان  در  اسکی روی چمن  و  زمستان  در  اسکی وحشی 
)بارده  دیگر  اسکی  پیست  دو  گفت:  فرامرزی  می کند.  فراهم 
و شیخ شبان( هم به علت نزدیکی به شهرکرد مرکز استان، با 
کمبود امکانات  استقبال بیشترخانواده ها مواجه است؛ البته 
پیست هاست.  این  در  موجود  مشکالت  از  اقامتی  و  رفاهی 
برخی  تایید  با  نیز  شهرکرد  شهرستان  اسکی  هیئت  رییس 
گفت:جاده  شبان  شیخ  و  بارده  پیست های  در  کمبودها  از 
برف روبی  موقع  به  معموال  نیز  پیست  دو  این  به  دسترسی 

گردشگران رادر پی داشته است.  نمی شود؛ این امر  نارضایتی 
که ناخرسندی اسکی بازان  آقای تجاره افزود: اما مهم ترین نیاز 
مخصوص  خودروهای  نبود  است،  داشته  پی  در  را  حرفه ای 

کوبیدن برف )پیسکوب( در این دو پیست است.
پذیرای  اسکی،  ورزش  بر  عالوه  بختیاری،  و  چهارمحال 
رودخانه های  در  قایقرانی  ورزش های  به  عالقه مندان 
طناب های  با  مرتفع  مناطق  از  سقوط  و  )رفتینگ(  خروشان 
مخصوص)جامپینگ ( نیز هست. درحالی که چلگرد با سرمای 
5 تا 15 درجه و بارش های برف، زمینه مناسبی را برای اسکی 
میزبان  سال  فصول  تمام  در  دوپالن  گرمسیری  منطقه  دارد. 
زاینده رود،  رودخانه های  همچنین  است؛  جامپینگ  ورزش 
خروشان،  آب های  در  قایقرانی  ورزش  برای  خرسان،  و  کارون 

ویژگی های طبیعی منحصربه فردی دارند.

خاتم
گونه  های ز  یبا و هنرمندانه صنا  یع دستی در اصفهان    یك  ی از 
هنر  واقع  در  کم نظیر  و  بی بد  یل  هنر  ا  ین  است.  ساز  ی  خاتم 
با  موزاییك  به  شبیه  صورتی  به  چوبی  اشیای  سطح   آرا  یش 
مثلث  ها  ی کوچك است. ا  ین مثلث  ها هرچه ظر  یف تر و طرح  ها 

خاتم  باشند،  منظم تر  هرچه  اشکال  و 
مرغوب تر خواهد بود.   یکی د  یگر از دال  یل 
باال  خاتم  بودن  ارزشمند  و  مرغوبیت 
مواد  ی  است.  اولیه  مواد  کیفیت  بودن 
محصوالت  تهیه  برا  ی  خاتم سازان  که 
بسیار  می کنند،  استفاده  آن ها  از  خود 
از:  عبارتند  مواد  ا  ین  هستند.  متنوع 
گون مانند چوب فوفل،   گونا چوب ها  ی 
استخوان ها  ی  عناب،  و  نارنج  آبنوس،  

عاج،  همچنین  و  اسب  گاو،  شتر،  استخوان  مانند  مختلف 
صدف و مفتول  های مسی و برنجی و در برخی موارد طال و نقره 
برا  ی ساختن خاتم،  مواد اولیه را به صورت منشورهای به ابعاد 
کرده و با پهلو  ی هم چیدن  حدود  ۱ تا ۲ میلیمتر رنگ آمیزی 

آن ها طرح  ها  ی مختلف خاتم را به وجود می آورند.
شهره  هنر  ا  ین  در  نیز  شیراز  خاتم سازان  براصفهان  عالوه   
و  اصفهان  هنرمندان  وسیله  به  که  خاتم   هایی  و  هستند 
فرآورده  ها  ا  ین  دارد.  بسیاری  خر  یداران  می شود،  تهیه  شیراز 
اخیر  سال  ها  ی  در  هستند.  مختلف  و  متنوع  ظروف  شامل 
که  هنرمندان خاتم ساز، با تشکیل شرکت تعاونی خاتم سازان 
انسجام  می کند  فعالیت  ا  یران  دستی  صنا  یع  سازمان  ز  یرنظر 
گردشگران مخصوصا  بهتر  ی   یافته و تولیدات   مرغوب تر  ی را به 

کنند. خارجیان عرضه می 

از  بیدگل  و  آران  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
برپایی سیر نمایشگاهی حجاب در آستانه رحلت 
خبر  بیدگل  و  آران  در  معصومه)س(  حضرت 
جمع  در  مردان  سمیع اهلل  حجت االسالم  داد. 
کرد: در آستانه رحلت حضرت  خبرنگاران اظهار 
با  حجاب  نمایشگاهی  سیر  )س(،  معصومه 
با  نمایشگاهی،  پوستر   40 مجموعه  از  استفاده 
و  آران  در  حجاب  فرهنگ  ترویج  به  نو  نگاهی 

بیدگل برپا شده است.
رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل یادآور 

شد: برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب فعالیتی 
مسئله  و  فرهنگی  جنبه  بر  کید  تا با  که  است 
اسالمی  تبلیغات  اداره  همت  به  آن،  مذهبی 
حجاب،  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  هدف  با  و 
دایر  وابسته  تشکل های  به ویژه  جوانان  بین 
روشی  و  سیره  به  اشاره  با  مردان  است.  شده 
فاطمه  حضرت  به ویژه  )ع(،  بیت  اهل  که 
حضرت  و  )س(  کبری  زینب  حضرت  زهرا)س(، 
داشتند،  عفاف  درخصوص  معصومه)س( 
خاطرنشان کرد: مردان و زنان جامعه ما نیز ،باید 

الگوی خود  را  )ع(  و طهارت  بیت عصمت  اهل 
قرار دهند تا به سعادت دنیوی و اخروی برسند.

گران بهایی  دّر  مانند  حجاب  کرد:  تصریح  وی 

زن  یک  کوشید؛  آن  حفظ  در  باید  که  است 
محجبه هیچ وقت به سراغ معضالت و آسیب ها 
نمی رود و اجازه نمی دهد تا مشکالت و معضالت 
اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس  شود.  چیره  او  بر 
و  عفاف  موضوع  کرد:  عنوان  بیدگل  و  آران 
رهبری  معظم  مقام  دغدغه های  از  حجاب، 
مانند  مختلف  عناوین  با  ایشان  همواره  بوده؛ 
تهاجم و شبیخون فرهنگی و جنگ نرم، به این 
موضوع هشدار داده و به ویژه قشر جوان را از این 

کرده است. گاه  اتفاق نامیمون آ

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل خبر داد

برپایی سیر نمایشگاهی حجاب در آران و بیدگل

معارف و رگدشگری 

کرد: کید  کل میراث فرهنگی استان تا مدیر 

زندگنامه پیشکسوتان صنایع دستی  
مستندسازی می شود

کل میراث فرهنگی استان، از مستندسازی زندگینامه  مدیر 
به  اصفهان  استان  دستی  صنایع  پیشکسوت  هنرمندان 

کل میراث فرهنگی خبر داد. تولید اداره 
عمو می اداره  روابط  از  نقل  به  و  وطن  کیمیای  گزارش  به 
در  الهیاری  فریدون  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  کل 
راستای تکریم هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی 
با  امامی  زینت السادات  استاد  منزل  در  حضور  با  استان، 

کرد. ایشان دیدار 
که با حضور سرپرست معاونت صنایع دستی  در این دیدار 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  مدیران  از  چند  تنی  و 
کل میراث فرهنگی استان ضمن قدردانی  همراه بود، مدیر 
اما می عنوان  خانم  سال   60 از  بیش  هنری  خدمات  از 
از  جدای  دستی  صنایع  پیشکسوت  هنرمندان  کرد: 
کهن  هنرشان، خود به عنوان میراث معنوی این سرزمین 

 به شمار  می روند.
هنرمند  این  شاخص  مقام  به  نهادن  ج  ار ضمن  وی 
هنرمندان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  صنایع دستی 
کل  اداره  هستند،  تجربه  و  هنر  از  ارزشمند  گنجینه ای 
بر  کارشناس،  تیم  یک  تشکیل  با  استان  فرهنگی  میراث 
آنان  ارزشمند  تجارب  و  هنرمندان  این  زندگی  تا  است  آن 

کند. را مستند 
اما می  از  زینت السادات  استاد  خانم  است  ذکر  شایان 
زمینه  در  دستی  صنایع  ح  مطر و  پیشکسوت  هنرمندان 

نگارگری، تذهیب و سوخت چرم به شمار  می روند.
در  که  است  سال   60 از  بیش  سن،  سال   81 با  ایشان 
آثار  ارزشمندی  می باشد.  آثار  دارای  شده  ذکر  رشته های 
اقصی  در  متعدد  نمایشگاه های  در  کنون  تا  ایشان  هنری 

نقاط جهان به نمایش در آمده است.

فهرج، قدیمی ترین مسجد ایران
 

در ورودی مسجد در سمت جنوب غربی عمارت قرار دارد 
که یکی باز و دیگری مسدود است، در  و دو در ورودی دیگر 

گرفته اند. سمت شرقی مسجد قرار 
ج،  فهر روستای  مرکزی  بخش  در  و  یزد  شهرستان  در 
خودش  به  را  توریستی  هر  نگاه  که  شده  واقع  مسجدی 
خاطرات  که  است  کاهگلی  بنایی  اینجا  جلب  می کند. 

تاریخی بسیاری را در دل خود دارد.
کهن« معروف  ج« که به »مسجد  قدمت »مسجد جامع فهر
آن  معماری  و  قمری  می رسد  هجری  اول  قرن  به  است، 
این مسجد در دوره ساسانیان ساخته  که  نشان  می دهد 
با عنوان قدیمی ترین  که  بنا سال هاست  این  شده است. 

مسجد ایران معروف است.
کویر و  ج از توابع مهریز استان یزد، در دل   در روستای فهر
کاهگلی در زیر نور  کنار راه اصلی یزد - بافق، مناره های  در 
خورشید، در همان نگاه اول نظر هر توریستی را به خودش 
مسجد  یک  به  که  می گیریم  را  مناره ها  رد  جلب  می کند. 
این  بو می های  که در میان  بنایی مربعی شکل   می رسیم؛ 

منطقه به »حسینیه« نیز معروف است.
در ورودی مسجد در سمت جنوب غربی عمارت قرار دارد 
که یکی باز و دیگری مسدود است، در  و دو در ورودی دیگر 

گرفته اند. سمت شرقی مسجد قرار 
شبستان مسجد و هر دو سمت شرقی - غربی آن در امتداد 
پوشیده  گهواره ای  طاق های  وسیله  به  و  دارد  قرار  رواق 
به   1349 ماه  آذر  در  ایران،  مسجد  قدیمی ترین  شده اند. 

شماره 906 به عنوان اثر ملی ایران به ثبت رسیده است.
یک  دور  به  رواقی  و  شبستان  یک  از  مسجد  کلی  فضای 
حیاط مرکزی، تشکیل شده است. این شبستان دو دهانه 
شبستان،  دهانه  هر  پهن  می کنند؛  فرش  آن  در  که  دارد 
یک قوس نیزه دار دارد؛ عرض دهانه های میانی شبستان، 
تاری  مسجد  میانی  دهانه های  عرض  به  زیادی  شباهت 
کمی پهن تر از دو دهانه مجاورش است. این  دامغان دارد و 
قبله، نشان دهنده محراب  بزرگی دهانه میانی، در سمت 

است.
ارتفاع شبستان به عنوان مهم ترین بخش مسجد، از سایر 
کامال مربع  بخش های آن بیشتر است. حیاط این مسجد 
نیست و بخش شمالی اندکی از بخش جنوبی پهن تر است.
وجود  مسجد  شبستان  در  شکلی  مستطیلی  ستون های 
گوشه آن ها، ستونک های تزیینی دارد؛ جزییات  که هر  دارد 
شبیه  را  مسجد  این  پژوهشگران  شده  باعث  ستون ها 
»مسجد  و  »احمدابن طولون«  مسجد  چون  مساجدی 
البته  بدانند؛  حکیم« که هر دو در قاهره ساخته شده اند، 
جالب است بدانید نمونه دیگری از این ستون ها در مسجد 
کوشک در فردوس خراسان نیز پیدا  جامع میبد و مسجد 

شده است.
معماری  و  ساختار  به  توجه  با  معموال  مساجد  قدمت 
قدیمی ترین  محراب  سراغ  تعیین  می شود.  محرابشان 
دهانه  انتهای  در  گچی  محرابی  ایران  می روم؛  مسجد 
عرضش  که  دارد  قرار  قبله  دیوار  روی  بر  شبستان  میانی 
سانتیمتر  24 و  متر   3 ارتفاعش  و  سانتیمتر   32 و  متر   2 

 است.
کوچکی، در سمت غربی محراب  گچی  کمی جلوتر محراب 

اصلی دیده  می شود.
که دیدنش نفس هر محققی را در  از دیگر جلوه های عمارت 
که در  سینه حبس می کند، پنجره ای مستطیل شکل است 
درون یک قاب تزیینی چند پره در مقابل محراب و در زیر 

طاقبه چشم می خورد.
در  محققان  را  قاب  همین  شبیه  که  اینجاست  جالب   

کرده اند. بقایای مسجد بزرگ المتوکل در سامرا ثبت 
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تنها  کاشان،  در  فقیه  ولی  نماینده 
خداشناسی،  را  انسانیت  نجات  راه 
توحید  محور  بر  عمل  و  معرفت شناسی 
گفت: تا بشر آدم نشود، درگیری،  دانست و 
و  اتمی  بمب  هوایی،  و  زمینی  تهاجمات 
بمب های هیدروژنی و ظلم و جنایات نیز 

خواهد بود.
نماینده  نمازی،  عبدالنبی  آیت اهلل 
کاشان در دویست و هفتمین  ولی فقیه در 
حضرت  مسجد  در  قرآن  تفسیر  جلسه 
قائم)عج( و در ادامه تفسیر و ترجمه آیات 
مبارکه  سوره   47 و   46  ،45 آیات  و  قبل 
سوره آیات  ادامه  در  گفت:  عمران،   آل 
که مربوط به ماجرای حضرت   آل عمران 
است،  عیسی  حضرت  فرزندش  و  زکریا 
قسمت های  در  را  انبیا  ماجرای  خداوند 
بیان  اجمال  با  یا  تفسیر  به  قرآن  مختلف 

کرده است.
داستان  تکرار  و  فلسفه  به  اشاره  با  وی   
داستان  و  بنی اسراییل  فرعون،  موسی، 
حضرت  ماجرای  و  الهی  انبیای  سایر 
بیشترین  خداوند  گفت:  قرآن  در  مریم 
را به ماجرای حضرت موسی  قصص قرآن 
کفر و شرک  با  و مقابله  که مظهر مقاومت 
حضرت  از  بعد  و  داده  اختصاص  است 
مریم  حضرت  و  ابراهیم  حضرت  موسی، 
بیشترین قصص قرآن را به خود اختصاص 

داده اند.
علت  چرایی  به   اشاره  با  نمازی  اهلل  آیت   
حضرت  به  قرآن  قصص  بیشتر  اختصاص 
و  خلقت  گفت:  مریم  و  ابراهیم  و  موسی 
آیات  و  آثار  از  یکی  عیسی،  حضرت  تولد 
و  علم  کننده  اثبات  و  نشان دهنده  
کند،  قدرت خداست؛  خدا هرچه را اراده 

تخلف بردار نیست.
اراده  بار  یک  خداوند  شد:  یادآور  وی   
اولین  مادر  و  پدر  بدون  ِگل،  از  می کند 
ابتدا  کند؛  می  خلق  را  خودش  فرستاده 
مادر  و  پدر  اینکه  بدون  را  آدم  خداوند 
را نیز  آفرید و عیسی  ک  از خا داشته باشد 
الهی  قدرت  این  که  کرد  خلق  پدر  بدون 

نیازمند مطالعه و دقت و تأمل است.
گر خدای خود را بشناسد  گفت: بشر ا  وی 

کالم،  نگاه،  و  می شود  بشارت  صاحب 
عمل، قیام و قعودش برای بشریت بشارت 

خواهد داشت.
بشر  گفت:  کاشان  در  فقیه  ولی  نماینده   
خواهد  ج  مر و  ج  هر نشناسد،  را  خدا  گر  ا
کوتاهی  مظلوم  به  ظلم  در  ظالم  و  شد 

کرد. نخواهد 
انسانیت  نجات  راه  تنها  نمازی  اهلل  آیت   
عمل  و  معرفت شناسی  خداشناسی،  را 
بشر  تا  افزود:  و  دانست  توحید  محور  بر 
و  زمینی  تهاجمات  درگیری،  نشود،  آدم 
هوایی، بمب اتمی و بمب های هیدروژنی 

و ظلم و جنایات نیز خواهد بود.
تا  شد  نخواهد  آدم  بشر  وی،  گفته  به   
کند  ظهور  مهدی  حضرت  بشریت  منجی 
سرکوب  را  ظالمان  و  ظلم  بیاید  که  او  و 
اندام  عرض  قدرت  کسی  و  کرد  خواهد 
نخواهد داشت؛ هر یک از یاران امام زمان 
)عج( قدرت چهل مرد شجاع و جنگجو را 

دارند.
نام  به  اختصاصی  سوره  یک  قرآن  در   

حضرت مریم است

به  اشاره  به  ادامه  در  نمازی  اهلل  آیت 
علت  ذکر ماجرای حضرت عیسی و مریم 
در  گفت:  قرآن  مختلف  قسمت های  در 
به  اختصاصی  سوره  یک  خداوند  قرآن 
که  حالی  در  است؛  مریم  حضرت  نام 
قرآن  در  آدم  حضرت  نام  به  سوره ای  در 

نداریم.
قرآن  در  مریم  حضرت  سوره  افزود:  وی   
کنیم و دقت  که ما مطالعه  برای این است 
عیسی  خلقت  داستان  در  خدا  که  کنیم 

کرده است. چه 
گفت:  کاشان  در  فقیه  ولی  نماینده   
می فرماید،  پیامبر  به  قرآن  در  خداوند 
فرشتگان  که  را  زمانی  باش  داشته  یاد  به 
خداوند  که  کردند  خطاب  مریم  به  الهی 
نام   که  کلمه ای  به  می دهد  بشارت  تو  به 
او عیسی بن مریم است. عیسی در جامعه 
دارای جایگاه برجسته و موقعیت است و 
که  از مقّربان خداست و این بشارتی است 

فرشتگان به حضرت مریم دادند.
از  نامی  اینکه  به  اشاره  با  نمازی  آیت اهلل   
است،  نشده  ذکر  قرآن  در  فرشتگان  این 

که  گفت: منظور از مالیکه، جبرییل است 
است؛  مریم  حضرت  و  خدا  بین  واسطه 
مجسم  مریم  حضرت  برای  نیز  جبرییل 
بنابراین  است؛  نبوده  پنهان  و  شده 
مریم  حضرت  گویند،  می  مفسران 

فرشتگان را می دیده؛
 جبرییل به شکل آدم مجسم شده است 

گفته است. و با مریم سخن 
که حضرت مریم محدثه بوده   همان گونه 
است، حضرت زهرا )س( نیز محدثه بوده 

است
تفاسیر  کتب  در  که  این  بیان  با  وی 
این  به  است،  بوده  محدثه  مریم  گفتند، 
می گفتند،  سخن  او  با  فرشتگان  که  معنا 
یاد آورشد: یکی از القاب و صفات حضرت 
که بعد از رحلت  زهرا )س(، محدثه است 
نازل  او  بر  جبرییل  )ص(،  کرم  پیامبرا
گفته  برایش حدیث می  و  می شده است 
که  را  آنچه  بوده؛  رابط  نیز  امیرمومنان  و 
جبرییل و حضرت و زهرا )س( می گفته اند 
»صحیفه  نام  به  و  است  می کرده  انشا 

فاطمیه« نام گذاری شده است.
صحیفه  شد:  یادآور  نمازی  اهلل  آیت   
،دست  اطهار  ائمه  دست  به  که  فاطمیه 
به دست می شده است و غیر از ائمه اطهار 
در  امروز  است،  نبوده  دیگر  کسی  دست 
)عج(  مهدی  حضرت  زمان  امام  اختیار 

قرار دارد.
و  تکوینی  والیت  دو   دارای  خداوند   

تشریعی است
آیت اهلل نمازی همچنین با اشاره به تفسیر 
گفت: فرشتگان به  آیه 46 سوره آل عمران 
شما  از  خداوند  که  دادند  بشارت  مریم 
کلمه،  کند؛ منظور از  کلمه ای را تولید می 
در  کلمه  این  که  است  مسیح  عیسی 

گهواره با دیگران سخن می گوید.
گوید   وی افزود: حضرت مریم به خدا می 
ازدواج نکرده ام؛ چگونه  می شود  که  من 
دست  که  حالی  در  باشم،  داشته  فرزند 
هیچ بشری به من نرسیده است؛ خداوند 
خداوند  است؛  گونه  همین  داد،  جواب 
که  چرا  می دهد؛  انجام  بخواهد  هرچه 

خداوند دارای والیت تکوینی است.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان با 
اشاره به مرحله دوم اردوهای راهیان نور دانش آموزی 
اصفهان، از ابتدای بهمن ماه سال جاری گفت: در این 
مرحله، 20 هزار زائر دانش آموز به مناطق عملیاتی 
اشاره  با  ادیب،  اعزام می شوند. محمد  جنوب کشور 
به آغاز دور دوم اردوهای راهیان نور دانش آموزی در 
استان اصفهان اظهار داشت: در این مرحله 13هزار و 
200 دانش آموز دختر از ابتدای بهمن ماه سال جاری 
تا پایان بهمن ماه به اردوهای راهیان نور دانش آموزی 
و 6 هزار و 600 دانش آموز پسر از ابتدای اسفندماه 
اعزام  نور  سرزمین های  به  اسفندماه   15 لغایت 

می شود.
وی افزود: در هر یک از اعزام ها،10 کاروان و به همراه 
هر کاروان یک نفر روحانی، یک نفر راوی و 2 نفر از 

فرهنگیان و معلمان مدارس اعزام  می شوند.
رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان بیان 
کرد: در مرحله نخست این اردوها از اواسط مهرماه 20 
هزار دانش آموز دختر و پسر از سراسر استان اصفهان 
به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام  شده اند. وی 

تصریح کرد: زائران دانش آموزان در اردوهای راهیان 
نور، عالوه بر شرکت در برنامه های فرهنگی این اردوها 
از مناطق عملیاتی و یادمان های شلمچه، والفجر 8، 
دفاع  موزه  اروندکنار،  اهواز،  معراج الشهدای  هویزه، 
بازدید  روز   2 مدت  در  طالییه  و  خرمشهر  مقدس 
به تمهیدات در نظر گرفته  اشاره  با  ادیب  می کنند. 
شده برای ایمنی و سالمت دانش آموزان در این اردوها 
گفت: حمل و نقل دانش آموزان،  با شرکت جوان سیر 
و  است  شرکت  این  شده  تایید  اتوبوس های  و  ایثار 

براساس قوانین و مقررات ویژه صورت می پذیرد.

کتاب »بازگشت به قرآن«، تالیف حمید احمدیان، از 
سوی انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 

شعبه اصفهان منتشر شد.
حمید احمدیان نویسنده کتاب »بازگشت به قرآن« 
و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: 
این کتاب در 264 صفحه در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفته است که به راهبردها، راهکارها و چالش ها 

می پردازد.
وی گفت: در حالی که جهان در تاریکی و الحاد به 
آیات  با  پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص(  سر می برد، 
ایمان، دانش،  نور  به  را  وحیانی ظهور کرد و جهان 
افسوس که  اما  و اخالق روشنایی بخشید؛  انسانیت 
جهان معاصر با کنار زدن ادیان ابراهیمی دوباره در راه 
همان شرک و کفر جاهلی گام نهاده و جهان بشری را 

به ظلمت کده خود تبدیل کرده است.
در  کرد:  تاکید  قرآن«  به  »بازگشت  کتاب  نویسنده 
این میان، مسلمانان که باید مشعل دار جهان معاصر 
باشند، نه تنها گره ای از مشکالت جهان را نگشوده اند، 
بلکه در بسیاری از کارهای خود درمانده اند و مصلحان 
و اندیشمندان اسالمی معاصر، تنها قرآن و بازگشت به 

آن را گره گشای این مشکالت می دانند.

وی اظهار کرد: »بازگشت به قرآن« پژوهشی است که 
به هدف مطالعه، بررسی و کشف چالش ها، موانع و 
راهکارهای برگشت به قرآن نگاشته شده است؛ به این 
امید که در راه بیداری اسالمی و رستاخیز و احیای 

دوباره عزت و عظمت دیرین سهیم باشیم.
می توانند  اصفهان  در  کتاب  تهیه  برای  عالقه مندان 
با  به فروشگاه بوستان کتاب واقع در خیابان حافظ 
شماره تلفن 0313220370 و در تهران به فروشگاه 
روبه روی  اسالمی،  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  کتاب 
دانشگاه تهران مراجعه با شماره تلفن 0216695153 

حاصل کنند.  

آیت اهلل نمازی در جلسه تفسیر قرآن: 

تنها راه نجات انسانیت خداشناسی و عمل بر محور توحید است 

 « گردشگری « گردشگری

خاطرات شهدالطیفه قرآنیلطیفه جبهه ای 

بچه بیا پایین
به  نگاهی  کرد.  نگاه  را  وداخلش  گرفت  را  تویوتا  جلوی  دژبانی 
کنار راننده نشسته  که  کبر  کرد؛ یه نگاه هم به شیخ ا راننده تویوتا 
کجا می بری .تا راننده خواست چیزی  گفت: این بچه رو  بود و 
گفت بچه بردن ممنوع. راننده  کشید بیرون و  کبر رو  بگه، شیخ ا
کارتت؟  گفت:  گفتی؟ بعد  گفت: بابا این فرمانده است. بله چی 
گفت: جرمت بیشتر شد. برای بچه  کارتشو نشون داد.  کبر  شیخ ا
کردید؟ چند قنداق تفنگ زد به شونه های  کارت جعلی درست 
با هم  راننده و نگهبان  کیوسک.  کبر و هلش داد داخل  ا شیخ 
چی  پرسید:  و  رسید  نگهبان  فرمانده  که  می کردند  مگو  بگو 
کرد.  کیوسک رو باز  گفتند، رفت و در  که براش  شده؟ ماجرا را 
کبر خودمونه . فرمانده  که دید، داد زد: اینکه شیخ ا کبر رو  شیخ ا
بغل هم.  تو  رفتند  فنجون  و  فیل  بعد مثل  بلدوزری ها.  گردان 
که دو  کرد و چیزی نمونده بود  نگهبان هاج و واج نگاهشون می 

تا شاخ رو سرش سبز بشه .

حسن مرده است
خبری  وی  از  و  رفته  سفر  به  حسن(  نام  )به  فرزندش  که  زنی 
گفت: لطفا جهت رفع نگرانی من  نرسیده بود،نزد مردی آمد و 

تفألی به قرآن مجید بزنید.
گشود و اتفاقا این آیه آمد: )طوبی لهم و حسن  آن مرد قرآن را 
و  لهم  »طوبی  خواند:  چنین  را  آیه  اشتباه  به  مرد  آن  مآب(. 
حسن مات«؛ یعنی حسن مرده است. زن بیچاره با شنیدن این 

سخن،ماتم زده شد و از هوش رفت.
به کجا میروید؟!

میکرد. قرائت  را  »تکویر«  سوره  نماز،  در  جماعتی  امام  گویند: 
که به آیه )فاین تذهبون( رسید،زلزله ای بر او مستولی  هنگامی 
که پشت سر امام  کرد. مردی  شد و این آیه را چندین بار تکرار 
و  برداشت  را  خود  مشک  دید،  چنین  بود،چون  کرده  اقتدا 
گفت: »من می خواهم به خانه ام بروم، ولی این امام جماعت را 

کجا می خواهد برود.« که به  نمی دانم 

خاطره شهید یوسف شریف
در  که  باشد  حالی  در  شهادتم  دارم  دوست   « گفت  می   

سجده هستم«؛
که  گرفتن بودم   یکی از دوستانش می گفت: در حال عکس 
گذاشته  ک  دیدم یک نفر به حالت سجده پیشانی بر خا
کامال روشن  کردم نماز می خواند؛ اما دیدم هوا  است. فکر 
گذشته، همه تجهیزات نظامی را هم با  است و و قت نماز 

خودش داشت. 
جلو رفتم تا عکسی در همین حالت از او بگیرم . دستم را 
گلو له ای از  گذاشتم ، به پهلو ا فتاد. دیدم  کتف او  که روی 

کرده و به قلبش رسیده است؛ پشت به او اصابت 
کاری نداشت. صورتش را   آرام بود انگار در این دنیا دیگر 
که دیدم زا نوهایم سست شد؛ به زمین نشستم . با خودم 

گفتم : »اینکه یوسف شریف ا ست.«

رییس سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان:

اعزام ۲۰ هزار دانش آموز اصفهانی در مرحله دوم اردوهای راهیان نور
گشت به قرآن« منتشر شد کتاب »باز
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بهلول و شستن لباس
ازبهلولپرسیدند:لباسهایتچرکشدهاست؛چرانمیشویی؟

بهلولجوابداد:باز،چرکخواهدشد!
گفتند:مرتبهدومبشوی.

چرک هم باز گفت: بهلول
خواهدشد!

گفتند:دوبارهبشوی!
معلوم گفت: بهلول
برای من که میشود 

لباسشستندنیاآمدم.

كودك   چگونه چاقی و اضافه وزن 
را تشخیص دهیم

اضافهوزنمیتواندخطرابتالیکودکبهمشکالتمربوط
افزایش را دیابت و قلبی بیماریهای مانند سالمتی، به
دهد.اگرکودکدراینسنکمیاضافهوزندارد،نگران
نباشید؛اماحتماباپزشککودکدراینبارهصحبتکنید.
وزن، اضافه میزان این که کند مشخص میتواند پزشک
مشکلیایجادخواهدکردیانهتادرصورتوجودمشکلاز

راهکارهایمناسباستفادهکنید.
بهیادداشتهباشیدکهداشتنکمیاضافهوزندرکودکی
میتواندمنجربهچاقیدربزرگسالیشود؛امادرعینحال
طبیعی سن این در که باشد گذرا مرحلهای است ممکن
به سنگین کمی خردسالتان کودک اگر بنابراین است.
نظرمیرسد،همراهباتغییراتبدنکهدرسالهایآینده
طبیعی وزن به قدشان شدن بلندتر با و داد خواهد رخ

برمیگردند.
که است رشد حال در بیشتر شما خردسال کودک
کودک اگر دارد. تفاوت بزرگساالن در وزن افزایش با
این هم حاضر حال در و داشته وزن اضافه قبال شما
کرده پیدا افزایش او چاقی احتمال دارد، ادامه روند

است.

ادامه دارد ....

كشف عامل ژنتیکی لکنت زبان
محققانموسسهملیناشنواییواختالالتارتباطیآمریکادریافتهاند،
سهژنمرتبطبانوعیاختاللسوختوسازیکمیاب،میتواندعامل
بروزبرخیمواردلکنتزبانباشد.اینکشفمیتواندبهارایهدرمانهای

جدیدیبرایبیماریهایگفتاریمنجرشود.
ازدوموردازاینژنهادرسلولهایمغزیبهعنوانبخشیازفرآیند
دیگری شده شناخته نقش سوم ژن میشود. استفاده زباله، بازیافت

ندارد.
ارتباطی اختالالت و ناشنوایی ملی موسسه مدیر باتی، جیمز دکتر
میگوید:ایننخستینمطالعهوبررسیانجامشدهایاستکهنشان
میدهدجهشهایژنیخاصی،عاملبالقوهلکنتزباناست.بهگفته
ویازحدودسهمیلیونآمریکاییمبتالبهلکنتزبان،حدودپنجدرصد

پیشدبستانیویکدرصدبزرگسالهستند.
پژوهشگرانبابررسیدی.ان.ایمبتالیانبهلکنتزبانوافرادسالم
دریافتندافرادیکهلکنتزبانندارند،اینجهشهایژنتیکینیزدر
آنهامشاهدهنمیشود.پزشکانازسالهاپیشمیدانستندژنتیک،نقش

مهمیدرابتالبهلکنتزباندارد.
بهگفتهپژوهشگراندرصورتیکهدونسخهازیکژنمعیوبوجود
داشتهباشد،فردبهایناختالالتدچارمیشود.ایندرحالیاستکه
بهطورتقریبهمهافرادبررسیشدهدراینتحقیق،فقطیکنسخهاز

اینژنجهشیافتهراداشتند.
نتایجاینتحقیقاتدرنشریهپزشکینیوانگلندمنتشرشدهاست.

کفشها برای جدیدی کفی کلمبیایی مبتکران
طراحیکردهاندکهنهتنهامیتواندراهرفتنرا
آسانوفشارواردشدهبهپاشنهپاراکاهشدهد،

بلکهجانانسانرانیزنجاتمیدهد.
اینکفیکفشکهSaveOneLifeنامدارد،
درواقعیکشناساگرپوشیدنیمیناستکهدر
کفشقرارمیگیردووجودوموقعیتمینزمینی

رادرنزدیکیفرد،بهاوهشدارمیدهد.
وجودمینهایزمینییکمشکلعمدهدرکشور
کلمبیااستوبراساساعالمگروهمبارزهبرای
از پس کشور این زمینی، مینهای ممنوعیت
افغانستاندومینکشوردردنیاستکهبیشترین
است. شده کاشته آن زمینهای در مین تعداد
موجب تاکنون 1990 سال از زمینی مینهای
آسیبدیدگیبیشاز10هزارنفروکشتهشدن

دوهزارنفرشدهاست.
کاشت به اقدام ضددولتی شورشی گروههای 
و جادهها در خودرو ضد و نفر ضد مینهای
مناطق دولتی، پایگاههای اطراف پیادهروهای
روستایی،اطرافمدارس،خانههاوپارکهایملی
مشکل این عمومیمیکنند. اجتماعات دیگر و
زمانیوخیمترشدکهقاچاقچیانموادمخدرنیز
ازمین،برایمحافظتازمزارعکاشتکوکایین
نظامی، نیروهای میکنند. استفاده مزاحمان از

یا معلولیت خطر در عادی مردم و کشاورزان
مرگناشیازانفجارمیندرزیرپایخودهستند.
پاکسازیاینمناطقنیازمندبودجهوتجهیزات
پیشرفتهوخاصیاستکهحتیبافراهمشدن

تمامیشرایط،چندیندههطولمیکشد.
،Save OneLife کفی طراحان، گفته به
راهحلیبرایمشکلمینهایزمینینیست؛بلکه
چارهموقتیبرایکاهشخطرناشیازمینهای
ضدنفراست.اینکفیکفشبااصولفلزیابکار
میکند.SafeOneLifeازمادهرساناساخته
شدهویکسیمپیچمسطحرویآنچاپشده

است.
تولید الکترومغناطیسی میدان سیمپیچ این
مین متری دو فاصله در کاربر وقتی میکند.
میدان فلز، این راهمیرود، فلزی قطعات حاوی
توسط و میکند مختل را الکترومغناطیسی
ریزپردازندههاییکهیکفرستندهرادیوییهستند
داده تشخیص شدهاند، چاپ کفی روی بر و

میشود.
اینفرستندهسیگنالیرابهنوعیگیرندهارسال
میکندکهشبیهساعتمچیاستودرصورت
دریافتاینسیگنال،صدایهشدارمنتشرمیکند
وموقعیتمینرابرروینمایشگرکوچکخود

نشانمیدهد.

دانشمنداندانشکدهپزشکیدانشگاهجان
در فرآیندی از نسخهبرداری با هاپکینز
استفاده با و بافتچشم تولید برای رحم
توانستهاند انسان، بنیادی سلول نوعی از
را نور به حساس آزمایشگاهی چشم یک

تولیدکنند.
اینساختارسهبعدینشانگراولینگامبه

سویبازیابیبیناییدرنابینایاناست.
محققانبرایساختبافتپیچیدهشبکیه
فرآیندی از آزمایشگاهی، ظرف در چشم
نسخهبرداری میدهد، رخ رحم در که

کردند.
به حساس سلولهای از الیهای شبکیه 
که است چشم پشت در نورنها و نور
عصبی پیامهای به را نوری سیگنالهای

برایانتقالبهمغزتبدیلمیکند.
سلولهای از استفاده با مذکور تجربه
بنیادیالقاشدهشبیهجنینیانجامشدکه
شاملسلولهایبالغدستکاریشدهبرای
این است. جنینی شبه حالت به بازگشت
سلولهامانندسلولهایبنیادیجنینیاز
پتانسیلالزمبرایتبدیلشدنبههرنوع

بافتدربدنبرخوردارند.
دانشمنداناینسلولهارابرایتبدیلبه

سلولهایپیشسازشبکیههممحورکردند
کهدرنهایتبهشکلساختارهایسهبعدی

توسعهیافتند.
جنین، رشد هفته 28 با برابر مرحله در
قرار با را کوچک شبکیه این دانشمندان
آزمایش نور پالسهای برابر در آن دادن
کردند.آنهادریافتندکهگیرندههاینوری
در حاضر نمونههای مشابه آزمایشگاهی
چشمانسانبهنورواکنشنشانمیدهند.
شبکیهچشمانسانازدونوعسلولاصلی
گیرندهنورموسومبهاستوانهایومخروطی
استوانهای سلولها بیشتر برخورداراست.

هستندکهبهنورکمحساسند.
شبکیهآزمایشگاهیدانشمنداننیزبیشتر

ازسلولهایاستوانهایبرخورداربود.
ازاینسلولهایمیتواندربررسیدالیل
به انسانی بافت در شبکیه بیماریهای
برد؛ بهره حیوانی مدلهای بر تکیه جای
بیماران خاص داروهای میتوان همچنین
اینساختارهاآزمایشکرد.در برروی را
مردهشبکیه یا بیمار بافت مدت، طوالنی
برای آزمایشگاهی سلولهای با میتواند

بازیابیبیناییجایگزینشوند.
isna.ir:منبع

از  را  سرطان  می تواند  که  حسگری  ابداع 
روی نفس انسان تشخیص دهد

گردنتان روی توده بفهمید دارید البددوست
یککیستسادهاستیاچیزیبدشگونترمثل
واقعا نمیدانید که خال آن هم شاید سرطان؛
خالاستیاعالمتیازایناپیدمیگریزناپذیر
قرن.روشهایزیادیبرایتشخیصوجوددارند
اماهمهآنهازمانبروصدالبتههزینهبرهستند.
داشته اختیار در دستگاهی چیست؟ نظرتان
باشیدکهظرفچندثانیهوتنهابابرخوردعطر
نفستانباآن،بهپاسخیکهمیخواهیدبرسید؟

بهلطفپژوهشگرانانستیتویملیمهندسی
شده تولید سنسوری )NIMS( ژاپن مواد
کهمیتواندعطرنفسشخصراآنالیزودر
صورتوجودعالیمسرطان،ویراآگاهکند.
جالباستبدانیدنفسافرادمبتالبهسرطان
به قادر حاویموادخاصیاستکهدستگاه
تشخیصآنهاست.سنسوریادشدهبااستفاده
ازنوارباریکیکهدرواقعیکچیپکوچک
نصبشدهبررویدستگاهاستکارمیکند.

شایانذکراستکهسالگذشتهنیزپژوهشگران
دانشگاهچونگکینگچیزیمشابهابداعکردند

کهالبتهمنحصراقادربهتشخیصسرطانریه
بود؛اماسنسورجدیدطیفگستردهتریازانواع
با است قادر و میکند شناسایی را سرطانها

یعنی این شود؛ جفت نیز هوشمند تلفنهای
مثل هم سرطان تشخیص کیتهای اینکه
کیتهایبارداریکهدرخانههارایجشده،قرار
استدرخانههاباقیمتیمقرونبهصرفهارایه
شوندتاهمهتوانمالیبرایتهیهآنراداشته
باشند.دستنگهدارید!بنابهگفتهمحققین6
سالطولمیکشدتابهایندستگاهدسترسی
باقیاست؛ پیداکنیم؛چراکههنوزراهزیادی
ازکسباطمینانجهتصحتکارکردگرفتهتا
موانعنظارتیکههمهوهمهمستلزمگذرزمان

است.

كنجد خواص روغن 
 روغن کنجد برای پوست

E ویتامین منبع کنجد، روغن
کلسترول آن مصرف و است

خونراکاهشمیدهد.
روغنکنجد،یکیازروغنهای
متخصصان که است گیاهی
تمام به را آن مصرف تغذیه،
گروههایسنیتوصیهمیکنند.
روغن این میگویند برخی
برای هم و برد کار به کردن سرخ برای هممیتوان را
طبخغذاوالبتهنوعبودارشطعمدهندهساالداست.برای
روشنشدنموضوع،بهتراستباماهمراهشوید.روغن
کنجددربینروغنهایخوراکیبهملکهروغنهامشهور
است.دانهکنجد،بیشترینمیزانروغنرادربیندانههای
روغنیدیگرداراست؛اماباوجوداینتولیدآنبسیارکمتر

ازدانههایدیگرنظیرسویا،آفتابگردانوگلرنگاست.
روغنکنجدبهعنوانیکروغنباقیمتوکیفیتزیاد
شناختهمیشود.اینروغنبیشترینمقاومتوماندگاری
چربی زیاد درصد با خوراکی روغنهای بین در را
اکسیدانهایطبیعی آنتی و لیگنان نوع غیراشباعدارد.
در زیاد بسیار مقاومت بروز باعث روغن، این در موجود
برابراکسیداسیونوخواصفیزیولوژیکیارزشمندروغن

کنجدشدهاست.
ترکیباسیدهایچربروغنکنجدبهگونهایاستکه
برایهرسهمصرفسرخکردن،پختوپزوساالدقابل

استفادهاست.
««خواص درمانی روغن کنجد

 کاهش چربی و فشار خون:
روغنکنجدمنبعویتامینEاست؛بههمیندلیلمصرف
چرب اسیدهای کاهشمیدهد. را خون کلسترول آن
یک به را آن دارد، وجود روغن این در که غیراشباعی
عاملکنترلکنندهچربیخونتبدیلکردهاستوکسانی
کهچربیخونوفشارخونزیاددارند،بهتراستکهاین

روغنرابرایتهیهغذاهایروزانهشاناستفادهکنند.
روغن کنجد و سالمت پوست و مو:

فرابنفش اشعه برابر روغنکنجدیکمحافظطبیعیدر
در موجود کلر برابر در را پوست و حسابمیآید به
اگزما، پوستی، ترکهای محافظتمیکند. استخر آب
و درمانمیکند را سطحی جراحتهای و بریدگیها
سفتمیکند را بینی اطراف بهخصوص صورت پوست،
ومانعبزرگشدنمنفذهایپوستیصورتمیشود.در
واقعروغنکنجدموجبشفافیتپوستمیشود.روغن
کنجدازبروزآکنهجلوگیریمیکندومانعشورهسرو
سفیدشدنموهامیشود.ویتامینEموجوددراینروغن
بهرشدموسرعتمیبخشد.مصرفموضعیاینروغننیز
لک درمان در روغن این لطیفمیکند. و نرم را پوست

سوختگیبدننیزکاربرددارد.
 درمان یبوست: 

با میتوان اما بیماریهاست؛ از بسیار مادر یبوست
روشهایمختلفیآنرادرمانکرد.اصالحبرنامهغذایی
یکیازسادهترینروشهایممکنبرایدرمانیبوستو
خشکیمزاجاست.اضافهکردنفقطیکتا2قاشقروغن
کنجدبهساالدوبشقابغذایروزانه،نهتنهاباعثدرمان
یبوستمیشودحتیدرتناسباندامنیزنقشمهمیدارد.

 روغن کنجد و سالمت سیستم عصبی:
کاهشمیدهد، را اضطراب کنجد روغن مرتب مصرف
عصبی اختالالت مانع تقویتمیکند، را خون گردش
تقویتمیکند.مصرف را بدن دفاعی وسیستم میشود
روغنکنجد،نشاطآوراست؛هوشیاریایجادمیکند،به
گرفتگی و مزمن دردهای کمکمیکند، عصبانیت رفع
عضالتراکاهشمیدهدوبرایافرادیکهازکمخونیو

سرگیجهرنجمیبرند،مفیداست.
 روغن کنجد، ضد تصلب شرایین و ضد سرطان:

غذایی ارزش است. غیراشباع روغنهای از کنجد روغن
اینروغنبسیارزیاداست؛زیرابیشتریناسیدهایچرب
آن»لینولییکاسید«)امگا6(و»لینولنیکاسید«)امگا
3(هستندکههردویآنهاازاسیدهایچربضروریاند
تولید به قادر بدن اینکه علت به روزانهشان دریافت و
برسند، بدن به غذایی رژیم طریق از باید و نیست آنها
کنجد روغن درمانی خواص بارزترین از توصیهمیشود.
و پروستات سینه، سرطانهای درمان و پیشگیری در
بسته و قلبی سکتههای گوارش، دستگاه سرطانهای
شدنعروق)تصلبشرایین(استکهباوجوداینخواص
درمانیبینظیر،اینروغنبهملکهروغنهابدلشدهاست.
روغن  با  پیری  روند  تعویق  و  عمر  طول  افزایش   

کنجد:
است توکوفرول گاما زیادی مقدار دارای کنجد روغن
دارای و است زیاد آنتیاکسیدانیاش فعالیت که
خاصیت این است. توکوفرول آلفا و دلتا کمتری مقدار
افزایش حرارت برابر در را روغن مقاومت آنتیاکسیدانی
تعویقمیاندازد به را پیری روند آنتیاکسیدان میدهد.
روی بر مطالعات عمرمیشود. طول افزایش سبب و
لیگنانهای و sesamin که است داده نشان موشها
برای محرکی عامل کنجد،میتواند دانه در موجود
باشد ها موش قلب و کلیه در سنتتاز اسید آسکوربیک
افزایش سبب انسانها در کنجد دانه منظم مصرف و
توکوفرولها نسبت تغییرات و توکوفرول گاما غلظت

درپالسمامیشود.
روغن کنجد و پیشگیری و درمان خشکی مفاصل و 

پوکی استخوان:
بدنیستبدانیدکهروغنکنجدسرشارازکلسیماستو
آهنفراوانیدارد؛بهطوریکهباخوردن100گرمازآن،
بدن670میلیگرمکلسیمو10میلیگرمآهندریافت
که بهکسانی روغن این دلیلمصرف بههمین میکند.
گوشتولبنیاتکمیاستفادهمیکنند،توصیهمیشود.
سایر با مقایسه در روغن، این که گرفت نتیجه میتوان
برای روغن این مصرف دارد. بیشتری امالح روغنها
ماساژیکیازبهترینهاستوهمچنینباتوجهبهمقدار
کلسیمبیشتردرمقایسهبالبنیاتدرسنینپایینباعث
ازخشکیمفاصلوپوکیاستخواندرسنین پیشگیری

میانسالیوسنینباالمیشود.

كنید، اما  آن ها كودكانتان محبت   به 
 را لوس نکنید!

هرانسانیدرهربرههاززندگیاشبهمحبتنیازداردوایننیازدرکودکی
اهمیتویژهایدارد؛اماوالدینبایدابتدانحوهمحبتکردنبهفرزندشانرا
بدانندتاناخواستهبارفتارهایشانکهباعنوانرفتارهایمحبتآمیزقلمداد
میشود،بهاوآسیبنزنند.درحقیقت،محبتکردناصولیداردکهدانستن
آنبهوالدینکمکمیکندبهگونهایبافرزندانشانرفتارکنندکهآنها
اینزمینهآشنا بانکاتکاربردیدر اینمطلب بیاورند.در بار رامستقل

میشوید.
وظیفهشمابهعنوانوالدیندلسوز،ایناستکهبهفرزندتانکمککنید،
تواناییهایبالقوهاشرابشناسدوآنهارابالفعلکندتادرزندگیآیندهاش

فردیتوانمندباشدواحساسخوشبختیکند.
گاهیاوقاتوالدین،بعضیرفتارهارابهحسابمهرپدرومادرمیگذارند،
درحالیکهبیشتربهخودشانحسخوبمیدهدواحساسمیکنندچون
فرزندمانراضیوخوشحالمیشود،پسمارابیشتردوستداردوماهم
بدونحدومرزبهخواستههایاوتنمیدهیم.درصورتیکهاینکارباعث

میشود،استقاللکودکازبینبرود.
توجهداشتهباشیددراصولتربیتیگفتهمیشود،بچههاهرکاریکهتوانایی
جسمیاشرادارند،بایدخودشانانجامدهندواگرمهارتشرایادنگرفته
که کارهایی خودشان نیز بچهها بدهند؛ یاد بهآنها باید والدین باشند،

تواناییاشرادارند،هرچندسختباشد،انجامدهند.
««بچه ها باید پیامدهای رفتارشان را ببینند

قلمرو که اتاقش میگویید فرزندتان به شما کنید؛ توجه مثال این به
شخصیاشاسترابعدازبازیتمیزکند؛ولیاوحرفشماراگوشنمیدهد
وشماهمباایناستداللکهکودکاستوخودشنمیتواندوسایلراجمع

کند،خودتاناتاقاوراتمیزمیکنید.درحالیکهاینکاراشتباهاست.
والدینبایدبگذارنداتاقبچهنامرتببماندواوسختیهایبینظمیراتحمل
کندووسایلشگمشودودرمجموعپیامدهایبینظمیاشراببیندویاد
بگیرد،بایدنظمداشتهباشد.حتیاینقضیهدرموردبچههایکوچکنیز
مصداقدارد.مثالبچهخردسالشمازمانغذاخوردن،اصالغذانمیخورد.
شمانیزازرویمحبتدنبالاوراهمیافتیدوالتماسشمیکنیدتاغذایشرا
بخورد؛درحالیکهاینکارنهتنهامحبتنیست،بلکهلوسکردنبچهاست.
رفتاردرستایناستبگذاریدبچهتاوعدهبعدیغذا،گرسنهبماندوسختی
بکشد؛ولیدرعوضیادمیگیردزمانغذاخوردنبایدبیایدوغذایشرا
بخورد.درحقیقتوالدینبارفتارشانباعثمیشوندشخصیتکودکشانراه
تکاملراطینکندواویکفردوابستهضعیفباربیایدکهدرسنیننوجوانی

وجوانینمیتواندزندگیاشرامدیریتکند.
«« محبت بی قید و شرط

شایداینسوالبرایتانپیشبیایدکهچگونهبایدبرایمحبتمانقیدوشرط
بگذاریم؟پاسخایناستکهمحبتشمابهفرزندتانبهقیدوشرطنیاز
نداردوبایدبهفرزندتانبگوییداورابهعنوانیکآفریدهوهدیهخداویک
موجودارزشمند،دوستداریدوهیچقیدوشرطیبرایدوستداشتناین
موجودارزشمندوجودندارد؛ولیاینبدانمعنانیستکههمهرفتارهایتو
موردتاییدمناست؛درواقع،منظورایناستکهدرموردرفتارهایبدباید
بهاوآموزشدهیدوبعدازآموزشاگرفرزندتانخواستهنامعقولیداشت،

نبایدآنرابپذیرید.
««برای بچه ها وقت بگذارید

ازآنجاییکهوالدیناینروزهاخیلیپرمشغلههستند،معموالفرصتکافی
برایوقتگذراندنبافرزندشانندارندوبههمیندلیلبرایابرازمحبتشان
بهمحبتهایمالیرویمیآورند.یعنیمدامبرایکودکهدیهمیخرندیا
هرچهاوطلبمیکند،برایشفراهممیکنند.اینکارفقطیکیازروشهای
ابرازمحبتاست،ولیکافینیستوهدیهخریدنبایددرحدتعادلباشد.

مهمترینوارزشمندترینپاداشیکهمیتوانیدبهفرزندتانبدهید،پاداشهای
اجتماعیاست؛یعنیبرایفرزندتانبهگونهایوقتبگذاریدکهاودوست
دارد؛مثالبااوکارتونببینیدیاباهمتوپبازیکنیدیااورابهشهربازیببرید

یاهرجاییکهاودوستدارد.
درآغوشگرفتنوبوسیدنبچه،نوازشکردناووتعریفکردنازکارهای
خوبشمقابلبقیهنیز،بسیارتاثیرگذاراست؛ولیگاهیوالدیناینمحبتها
رارهامیکنندوبهجایآنبرایکودکخودکادومیخرند.بنابراینوقت

گذاشتنبرایبچههاازنمودهایمحبتوارزشمندتریننوعمحبتاست.
««مرزهای محبت

مرزمحبتکردنولوسکردنبچههایکمرزحقوقیوانسانیاست.اگر
کودککارهایغیرانسانیکرد،مثالشماراکتکزدیابهبرادرشزورگفت
یامشقهایشراننوشت،شمانبایددرمقابلاینرفتارهابیتفاوتباشید؛
بلکهبایدبهاوبفهمانیدنبایدرفتارهاینامناسبانجامدهدوهرچهخواست

نبایدفراهمباشد.
بچههابایدبفهمندکههمیشهخواستههایشانعملینمیشود؛برخیباتالش
بهدستمیآیدوبرخینیزاصالبهصالحشاننیستکهبهدستآید.به
عبارتدیگر،بچههابایدبتوانندزندگیرابااسترسهایمعمولشتجربهکنند

تامستقلباربیایند.
بعضیوالدیناجازهنمیدهندبچههاسختیهایمعمولزندگیراتجربه
کنندیاپیامدهایرفتارهایزشتشانرابفهمندواینکاررامحبتمیدانند؛
مانندبچهایکهمشقشرانمینویسدومادرشبهجایاوتکالیفشراانجام

میدهد.
««بچه ها باید بفهمند که همیشه خواسته هایشان عملی نمی شود

ازسویدیگر،بدنیستبدانیدهرچهفرزندتانرادرآغوشبگیریدوببوسید
وحرفهایمحبتآمیزبهاوبزنید،لوسنمیشود؛ولیمشکلازآنجاشروع
میشودکهبههرخواستهنامعقولاوتنبدهید؛مثالدروقتناهارفرزندشما

باگریهوزاریازشمابخواهدبهاوبستنیبدهید.
درحقیقت،آنچهدراصولتربیتیاهمیتداردایناستکهبهبهانهمهربانی

کردنبههرنوعخواستهمعقولونامعقولفرزندتانتنندهید.

«« تغذیه کودک )1( ««حکایت  ««کودکان و الدین ««سالمت  
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تشخيص سرطان با حسگر جدید
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