
باید افرادی را برگزید که بعد از نشستن بر مسند مسئولیت، خود را سپر بالی مشکالت کشور قرار دهند
مهم ترین شرط یک رقابت سالم، شرکت همه  واجدان شرایط رای دادن و حتی آن کسانی است که نسبت به نظام مسئله دارند

شرط اول و مهم رقابت سالم، حضور همگانی و پرنشاط مردم در انتخابات است
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وظیفه مردم در انتخابات
در  دارند.  حساسی  وظیفه  انتخابات  در  اسالمی  امت   
که می خواهند انتخاب  کنند فردی را  این امر باید سعی 
کنند، فقط برای رضای خدا و مصلحت امت اسالمی 
باشد و در انتخاب آن ها هیچ انگیزه ای غیر از انتخاب 
نداشته  است  صالحان  کمیت  حا راه  تنها  که  اصلح 

باشند.
باید  گیرد  می  صورت  که  انتخابی  در  اساس  همین  بر 
کامال شناخته  کنند،  که می خواهند انتخاب  افرادی را 
کرده  شده باشند و آن ها را در دیانت و صداقت امتحان 
باشند و میزان کارایی آن ها را برای کاری که انتخاب می 

کنند، دانسته باشند.
  انگیزه افراد برای شرکت در انتخابات

1ـ  تعصبات نژادی، محلی، قومی و قبیله ای
گروهی و حزبی 2 ـ روابط دوستی و 

3ـ  هواهای نفسانی و دنیاطلبی
4ـ  مصلحت اندیشی

افراد  انتخاب  در  مسلمان  فرد  یک  انگیزه  باید  آنچه    
باشد، همان مصلحت اندیشی و انتخاب اصلح است و 
که پای صندوق های رای می روند، باید خدا را  هنگامی 
در نظر داشته باشند و فقط برای رضای خدا و مصلحت 
کنند؛  کشور اسالمی شایسته ترین افراد را انتخاب  اسالم 

گر غیر از این باشد یعنی انتخابی... ا
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وظیفه مردم در انتخابات
 امت اسالمی در انتخابات وظیفه حساسی دارند. در این امر باید 
برای  فقط  کنند،  انتخاب  خواهند  می  که  را  فردی  کنند  سعی 
رضای خدا و مصلحت امت اسالمی باشد و در انتخاب آن ها هیچ 
انگیزه ای غیر از انتخاب اصلح که تنها راه حاکمیت صالحان است 

نداشته باشند.
بر همین اساس در انتخابی که صورت می گیرد باید افرادی را که 
می خواهند انتخاب کنند، کامال شناخته شده باشند و آن ها را در 
دیانت و صداقت امتحان کرده باشند و میزان کارایی آن ها را برای 

کاری که انتخاب می کنند، دانسته باشند.
  انگیزه افراد برای شرکت در انتخابات

1 ـ تعصبات نژادی، محلی، قومی و قبیله ای
2 ـ روابط دوستی و گروهی و حزبی

3 ـ هواهای نفسانی و دنیاطلبی
4 ـ مصلحت اندیشی

باشد،  افراد  انتخاب  در  مسلمان  فرد  یک  انگیزه  باید  آنچه    
انتخاب اصلح است و هنگامی که پای  همان مصلحت اندیشی و 
صندوق های رای می روند، باید خدا را در نظر داشته باشند و فقط 
برای رضای خدا و مصلحت اسالم کشور اسالمی شایسته ترین افراد 
را انتخاب کنند؛ اگر غیر از این باشد یعنی انتخابی را که انجام 
و  حزبی  گرایشات  و  تعصبات  و  نفس  هوای  اساس  بر  می دهند 
گروهی باشد، در پیشگاه خدا و رسول او مسئول هستند و خائن 

محسوب می شوند.
حضرت رسول اکرم )ص( فرموده اند:

»هر کس خود را بر قومی مقدم بدارد )پیشوایی آن ها را بر عهده 
بگیرد(، در حالی که بداند در بین آن ملت فاضل تر )و شایسته تر( 
از او )برای آن کار( وجود دارد، آن شخص به خدا و رسول و جمیع 

مسلمانان خیانت کرده است «.
  انتخاب اصلح

 حضرت علی )ع( می فرمایند:
»هر کس به کردار عده ای راضی باشد ، مانند کسی است که همراه 
آنان کار را انجام داده باشد و هر کس به کردار باطلی دست زند، او 

را دو گناه باشد، گناه انجام آن و گناه راضی بودن به آن.«
  خصوصیات اصلح به طور عام

 اول، تخصص: یعنی توانایی و کارایی الزم را برای کاری که انتخاب 
شده است، دارا باشد.

دوم، تعهد: به این معنی که از تقوای باالیی برخوردار باشد تا به 
اسالم و کشور تعهد الزم را داشته باشد.

باید گفت که همراه داشتن هر دو مورد باال، الزم و ضروری است؛ زیرا 
در غیر این صورت شخص مد نظر، نخواهد توانست برای خدمت به 
 اسالم و کشور مفید واقع گردد و شاید خسارات جبران ناپذیری وارد

 کند.

جدی تر شدن اختالفات در شورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان

بروز اختالفات جدی در شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
حزب  ارشد  اعضای  از  یکی  که  جایی  تا  شده  جدی تر  اخیر  روزهای  در 
کرده است. گری  کارگزاران سازندگی، علیه رییس این شورا تهدید به افشا
گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به موعد  به 
گروه های مختلف  برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
سیاسی مشغول رایزنی برای تهیه لیست های انتخاباتی خود در سراسر 

کشور هستند.
جریان اصالحات نیز در قالب شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در 

کردن داوطلبان مورد حمایت خود است. حال مشخص 
در این میان برخی اخبار حکایت از وجود اختالف جدی در میان تعدادی 
گذاری اصالح طلبان و رییس این شورا  از اعضای شورای عالی سیاست 
یعنی محمد رضا عارف دارد تا حدی که عضو یکی از احزابی که در این شورا 
دارای نماینده است، تهدید کرده که در آینده ای نزدیک علیه عارف دست 
و  سازندگی  کارگزاران  حزب  شاخص  عضو  این  زد.  خواهد  گری  افشا به 
کارگزاران  شهردار اسبق تهران، به دنبال باال گرفتن اختالفات میان جریان 
و نزدیکان به طیف رییس دولت اصالحات و محمدرضا عارف در شورای 
که درباره سوابق  کرده است  گذاری اصالح طلبان، تصریح  عالی سیاست 

کرد.   گری خواهد  سیاسی عارف افشا
که عارف در سال 76  گفته است به زودی در این باره  وی در جلسه ای 
گری خواهد  در ستاد انتخاباتی ناطق نوری حضور داشته، دست به افشا
کارگزاران سازندگی عارف به دلیل وجود  گفته این عضو ارشد حزب  زد. به 
باشد. داشته  را  اصالحات  جریان  رهبری  ادعای  تواند  نمی  سوابق  این 
که عارف درباره  که این تهدید پس از آن انجام شده است  شنیده شده 
که نهایتا باید به نام جریان اصالحات منتشر شود، با طیف  ترکیب لیستی 
اختالفات  دچار  طلبان،  اصالح  گذاری  سیاست  عالی  شورای  کارگزاران 
که پیش از این نیز اخباری مبنی بر  جدی شده است. این درحالی است 
کارگزاران سازندگی به محوریت و سرلیستی  تمایل نداشتن اعضای حزب 
با فشار  تنها  این حزب  اعضای  که  بود  گفته شده  و  عارف شنیده شده 

کرده اند.فارس آیت اهلل هاشمی با این مسئله موافقت 

کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی مجلس: عضو 

عربستان مانند سرباز پیاده نظام آمریکا 
کند و اسراییل عمل می 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  عضو 
کستان پیشنهاداتی مبنی بر  کشورهای روسیه، آمریکا، آلمان و پا گفت: 
کرده اند و هدف نهایی ایران  گری بین ایران و عربستان را مطرح  میانجی 

در این زمینه، حفظ وحدت جهان اسالم است.
خدایی  حجت اهلل  ملت،  خانه  از  نقل  به  وطن،   کیمیای  گزارش  به   
ایجاد  سبب  سعودی  عربستان  رفتار  متاسفانه  اینکه  بیان  با  سوری 
اظهار  است،  شده  منطقه  و  اسالمی  کشورهای  بین  در  مشکالتی 
عمل اسراییل  و  آمریکا  نظام  پیاده  سرباز  مانند  عربستان   داشت: 

کند.  می 
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  دلفان  و  سلسله  مردم  نماینده   
با  زدایی  تنش  بریم،  کار  به  شرایط  این  در  باید  ما  که  را  آنچه  کرد: 
است.  سعودی  عربستان  خصوص  به  فارس،  خلیج  حوزه  کشورهای 
شد:  متذکر  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
سعه  کنون  تا عربستان  خطاهای  رغم  علی  ایران  اسالمی  جمهوری 
اسالم جهان  وحدت  علت  به  موضوع  این  که  داده  نشان   صدر 

 است. 
بتواند  دولتی  هر  از  که  ایم  کرده  اعالم  ما  اینکه  بیان  با  سوری  خدایی 
کند،  اصالح  المللی  بین  رفتارهای  چهارچوب  در  را  عربستان  رفتارهای 
کشورهای زیادی از جمله روسیه، به  کنون  گفت: تا کنیم،  استقبال می 
را  پیشنهاداتی  کستان  پا و  آلمان  هم  اخیرا  و  آمریکا  غیرمستقیم   صورت 

داده اند.
 وی افزود: می توانیم بگوییم علی رغم وابستگی های عربستان به این 
که وحدت  تا به هدف نهایی خود  کشورها، پیگیر این موضوع هستیم 

جهان اسالم است، برسیم.

«« رسمقاله  به قلم مدیر مسئول

رسانه آل سعود: طرح منزوی کردن ایران شکست خورد ظریف: آمریکا به تهدید، اجبار و تحریم اعتیاد دارد 

با همان فرهنگ خود در عرصه  های مختلف در کنار  »ایران مقتدر در راه است؛ 
تمدن دیرینه خود به صحنه خواهد آمد. ایرانی که حسن نیت و صداقت خود را به 
غرب و جهان ثابت کرده ؛ همه این تحوالت جلوی چشم اعراب صورت می گیرد.« 
به گزارش کیمیای وطن، روزنامه »العرب«  وابسته به دربار آل سعود در سرمقاله امروز 
خود ادعا کرد: »عربستان امروز از سوی ایران در محاصره است. از یک سو نفوذ ایران در 
مرزهای شمالی عراق و تبدیل بغداد به مرکز مهم شیعیان به تهدیدی برای سعودی 
 تبدیل شده و از سویی هم ایران از طریق خلیج }فارس{ شرق عربستان را هدف گرفته

 است.«
طرح  دیگر  هم  برجام  شدن  اجرا  »با  آورد:  خود  سرمقاله  ادامه  در  روزنامه  این 

شکست  اعراب  توسط  ایران  کردن  منزوی 
ایران  قبال  در  را  خود  موضع  آمریکا  و  خورد 
داده  تغییر  اعراب  به  زدن  ضربه  حساب   به 

است.«
مقتدر  و  ثروتمند  »ایران  افزود:  ادامه  در  العرب 
عرصه  های  در  خود  فرهنگ  همان  با  است؛  راه  در 
صحنه  به  خود  دیرینه  تمدن  کنار  در  مختلف 

را  خود  زیاد  صداقت  و  نیت  حسن  که  ایرانی  گشت.  خواهد  باز  المللی  بین 
صورت اعراب  چشم  جلوی  تحوالت  این  همه  کرد؛  ثابت  جهان  و  غرب   به 

 می گیرد.«
پیروز  تحریم  و  فشار  دهه  ها  از  بعد  ایران  بسا  »چه  نوشت:  پایان  در  العرب 
»روحانی«  و  درخشید  خواهد  تاریخ  تارک  بر  که  است  ایران  این  و  شده 
و  کنم  می  شکر  را  »خدا  گفت:  و  کرد  اشاره  مسئله  این  به  خود  پیام  در  هم 
شما  بر  پیروزی  این  آورم.  می  فرود  ایران  صبور  ملت  مقابل  در  تعظیم   سر 

مبارک.«

 وزیر امور خارجه کشورمان تحریم های آمریکا علیه ایران به بهانه برنامه موشکی بالستیک 
را غیرقانونی دانست.

با  ایران در گفت وگو  امور خارجه  به گزارش کیمیای وطن، محمد جواد ظریف وزیر   
خبرگزاری آسوشیتدپرس، تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان که به بهانه برنامه 
موشکی بالستیک تهران وضع شده است را نمونه ای از اعتیاد آمریکا به تهدید و اجبار 

خواند و گفت که این اقدامی غیرقانونی است.
 او در ادامه این گفت وگو تاکید کرد که برنامه موشکی بالستیک ایران قانونی و برای دفاع 
از خود است. ظریف که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد داووس به سوییس سفر 
کرده است، پیش از آغاز نشست به آسوشیتدپرس گفت که چشم انداز بازگرداندن روابط 
دیپلماتیک میان دو کشور با وجود توافق هسته ای بسیار 
دور است. وی تصریح کرد: ما معتقدیم که این تحریم ها 
غیر ضروری است؛ ما این تحریم ها را غیرقانونی می دانیم؛ 
موشکی  برنامه  می کند.  نقض  را  اولیه  اصول  که  چرا 

بالستیک ایران قانونی و برای دفاع از خود است.
 وزیر امور خارجه ایران افزود: این امر نشان می دهد که 
آمریکا برای غلبه بر هر چیزی که برایش بسیار سخت 

است؛ به اعمال فشار، تهدید و اجبار و تحریم اعتیاد دارد.
 او در پاسخ به سوالی درباره  برخی منتقدان در ایران گفت که در ایران نیز همانند آمریکا، 
تمام صداها یکسان نیستند و آمریکایی ها آن را خواهند فهمید. بنابراین شما در میان 
بازیگران مختلف سیاسی دیدگاهای متفاوتی دارید و این موضوع در میان اقشار مختلف 

جامعه نیز صدق می کند.
آمریکا  توافق هسته ای گفت:  با وجود  واشنگتن  و  تهران  میان  اختالف  درباره    ظریف 
می تواند برای رفع این بی اعتمادی گام بردارد، همان طور که در اجرای توافق هسته ای 

ایران و گروه 1+5 اتفاق افتاد.

انتخابات  دست  اندرکاران  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
مجلس  دوره   پنجمین  و  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین 
با تشریح آداب و عناصر تضمین کننده  »رقابت سالم در  خبرگان 
انتخابات«، ملت و جمهوری اسالمی ایران را برنده  پرافتخار برگزاری 
یک »مسابقه  ملی و قوی« در عرصه  انتخابات خواندند و با بیان 
افزودند:  به مسئوالن  برجام خطاب  اجرای  نکات مهمی درباره  
در  خدعه هایش  مراقب  است؛  قدیمی  آمریکای  همان  آمریکا، 
کرات هسته ای باشید. رهبر معظم انقالب  اجرای همین نتایج مذا
اسالمی، دو انتخابات پیش رو را بسیار مهم و بزرگ خواندند و با 
گفتند:  کید بر اینکه انتخابات، یک رقابت و مسابقه ملی است،  تا
ندارد؛  مفهومی  ملت  برای  باختی  و  برد  واقع  در  رقابت،  این  در 
زیرا در هر صورت، ملت ایران برنده  واقعی و نهایی است.حضرت 
گر ملت ایران خوب، قوی و مصمم  آیت اهلل خامنه ای افزودند: ا
 وارد میدان انتخابات شود و صندوق های رای را از رای و عزم خود 
افتخار  و  بالید  خواهد  خود  به  ایران  اسالمی  جمهوری  کند،  پر 

کرد. خواهد 
رهبر معظم انقالب اسالمی سپس به تبیین »الزامات رقابت سالم 
رقابت  یک  شرط  مهم ترین  گفتند:  و  پرداختند  انتخابات«  در 
کسانی  سالم، شرکت همه  واجدان شرایط رای دادن و حتی آن 

که نسبت به نظام مسئله دارند. است 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ممکن است افرادی با نظام 
پیشرفت  امنیت،  با  قاعدتا  افراد  این  اما  باشند،  داشته  مسئله 
خواهان  گر  ا اساس  همین  بر  و  ندارند  مسئله ای  کشور  عزت  و 
و  پیشرفت  تضمین  و  ملی  عزت  افزایش  ملی،  امنیت  استمرار 

کنند. حرکت روبه رشد کشور هستند، باید در انتخابات شرکت 
رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع بندی این بخش از سخنان 
کردند: شرط اول و مهم رقابت سالم، حضور همگانی  کید  خود تا
و پرنشاط مردم در انتخابات است؛ به اذن و توفیق الهی، مردِم 
رو  انتخابات پیش  ایران چنین حضوری در دو  بابصیرت  و  گاه  آ

خواهند داشت.
با  همراه  حضور  را  انتخابات  در  سالم  رقابت  دوم  شرط  ایشان 
بصیرت و با فکِر مردم و انتخاب افراد صالح دانستند و افزودند: 
مسئولیت،  مسند  بر  نشستن  از  بعد  که  برگزید  را  افرادی  باید 
فانی در خدمات  و  قرار دهند  کشور  را سپر بالی مشکالت  خود 
را به  کشور  آنکه  باشند و ضمن  و مصالح و منافع عمومی مردم 
پا  زیر  رودربایستی  به دلیل  را  نمی فروشند، مصالح ملی  دشمن 

نمی گذارند.
رهبر معظم انقالب اسالمی بار دیگر با اشاره به این سخنان خود 
در  دارند  مسئله  نظام  با  که  هم  کسانی  »حتی  بودند  گفته  که 
کردند: این سخن به معنای  کنند«، خاطرنشان  انتخابات شرکت 
که نظام را قبول ندارند، به مجلس  که بخواهند کسانی  آن نیست 

بفرستند.
کید کردند: در هیچ جای دنیا، افرادی  حضرت آیت اهلل خامنه ای تا
کز تصمیم گیری راه  کشور را قبول ندارند، به مرا که اصل نظام آن  را 
نمی دهند و حتی در کشوری همچون آمریکا که خود را نماد آزادی 
معرفی می کند و عده ای ساده لوح هم آن را قبول و ترویج می کنند، 
گرایش  در دوران رقابت بلوک شرق و غرب، افراد را با اندک اتهاِم 

سوسیالیستی، کنار می گذاشتند.
الزامات  دیگر  بیان  به  ادامه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
گفتند: »تمکین همه  دستگاه های  سالمت انتخابات پرداختند و 
»اهانت  قانون«،  ُمّر  رعایت  و  قانون  به  انتخابات  دست اندرکار 
نکردن به نهادهای قانونی«، »مشوش نکردن اذهان عمومی«، 
از  پرهیز  حتی  و  یکدیگر  به  انتخاباتی  نامزدهای  نکردن  »اهانت 
»برخورد  و  غیرقانونی«،  و  غیرعملی  وعده های  »ندادن  غیبت«، 
صادقانه با مردم«، از جمله معیارها و آداب الزم برای یک رقابت 
درخصوص  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  است.  انتخاباتی  سالم 
نسنجیده  سخنان  و  رفتارها  برخی  به  عمومی  اذهان  تشویش 
تکرار  را  »تندروها«  کلمه   دایما  برخی  افزودند:  و  کردند  اشاره 
در  است؛  حزب اللهی  و  مؤمن  جریان  آن ها  منظور  که  می کنند 
تندروی  به  را متهم  و حزب اللهی  انقالبی  نباید جوانان  حالی که 
با همه  وجود در میدان  و  تمام  اخالِص  با  این جوانان  زیرا  کرد؛ 
الزم  ملی  هویت  از  دفاع  و  مرزها  از  دفاع  که  هرگاه  و  حاضرند 
باشد، وسط میدان هستند. رهبر معظم انقالب اسالمی بخش 
دوم سخنانشان را به بیان نکات مهمی درباره  برجام اختصاص 
دادند. ایشان با تشکر از زحمات رییس جمهور، وزیر امور خارجه 
خواست های  همه   البته  افزودند:  هسته ای  تیم  اعضای  دیگر  و 
این  در  مسئوالن  اما  است؛  نشده  برآورده  اسالمی  جمهوری 
که انشاءاهلل خداوند اجر می دهد.  کشیدند  قضیه انصافا زحمت 
از  حد  همین  کسانی که  از  انتقاد  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
وانمود می کنند،  آمریکا  از لطف  ناشی  نیز  را  برجام  اجرای  نتایج 
منحوس  چهره   فرصت،  این  در  می خواهند  عده ای  افزودند: 
ک خطرنا و  زشت  خیلی  حرکت،  این  که  کنند  بزک  را   استکبار 

 است.
حرکت  این  بودن  بی منطق  تبیین  در  انقالب  معظم  رهبر 
زور  به  را  شما  اموال  و  خانه  محله،  قلدِر  گر  ا کردند:  خاطرنشان 
از  کنید  مجبور  را  او  زحمت  و  تالش  با  نهایتا  شما  و  کند  غصب 
بخش هایی از خانه تان بیرون برود، آیا این، نتیجه  لطف آن زورگو 

بوده یا ثمره  قدرت و تالش شما؟
گفتند:  ایشان با استناد به حرف های »اخیرا آشکار آمریکایی ها« 
کشاندن آنها به  کردن مردم و  هدف دشمن از تحریم ها، عصبانی 
کرد و همراه با نظام  خیابان ها بود؛ اما ملت، صبوری و پایداری 
و مسئوالن از خود عزت و اقتدار نشان داد. رهبر معظم انقالب 
کار را انجام داد؛ اما  افزودند: البته معتقدم از این بهتر هم می شد 
به هر حال توانایی، فرصت و امکانات، همین نتایج را به همراه 

کار مهم و شایان توجهی هم هست. که  آورد 
زورگویان  و دیگر  بزرگ«  را »بت  آمریکا  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
غربی را بت های حاشیه ای استکبار برشمردند و در تشریح اهداف 
می توان  افزودند:  هسته ای  مسئله   در  ایران  دشمنان  واقعی 
که طرف های ما می دانستند ایران به دنبال بمب  کرد  سوگند یاد 

هسته ای نیست و آن ها هدف های دیگری را دنبال می کردند.
نظارت  هیئت  اعضای  و  دولت  مسئوالن  انقالب،  معظم  رهبر 
بر برجام را به مراقبت در مقابل خدعه های آمریکا فراخواندند و 
کردند: طرف، اهل خدعه است؛ به لبخند و ماسک  خاطرنشان 

او اعتماد نکنند.

اهداف  همان  را  کنونی  آمریکای  سیاست های  و  اهداف  ایشان 
و  خواندند  بوش  و  ریگان  دوران  آمریکای  ضدایرانی  و  خشن 
برجام  اجرای  در  آمریکایی ها  باشند  مراقب  مسئوالن  افزودند: 
حتما  صورت  این  غیر  در  و  کنند  عمل  واقعا  تعهداتشان  به 

مقابله به مثل کنند.
عزیز  پاسداران  حرکت  از  عمیق  قدردانی  با  انقالب  معظم  رهبر 
انقالب، در ماجرای تجاوز تفنگداران آمریکایی به آب های ایران 
گفتند: آن ها در مقابل تجاوز دشمن، هویت و قدرت ایران را نشان 
دادند و مسئوالن نیز باید در همه  عرصه ها همین گونه عمل کنند؛ 
قدرت  با  کرد،  تجاوز  ایران  ملی  منافع  خطوط  از  دشمن  جا  هر 

جلوی او را بگیرند.
رفع  که  سخن  این  رد  با  ادامه  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تحریم ها به معنای پایان مشکالت معیشتی مردم و حل معضالت 
پیشرفت  و  مردم  سفره های  بهبود  افزودند:  است  اقتصادی 
بنده به همه  را  این  که  برنامه و مدیریت می خواهد  اقتصادی، 

دولت ها گفته ام.
ایشان اقتصاد مقاومتی را راهبرد اصلی حل مشکالت اقتصادی 
اجرای  برای  مسئوالن  جدی  پیگیری  بر  کید  تا با  و  برشمردند 
به  چشم  دوختن  افزودند:  دستگاه ها  تنظیم شده   برنامه های 
را  ایران  اقتصاد  باید  نمی کند؛  حل  را  مشکلی  دشمن،  دست 
تکانه های  مقابل  در  که  کنیم  مستحکم  و  تقویت  به گونه ای 

خارجی بایستد و تاثیر نپذیرد.
رهبر معظم انقالب در نکته  مهم دیگری افزودند: رفت وآمدهای 
نباید  قراردادها،  بسته شدن  و  خارجی  هیئت های  کنونی 
بزند،  لطمه  داخل  کشاورزی  و  تولید  و  صنعت  به  به هیچ وجه 

مسئوالن مراقب باشند.
بصیرت،  تدین،  کردند:  کید  تا سخنانشان  پایان  در  ایشان 
کنون مانع دست اندازی جدی  انقالبی گری و اقتدار ملت ایران تا
دشمنان سوگندخورده شده است و به فضل الهی، ملت در پرتو 
»تالش عمومی، مخلصانه و همدلی و مهربانی« روز غلبه بر همه  
را  انقالب  اهداف  همه   تحقق  و  جهانی  زورگویان  سیاست های 

خواهید دید.

 آمریکا در برابر اقتدار 
ایران زانو زد

و  نگار  روزنامه  الجیوسی«  »خالد  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
الیوم« نوشت:  روزنامه »رای  اینترنتی  پایگاه  نویسنده فلسطینی 
آب های  حریم  وارد  که  آمریکایی  تفنگدار   10 دستگیری  »صحنه 
»ذلت«  اصل  طبق  شاید  و  »اعراب«  برای  بودند،  شده  ایران 
متفاوت  کامال  تصویر  اینجا  در  اما  نیست.  کردنی  درک  آن ها، 
در  شدند؛  کشیده  ذلت  به  آمریکایی  دریانوردان  اینجا  در  است. 
از جمهوری  از دریانوردان خود  یکی  زبان  از  بزرگ  آمریکای  اینجا 
اینجا  در  بگوییم،  خالصه  کند؛  می  عذرخواهی  ایران  اسالمی 
وجود  با  آمریکا  دفاع  وزیر  درآمد.  زانو  به  ایران  مقابل  در  آمریکا 
آنان،  سالم  بازگشت  و  دریانوردان  این  آزادی  از  خوشحالی  ابراز 
اتباع  ببیند  ندارد  که دوست  گفت  ناراحت است. وی  به شدت 
این  شده اند.  دستگیر  دیگر  کشور  یک  ارتش  وسیله  به  کشورش 
که  داریم  حق  ما  دلیل  همین  به  است؛  ناراحت  آمریکایی  مقام 
کنیم.  ابراز  صحنه  این  دیدن  از  را  خودمان  خوشحالی  و  شوق 
زیرا  نمی گیرد؛  صورت  عربی  کشورهای  در  معموال  که  صحنه ای 
رضایت  جلب  برای  را  داشته هایشان  همه  و  اراضی  کشورها  این 
روزنامه نگار  این  دهند.«  می  قرار  کشور  این  اختیار  در  آمریکا 
فلسطینی در ادامه می نویسد: »در مقابل این بینش و شجاعت 
را  آن  بتواند  که  است  برنامه ای  و  ح  طر فاقد  عرب  جهان  ایران، 
کند. ما نیازمند خرد و تفکر و بازنگری در مسایل هستیم.  متحد 
کسی ما را به سوی امنیت و ثبات می  که چه  کنیم  ما باید بررسی 
که منافع امت عربی و اسالمی را بر منافع خود ترجیح  کسی  برد؛ 
و  خود  قوی  اراده  با  »ایران  می افزاید:  پایان  در  وی  دهد.«  می 
سال های  طی  بسیار  استقامت  و  کره کنندگانش  مذا توانمندی 
و  هسته ای  کشور  یک  امروز  ایران  کرد.  لغو  را  تحریم ها  طوالنی، 
کشورهای نفتی ما فقیر خواهند  قدرت اقتصادی است؛ ولی فردا 
کافی است. ما امروزه در رده آخرین  شد. خودبزرگ بینی و سرکشی 
ح عربی  ملت های دنیا هستیم. بیایید با همکاری یکدیگر یک طر
صهیونیستی  دشمن  با  مقابله  در  تالش ها  از  که  کنیم  ایجاد  را 

کند.« حمایت 

رحمانی فضلی:

کسی  که حق   تالش ما این است 
در انتخابات ضایع نشود 

گفت: برای پیگیری صالحیت داوطلبان در انتخابات  کشور  وزیر 
نیز  دیروز  و  داشتم  مالقات   ۲۰ از  بیش  اسالمی،  شورای  مجلس 
گزارش دادم و با ایشان مشورت  شخصا خدمت رهبری رسیدم و 
ضایع قانون  بر  مبتنی  کسی  حق  که  است  این  ما  تالش   کردیم؛ 
کیمیای وطن به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی  گزارش   نشود. به 
فضلی روز چهارشنبه در دومین همایش استانداران و فرمانداران 
کشور افزود: ما در مقطع مهمی از سیاست داخلی، یعنی  سراسر 
کرده  که در این مقطع، ارزش صدچندان پیدا  انتخابات قرار داریم 
که موضوعات منطقه ای حاد داریم و از طرفی  است؛ در شرایطی 
کرات هسته ای به همت دکتر روحانی  که ما در مذا نیز توفیقاتی 
دست  به  رهبری  رهنمودهای  تحت  همت  و  تدبیر  با  و  داشتیم 
بسترهای  شدن  فراهم  با  امیدواریم  گفت:  کشور  آوردیم.وزیر 
افزود:  باشیم.وی  داشته  باشکوه  و  سالم  آزاد،  انتخاباتی  قانونی 
رکورد نام نویسی برای انتخابات نشان دهنده امید مردم به نظام، 

حکومت و دولت است.

مقیمی در جمع خبرنگاران: 

اخذ رای به صورت الکترونیکی 
خواهد بود

مجلس  اینکه  بیان  با  کشور  وزارت  سیاسی  معاون 
ما  و  کرده  تصویب  را  انتخابات  شدن  برگزار  الکترونیکی 
شورای  گفت:  کنیم،  اجرا  را  قانون  باید  مجری  عنوان  به 

کرده است.  نگهبان نظر خود را بیان 
معاون  مقیمی  محمدحسین  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
سیاسی وزارت کشور، در حاشیه دومین همایش فرمانداران 
که عصر روزچهارشنبه برگزار شد،  کشور  و استانداران سراسر 
کنش به اظهارات عضو  با حضور در جمع خبرنگاران، در وا
حقوقدان شورای نگهبان مبنی بر اینکه برگزاری انتخابات 
به صورت الکترونیکی منتفی است، اظهار داشت: شورای 
کرده است؛ اما طبق بند 7 ماده 9  نگهبان نظر خود را بیان 
کشور  که در سال 88 تصویب شده، وزارت  قانون انتخابات 
شیوه  انتخابات  شدن  برگزار  بهتر  منظور  به  است  مکلف 
اینکه خأل قانونی  بیان  با  را در نظر بگیرد. وی  الکترونیکی 
انتخابات  حوزه   14 در  قانون  همین  استناد  به  و  نداریم 
برگزار  الکترونیکی  صورت  به  گیری  رای  گذشته،  مجلس 
برگزاری  افزار  نرم  و  افزار  سخت  کرد:  تصریح  است،  شده 
کشور و شورای نگهبان رسیده و  الکترونیک به تایید وزارت 
گذشته نیز سخت افزار و نرم افزار را به روزرسانی  در 4 سال 

کرده ایم. ح
بحث  درباره  نگهبان  شورای  با  نیز  قبل  هفته  دو  دود 
الکترونیکی برگزار شدن انتخابات جلسه داشتیم و شورای 
مرجع   3 شد  قرار  کند،  پیدا  اطمینان  اینکه  برای  نگهبان 
تایید  که 2 مرجع  کنند  بررسی  را  الکترونیکی بودن  فرآیند 
اعالم  را  نظرش  نگهبان  شورای  به  هم  دیگر  مرجع  و  کرده 

کرده ایم. کرده و ایرادات جزیی را برطرف 

«« روزشامر انقالب
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دست  اندرکاران انتخابات:

مراقب خدعه آمریکا باشید

بین المللی  و  منطقه ای  جایگاه  کنون  ا
ارتقا  شدت  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
توافق  انجام  با  ایران  و  است  کرده  پیدا 
هسته ای توانست موفقیت دو چندانی را 
کنون  کند. از نظر بین المللی ایران ا کسب 

بر قله قدرت خود قرار دارد.
از جام  نقل  به  کیمیای وطن،  گزارش  به 
جروزالم  صهیونیستی  روزنامه  نیـوز، 
با  تحلیلی  به  گزارشی  در   )jpost( پست 
انقالب  ابتدای  به  نسبت  »ایران  عنوان 
نوشت:  است«،  شده  قدرتمندتر  بسیار 
جمهوری  که  باروند  این  بر   تحلیلگران 
انقالب  ابتدای  از  مطمئنا  ایران،  اسالمی 
بهترین  کنون،  تا  1979 سال  اسالمی 
است.  کرده  اتخاذ  را  استراتژیکی  مواضع 
قدرت های جهانی مانند آمریکا و روسیه 
را  زیادی  پیشنهادات  مشتاقانه  اروپا  و 
ح  مطر ایران  با  ای  هسته  توافق  برای 

کردند.
وزیر  نوشت:  ادامه  در  پست  جروزالم 

با  سه شنبه  روز  در  نیز  آلمان  خارجه  امور 
نقش  ایران  که  است  کرده  بیان  صراحت 
کلیدی برای ثبات در خاورمیانه دارد و ما 
برای از بین بردن بحران ها و اختالفات در 

خاورمیانه به ایران نیازمندیم.
توافق  انجام  به  نگاهی  نیم  با  کنون  ا  
کسب مشروعیت بین المللی،  هسته ای و 
ایران حتی می تواند با قدرت بیشتری، به 

دهد.  ادامه  منطقه  در  خود  برنامه های 
که  است  چیزی  هسته ای  توافق  کنون  ا
گر  مدنظر قدرت های جهانی است؛ حتی ا
این توافق 10 تا 15 سال به طول بینجامد.
از  بعد  افزود:  صهیونیستی  روزنامه  این 
در  شیعی  حکومت   ،1979 سال  انقالب 
قدرت  تحکیم  مشغول  شدت  به  ایران 
علیه  نیز  را  جنگ هایی  و  شد  خانه  در 
های  سال  بین  در  عراق  های  سنی 
اخیر  های  سال  و  داشت   1988 تا   1980
عراقی  مقامات  با  را  توجهی  قابل  اتحاد 
زیادی  های  برنامه  ایران  آورد.  دست  به 
و  داشت  عربی  کشور های  دیگر  برای 
نفوذ  داد.  انجام  نیز  را  آن ها  از  بسیاری 
و  یافت  افزایش  نیز  افغانستان  در  ایران 
خوبی  به  غربی،  نیروهای  عقب نشینی  با 
با  همچنین  تهران  گرفت.  را  آن ها  جای 
مخالفت  غزه،  در  خود  نفوذ  از  استفاده 
اسراییل برای  را  زیادی  دردسرهای   و 

 به وجود آورد.

تحلیل روزنامه صهیونیستی؛

ایران بر قله قدرت قرار دارد

سیاست
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روز شمار انقالب اسالمی 
1 بهمن 1357

«« نماز جمعه به امامت امام خمینی در تهران .
««  مسیر حرکت امام خمینی از مهر آباد تا بهشت زهرا اعالم 

شد.
گوار در ایران . «« آمریکا:امکان وقوع حوادث نا

گردند. ««  امام خمینی تا چند روز دیگر به ایران بازمی 
تشکیل  اسالمی  جمهوری  رفراندوم  از  زاده:پس  قطب     »»

می شود.
کند. ««بی بی سی:خطر جنگ داخلی ایران را تهدید می 

پهلوی  دارائی های خاندان  فرانسه فهرست  ««  خبرگزاری 
کرد . را اعالم 

کشور  به  آموزش  از  پس  ایران  سری  چریک  قشون    »»  
بازگشتند.

««    پرواز جت های شوروی بر فراز خلیج فارس.
««استقرار ناو هواپیمابر آمریکا درتنگه هرمز .



ارزش  تا  یافت  ادامه  هم  امروز  بورس  پرحجم  معامالت 
از عدد هزار میلیارد تومان هم فراتر  معامالت این هفته 
واحد   444 کل  شاخص  بورس،  امروز  معامالت  در  برود؛ 

کرد. رشد 
کیمیای وطن، بازارهای مالی شهر در آخرین  گزارش  به 
بورس  کردند.  تجربه  را  زیادی  هیجان  هفته،  کاری  روز 
نیز  پایان رساند و دالر  به  نیز، مثبت  را  روز هفته  آخرین 
کرد. مهم ترین اخبار امروز  مجددا رشد خفیفی را تجربه 
نیز رفع تحریم ایران به دست ژاپن، بررسی اقالم بودجه، 
ارتباط  آغاز  و  نفت  بازنشستگی  صندوق  سنگین  زیان 

بیمه ای ایران و اروپا بود.
هفته هزار میلیاردی

معامالت پرحجم بورس امروز، همه ادامه یافت تا ارزش 
از عدد هزار میلیارد تومان هم فراتر  معامالت این هفته 
واحد   444 کل  شاخص  بورس،  امروز  معامالت  در  برود. 
باالتر  تومان  میلیارد   467 از  معامالت  ارزش  و  کرد  رشد 
به ویژه  و  خودرویی  گروه  در  تحرکات  بیشترین  رفت. 
معامله  امروز  شرکت  درصد   3 حدود  و  شد  ثبت  پارس 

شد.
عرضه  با  صبح  ابتدای  در  و  بود  پرهیجان  امروز  بازار 
در  اما  شد؛  نزولی  بازار  گارد  خودرویی  خرید  صفوف 
مجدد  شدن  صف  با  و  برگشت  ورق  معامالت،  اواسط 
کنار  گروه خودرویی، بازار به سمت مثبت پیش رفت و در 
گروه ساختمانی توجه شد. از  گروه ها ازجمله  آن به سایر 
گروه فوالدی پس  جمله اتفاقات مهم امروز، توجه بازار به 
کامل رشد  از مدت ها بود و در پی آن ذوب آهن تا مثبت 
گروه  کل  گذاشت و  کرد و نوسان مناسبی از خود برجای 

کرد. فلزات اساسی را با خود مثبت 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  اصفهان  تاالر  کارگزاران  از  یکی 
کرد: نقدینگی بسیار  فارس در مورد معامالت امروز اظهار 
روزانه  بازار  میانگین  به طور  و  شده  بازار  جذب  زیادی 
نیست.  کمی  عدد  که  معامله شده  تومان  میلیارد   300

این  حال  و  کرده  رشد  نمادها  بیشتر  قیمت  همین رو  از 
است؛  مختلف  گروه های  بین  گردش  حال  در  نقدینگی 
گروه ساختمانی و فوالدی به جمع  بر همین اساس امروز 

نمادهای مثبت پیوستند. 
از  بازار  گفت:  نیز  بانکی  گروه  به  بی اقبالی  درباره  وی 
سمت  را  نقدینگی  که  گرفته  درس  خود  قبلی  تجارب 
سهام  به  اعتقادی  آن  فروشندگان  که  نبرد  گروه هایی 
گروه بانکی در دوره های قبل سهامداران  خود ندارند. در 
حاصل  نقدینگی  و  بودند  عرضه کننده  به شدت  عمده 
دلیل  همین  به  می کردند.  ج  خار بازار  از  نیز  را  آن  از 
نشان بانکی  گروه  به  تمایلی  بازار  صعود  دور،  این   در 

 نمی دهد.
هیجان دالر افتاد

بازار دالر در این هفته در پی آزاد شدن منابع ارزی بانک 

مرکزی و رفع تحریم بانکی، اسیر هیجانی منفی شده بود 
اما  از دست داد؛  را  از حمایت های مهم خود  و بسیاری 
دالر  و  شد  کم  فروشندگان  تب وتاب  اخیر  روز  دو  پی  در 
مجددا سطح 3 هزار و  اصفهان 600 تومانی را از آن خود 
خ  کرد. در معامالت امروز بازار ارز خیابان سپه اصفهان، نر
همه  تقریبا  و  یافت  افزایش  تومان   610 و  هزار   3 به  دالر 
فعاالن ارز نیز، فضای بازار را مثبت و بدون تنش ارزیابی 

کردند.
گران شد سکه 

و  داشت  خفیفی  رشد  دالر،  به تبع  امروز  نیز  سکه  بازار 
سکه نقدی در معامالت بازار اصفهان 3 هزار و 500 تومان 
همین  به  تقریبا  قیمت ها،  نیز  آتی  بازار  در  کرد.  رشد 
کردند و در بازار جهانی نیز اونس 7 دالر رشد  میزان رشد 

کرد. فارس را تجربه 

برجام باید در چارچوب اقتصاد 
گیرد مقاومتی قرار 

که جمهوری   صاحب نظران منصف بین المللی بر این باورند 
از رکود  کمک به خروج  بازیگران مهم برای  از  ایران،  اسالمی 
که ایران را  کشوری  اقتصاد جهانی به ویژه اروپایی است و هر 
از برنامه ریزی های راهبردی بازرگانی بین المللی خود حذف 

کرد.  کند، بیشتر ضرر خواهد 
و  تجاری  تعامل  گسترش  دنبال  به  هم  خارجی  کشورهای 
اقتصادی هستند و روند حضور هیئت های خارجی در ایران 
کشورهای دیگر هم به مناسبات اقتصادی و  نشان می دهد 

تجاری با ایران نیاز دارند.
تحریم های  تجارب  شامل  ایران  اقتصاد  در  دوره  این  تمایز 
مقاومتی  اقتصاد  گفتمان  و  ادبیات  گسترش  و  اقتصادی 
اقتصاد  استقرار  خدمت  در  باید  را  برجام  اجرای  است؛ 

مقاومتی قرار دهیم تا با بیشترین دستاورد همراه شود.
در  که  است  استراتژیک  کامال  بحث  یک  مقاومتی  اقتصاد 
روحیه  و  هستند  مدت  بلند  اهداف  دارای  که  کشورهایی 
استقالل در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است، 

ح شده است. مطر

* ترس غربی ها از اقتصاد مقاومتی 
 80 تا  ایران  اقتصاد  گر  ا معتقدند  غربی  کارشناسان  برخی 
کند، دیگر  درصد هم بتواند در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت 

کرد. کشور مقابله  نمی توان با این 
و  افزوده  ارزش  کثرسازی  حدا معنی  به  مقاومتی  اقتصاد 
نیروی  و  روزمینی  و  زیرزمینی  منابع  همه  از  ثروت آفرینی 
که جمهوری اسالمی ایران در همه این عرصه ها  انسانی است 

از مزیت های ویژه ای برخوردار است.
انگلیسی  اقتصاددانان  به ویژه  و  غرب  اقتصادی  کارشناسان 
گر نظام جمهوری  ا که  کید می کردند  تا گذشته  در سال های 
اسالمی ایران موفق به استقرار اقتصاد مقاومتی شود، با هیچ 

کرد. کشور مقابله  روشی نمی توان با این 
که غربی ها از ترس اقتصاد  ح است  حتی این فرضیه هم مطر
مقاومتی و با هدف تضعیف آن وارد تعامل تجاری و اقتصادی 

کرات هسته ای و لغو تحریم ها شده اند. در فرایند مذا
اقتصادی  عادی  مسایل  مانند  نمی توان  خاطر  همین  به 
اقتصاد  پروژه های  سراغ  به  فایده   - هزینه  تحلیل  روش  با 
اقتصاد  به استقرار  که  بلکه همه تالش هایی  مقاومتی رفت؛ 
معیارهای  نظر  از  می کند،  کمک  سرزمین  این  در  مقاومتی 

نوین اقتصاد ملی باید به عنوان »تمام فایده« مدنظر باشد.

* آسیب های احتمالی برجام 
که ممکن است در دوره جدید و با اجرای  یکی از آسیب هایی 
که برخی مدیران  کشور وارد شود، این است  برجام به اقتصاد 
به سراغ  فایده  ابزار تحلیل هزینه-  با  باید  کنند  میانی تصور 
ح های  اجرای برنامه های اقتصادی رفت و بگویند برخی طر

اقتصاد مقاومتی، توجیه مالی ندارد.
اقتصاد  تضعیف  در  می توان  را  برجام  اجرای  دیگر  آسیب 
برنامه ریزان  می رود  انتظار  و  کرد  پیش بینی  دانش بنیان 
به  را  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  و  دانش بنیان  توسعه 

کنند. جریانی پایان ناپذیر تبدیل 
گر اقتصاد ایران در مسیر  که ا این را هم مدنظر داشته باشیم 
نفع  به  را  برجام  اجرای  می تواند  شود،  مقاوم  دانش بنیان،  
شاید  اما  کند؛  تبدیل  پردستاورد  فرآیندی  به  ملی  اقتصاد 
برعکس این روند با احتمال ضعیف تحقق یابد؛ یعنی اجرای 
برجام ممکن است به نفع اقتصاد مقاومتی نباشد و اقتصاد 
ح های  طر و  معمولی  مناسبات  تاثیر  تحت  ایران  بین الملل 

گیرد. نفوذ اقتصادی قرار 
کند مسئوالن در دوره اجرای برجام  این دیدگاه ها ایجاب می 
قرار  مقاومتی  اقتصاد  توسعه  خدمت  در  را  روند  این  حتما 

دهند.
زیادی  بخش  می توانیم  یابد،  تحقق  مقاومتی  اقتصاد  گر  ا
دالر  میلیارد   45( واردات  تومان  میلیارد  هزار   240 حدود  از 
واردات رسمی و حدود 25 میلیارد دالر واردات قاچاق( را در 

کنیم. داخل تولید 
بسیار  آثار  بیفتد،  اتفاق  کشور  داخل  در  تولید  این  گر  ا
کاال، پول و سرمایه و همچنین  کار،  بازارهای  گسترده ای در 
و  داشت  خواهد  مالیات  محل  از  دولت  مالی  منابع  تامین 
دشمن هم، هرگز نمی تواند با بهانه های تحریم مالی و انتقال 

کنترل خود درآورد. پولی و غیره این اقتصاد را تحت 
که غربی ها و دشمنان نظام به شدت  به همین دلیل است 
دهیم  اجازه  نباید  و  دارند  هراس  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  از 
کشور، مزیت ها و استعدادهای خود را فدای واردات  اقتصاد 
کشورهای خارجی باید به  کند و در هرگونه تعامل و تجارت با 

کنیم. سمت بازی اقتصادی برد - برد حرکت 
کشور به   با حجم نقدینگی باالی 900 هزار میلیارد تومان در 
در  و  کنیم  محقق  را  درصدی   8 رشد  خ  نر می توانیم  راحتی 
گر به داشته های  بخش زیادی از حوزه های اقتصادی خود ا
خود متکی شویم، هرگز تحت تاثیر آسیب های تحریم هم قرار 

گرفت. نخواهیم 
برنامه ریزی  نظام  در  مقاومتی  اقتصاد  متغیرهای  باید 
آن  در  و  شود  نهادینه  ششم(  برنامه  و  ساالنه  )بودجه  کشور 
به تحقق اهداف سند چشم انداز،همچنین  صورت می توان 
نظام  ساماندهی  باالتر،  و  درصد   8 اقتصادی  رشد  خ  نر
امیدوار  صادرات  و  واردات  مدیریت  و  هوشمند   تجاری 

بود.
معظم  مقام  رهنمودهای  و  تدابیر  از  که  مقاومتی  اقتصاد 
به  شد،  متبلور  24 گانه  سیاست  های  در  و  است  رهبری 
و  عمومی  باور  یک  به  شدن  تبدیل  برای  گفتمان سازی 
از فشارها،  را  تا امکان عبور  درک مشترک ملی نیازمند است 
ایران  برای  دشمن  اقتصادی  جنگ  و  تحریم ها  سختی ها، 

کند. اسالمی به خوبی فراهم 
از  پردستاورد  ح های  طر به  را  برجام  می توانیم  صورت  آن  در 
افزایش  تجارت،  هزینه  کاهش  تولید،  هزینه  کاهش  جمله 
به  مجموع  در  و  قیمت  ساماندهی  و  رقابت  تقویت  کیفیت، 
راهبردهای  با جهان در چارچوب  اقتصادی  تعامل  گسترش 
کنیم. اسماعیل  برد - برد و در مسیر اقتصاد مقاومتی تبدیل 

محمدی

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

كاالی قاچاق توقیف بيش از 2.5 میلیارد 
یک  توقیف  از  بختیاری  و  چهارمحال  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیارد  دو  ارزش  به  قاچاق  بار  حامل  آزرا«  هیوندای   « دستگاه 
سردار  داد.  خبر  بروجن  لردگان-  محور  در  ریال  میلیون   540 و 
حمل  بر  مبنی  خبری  دریافت  دنبال  به  کرد:  اظهار  یاری  نورعلی 
فرماندهی  ماموران  استان،  مواصالتی  محورهای  در  قاچاق  کاالی 
محور  در  را  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ح  طر بروجن،  شهرستان   انتظامي 
کنترل  گذاشتند. وی افزود: ماموران هنگام  لردگان- بروجن به مرحله اجرا 
خودروهای عبوری، یك دستگاه سواری هیوندای آزرای سفید رنگ حامل 
گفته یاری،در بازرسی  کردند. به  لپ تاپ و سیگار خارجی قاچاق را متوقف 
از این خودرو، 100 دستگاه لپ تاپ و 20 هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق 
شد.  کشف  ریال  میلیون   540 و  میلیارد   2 ارزش  به  گمرکی  مدارك  فاقد 
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به معرفی متهم به 
را  کاال  فعالیت قاچاقچیان  از عموم مردم خواست هرگونه  مرجع قضایی، 
برای اقدام سریع و ضربتی پلیس، به تلفن یا پیامك 110، مرکز فوریت های 

کنند. گزارش  پلیسی، 

افزایش 30 درصدی تولید خرمای یزد
 30 افزایش  به  اشاره  با  یزد  استان  کشاورزی  جهاد  باغبانی  امور  مدیر 
جایگزین  نخیالت  نشستن  بار  به  با  استان،  خرمای  تولید  درصدی 
ملی  اعتبارات  حذف  را  یزد  خرمای  مشکل  مهم ترین  گذشته،  سال های 

کرد.  ح ذکر  این طر
و 570 هکتاری نخیالت  به سطح دو هزار  اشاره  با  ابراهیمی«  »محمدرضا 
کرد: بیشترین سطح  که 2 هزار و 200 هکتار آن بارور هستند، اظهار  استان 
که 2 هزار  کشت نخیالت استان در بافق و اردکان قرار دارند؛ به نحوی  زیر 
و 100 هکتار از نخیالت استان در بافق و حدود 400 هکتار نیز در اردکان قرار 
دولتی،  اعتبارات  کمک  با  گذشته  سال  چهار  طی  کرد:  بیان  وی  دارند. 
نخیالت ارقام نامرغوب خرما در استان حذف و به جای آن ها ارقام مناسب 

کبکاب، جایگزین شده است.  به ویژه 
عنوان  زیاد  بسیار  را  نخیالت خرما  و جایگزینی  ادامه هزینه  حذف  در  وی 
هزینه  تومان  12میلیون  حدود  هکتار  هر  برای  تقریبا  اینکه  بیان  با  و  کرد 
کشاورزان استان از بنیه  مالی مناسبی در این  گفت: متاسفانه  نیاز است، 
کمک های دولتی، به ویژه اعتبارات ملی  رابطه برخوردار نیستند و نیازمند 

که اعتبارات استانی نیز در این رابطه خیلی جوابگو نیست.  هستند؛ چرا 
مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان در ادامه با اشاره به رشد 30 درصدی 
گرفته درباره  تولید خرمای استان در سال جاری به دنبال اقدامات صورت 
گذشته خرما در  کرد: میزان تولید سال  اصالح نخیالت استان، خاطرنشان 
استان حدود 8 هزار و 900 تن بوده است؛ ولی تولید امسال استان به حدود 
گفته  وی، حدود 12 هزار تن از خرمای تولیدی  13 هزار تن خواهد رسید. به 
تن   500 و  هزار    1 قریب  اردکان  از  و  بافق است  به شهرستان  مربوط  استان 

برداشت خرما را در سال جاری شاهد خواهیم بود.
گفت: عالوه بر خرمای بومی   ابراهیمی در ادامه درباره اقالم خرمای یزد نیز 
که خرمای مرغوبی نیست و عمدتا به مصرف خوراك دام می رسد،  منطقه 

کبکاب، پیارم و خرمای زاهدی از عمده اقالم هستند.

«« یادداشت اقتصادی  ««  گشتی در اخبار

ثبت رکورد معامالت هزار میلیاردی در بورس اصفهان
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کف  گر  امام وقتی وضو می گرفتند، برای مثال ا
آبی به دست راستشان می ریختند، شیر آب را 
می بستند و مشغول شستن می شدند و برای 
از  ما  و  می کردند  باز  دوباره  را  شیر  دوم،  کف 
صدای قطع و وصل آب همیشه پی می بردیم 

گونه عمل می کنند.  که امام این 
کتاب خاطرات حاج  نوشته زیر برشی است از 
خمینی  امام  محافظان  از  سلیمانی  حسین 
که به بحث اهمیت دادن امام خمینی به  )ره( 

صرفه جویی اشاره دارد.
از اسراف شهره  امام در صرفه جویی و پرهیز    
که  را  آبی  لیوان  ایشان  که  شنیده اید  بودند. 
مصرف  را  آن  نیمی از  و  می شد  آورده  برایشان 
روی  و  نمی ریختند  دور  را  آب  می کردند،بقیه 
را  آب  بقیه  بعدا  و  می گذاشتند  کاغذی  لیوان 
و  بارها  را  صحنه  این  بنده  می کردند.  مصرف 

کردم. بارها مشاهده 
گر  ا مثال  می گرفتند،برای  وضو  وقتی  امام 
می ریختند،شیر  راستشان  دست  به  آبی  کف 
می شدند  شستن  مشغول  و  می بستند  را  آب 

می کردند  باز  دوباره  را  شیر  دوم،  کف  برای  و 
همیشه  آب،  وصل  و  قطع   صدای   از  ما  و 

عمل گونه  این  امام  که  می بردیم   پی 
 می کنند.

برده  غذا  بشقاب  یک  امام  برای  وقتی 
می کردند  جدا  نیازشان،  قدر  به  می شد، 
دست نخورده را  بقیه  و  می خوردند   و 

 می گذاشتند.
امام  غذای  ته مانده  ما  بسیاری  مواقع  در 
بخش  آن  که  بود  معلوم  و  می خوردیم  را 
دست نخورده  بود،  باقی مانده  که  غذا   از 

بود.
در منزل مخصوص مالقات های حضرت امام، 
در آن سوی حیاط، از طرف سپاه، یک پست 
اینکه  برای  و  بودند  گرفته  نظر  در  نگهبانی 
آن  برای  باشد،  داشته  شب  در  مناسبی  دید 
که ایشان حدود  گذاشته بودند. یک بار  چراغ 
ساعت 8 صبح در ایوان منزل ایستاده بودند، 
پست  المپ های  از  یکی  می کنند  مشاهده 
می زنند  زنگ  سریع  است.  روشن  نگهبانی 
احتیاج روز،  است؟  روشن  چرا  المپ  آن   که 

 نیست.

صنعت،  اداره  کل  بازرگانی  امور  معاون 
الگوی  را  فرش  کرمان  تجارت  و  معدن 
ارزش  گفت:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد 
است.  درصد   90 از  بیش  فرش  افزوده 
دهمین  برگزاری  آیین  در  زریسفی  مصطفی 
دستباف  فرش  دانش آموزی  المپیاد  دوره 
رفسنجان،  مرتضوی  هنرستان  در  استان 
است  بعدی  چند  کاالیی  فرش  کرد:  اظهار 
اقتصادی،  هنری،  از  اعم  آن  ابعاد  همه  که 
وی  است.  ارزشمند  آموزشی  و  فرهنگی 
به  دنیا  در  ایران  فرش  قدمت  کرد:  اضافه 
کشور است و ایران را به  اندازه تاریخ تمدن 
فرش می شناسند. معاون امور بازرگانی اداره 
کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،   کل 
با بیان اینکه فرش، معرف تمدن و فرهنگ 
دنیا  فرش  قدیمی ترین  افزود:  است،  ایران 
روسیه  کشور  در  که  شده  تولید  ایران  در 
است . زریسفی با اشاره به اینکه 23 استان 
خاطر نشان  هستند،  فرش  کار  در  کشور 
کشور برگزار شده و استان  کرد: 9 الپمیاد در 
امسال  و  بوده  المپیاد  دو  میزبان  کرمان 
کشور به  المپیاد دانش آموزی و دانشجویی 
تصریح  وی  می شود.  برگزار  مشهد  میزبانی 
رشته  سه  در  دانش آموزی  بخش  در  کرد: 
برگزار  المپیاد  رشته  چهار  در  دانشجویی  و 

کاالی  فرش  کرد:  اضافه  زریسفی  می شود. 
و  دنیاست  موزه های  در  زینت بخش  هنری 
رفسنجان مهد تولید فرش های آنتیک و ناب 
است. این مسئول با اشاره به ریزبافت ترین 
بافنده  ابولهادی  توسط  که  جهان  فرش 
کرد:  تصریح  است،  شده  تولید  رفسنجانی 
داشت  را  افزوده  ارزش  بیشترین  فرش  این 
فروخته شد.  تومان  میلیارد  با قیمت 1.5  و 
وی فرش را الگوی اقتصاد مقاومتی دانست 
کرد: ارزش افزوده فرش باالی  و خاطرنشان 

90 درصد است.
در  نفر  هزار  از 70  بیش  اشتغال  به  زریسفی   
و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  فرش  بخش 
استان  در  فرش  مربع  متر  هزار   242 افزود: 
 242 ساالنه  و  است  بافت  حال  در  کرمان 

میلیارد تومان تولید فرش داریم.
آموزشی  دوره   210 برگزاری  به  مسئول  این   
داد: 870  ادامه  و  کرد  اشاره  بافندگان  برای 
رایگان شرکت  به  صورت  این دوره ها  نفر در 
دالری  میلیارد  یک  صادرات  از  وی  کردند. 
بیشترین  آمریکا  گفت:  و  کرد  یاد  فرش 
که  طوری  به   است؛  ایران  فرش  واردکننده 
سالی 80 میلیون دالر، صادرات فرش ایران 
شدن  برداشته  با  و  است  کشور  این  به 
تحریم ها این صنعت رونق بیشتری می گیرد.

زیرساخت های  استان،  مخابرات  شرکت  گفت:  یزد  استان  مخابرات  شرکت  عامل  مدیر 
تامین می کند. مهدي مقوم مدیر عامل شرکت  را  مخابراتی شهرک صنعتی میبد 

رفع  و  بررسی  منظور  به  که  اردکان  فرماندار  نشست  در  نیز  استان  مخابرات 
ارایه  به  شد،  برگزار  اردکان  صنعتی  شهرک  ثابت  تلفن  گذاری  وا مشکالت 
از  و  پرداخت  اردکان  شهرستان  و  استان  مخابرات  فعلی  وضعیت  از  گزارشی 
کرد. وی گفت: با توجه  پشتیبانی مسئوالن در پیشبرد اهداف مخابرات تشکر 

به لزوم توسعه و افزایش خدمت رسانی به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی 
این شهرستان، شرکت مخابرات استان، زیرساخت های مخابراتی این شهرک را 

کابل کشی داخل محوطه، امکان ارایه سرویس های مخابراتی  تامین می کند؛ بعد از اجرای 
به شرکت های مستقر میسر می شود.

عملکرد  از  تشکر  با  نشست  این  در  نیز  اردکان  فرماندار  اسماعیلی  حسین   
مخابرات در شهرستان اردکان بر پیگیری و رفع محدودیت های موجود در 
از دیگر  کرد.  کید  گذاری تلفن ثابت به متقاضیان شهرک های صنعتی تا وا
کابل کشی فاز دوم مسکن مهر و  موضوع های مطرح شده در این نشست، 
گرفته که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی   شهرک بهزیستی اردکان بود 

 شد.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  تجارت 
و  چهارمحال  در  فعال  کارخانه   756

بختیاری وجود دارد. 
 756 کرد:  اظهار  امامی  نعیم  سید 
و  چهارمحال  در  فعال  کارخانه 
و  توسعه  در  که  دارد  وجود  بختیاری 
این استان نقش بسزایی اقتصاد   رشد 
توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  وی  دارد.   
بختیاری  و  چهارمحال  اقتصاد  رشد  و 
از  بختیاری  و  چهارمحال  کرد:  عنوان 
ظرفیت باالی اقتصادی برخوردار است 

و باید بدان توجه ویژه ای شود.
 30 وجود  به  اشاره  با  مسئول  این   
و  چهارمحال  در  صنفی  واحد  هزار 
صنفی  واحد  هزار   30 افزود:  بختیاری 
باید  و  است  فعال  استان  این  در 
فعالیت  برای  صنفی  واحدهای  همه 
باشند.  داشته  کسب  پروانه  خود 
کسب  پروانه  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
بیان  صنفی  واحدهای  فعالیت  برای 
بدون  صنفی  واحدهای  با  داشت: 

قانونی برخورد  کسب  پروانه  و   مجوز 
 می شود. 

به اهمیت اشتغال زایی  با اشاره  امامی 
کرد: با توسعه  برای نسل جوان تصریح 
در  صنفی  واحدهای  و  کارخانه ها 
زمینه  می توان  بختیاری  و  چهارمحال 
کرد.  فراهم  جوانان  برای  را  اشتغال 
کارخانه های  وجود  به  اشاره  با  وی 
و بختیاری  بزرگ در چهارمحال  و  مهم 
آسیا،  توان آور  فوالد  کارخانه  گفت: 
از  مشکی  چادر  خودرو،  ورق  سیمان، 
کارخانه های بزرگ این استان محسوب 

می شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  تجارت 
به  را  کار  جویای  افراد  و  جوانان  باید 
اقتصاد  به  و  دهیم  سوق  تولید  سمت 
چهارمحال و بختیاری رونق ببخشیم. 
ضوابط  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
و مقررات امور صنفی افزود: امور صنفی 
واحد  این  مقررات  و  ضوابط  طبق  باید 

کنند. عمل 

روایت محافظ امام خمینی از صرفه جویی حضرت امام

مدیر عامل مخابرات یزد خبر داد:

تامین زیرساخت های مخابراتی شهرک صنعتی اردكان 

كرمان: معاون اداره  كل صنعت، معدن و تجارت 

فرش، الگوی اقتصاد مقاومتی است

ریيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:
كارخانه ها زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم می كند توسعه 

 CSR آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات واحد 
مرکز  آموزشی درمانی فیض 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس 
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 EKG آگهی مزایده عمومی واگذاری خدمات تزریقات و پانسمان و

سرپایی بیمارستان  شهدای لنجان به صورت اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس 

 /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه یا با شماره تلفن 37924005-031 واحد کمیسیون 
مناقصات تماس حاصل فرمایند.
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 ریزبافت ترین فرش جهان 
در رفسنجان تولید شد

  معاون امور بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: ریزبافت ترین فرش جهان با تار و پودی از ابریشم 

و پشم در شهرستان رفسنجان تولید شد.
دانش آموزی  المپیاد  دوره  دهمین  آیین  در  زریسفی   مصطفی 
رفسنجان  مرتضوی  هنرستان  در  کرمان  استان  دستباف  فرش 
و  را  افزوده  ارزش  بیشترین  جهان،  فرش  ریزباف ترین  گفت: 

همچنین بیش از 25 میلیارد ریال قیمت دارد.
زینت بخش  اصیل،  هنری  عنوان  به  ایران  فرش  افزود:  وی 
موزه های دنیاست و رفسنجان نیز مهد تولید فرش های ناب است.

اقتصاد مقاومتی است  الگوی  بافت فرش،  اینکه  با اشاره به  وی 
تصریح کرد: بیش از 70 هزار نفر در استان کرمان به قالی بافی 
مشغول هستند و ساالنه 242 هزار متر مربع فرش با ارزش 2 

هزار و 420 میلیارد ریال در این استان تولید می شود.
برای  تاکنون  آموزشی  دوره   210 کرد:  خاطرنشان  زریسفی 

هنرآموزان فرش بافی در استان کرمان اجرا شده است.
کرمان  تجارت  و  معدن  کل صنعت،  اداره  بازرگانی  امور  معاون 
استان  این  از  جاری  سال  طی  فرش،  دالر  میلیارد  یک  افزود: 

صادر شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین فرش از ایران به آمریکا صادر می شود 
گفت: کشور ایران، ساالنه بیش از 80 میلیون دالر فرش به این 

کشور صادر می کند.
وی اظهار کرد: فرش کاالیی با ابعاد هنری، اقتصادی، فرهنگی 
این صنعت  در  رونق  تحریم ها  برداشتن  با  که  است  آموزشی  و 
بیش از پیش خواهد بود.زریسفی با بیان اینکه قدیمی ترین فرش 
است،  روسیه  کشور  در  هم اکنون  و  شد  تولید  ایران  در  جهان 
گفت: 23 استان کشور در زمینه تولید فرش فعالیت دارند.رییس 
آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان نیز گفت: 29 دانش آموز 
استان کرمان در المپیاد فرش و در دو مرحله با آزمون تئوری 
و عملی شرکت کردند.سید کاظم حسینی پور افزود: سه نفر در 

هر رشته فرش بافی برای مرحله کشوری انتخاب خواهند شد.
وی تصریح کرد: دانش آموزان رفسنجانی در المپیاد سال گذشته 

موفق به کسب رتبه سوم کشور شدند.
آیین  این  در حاشیه  نیز  ریزبافت ترین فرش جهان  تولیدکننده 
گفت: بافت این فرش با ابعاد 1.5در 2.5 متر مربع بیش از سه 
سال زمان برده است.اکبر ابوالهادی افزود: بیش از 40 نوع رنگ 
از جمله الکی، طالیی، سورمه ای، یشمی و آبی در این فرش به 
کار رفته و قیمت واقعی این فرش بیش از 25 میلیارد ریال است.

طرح  با  و  150رج  با  جهان  فرش  ریزباف ترین  کرد:  اظهار  وی 
حسن خان کرمانی و تار و پود پشم و ابریشم بافته شده است.

قالی کرمان شهرت جهانی دارد و زیبایی و اصالت طرح و نقش 
این هنر - صنعت اصیل  بارز  از ویژگی های  ماندگاری  با  همراه 
ایرانی در این استان است.هم اکنون حدود 70 هزار نفر در سراسر 
استان، بافنده فرش هستند که 85 درصد آنان را بانوان تشکیل 

می دهند و به صورت پاره وقت و تمام وقت کار می کنند. 
سایر  گمرکات  از  کرمان  گمرک  بر  عالوه  کرمان  استان  فرش 

استان ها نیز به خارج از کشور صادر می شود.

سرنوشت غم باِر ۵ قلوهای اصفهانی

از 5 قلوهای  نوزاد دیگر هم فوت شد و  صبح دیروز یک 
اصفهانی تنها یک پسر باقی مانده است؛ پدر علی اصغر دلیل 
استرس های  را  فرزندانش  فوت  و  همسر  زودرس  زایمان 
وطن،  کیمیای  گزارش  می داند.به  کار  از  تعدیل  و  مالی 
بانوی 34 ساله اصفهانی در سومین زایمان خود 5 قلو به 
خود  بارداری  28هفتگی  در  نوزادان  این  مادر  آورد؛  دنیا 
و  با عمل سزارین  به اجبار  که  و خونریزی شد  درد  دچار 
تالش گروه پزشکی، 2 دختر و 3 پسر این خانم اصفهانی با 

موفقیت به دنیا آمدند.
متاسفانه هفته گذشته 2 نوزاد پسر از 5 قلوها و شب گذشته 

یک دختر، به دلیل نارسایی و کمبود وزن فوت شدند. 
قلوهای    5 از  و  شد  فوت  هم  دیگر  نوزاد   1 امروز  صبح 

اصفهانی تنها یک پسر باقی مانده است.
پسر  یک  حال  حاضر  حال  در  وطن،  کیمیای  به گزارش 
باغ بهاداران  از این مادر روستای چم نور بخش  باقی مانده 

از شهرستان لنجان رضایت بخش است.
زایمان  این  دلیل  علی اصغر،  پدر  هادی  گرشاسب  حال 
از  ناشی  را استرس های  زودرس همسر و فوت فرزندانش 
با  گفت وگو  در  و  می داند  کار  از  تعدیل  و  مالی  مشکالت 
تسنیم می گوید: در حال حاضر من و به ویژه همسرم، حال 
روحی خوبی نداریم؛ من تمام تالش خود را انجام دادم تا 
این نوزادان و مادر فرزندانم در بهترین شرایط باشند؛ اما 

خواست خدا این گونه بود.
وی با بیان »حال کنونی همسرم را تنها یک مادر می تواند 
بارداری همسرم خیلی  متوجه شود«، می افزاید: در زمان 
زایمان  اما دچار  وارد نشود؛  به وی  تالش کردم استرسی 
فرزندان خود  دیگری،  از  یکی پس  اکنون  و  زودرس شد 
از  گالیه  با  اصفهانی  قلوهای   5 می دهیم.پدر  دست  از  را 
برخی مدیران محل کارش که با وجود اطالع از وضعیتش، 
کرده اند،  اخراج  کار  از  و  دانسته  تعدیل  مشمول  را  وی 
می گوید: آن ها می توانستند به من کمک کنند؛ درحالی که 
من به خاطر شرایط ویژه همسرم به آنها التماس می کردم، 
اجازه فعالیت و کار به من بدهند تا بتوانم از پِس مخارج و 
هزینه های دوران بارداری همسرم بربیایم، آنها تعدیل نیرو 

و من را اخراج کردند. تسنیم

استاندار اصفهان:

طرح ساماندهی معتادان متجاهر 
تسریع و تداوم یابد

استاندار اصفهان گفت: طرح 
متجاهر  معتادان  ساماندهی 
پاکسازی  هدف  با  اعتیاد  به 
از  صیانت  و  شهرها  چهره 
و  داخل  در  نظام  حیثیت 
تداوم  و  تسریع  باید  خارج 

یابد.
وطن،  کیمیای  گزارش  به 
به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول 
زرگرپور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
از نظر تعداد  استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان 
رتبه  مشارکت ها  کمیته  و  فرهنگی  کمیته  شورا،  جلسات 
نخست، در کمیته درمان رتبه دوم و در مجموع 9 ماهه 

رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی میزان کشفیات 10 ماهه نخست امسال را 31 تن اعالم 
کرد و افزود: 477 تن مواد مخدر در 9 ماهه سال 94 در 

کشور کشف شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به مراکز اقامتی میان مدت برای 
استان  میان مدت  اقامتی  مراکز  بیان کرد:  معتادان  درمان 
اصفهان دارای مجوز از بهزیستی، 88 مرکز بوده و در این 
مدت 2 مرکز در اصفهان، یک مرکز در فوالدشهر و یک 
مرکز در کاشان نیز برای درمان معتادان زن تاسیس شده 

است.
و  درمان  اعتیاد،  از  پیشگیری  بخش های  گفت:  زرگرپور 
واگذار  به مردم  تدریجی  به صورت  کاهش آسیب معتادان 
گسترده تر  زمینه  این  در  نهاد  مردم  سازمان های  و  شود 

مشارکت داشته باشند.
درصد  حداقل20  باید  ارشاد  وزارت  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  را  هنری  و  فرهنگی  و محصوالت  آموزشی  محتوای  از 

موضوع مقابله با مواد مخدر اختصاص دهد.

 در نشست هم اندیشی معماری اسالمی 

مطرح شد

نوسازی، بهانه پیمانکاران برای 
نابودی بافت تاریخی اصفهان

وطن،  کیمیای  گزارش  به 
معماری  هم اندیشی  نشست 
شناخت  هدف  با  اسالمی 
به  اسالمی  معماری 
دانشجویان و معماران استان  
خورشید  هنرسرای  در 

اصفهان برگزار شد.
حمیدرضا فرزان یار، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره تهران 
اسالمی  ایرانی  معماری  هنر  به  اشاره  با  همایش  این  در 
ایرانی  موسیقی  همچون  ایرانی،  معماری  داشت:  اظهار 
آهنگ خوب و روح بخشی دارد و آنچه مشخص است این 
است که در گذشته و در هندسه معماری راحتی خانواده 
گونه ای  به  زمان  آن  در  منازل  و  است  بوده  مهم  بسیار 
ساخته شده اند که حیاط خلوتی برای راحتی خانواده وجود 
داشت و معموال آب نماهایی در حیاط وجود داشت تا هم در 

زیبایی و آرامش و هم در لطافت هوا مؤثر باشد.
هستند؛  بی روح  شهرهای  جدید  شهرهای  اما  افزود:  وی 
جالب این است که همه مردم و به ویژه حکومت ها بر این 
مسئله اعتقاد دارند و می گویند که زندگی در این شهرها 
معماری  از  نشان  این  و  می شود  روحی  مشکالت  سبب 
را  معماری  این  غرب  گونه ای  به  که  دارد  امروز  نادرست 
رواج داد و سعی بر این داشت تا معماری غربی را به عنوان 

معماری بین المللی معرفی کند.
عضو هیئت  علمی دانشگاه سوره تهران با اشاره به اهمیت 
کرد:  خاطرنشان  شهر  معماری  در  زندگی  محل  شرایط 
مسئله ای که در نما حایز اهمیت است این است که همه 
شرایط محل زندگی را باید در نظر بگیریم و باید به گونه ای 
طراحی شود که از نظر آب وهوا و فرهنگ هر محل مشکلی 
وجود نداشته باشد و این مسئله ای است که متاسفانه در 

معماری امروز رخ نمی دهد.
وی تصریح کرد: در معماری گذشته سعی بر این می شد 
شود؛  ایجاد  زمین  تا  سقف  از  و  تمام قد  پنجره هایی  تا 
ارتفاع طبقات امروز با نوع آب و هوای ما هماهنگی ندارد 
انتخاب مصالح  بناها وجود دارد  نکته ای که در طراحی  و 
است و مصالحی که امروز به کار می رود، امروز نه از نظر 
آب و هوایی با سرزمین ما هماهنگ هستند و نه آرامشی 

را برای مردم می آورد.
فرزان یار با اشاره به رابطه افسردگی و معماری امروزی بیان 
کرد: افسردگی عوامل متعددی دارد؛ ولی فرم ساختمان ها 
در این مسئله تأثیر دارد و زمانی که کسی به مدتی طوالنی 
انسان ها  به  خشن  و  سخت  تصویری  شود،  مواجه  آن  با 
است؛  رسیده  اثبات  به  مسئله ای  این  که  می شود  منتقل 
 نه تنها در انسان ها بلکه این موضوع در حیوانات نیز وجود

 دارد.وی گفت: تأثیر ترکیب رنگ در مباحث روانشناسی 
بناهای  به  اگر  گذشته  در  و  است  شده  ثابت  مسئله ای 
ویژه  به  رنگ ها  از  استفاده  باشید،  داشته  دقت  تاریخی 
مردم  میان  آرامش بخش سبب کاهش خستگی  رنگ های 
می شد؛ اما آن چیزی که امروز ما شاهد آن هستیم، منازلی 
از جنس بتن است که بتن رنگی سرد و ترکیبی خشن دارد 
و حتی در نماهای ما نیز از رنگ هایی سرد استفاده می شود 
روحی بیماری های  افزایش  برای  عاملی  خود  این   که 

اظهار  تهران   سوره  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  است.   
هتل  بهترین  و  گران ترین  می دانید  که  همان طور  داشت: 
هتل های  که  اینجاست  سؤال  و  است  عباسی  هتل  ایران، 
لوکس بسیار است، اما این هتل بهترین است که پاسخ این 
ایجاد  سبب  ناخودآگاه  که  بناست  این  معماری  در  سؤال 
خاطره در ذهن مردم می شود؛ پس باید سعی بر این داشت 
اگر قرار بر ایجاد معماری جدید است، این معماری می تواند 

با الهام از معماری ایرانی اسالمی باشد.

اصفهان  استان  شیر  عل می دبیرخانه  دبیر  و  رییس 
دام  نمایشگاه  سیزدهمین  در  گذشته  سال  گفت: 
ایستگاه  »شیر،  همایش  اولین  اصفهان،  طیور  و 
بی نظیر  استقبال  با  که  کردیم  برگزار  را  سالمت« 
روبه رو  نخبگان  و  دانشگاه  اساتید  مسئوالن،  و  مردم 
ایستگاه سالمت«  شد و متعاقب آن »دبیرخانه شیر 
استان شکل گرفت که نماینده دانشگاه علوم پزشکی، 
سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی، اساتید دانشگاه از 
مراکز عل می مختلف و مسئوالن آموزش و پرورش در 
آن عضویت دارند. همچنین ورود معاونت سیاسی به 
افزایش سرانه مصرف  و  تغذیه  الگوی  موضوع اصالح 
میان  بخشی  بین  همکاری  یک  که  شد  باعث  شیر 

دستگاه های مختلف کلید زده شود.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
با  احمدآبادی  نیلی  حسن  پروفسور  اصفهان،  استان 
افزایش سرانه  و  تغذیه  الگوی  اصالح  اینکه  به  اشاره 
درمانی  هزینه های  از  بسیاری  می تواند  شیر،  مصرف 
جامعه را کاهش دهد، اظهار داشت: ساالنه 150 هزار 
از  کشور  درمان  و  بهداشت  بخش  در  تومان  میلیارد 
هزینه  می شود  مردم  توسط  عمو می  و  منابع  طریق 
که این آمار بسیار فاجعه بار است. در صورتی که اگر 
بخشی از این هزینه را در زمینه اصالح الگوی تغذیه 

کاهش  شاهد  کنیم،  صرف  فرهنگ سازی  و  جامعه 
بیماری هایی چون سرطان، بیماری های قلبی-عروقی،  

متابولیک و اسکلتی خواهیم بود.
در  امسال  حرکت،  این  ادامه  در  داد:  ادامه  وی 
اصفهان،  طیور  و  دام  صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین 
در  که  کرد  خواهیم  برگزار  را  سالم  مرغ  همایش 
مردم  به  سالم  مرغ  شاخصه های  همایش  این 
اطالع رسانی خواهد شد. یکی از این شاخصه ها سایز 
آن از  اطالعی  مردم  متاسفانه  که  است   استاندارد 

 ندارند.
رییس و دبیر علمی  دبیرخانه شیر استان اصفهان با 
اشاره به اینکه همکاری بسیار خوب نمایشگاه اصفهان 
ملی  تاثیر  فرهنگ ساز  حرکت های  این  انجام  در 
خواهد داشت، افزود: در دبیرخانه شیر استان، تالش 
شده است با دعوت از اساتید تغذیه و اساتید بخش 
بالینی دانشگاه علوم پزشکی، چالش های سوء تغذیه و 
مصرف کم شیر و لبنیات را بررسی کنیم و با دالیل 
و مستندات علمی، به جامعه هشدار دهیم. همچنین 
تولید  سیما،  و  صدا  برای  فرهنگی  محتواهای  تولید 
کلیپ، بروشور و برگزاری نشست و جلسات توجیهی 
در مدارس و مساجد، از جمله حرکت هایی است که 

در راستای اطالع رسانی این مهم صورت گرفته است.

نیلی با تاکید بر اینکه الزم است دانش عمو می جامعه 
مراکز  همکاری  با  تغذیه  الگوی  اصالح  درخصوص 
علمی،  به ویژه وزارت بهداشت ارتقا یابد، بیان داشت: 
خوبی  مالی  بضاعت  که  خانواده هایی  حتی  متاسفانه 
دارند، از فقر تغذیه سالم رنج  می برند و این امر باید با 
فرهنگ سازی و هم افزایی سازمان ها و تشکل ها اصالح 

شود.

اصفهان  استان  شیر  علمی دبیرخانه  دبیر  و  رییس 
تولید شیر، گوشت  در  اصفهان  اول  رتبه  به  اشاره  با 
این  از  زیادی  بخش  داشت:  اعالم  مرغ  تخم  و  مرغ 
تولیدات به خارج از استان صادر  می شود و صنعت دام 
و طیور از جمله معدود حوزه هایی است که حتی در 
شرایط تحریم، مازاد تولید داشت. این در حالی است 
که به نظر  می رسد نتوانسته ایم استفاده حداکثری از 
این مزیت ها داشته باشیم. وی توجه به ظرفیت های 
بخش کشاورزی را در برون رفت کشور از شرایط دشوار 

اقتصادی الزم دانست.
وی تصریح کرد: مردم نباید تخلف یک برند را به پای 
به  را  لبنی  اینکه محصوالت  یا  بنویسند  برندها  همه 

علت گران شدن از تغذیه روزانه خود حذف کنند.
و  زندگی  اصالح سبک  اینکه  به  اشاره  با  نیلی  دکتر 
توجه به اقتصاد مقاومتی اقتضا  می کند که به مسئله 
گیرد،  صورت  ویژه  توجهی  تغذیه،  الگوی  اصالح 
هم افزایی بین بخشی را در این خصوص خواستار شد.

گفتنی است همایش مرغ سالم، ساعت 9 صبح روز 4 
بهمن ماه همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت دام و طیور اصفهان در محل سالن همایش های 
پل  در  واقع  اصفهان،  بین المللی  نمایشگاه  مرکز 

شهرستان برگزار  می شود.

برگزاری همایش مرغ سالم همزمان با نمایشگاه دام و طیور

 تشکیل دبیرخانه شیر استان، دستاورد مهم نمایشگاه اصفهان بود

«« حوادث « گشتی در اخبار
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سرویس  مشتریان  تکریم  راستاي  در 
پیشنهاد  مخابرات،  شرکت   ADSL
شارژ  خرید  جهت  ویژه  سامانه  راه اندازی 

سرویس ADSL تصویب و اجرایی شد.
شرکت  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
ویژه   کارگروهی  اصفهان،  استان  مخابرات 
به استخراج تنگناها و نقاط بحرانی موضوع 
شارژ سرویس ADSL پرداخت و در نهایت 
پیاده سازی  و  طراحی  تحلیل،  مراحل 
سامانه خرید شارژ سرویس ADSL توسط 
صورت  اطالعات  فناوری  مدیریت  حوزه  

گرفت.
اطالعات  فناوری  مدیر  شاه میرزایی  احمد 
اظهار  خصوص  این  در  اصفهان  مخابرات 
داشت: با توجه به مباحث کمیته راهبردی 
مشترکین  حوزه  گزارش های  و   ADSL
 ،ADSL درخصوص روش فعلی خرید شارژ
را  موضوع  و  شد  تشکیل  کارگروه  این 

بررسی کرد.
تحلیل،  مراحل  نهایت  در  داد:  ادامه  وی 

خرید  سامانه  پیاده سازی  و  طراحی 
انجام  سرعت  به   ADSL سرویس  شارژ 
آدرس در  سایت  این  هم اکنون  و   شد 

راه اندازی   http://ADSLcharge.tce.ir  
شده است.

گفتنی است جهت ورود به سامانه مذکور 
از همان کد کاربری و کلمه عبور سامانه 
استفاده   )SCPluto( یا   ADSL مشترکین 

می شود.
از ورود به سامانه،  همچنین کاربران پس 
مشخصات  و  لیست  مشاهده  امکان 
امکان  و  خود   ADSL سرویس های  تمام 
مشاهده حجم باقي مانده شارژ )موجودی( 

هر سرویس را دارند.
برای شارژ هر سرویس  کاربران می توانند 
با   )Prepaid( پیش پرداخت  صورت  به 
پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شبکه 
شتاب و یا پس پرداخت و اعمال بر قبض 

تلفن )Postpaid( اقدام کنند.
شارژ  حجم  میزان  است  ذکر  شایان 

خریداری شده توسط مشترک، به صورت 
مضاربي از  1 گیگابایت قابل انتخاب است 
انتخاب حجم شارژ درخواستی،  از  و پس 
مبلغ مربوط به آن شارژ نمایش داده و از 

مشترک تاییدیه اخذ می شود.
میزان  اصالح  و  تغییر  امکان  همچنین 
و  پرداخت  تایید  از  قبل  شارژ درخواستی 
امکان تکرار فرآیند خرید شارژ به هر تعداد 
دلخواه برای هر سرویس در سامانه فراهم 

شده است.
شایان ذکر است در صورت انتخاب خرید 

توسط  مبلغ  )پرداخت  پیش پرداخت 
کارت های شتاب(، کلیه عملیات مربوط به 
پرداخت در همان پنل و به سهولت انجام 

می شود.
پس از خرید شارژ، مشخصات سرویس به 
به  )جدید(  شارژ  باقي مانده  حجم  همراه 

مشترک نمایش داده می شود.
اصفهان  مخابرات  اطالعات  مدیرفناوري 
در ادامه تصریح کرد: فعال سازی و هدایت  
مشترکین ADSL که با اتمام شارژ مواجه 
مذکور  سامانه  به   )Fault Users( شده اند 
همچنین  وی  است؛  بوده  اقدام  دست  در 
نیز  پیش  سال  دو  از  بیش  شد:  یادآور 
نرم افزاری برای موبایل )قابل نصب برروی 
خرید  قابلیت  با   )Android عامل  سیستم 
اعمال  و  مشترک  توسط   ADSL شارژ 
این  کارشناسان  توسط  شارژ،  فوری 
که  است  گردیده  ارایه  و  تهیه  مدیریت 
سهولت خرید شارژ و افزایش رضایتمندی 

مشترکین ADSL را به دنبال دارد.

سامانه ویژه جهت خرید شارژ سرویس ADSL راه اندازی شد

 از ابتدای جنگ در سوریه، سربازان وطن 
بنی هاشم  عقیله  حرم  از  دفاع  عشق  به 
گروه های  با  مبارزه  و  اسالم  و  )س( 
داوطلبانه  صورت  به  تکفیری  تروریستی 

به سوریه اعزام شدند.
در  ویژه  به  زمستان،  شدید  سرمای  در 
آمد  می  پیش  گاه  سوریه  مانند  کشوری 
که این مدافعان از شدت سرما با دستانی 
از  دست  اسلحه،  به  چسبیده  و  تاول زده 
از  بر نمی داشتند و حتی در زیر تلی  دفاع 

برف به استراحت می پرداختند.
مردم شریف، شهیدپرور و ایثارگر کشورمان 
کی  دردنا صحنه  های  چنین  مشاهده  با 
خودجوش  اقدامی  در  و  ننشسته  پای  از 
دوران  یاد  به  عزیزمان  میهن  سراسر  در 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شکوهمند 
حق  جبهه  های  پشت  در  که  خدماتی 
علیه باطل انجام می شد، به بافتن لباس 
حرم  ناپذیر  خستگی  مدافعان  برای  گرم 

آل اهلل پرداختند.
لباس  آوری  مسلم حاجی، مسئول جمع 
مدافعان  برای  مردمی  کمک  های  و  گرم 
روزی  چند  که  است  اصفهان  در  حرم 
کمک سایر طالب اقدام به چنین  است با 
کرده  دوستانه ای  انسان  و  زیبا  حرکت 

است.
گفت وگو با خبرنگار ما، در رابطه با  وی در 
گرم برای مدافعان حرم  جمع آوری لباس 

کرد: با وجود  اهل بیت در اصفهان اظهار 
آوری  جمع  برای  آنچنانی  تبلیغات  اینکه 
استقبال  اما  نشد،  انجام  کمک  ها  این 
این  انجام  از  طالب  ویژه  به  و  مردمی 

حرکت خوب بود.
کمک  ها بیشتر از نوع شال  وی افزود: این 
در  و  بود  دستکش  و  پولیور  کاله،  گردن، 
بسیاری از موقع خود افراد اقدام به بافتن 

کرده بودند. این اقالم 
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه میرزا 
روز  امروز  اینکه  بیان  با  اصفهان  حسین 
کمک  هاست، تصریح  آخر جمع آوری این 
اقالم  آینده  روز  دو  طی  است  قرار  کرد: 
جمع آوری شده به دست مدافعان حرم 

در سوریه برسد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه امکان ادامه 
صورت  به  مکان  این  در  امری  چنین 
جمع آوری  به  تنها  ندارد،  وجود  دایمی 
برای  محلی  و  کردیم  کتفا  ا کمک  ها 
دایر  عالقه مند  افراد  حضوری  بافندگی 

نشد.
چنین  انجام  ایده  با  رابطه  در  حاجی لو 
صورت  به  برنامه  این  گفت:  اقدامی 
علمیه  حوزه  طالب  توسط  و  خودجوش 
قرار  شنیدیم  که  زمانی  و  گرفت  شکل 
دست  به  کمک  هایی  پروازی  طی  است 
مدافعان حرم برسد، تصمیم بر آن شد تا 
از دو هفته قبل آن پرواز تبلیغات خود را 

کنیم و برای پروازهای آتی نیز این  شروع 
کار خود قرار خواهیم داد. کار را در دستور 

سایر  از  حرکت  این  استقالل  بر  وی 
بیان  با  و  کرد  کید  تا مشابه  حرکت  های 
و  گرفته  برنامه  این  از  مستندی  اینکه 
است،  شده  منتشر  مجازی  گروه  های  در 
که در شهر  تنها مرکزی  کرد:  خاطر نشان 
گرم  لباس  آوری  جمع  به  اقدام  اصفهان 
مرکز  همین  کرد،  حرم  مدافعان  برای 
برگرفته  که  مشابهی  حرکت  اما  بود؛ 

دانشگاه  در  است  عمار  جشنواره   از 
صورت نیز  شهر  شاهین  اشتر   مالک 

پذیرفته است.
علمیه  حوزه  بیدار،  اصفهان  گزارش  به 
میرزا حسین در بازارچه بیدآبادی خیابان 
مسجد سید اصفهان واقع شده و طالب 
روزه  همه  اخیر  هفته  دو  طی  حوزه  این 
آوری  جمع  به  اقدام   ۲۱ الی   ۷ ساعت  از 
اهلل  آل  حرم  مدافعان  برای  گرم  لباس 

کرده اند.

 برخورداری همه روستاییان یزد از 
دفترچه بیمه سالمت 

برگزاری دوره های آموزش پیشگیری از 
اعتیاد در کمیته امداد شهرستان اصفهان

مدیرکل بیمه سالمت استان یزد گفت: همه روستاییان 
این استان، دفترچه بیمه سالمت دریافت کرده اند.

استان  بیمه سالمت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیمه  اداره های  روسای  جمع  در  دریجانی  محمد  یزد 
فعالیت  با  افزود:  استان  این  تابع  سالمت شهرستان های 
56 مرکز بهداشتی و درمانی در این استان، 100 درصد 
روستاییان زیرنظر پزشک خانواده و در قالب نظام ارجاع، 

خدمات بهداشتی و درمانی خود را دریافت می کنند.
اموال  عنوان  به  بیمه شدگان  اطالعات  کرد:  اظهار  وی 
که  است  تعریف شده  بیمه سالمت  سازمان  در  مشتری 
از وظایف اصلی کارکنان واحد بیمه گری و درآمد حفظ 
اموال مشتریان است که باید در این خصوص اهتمام ویژه 

داشته باشند.
بازبینی و اصالح  با اشاره به ضرورت و اهمیت  دریجانی 
برای  اسرع وقت  در  تا  خواست  بیمه شدگان  اطالعات 

پاالیش اطالعات بیمه شدگان روستایی تالش کنند.
این نشست به منظور آشنایی روسای اداره های شهرستان 
سامانه های  در  بیمه شدگان  اطالعات  اصالح  نحوه  با 

بیمه گری و درآمد برگزار شد. 
هم اکنون درمجموع، 341 هزار و 92 نفر در استان یزد 

زیر پوشش بیمه سالمت استان هستند.

مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان از برگزاری دوره های 
آموزش پیشگیری از اعتیاد در این شهرستان خبر داد.

امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  جعفری  علی  اصفهان،  استان  خمینی)ره(  امام 
بین  در  اطالع رسانی گسترده  و  فرهنگ سازی  منظور  به 
سرپرستان  اطالع  به ویژه  و  تحت حمایت  خانواده های 
خانوار از آسیب های پیش روی فرزندان، دوره های آموزش 
پیشگیری از اعتیاد با حضور جمع زیادی از خانواده های 
برگزار شهرستان  این  مناطق  و  اداره ها  در   تحت حمایت 

 شد.
مصون سازی  در  را  آموزشی  دوره های  این  برگزاری  وی 
موثر  اعتیاد  برابر  در  مددجویان  فرزندان  و  خانواده ها 
خانواده های  از  نفر   500 بر  بالغ  کرد:  اضافه  و  دانست 

تحت حمایت در این دوره ها شرکت کردند.
مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان بازدید از نمایشگاه 
جمله  از  نیز  را  اصفهان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
با  کرد:  تصریح  و  اعالم  دوره ها  این  جنبی  برنامه های 
 ، انتظامی  نیروی  موادمخدر  با  مبارزه  واحد  همکاری 
بازدید  این دوره های آموزشی ضمن  شرکت کنندگان در 
از این نمایشگاه با مسایل و معضالت پیش روی این بالی 

خانمان سوز آشنا شدند.

بانوان  ورزشی  فرهنگی  همایش  برگزاری  از  حسامی   محمد 
خوانسار در دهه فجر خبر داد.

وی افزود: مربیان و تیم های ورزشی شهرستان در این همایش 
شرکت خواهند کرد و نسبت به معرفی بانوان برگزیده ورزشی 

اقدام خواهد شد.
وی تاکید کرد: در زمینه فرهنگی از ادارات شهرستان خواسته 
برای معرفی به  را  از نخبگان جوان خود  نفر  نام 3  شده است 

معاونت امور جوانان استان و تقدیر از آنها اعالم کنند.
 15 همایش  این  گفت:  خوانسار  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
بهمن ماه در سالن ورزشی شهید زمانیدوست شهرستان برگزار 
می شودوی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی ویژه 
مردان در دهه فجر افزود: شنا، دوصحرانوردی، فوتسال، والیبال، 
تنیس روی میز و کشتی از جمله رشته های ورزشی است که 
در ایام دهه فجر مسابقات آن برگزار خواهد شدوی اضافه کرد: 
بومی  های  بازی  و  روستایی  ورزش  های  رشته  در  مسابقاتی 

محلی و در کمپ ترک اعتیاد نیز برگزار می شود.
با خبرنگار چشمه  از گفتگوی خود  حسامی در بخش دیگری 
سار در مورد برگزاری اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 
در سال 94 اظهار کرد: مدت یک سال بود که جلسه ای با این 
به  اقدام  گام  اولین  در  ورزش  اداره  و  بود  نشده  برگزار  عنوان 

برگزاری این جلسه کرد.

گرم به زودی از اصفهان به دست مدافعان حرم می رسد لباس های 

برگزاری همایش فرهنگی ورزشی بانوان 
خوانسار در دهه فجر



انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان؛

»مدرنیزاسیون و جهان ایرانی« منتشر شد
جهان  و  »مدرنیزاسیون  کتاب  وطن:  کیمیای 
کامران ربیعی، توسط انتشارات  ایرانی« تالیف  دکتر 
شعبه  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر 
عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  منتشر  اصفهان 
کامران ربیعی  دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، دکتر 
و  ایرانی«  جهان  و  »مدرنیزاسیون  کتاب  نویسنده 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: 

که در  گرفته است  کتاب در 436 صفحه در دسترس عالقه مندان قرار  این 
گفت: محور  آن به تبیین تغییر تلقی افراد از چیستی خرافه ها می پردازد. وی 
که  از فرآیندهای مادی است  گذار از سنت به مدرنیته، مجموعه ای  اصلی 
که تالش دارد  کرد؛ نظریه ای  می توان آنها را ذیل مفهوم »مدرنیزاسیون« فهم 
کند. وی  شکاف بین این دو مقوله را مبتنی بر بازسازی دولت و اقتصاد پر 
کرد: »مدرنیزاسیون و جامعه ایرانی«، بر همین پایه، بر اساس مبحث  تصریح 
خ داده در باورها و ارزش های فرهنگی و تاثیرات توسعه   »خرافات«، تغییرات ر
اجتماعی-اقتصادی شهرستان های استان اصفهان بر تلقی افراد از باورهای 
کرده است. عالقه مندان برای تهیه  خرافی و میزان خرافه گرایی آنان را بررسی 
کتاب در اصفهان می توانند به فروشگاه بوستان کتاب واقع در خیابان حافظ 
کتاب پژوهشگاه علوم  با شماره تلفن 0313220370 و در تهران به فروشگاه 
 0216695153 تلفن  شماره  با  تهران  دانشگاه  روبه روی  اسالمی،  فرهنگ  و 

کنند. مراجعه و تماس حاصل 

گل من!« به زبان اسپانیولی  کتاب »آهای 
ترجمه شد

یکی  گل من!«  آهای   « کتاب  کیمیای وطن: 
که توسط دکتر عبدالکریم  کتاب هایی است  از 
هنری  حوزه  و  است  نوشته شده  شمشیری 
استان اصفهان در سال 1392 برای نخستین 
کتاب توسط  کرد. تدوین این  بار آن را منتشر 
انجام شده  فضل اهلل صابری در 184 صفحه 
حسین  شهید  انتشارات  را  کتاب  این  و  بود 

فهمیده  در 3000 نسخه به چاپ رساند. 
مینو  توسط  اسپانیولی  زبان  به  کتاب  این  ترجمه  کنون  ا هم 
حسین زاده انجام شده است و ویراستار آن نیز یوآندرس بسرا ِمندز 
کتاب با آیاتی از قرآن و احادیث و ترجمه تمامی متون و  است. این 
آیات می تواند منبع خوبی برای مخاطبان اسپانیولی زبان در مناطق 
آمریکای جنوبی و آمریکای التین می باشد.  اسپانیولی زبان رسمی و 
کوادور،  کلمبیا، ونزوئال، ا کشور جهان از جمله اسپانیا، پرو،  ملی 23 
کوبا، پاناما، مکزیک، آرژانتین ، شیلی و .... است. در بخشی از این 
گل من« را برای خطاب  که تعبیر »آهای  کتاب نویسنده آورده است 
و  تسلیم  و  ایمان  منظور  به  را  او  که  برگزیده ام  مومنان  به  خداوند 
و  می کنند  صدا  سرمحبت  از  مهربانی  و  مدح  با  پیمانش،  و  اطاعت 
کمال و عزت و  را به منظور به  خداوند اخبار ویژه و فرامین خویش 

گذارد. رستگاری رساندن آن ها در اختیارشان می 

گشتی در اخبار

شبکه ۳ با »من ایرانیم«به استقبال 
دهه فجر می رود

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما با اشاره به برنامه های 
کرد »من ایرانیم« برنامه ای برای جشن  جدید این شبکه بیان 
مختلف  شهرستان های  در  است  قرار  که  است  انقالب  پیروزی 
گروه اجتماعی  کریمان مدیر  تولید شود و روی آنتن برود. ناصر 
گفت:  آینده این شبکه  با اشاره به برنامه های  شبکه سه سیما 
که  از ششم بهمن ماه، ویژه برنامه ای با نام »من ایرانیم« داریم 
از شبکه سه پخش شود و در آن  انتهای بهمن ماه  تا  قرار است 
گرفته  انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به  ویژه ای  جشن های 
علی  را  برنامه  این  کنندگی  تهیه  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد 
را  ایرانیم«  »من  ویژه برنامه  است  قرار  و  دارد  عهده  بر  زاهدی 
شهرها  این  مردم  حضور  با  و  مختلف  استان های  و  شهرها  در 
آنتن ببرد.  از ششم بهمن ماه روی  کند و  برگزار  به صورت زنده 
گروه اجتماعی شبکه سه سیما با اشاره به تولید سری دوم  مدیر 
نیز  مجموعه  این  دوم  سری  داد:  توضیح  شب«  »موج  مسابقه 
تولید است. »موج شب«، مسابقه ای میان  کنون در حال  ا هم 
که در مرحله این مسابقه تعداد زیادی برای  مجریان رادیویی بود 
از این افراد به مرحله دوم راه  کردند و حاال عده ای  اجرا شرکت 

کنون سری دوم این برنامه در حاݤݤݤلݤݤݤ ضبطݤݤݤ اݤݤݤستݤݤݤ. یافتند و ا

 نمایشگاه سه دهه هنر تجسمی 
یزد افتتاح شد

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد از برگزاری نمایشگاه  مدیر 
گزارش روابط عمومی  سه دهه هنر تجسمی استان خبر داد. به 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد، علی غیاثی ندوشن  اداره 
هنرمندان  و  مسئوالن  حضور  با  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار 
استان در گنجینه فرهنگ و هنر یزد برگزار می شود. وی تعداد آثار را 
 ۴۸ اثر عنوان کرد و بیان داشت: این آثار شامل نقاشی، مجسمه و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  است.  سنگی  چاپ 
یزد افزود: این نمایشگاه تا ۱۰ بهمن ماه میزبان عالقه مندان به 
گنجینه فرهنگ و هنر یزد  گفتنی است،  هنرهای تجسمی است. 

در میدان تاریخی خان واقع شده است.

کرمان فرصتی   جشنواره شعر آزاد 
برای تبادل ایده

کرمان  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  معاون فرهنگی اداره 
گفت: نخستین جشنواره شعر آزاد استان که به میزبانی شهرستان 
بردسیر برگزار می شود، آموزش محور است. وحید محمدی اشاره 
با  آموزشی  کارگاه  و  علمی  سخنرانی  جلسه  چندین  برگزاری  به 
موضوعات مرتبط شعر معاصر گفت: برگزاری این جشنواره فرصت 
شاعران  بین  افکار  و  ایده  تبادل  و  تجربه  انتقال  برای  مناسبی 
را  گرایش های ادبی  و زمینه حضور همه جریان ها و سلیقه ها و 
فراهم آورده است. محمدی ادامه داد: چهارشنبه و در روز دوم 
جریان شناسی  موضوع  با  شعری  کارگاه  جشنواره  این  برگزاری 
گروس عبدالملکیان برپا شد؛ ضمن اینکه  شعر امروز و با حضور 
با موضوع جریان شناسی غزل  کارگاه شعر دیگری  روز  در همین 

گردید. معاصر با حضور محمد سعید میرزایی برگزار 

کشور  گروهی از بانوان این  گفت  وگو با  یک روزنامه نگار روسی در 
انگیزه های  و  عوامل  شده اند،  مشرف  اسالم  مبین  دین  به  که 

گرایش آن ها به اسالم را جویا شده است. 
انجام  با  روسی،  روزنامه نگار  بانوان  از  سیمیوشینا،  ویکتوریا 
بانوان  گرایش  دالیل  بررسی  و  کشف  برای  میدانی  تحقیقی 
کشور  این  بانوان  از  شماری  با  گفت  وگو  به  اسالم  به  کشور  این 
پرداخته و انگیزه ها و دالیل تشرف آن ها به اسالم را جویا شده 
آغاز  سوال  این  با  را  خود  تحقیق  سیمیوشینا،  ویکتوریا  است. 
با  و  چیست؟«  اسالم  به  روسی  بانوان  تشرف  »علت  که  کرده 
کشور  هدف رسیدن به پاسخ، با شماری از بانوان مسلمان این 
گزارش سه تن از بانوان روسی  گفت وگو پرداخته است؛ در این  به 
به پرسش هایی در زمینه چگونگی آشنایی خود با اسالم، نحوه 
فهم و یادگیری اصول این دین مبین و در نهایت چگونگی تشرف 
بانوی  »والیریا« و»یلینا« سه  »اولیانا«،  پاسخ داده اند.  به اسالم 
گزارش  که به دین اسالم مشرف شده اند و در این  روسی هستند 

کرده  اند. انگیزه تشرف خود به اسالم را بیان 
کودکی به اسالم عالقه مند بودم اولیانا: از 

گرایش خود به دین مبین اسالم می گوید:  اولیانا، درباره چگونگی 
که به اسالم مشرف شده ام و عالقه به اسالم از  »هفت سال است 

کودکی در من وجود داشت.« زمان 
 وی با مطالعه اصول و مبانی دین اسالم و آموختن زبان عربی 
کرد و در این مسیر از  گرایش خود به اسالم را تقویت  در دانشگاه، 
دوستان مسلمان خود نیز بهره برد. اولیانا در ادامه می گوید: »در 

گرفتم. آنها  مسیر تشرف به اسالم از دوستان مسلمان خود بهره 
کردند  با رفتار خود اصول و مبانی زندگی جدید را برای من تبیین 
و با توجه به اینکه با سنت های اسالمی نیز آشنا بودم، تصمیم 

کنم.«  گرفتم اسالم را به عنوان دین خود انتخاب 
گرفتن را در ابتدا امری بسیار سخت می دانست، اما  اولیانا روزه 

کنون توانسته خود را با شرایط جدید وفق دهد. ا

کرد والیریا: مادرم مرا یاری 
که 22 سال دارد و پنج سال  »والیریا«، دیگر بانوی روسی است 
که به دین اسالم مشرف شده است؛ آشنایی با اسالم به  است 
که حجاب را امری واجب برای بانوان دانسته،  امری  عنوان دینی 
به  تشرف  از  »پس  کرد:  تصریح  وی  است.  بوده  او  برای  جالب 
اسالم محجبه شدم. موضوع خانواده در اسالم و احکام تعامل 
به  را  من  توجه  بسیار  که  بود  موضوعاتی  از  اسالم  در  زن  با  مرد 

کرد.« خود جلب 
اعالم  را  مسلمان شدنم  که  ای  از  »پس  گفت:  ادامه  در  والیریا   
کردم، نزدیکانم شوکه شدند؛ اما مادرم تصمیم مرا پذیرفت و در 

کرد.«  این مسیر یاریم 
نماز  به  شروع  اسالم،  درباه  مطالعه  ماه  سه  از  »پس  افزود:  وی 
کردم و سپس محجبه شدم و با یک مسلمان روسی از  خواندن 

کردم«. قومیت تاتار ازدواج 
کردم یلینا: نام زینب را انتخاب 

که به اسالم مشرف شده است.  »یلینا«، دیگر بانوی روسی است 
گذاشت.  »زینب«  را  خود  نام  شد  مسلمان  اینکه  از  پس  وی 
سپس  و  شد  آشنا  مسلمانان  با  میالدی   90 دهه  اواخر  در  یلینا 
به  گرایش  برای  وی  کر؛  آغاز  کریم  قرآن  درباره  را  خود  مطالعات 
کرد.  مطالعه  و  اندیشیدن  صرف  را  طوالنی  بسیار  مدتی  اسالم 
زینب می گوید: »دین مبین اسالم احساس مسئولیت نسبت به 
همه چیز را در زندگی به من یاد داد و چگونگی درک حقیقت و 

جوهره هستی و زندگی بر روی زمین را به من آموخت«.

روایت جالب سه بانوی روس از مسلمان شدنشان

اسالم احساس مسئولیت را به من یاد داد

سیری در دنیای خرب 

 دادنامه
شماره   1394/10/10 تنظیم:  یخ  تار  9409970350601715 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940389 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350600349 ونده:  پر
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   9409980350600349
نهایی شماره 9409970350601715 خواهان: بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 
تدین  السادات  محبوبه  خانم  وکالت  با  زمانی  علیرضا  آقای  نمایندگی  نمایندگی  به 
بی ساختمان ماکان ط 45  زند سید رسول به نشانی اصفهان- خ نیکبخت غر فر فر
وانی  خواندگان:1. آقای اسداهلل دشتی 2. آقای عباس کشانی3. آقای امیر عباس شیر
نژاد4. آقای رسول دشتی اصفهانی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. 
مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه دادرسی دادگاه با عنایت 
صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  جامع  به 
خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای  نماید.  می  رای 
زند عباس 2-  محبوبه السادات تدین فر بطرفیت آقایان1- رسول دشتی اصفهانی فر
وانی نژاد3- اسداهلل دشتی 4- عباس کشانی بخواسته مطالبه مبلغ  امیر عباس شیر
بانک  عهده   1394/2/28-452620 شماره  چک  وجه  ر از  بخشی  یال  ر  125/000/000
محتویات  جامع  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  نضمام  با  صادرات 
و نوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه  ونده و ر پر
د اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی  ووجو
و  نویس  ظهر  خواندگان  سایر  و  صادرکننده  اول  ردیف  خوانده  و  گردد  پرداخت  و 
یق نشر آگهی در  یه از طر دارای مسولیت تضامنی می باشد و با وصف ابالغ اخطار
و  ایراد  خویش  ذمه  برائت  و  خواهان  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  دادگاه  جلسه 
ماده  به  مستندا  و  تلقی  صحت  بر  محمول  خواهان  دعوی  فلذا  اند  ده  ننمو دفاعی 
واحده  ماده  و  چک  قانون   2 ماده  الحاقی  وتبصره  تجارت  قانون   313-310-249
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی 
یال بعنوان  مدنی خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ر
و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات  پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل 
تا زمان وصول  یخ چک  از تار نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق  آن که توسط 
از ابالغ  وز پس  خواهان محکوم می گردندرای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی  قابل واخواهی در همین دادگاه وپس ازآن ظرف بیست ر
در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. شماره: 30154/م الف رئیس شعبه ششم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی
دادنامه

ونده:  پر شماره   1394/10/16 تنظیم:  یخ  تار دادنامه9409970354601448  شماره 
شفیعی  مهدی  آقای  شاکی:   940778 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980354600112
- ک مستحسن  -خ مصلی  وش  زند علی به نشانی شهرستان اصفهان -  خ سر فر
نشانی  به  محمد  گل  زند  ورانلوفر دوست  قربان  مصیب  آقای   .1 متهمین:   41 پ   -
زند  فر قدیری  لیلی  خانم   .2  41 پ  ینبیه  ز قدیمی  خ  طوقچی  خ  اصفهان  شهرستان 
)غیراز  عفت  منافی  عمل  یا  وع  نامشر رابطه  اتهام:  المکان  مجهول  نشانی  به  رضا 
ونده ضمن اعالم ختم دادرسی با  زنا( گردشکار : دادگاه از توجه به جامع اوراق پر
استعانت از خدای سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
وع با  اتهام آقای 1- مصیب قربان دوست ورانلو 2- لیلی قدیری دایر بر رابطه نامشر
توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی واستعالم به عمل 
اینکه متهم علی  ونده و  د در پر از اداره مخابرات و سایر قرائن و شواهد موجو آمده 
رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز 
ز است علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای ماده 637 قانون  ده است محر ارائه ننمو
غیابی  صادره  رای  نماید.  می  محکوم  یری  تعز شالق  ضربه   99 تحمل  به  یزات  تعز
الف  میباشد./  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر  20 مدت  ظرف  و 

شماره : 30156/م الف اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
دادنامه

شماره   1394/10/16 تنظیم:  یخ  تار  9409970354601450 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940009 شعبه:   بایگانی  شماره  ونده:9309980365801757  پر
جزایی   120( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   120 شعبه   9309980365801757

زند رمضانعلی به نشانی  سابق( تصمیم نهایی شماره شاکی: خانم فاطمه خدائی فر
آقای  متهم:  االنبیاء  خانم  امالک  مشاور  جنب  پرستار-  بلوار   - اصفهان  شهرستان 
زند احمد رضا به نشانی مجهول المکان اتهام: مزاحمت  مهدی طالبی خوابجانی فر
یر مبادرت به صدور رای می  تلفنی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم م بشرح ز
نماید. رای دادگاه اتهام آقای مهدی طالبی خوابجانی دائر بر مزاحمت تلفنی و افترا با 
توجه به استعالم به عمل آمده با توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمیه 
ونده  د در پر و دالیل ابرازی و متن پیامک های ارسالی و سایر قرائن و شواهد موجو
نیافته  حضور  دادگاه  جلسه  در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  رغم  علی  متهم  اینکه  و 
در  را  نامبرده  دادگاه  علیهذا  است  ز  محر است  ده  ننمو ارائه  نیز  ای  دفاعیه  الیحه  و 
یزات با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی از جهت  اجرای 697و641 قانون تعز
افترا به تحمل یکسال حبس و 74 ضربه شالق و از جهت مزاحمت تلفنی به تحمل 
یری که صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد محکوم می نماید  شش ماه حبس تعز
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین  وز از تار . رای صادره و غیابی و ظرف مدت بیست ر
دو  کیفری  دادگاه   120 شعبه  رئیس  الف  م   /30157 شماره:  ک  باشد./  می  دادگاه 

شهر اصفهان اعظمی
آگهی ابالغ

 9409980362000229 ونده:  پر شماره   9410100354604603 ابالغیه:  شماره 
کالسه  ونده  پر در   1394/10/26 تنظیم:  یخ  تار  940344 شعبه:  بایگانی  شماره 
9409980362000229 برای جواد سهیلی نقش پور به اتهام خیانت در امانت تقاضای 
رسیدگی  وقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  ده  نمو طرح  که  شکایتی 
مجهول  به  باعنایت  است.  گردیده  تعیین  ساعت11:00   1394/12/12 مورخه  برای 
قانون   180 115و  مواد  رات  مقر اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  دن  بو المکان 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر  انقالب در  و  آئین دادرسی دادگا ههای عمومی 
ر دادگاه حاضر گردد. بدیهی است  تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسایی در وقت مقر
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره:  در صورت عدم حضور، مطابق مقر
30159/م الف قاضی شعبه 20دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق( 

علی اصغر اعظمی
دادنامه

ونده:  پر شماره   1394/10/21 تنظیم:  یخ  تار  9409970354601481 دادنامه:  شماره 
مهری  حسین  آقای  شاکی:   920464 شعبه:  بایگانی  شماره   9109980359201772
اصفهان  نشانی  به  حسن  زند  فر شیرازی  رستم  فرهاد  آقای  وکالت  با  مهری  زند  فر
رفاه  بانک  جنب   6 منطقه  شهرداری  وی  وبر ر آباد  سعادت  خیابان  شیراز  وازه  در
نشانی  به  هوشنگ  زند  فر شاهنگیان  امین  محمد  آقای  و   8163917895 کدپستی: 
اصفهان میدان انقالب بازار سپاهان بلوک یک طبقه سوم واحد29 متهمین: 1. خانم 
مظفری  علی  2.آقای  المکان  مجهول  نشانی  به  الدین  شجاع  زند  فر پناه  آایزد  پانته 
سوم  طبقه   1 پ  ونک  میدان  شرقی  جنوب  ضلع  تهران  نشانی  به  اله  نصرت  زند  فر
خالف  تصدیق  مجاز2.  غیر  نقاط  از  وج  خر یا  کشور  به  د  و ور  .1  : ها  اتهام  واحد9 
دادرسی  ختم  اعالم  ضمن  ونده  پر اوراق  جامع  به  توجه  از  دادگاه  گردشکار:  واقع 
رای  نماید.  می  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  سبحان  خدای  از  استعانت  با 
وج غیر  زند شجاع الدین دائر بر خر دادگاه  نسبت به اتهامات 1- پانته آ ایزد پناه فر
قانونی از کشور 2- آقای علی مظفری دائر بر تصدیق خالف واقع و سوء استفاده از 
ونده فضایی موضوع شکوائیه  دن اسناد و مدارک رسمی از پر مقام و موقعیت و ربو
آقای حسین مهری با و کالت آقایان فرهاد رستم شیرازی و محمد امین شاهنگیان 
و مستندات  انجام شده  به تحقیقات  توجه  با  وارد رسیدگی گردید. دادگاه  دادگاه 
واحد  پرست  سر  91/10/19 مورخ  ن/20  شماره2720/909/  نامه  خصوصا  ضمیمه 
ناجا و  پلیس گذرنامه  به  تهران خطاب  وانقالب  ها دادسرای عمومی  نمایندگی  امور 
دفاعیات متهم ردیف دوم در قبال اتهامات انتسابی مبنی بر اینکه نامبرده نسبت به 
ایران را ترک  ایران به مقصد دبی  از  یخ 91/10/19 که متهمه  از تار ونده های قبل  پر
ونده های  یخ مزبور نسبت به پر ده است هیچگونه وکالتی نداشته وصرفا بعداز تار نمو
ده است و دادنامه صادره به شماره9201142-92/9/5 صادره  حقوقی وی اقدام نمو
متهم  از  نامی  مزبور  دادنامه  در  یرا  ز باشد  می  وی  ادعای  مثبت  نیز  دادگاه  این  از 
بعنوان وکیل ذکر نشده است بنابراین صرفنظر ازاظهارات مادر متهمه فوق الذکر در 
اظهارات وی بعنوان گواه مبنی بر اینکه یک قرار مجرمیت برابر با اصل شده توسط 

پرسی را به متهم تحویل داده است و اینکه سایر اوراق به فرض اینکه از ناحیه  دفتر باز
وج متهمه  یخ خر ونده های بعد از تار فرد مزبور به دست متهم رسیده است نسبت به پر
ده و لذا صرفنظر از فرض اینکه از ناحیه فرد مزبور به دست متهم رسیده  از ایران بو
ده و لذا صرفنظر از  وج متهمه از ایران بو یخ خر ونده های بعد از تار است نسبت به پر
فقدان دلیل بر تصدق سایر اوراق در دفاعیات و کالی شاکی نظر به اینکه به فرض 
دن  نمو فراهم  در  موثر  زمانی  موضوعیت  فقدان  لحاظ  به  نیز  انتسابی  اعمال  اثبات 
از  و مدارک  دن اسناد  ربو بر  نیز  و دلیلی  ده است  نبو از کشور  وج متهم  موجبات خر
ونده  ونده و عدم دسترسی به پر ونده قضایی به لحاظ فقدان وکالت متهم در آن پر پر
د ندارد و علیهذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم احراز بزه های انتسابی  وجو
از اصل برائت فراهم نیست و دادگاه  وج  به لحاظ فقدان دلیل و عدم اقتضای خر
می  صادر  نامبردگان  برائت  بر  رای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   4 ماده  اجرای  در 
وز تجدید نظر پذیر در دادگاه تجدید  گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20ر
نظراست./ الف شماره: 30158/م الف اعظمی رئیس 120 دادگاه کیفری دو اصفهان

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/10/23 تنظیم:  یخ  تار دادنامه:9409970352801443  شماره 
رستمی  فرشید  آقای   : شاکی   941009 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980359800129
زند خانعلی به نشانی اتوبان شهید ردانی پور- جنب پل موتوری- که قائم  دوست فر
- بن بست گلستان متهمین: 1. آقای محمد توکلی به نشانی مجهول المکان 2. آقای 
راه  چهار از  بعد  شرقی  بهشت  هشت  خ  نشانی  به  ذوالفقار  زند  فر حسینی  غالمرضا 
سعدی ک نبوت 44 اتهام ها: 1. جعل 2. استفاده از اوراق مجعول گردشکار: دادگاه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای  با توجه به محتویات پر
ذوالفقار  زند  فر حسینی  غالمرضا  آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای  نماید.  می 
آن  بر  عالوه  و  رسمی  وکالتنامه  جعل  در  مشارکت  بر  دائر  )متواری(  توکلی  محمد  و 
متهم محمد توکلی دائر بر استفاده سند رسمی مجعول موضوع شکایت آقای فرشید 
و  ر که  وی  توسط  شده  ارائه  مدارک   ، شاکی  اظهارات  به  عنایت  با  دوست،  رستمی 
یه کارشناسی دال بر عدم انتساب امضاء ذیل  ونده است و نظر نوشت آن ضمیمه پر
وکالتنامه به شاکی و انکار بالوجه متهم غالمرضا حسینی به عنوان رئیس دفتر خانه 
دن متهم محمد توکلی مجرمیتشان  ای که جعل در آن صورت گرفته است و متواری بو
یزات و با رعایت ماده  ز است و دادگاه به استناد مواد 532، 533و535 قانون تعز محر
یال  ر میلیون  پرداخت 18  به  را  متهم غالمرضا حسینی  قانون مجازات اسالمی   134
را  جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت جعل سند رسمی و متهم محمد توکلی 
یال جزای نقد ی در حق صندوق دولت بابت جعل  به پرداخت دو فقره 18 میلیون ر
رای  این  نماید. سند مجعول معدوم گردد.  از سند مجعول محکوم می  استفاده  و 
وز  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست ر غیابی و ظرف مهلت بیست ر
پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره: 30160/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان رضا تقی یار
دادنامه 

ونده:  پر شماره   1394/10/22 تنظیم:  یخ  تار  9409970352801430 ابالغیه:  شماره 
زند  9409980363401109 شماره بایگانی شعبه: 941002 شاکی : خانم شهال امینی فر
آقای  متهم:   200 پ  جنب  مهر  ک  بالل  مسجد  ک  زی  کشاور خ  نشانی  به  قلی  ناصر 
زند آزاد- مجهول المکان اتهام: ترک انفاق گردشکار : دادگاه  دیان فر جهانگیر محمو
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای  با توجه به محتویات پر
زندآزاد دائر بر  دیان فر می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای جهانگیر محمو
زند موضوع شکایت خانم شهال امینی قیمومت از جانب طفل مشترک  ترک انفاق فر
متهم  اینکه  و  انتظامی  مرجع  گزارش  د،  شهو شهادت  شاکی،  اظهارات  به  توجه  با 
علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده 
قانون   53 ماده  استناد  به  دادگاه  و  است  ز  محر مجرمیتش  است  نکرده  دغاعی  و 
یری محکوم می نماید . این رای  حمایت از خانواده وی را به تحمل 6 ماه حبس تعز
وز  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست ر غیابی و ظرف مهلت بیست ر
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره: 30161/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان رضا نقی یار
دادنامه

ونده  پر شماره   1394/10/23 تنظیم:  یخ  تار  9409970352801446 دادنامه:  شماره 

9409980359800408 شماره بایگانی شعبه: 941000 متهمین : 1- آقای نصراله خالدی 
زند مواد هر دو نفر مجهول المکان  یزاله 2. آقای شهاب سردشتی فر زند عز سردشتی فر
یف واقفی سه راهی ملک  زند قهرمان به نشانی اصفهان خ شر 3. آقای علی خالدی فر
د  و وشی بهار اتهام: مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ور نبش ک گردان میوه فر
را اعالم  ونده ختم رسیدگی  صدمه بدنی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پر
آقایان  اتهام  و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص 
اخیر  متهم  دو  هر   ( خالدی  نصراله  و  خالدی  شهاب  و  قهرمان  زند  فر خالدی  علی 
صرف   ، بدنی  صدمه  د  و ور به  منجر  جمعی  دست  نزاع  در  شرکت  بر  دائر  متواری( 
مرجع  گزارش  و  ایشان  اولیه  اظهارات  به  عنایت  با  مصدومین  گذشت  اعالم  از  نظر 
تلویحی متهم علی خالدی در دادسرا  اقرار  و  قانونی  و گواهی های پزشکی  انتظامی 
و عدم حضور نامبرده در دادگاه و ارائه دفاع علیرغم ابالغ و اینکه دیگر متهمین در 
هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی  و رسیدگی حاضر نشده و دفاعی نکرده اند 
یرات و با  ز است و دادگاه به استاد بند سوم ماده 615 قانون تعز مجرمیتشان محر
یک از  متهمین را  رعایت ماده سوم قانون محوه وصول برخی از درآمدهای دولت هر
یال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.  به پرداخت دو میلیون ر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و  این رای غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان  بیست ر
 می باشد. شماره: 30162/ م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان رضا

 نقی یار
آگهی ابالغ

9409986825301082شماره  ونده:  پر 9410106825308395شماره  ابالغیه:  شماره 
طالبی  هاجر  شاکی  خواهان/   1394/10/26 تنظیم:  یخ  تار  941202 شعبه:  بایگانی 
هستیانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محسن اعتدالی به خواسته مطالبه 
دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31
کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ 
ساعت  و   1394/12/25 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986825301082ثبت 
و درخواست  دن خوانده/ متهم  المکان بو به علت مجهول  09:00تعیین شده است. 
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
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30163/م الف مدیر دفتر دادگاه  وقت مقر
صادقی  اسماعیل  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی 

هاردنگی 
آگهی ابالغ

9409980350200994شماره  ونده:  پر 9410100350209447شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/10/26خواهان/ شاکی حبیب صمدی  بایگانی شعبه: 941137 تار
دارافشانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم موسی چتر آذر  به خواسته مطالبه 
دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  ومطالب  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2
و  ارجاع   304 شماره  اتاق   3 طبقه  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید 
و   1395/01/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350200994ثبت  کالسه  به 
و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:00تعیین  ساعت 
آیین دادرسی دادگاه های  قانون  به تجویز ماده 73  و  درخواست خواهان/ شاکی 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  و دستور دادگاه  امور مدنی  در  انقالب  و  عمومی 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
30165/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را 
محمدرضا  اصفهان-  شهرستان  عمومی  2دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی   الف 

پیشقدم
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 12 در  نخستین بار  برای  امسال  نور«  »جشن  طرح 
فجر  دهه  برنامه  این  می شود.  برگزار  کشور  استان 
قرار  سیما  قرآن  شبکه  آنتن  روی  بر  اسالمی  انقالب 
می گیرد. هم زمان با دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 
تدارک  را  مختلفی  برنامه های  نهادها  از  کدام  هر 
که در این راستا شبکه قرآن سیما با طراحی  دیده اند 
کشور  قرآنی در  ایجاد فضایی  در  نور«، سعی  »جشن 
و  محافل  سرپرست  مهدوی«  »محمدامین  دارد. 
مسابقات شبکه قرآن سیما با اشاره به برگزاری »جشن 
فضایی  ایجاد  لزوم  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نور« 
معنوی و قرآنی در جامعه، به ویژه در دهه مبارک فجر 

انقالب اسالمی، شبکه قرآن سیما برنامه ای با عنوان 
اینکه »جشن  بیان  با  کرد. وی  »جشن نور« طراحی 
برگزار می شود، خاطر نشان  کشور  نور« در 12 استان 
کرد: این برنامه با هدف تشویق مردم به فعالیت های 
از  پس  آن  جایگاه  و  قرآنی  آموزه های  بررسی  قرآنی، 
در  قرآنی  جلسات  نقش  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
و  قرآنی  دستاوردهای  همچنین  و  انقالب  پیروزی 
چشم انداز برنامه  های قرآنی توسط شبکه قرآن و به 
همت سایر نهادهای قرآنی همچون سازمان اوقاف، 
سازمان  و  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون  بسیج، 
دارالقرآن برگزار می شود. سرپرست محافل و مسابقات 
که این برنامه در  شبکه قرآن سیما درباره استان هایی 
کشور همچون  آن برگزار می شود، افزود: در 12 استان 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، اردبیل، 
کرمان،  یزد،  لرستان،  کردستان،  شرقی،  آذربایجان 
فارس، هرمزگان و تهران برگزار می شود؛ در این برنامه 
از اساتید قرآنی استان ها نیز تجلیل به عمل می آید. 
مهدوی با اشاره به اینکه برنامه »جشن نور« از هفتم 
برنامه سازان  بهمن ماه در استان ها اجرایی و توسط 
برنامه  این  گفت:  قرآن سیما ضبط می شود،  شبکه 
از شبکه قرآن سیما  از اول دهه فجر انقالب اسالمی 

پخش می شود.

برنامه »سیب و انار« با موضوع ترویج فرهنگ ازدواج 
به زودی روی آنتن شبکه یک می رود. این برنامه به 
گروه اجتماعی  کاری از  کریمی،  کبر  تهیه کنندگی علی ا
که قرار است پخش آن به زودی آغاز  شبکه یک است 
کریمی، برنامه سیب و انار دارای اتاق  گفته  شود. به 
فکر بسیار قوی شامل 10 روانشناس، استاد دانشگاه و 
روانپزشک است؛ این اعضا راهکارهایی را که در کارهای 
پژوهشی و تحقیقاتی در امر ازدواج به آن رسیده اند، 
در  جوانان  خصوص  به  خانواده ها  به  برنامه  این  در 
برنامه  افزود: در این  او  ارایه می دهند.  ازدواج  آستانه 
26 قسمتی روش های درست از اول آشنایی و انتخاب 
بررسی  و  نقد  زوج،  یک  ازدواج  و  عروسی  مراسم  تا 
موضوعاتی  کرد:  تصریح  کریمی  کبر  ا علی  می شود. 
انار مطرح می شود، موضوعاتی  و  برنامه سیب  که در 
کلینیک های  از  بسیاری  در  حاضر  حال  در  که  است 
غالب  که   - مراجعه کنندگان  برای  کشور  سراسر 
مطرح   - دهند  می  تشکیل  جوان  زوج های  را  آن ها 
خانواده  سیمای  برنامه  سابق  کننده  تهیه  می شود. 
مردم  حضور  با  است  قرار  برنامه  این  داشت:   اظهار 

این  در  سهمی  هم  هموطنان  تا  باشد  استودیو  در 
برنامه داشته باشند. 

کارشناسان  کریمی ادامه داد: عالوه بر حضور  کبر  علی ا
زبده و متخصص امر ازدواج در برنامه، زوج های جوان 
تا  انار حاضر خواهند شد  و  استودیوی سیب  هم در 
که در زندگی مشترکشان با آن رو به رو  درباره مشکالتی 
گفت وگو  گذراندند، با مردم  بودند و االن آن بحران را 
کنند. او یادآور شد: برنامه سیب و انار سه روز در هفته 
و به صورت تولیدی پخش خواهد شد؛ ولی احتمال 
اینکه یک روز هم مثل پنج شنبه یا جمعه زنده به روی 

آنتن برود هست.

برای نخستین بار

»جشن نور« در 12 استان برپا می شود
برنامه جدید شبکه یک

»سیب و انار« ازدواج را به خانه ها می آورد



  اصغرقلندری:
لفظ  کما  از همکاران مطبوعاتی،  به قول یکی 
غیرمتعارف یا غیرواقعی برای توصیف وضعیت 
زیرا  نیست؛  اصفهان  والیبال  روزهای  این 
والیبال  باشد،  باید  و  هست  انتظار  که  آنگونه 
مطلوب  شرایط  از  دورتر  فرسنگ  ها  اصفهان 

گرفته است. قرار 
ذوب  والیبال  تیم  عکس  دیدن  با  نگارنده 
ویژه  به   70 دهه  سال  های  در  اصفهان  آهن 
وکاردان  مجرب  کادری  با    )1378( سال   در 
حیدری  امیر  سرپرست،  »شکرچی  از  متشکل 
تیم  در  پاسوری  سال  ها  تجربه  که  سرمربی 
خوش دست  پاسورهای  جمله  از  و  دارد  ملی 
بهزاد  بوده،  و 60   5  0 وخوش تکنیک  دو دهه 
و  فنی«   مدیر  پرورش  جواد  و  مربی  بزرگزاد 
همانند  ملی پوشی  صاحب نام   بازیکنان 
آهنگران،  کاوه  فرهاد  منظمی،  امیرحسین 
ساسان  مساجدی،  احمد  سلطانی،  مهرداد 
سعید  غیاثی،  عمده  محمد  خداپرست، 
بدرخانی،  شیروان  مظفری،  بابک  رضایی، 
حمید  نژاد،  تابش  فیروز  مؤیدی،  مجید 
پرورش ومصطفی شجاعی نایب قهرمان لیگ 
بار  تا  است  افتاده  فکر  این  به  کشورشد،  برتر 
دیگر شانس  خود را به آزمون نهد و با مشخص 
خواستار  اصفهان  والیبال  وضعیت  کردن 
متشکل  منسجم،   و  مقتدر  تیم  یک  حضور 
هر  شود؛  برترکشور  لیگ  در  بومی   جوانان  از 
نوشتارهای  مانند  می دهد،  احتمال  چند 
وظیفه  برحسب  اخیر،  ساله  چند  در  که  قبلی 
از  هم  بار  این  است،  نگاشته  ازسردلسوزی  و 
دید مسئوالن مخفی بماند و مؤثرواقع نشود؛ 
کمک مدافعان و دوستداران  ولی یقین دارد با 
که سال  های  ریشه دار اصفهان  والیبال  واقعی 
کنار تیم  های مختلف به ویژه ذوب  زیادی در 
آهن با تمام وجود  یار ویاور جوانان ما بودند 

بسزایی  سهم  بی امانشان  تشویق  های  با  و 
والیبال  تیم  های  پیروزی  های  و  موفقیت  در 
در  رفیعی   جایگاه  از  تا  داشته اند،  اصفهان 
برخوردار  کشور  برتر  لیگ  و  قهرمانی  مسابقات 
خدا  یاری  به  تا  آید  وجود  به  شرایطی   باشد، 
به  گذشته  مثل  دیگر  بار  اصفهان  والیبال 
خود  شأن  درخور  جایگاه  و  خوش  روزهای 

بازگردد. 
و  باال  پتانسیل  وجود  با  که  نماند  گفته  نا
که  فراوانی  مستعد  و  پوش  ملی  جوانان 
از  دور  جایگاه  این  به  رسیدن  دارد،  اصفهان 

دسترس نخواهد بود.         
گذشته یا غم امروز ««  حسرت 

گر نقبی به تاریخ والیبال ایران بزنیم و مروری   ا
کشورمان،  والیبال  گذشته  از  باشیم   داشته 
که ستارگان زیادی از اقصی نقاط  خواهیم دید 
میهن عزیزمان ایران، در آسمان پرستاره توپ 
و تور درخشیده اند؛ اما  در دورانی می زیسته اند 
که نگاه مسئوالن به ورزش حرفه ای آماتوریسم 
زنان  و  که دل های مردان  بوده است. دورانی 
به  عشق  از  ماالمال  برومندش  و  غیرت  خوش 
وطن و  والیبال زادگاهشان و نهایت آرزویشان 
کسب افتخار برای  پوشیدن پیراهن تیم ملی و 
مسعود  نظیر  مردانی  است،  بوده  وطنشان 
کارگرپیشه،  یداهلل  کرد،   حسن  صالحیه، 
خ منش، محمود چایچی، مهدی  ماشاءاهلل فر
حیدرخان،  محمد  کبیری،  حسن  صابرپور، 
خسرو  میرفخرایی،  ناصر  حیدری،  امیر 
ذوقی،  مصطفی  لو،  ملک  هوشنگ  کیان،  نیا
عزیز پرتوی، فریبرز استخری، حسین تازرونی، 
که  مجتبی مرتضوی، حسین بهرام صفت و... 
تدارکاتی  دیدارهای  در  1974میالدی  سال  در 
در  مقتدرانه  حضور  برای  درتوکیو،  آمادگی  و 
افتخار  تهران،  سال1354  آسیایی  بازی های 
پای  بیشتری  اطمینان  ضریب  با  و  آفریدند 

نهادند  آسیایی  رقابت  های  بزرگ  میدان  در 
برعهده  را  آن  بارمیزبانی  نخستین  برای  که 
داشتند. این مسابقات در سالن 12 هزارنفری 

ورزشگاه تازه ساخت آزادی برگزار می شد.
نیست  لطف  از  خالی  یادآوریش  که  آنچه  اما 
پیش  سال  چند  تا  حتی  و  پس  آن  از  اینکه، 
با  بتواند  ایران  کرد  می  باور  کسی  کمتر  نیز، 
وجود تیم  های قدرتمند و صاحب سبک ژاپن  
1974میالدی  المپیک  مسابقات  »قهرمان 
روی  بر  جایی  چین  و  جنوبی  کره  مونیخ« 
داشته  آسیایی  بازی های  قهرمانی  سکوی 
تا  اول  عناوین  کسب  درحقیقت  باشد؛ 
مسئوالن  ی  برا  آرزو  یک  سال  ها  آسیا،  سوم 
به  اما  می آمد!  شمار  به  کشورمان  والیبال 
که  شرایطی  در  و  کنون  ا هم  شاهدیم   عینه 
والیبال  وسروقامتان   درخشان  ستاره  های 
پهناور  قاره  ازمرز  شایستگی،  اقتدارو  با  ایران 
قابل  بازی های  ارایه  با  و  گذشته اند  آسیا 
قبول و شگفتی آور، چشم میلیون  ها بیننده و 
طریق  از  که  را  دنیا  والیبال  دوستدار  گر  تماشا
گر  فرستنده  های ماهواره ای و تلویزیونی نظاره 
کردند تا لب  مسابقات جهانی بوده اند، خیره 
والیبال  بی ادعای  و  به تحسین جوانان خالق 

کشورمان بگشایند.
و  استانی  مقامات  توجه  قابل  و  ذکر  به  الزم 
مسئوالن ورزش استان، اینکه دو یار ملی پوش 
که در مراحل مختلف بازی های جهانی  تیمی 
شایسته  جوانان  بود،  کرده  پیدا  حضور 
محمد  و  مباشری  علی  نام  های  به  اصفهانی، 
بسزایی   سهم  که  بودند  معنوی نژاد  جواد 
ایران  ملی  تیم  پیروزی  های  و  موفقیت  در 
کالن  نیست  انصاف  حساب،  این  با  داشتند. 
به  جوانانی  چنین  داشتن  با  اصفهان  شهر 
خاطر پاره ای سهل انگاری و مسامحه از سوی 
شود  سرنوشتی  دچار  ورزش،  مسئوالن  برخی 

که سزاوارش نبوده و نیست! 
هشت  دارد،  ای  اندازه  و  حد  هم  مهری  بی 
کافی نیست؟ آیا وقت  سال دوری از لیگ برتر 
هشت  به  قریب  گذشت  وجود  با  نرسیده  آن 
لیگ  در  حضور  از  مظلومانه  محرومیت  سال 
چاره ای  زاینده رود  دیار  ورزش  مسئوالن  برتر، 
راهکاری  دنبال  به  و  بیندیشند  اساسی 
برای  اسپانسر  معضل  حل  جهت  در  باشند 
متشکل  تیمی  تشکیل  هزینه  های  تامین 
کم  هم  تعدادشان  که  بومی  جوانان   از 

نیست؟
بارها  گذشته  سال  هشت  این  طول  در 
جوانان  سرگردانی  و  آوارگی  مظلومیت،  درباره 
از  که  اصفهان  والیبال  ملی پوش  و  شایسته 
سایر  به  و  کرده اند  وطن  جالی  اجبار  روی 

باطنی،  میل  خالف  و  برده اند  پناه  استان  ها 
ارومیه،  شهرداری  نظیر  تیم  هایی  در  بازی  به 
خراسان  میزان  هرمزگان،  المهدی  آلومینیوم 
زاهدان،  شهرداری  گنبد،  جواهری  رضوی، 
سایپا  تهران،  پیکان  ورامین،  صالحین 
رشته  به  را  مطالبی  پرداخته اند،  البرزو.. 
غبطه  و  حسرت  و  آه  جز  اما  درآوردیم؛  تحریر 
حاصل دیگری عاید ما و خانواده بزرگ والیبال 
 نصف جهان  به خصوص جوانان این دیار نشده

 است.
که قدمت  با نگاهی به تاریخ والیبال اصفهان، 
که  دید  خواهیم  دارد،  سال  هفتاد  از  بیش 
تیم والیبال بانوان اصفهان، همواره در سطح 
قهرمانی  مسابقات  در  و  بوده  ح  مطر کشور 
پرمدعای  تیم  بر  غلبه  از  1351پس  سال  کشور 
سود  ملی  تیم  ثابت  بازیکنان  از  که  تهران 
و  کرد  پیدا  دست  قهرمانی  مقام  به  برد،  می 
المپیک  بازی های  تماشای  و  آلمان  به  سفر 
مونیخ  به عنوان جایزه و پاداش زحمات همه 
جانبه اعضای تیم را از استاندار وقت اصفهان 
کرد؛ تیم والیبال مردان اصفهان نیز در  دریافت 
1352مشهد،  سال  کشور  قهرمانی  مسابقات 
و  سخت  جدال  در  حریفان  بر  غلبه  از  پس 
که  از بازیکنان  نفسگیر فینال برابر تیم تهران  
سایه  در  برد،  می  سود  ملی  تیم  فیکس 
و  برومند  جوانان  مثال زدنی  تعصب  و  غیرت 
مرحوم  شادروان،  گردان  شا خستگی ناپذیر 
مبارزه   در  پایاپای  بازی  رغم  به  نجفی،  حسن 
داوری،  اشتباهات  لطف  به  تحسین برانگیز  
گذارکرد  وا تهران  تیم  13به  15بر  را  پنجم  گیم 
ضمن  گردید.  نایل  نایب قهرمانی  عنوان  به  و 
نیز، همواره در والیبال  اینکه درسال  های بعد 
به ویژه  بوده است؛  فینالیست  و  ح  ایران مطر
در رقابت  های لیگ برتر، در قالب تیمی با نام 
ذوب آهن و با مربیان صاحب نام و با دانشی 
از  حیدری  امیر  صالحیه،  مسعود  همچون 
قزاقستان؛  کشور  از  کف  پاترا آندری  و  ایران 
با  اصفهان،  همچون  پهناوری  استان  لذا 
والیبال  در  درخشانی  سوابق  چنین  داشتن 
شایسته ای  و  خوب  تیم  نیست   حیف  ایران 
لیگ  در  اصفهان  پرآوازه  نام  اندازه  و  حد  در 
از  دیگر  یکبار  است  الزم  باشد؟!  نداشته  برتر 
مدیرعامالن  ویژه  به  استان،  ورزش  مسئوالن 
باشگاه  های صاحب نام ذوب آهن درخواست 
جمع آوری  با  و  بزنند  باال  همت  آستین  کنیم 
کنون   ا هم  که  بومی  والیبال باز  جوان  های 
استان  ها  سایر  والیبال  تیم  های  عضویت  به 
اصفهان  نام  شایسته  تیمی  درآمده اند، 
سال  برتر  لیگ  مسابقات  در  تا  دهند  تشکیل 

آینده حضوری فعال داشته باشد.

 شکست صدرنشین و انتقام دست نشان از نساجی

نتایج هفته بیست و دوم لیگ آزادگان

گر  نفتی ها در دیداری نفس گیر و پرگل در حضور  15هزار تماشا
تا  دادند  شکست  را  نساجی   1 ـ   4 پرگل  بردی  با  قائم شهری 
تیم سابقش  از  انتقام سختی  گذشته نساجی  سرمربی فصل 
گل ستاره  گل از 4  بگیرد. محمد شادکام با به ثمر رساندن 3 

درخشان برزیلی های آبادان بود.
شکست صدرنشین

بود،  رفته  بوشهر  به  صدرنشینی  ادامه  به  امید  با  که  پیکان 
ایران  شد.  میزبان  مغلوب   1-3 فراموش نشدنی  روز  یک  در 
کردجهان و غالم  گل های سجاد فیض اللهی، اویس  جوان با 
احمدشاهی پیکان پرستاره را برد تا این تیم برتری خود را در 
صدرجدول شکننده ببینند. از شانس بد پیکان دو تیم فجر و 
مس هم حریفان خود را شکست دادند تا رقابت در صدرجدول 

نزدیک تر شود.
توقف خونه به خونه

نفت  مقابل  صفر-صفر  نتیجه  با  خونه به خونه  تیم 
 2 میثاقیان  کبر  ا گردان  شا تا  شد  متوقف  مسجدسلیمان 
کنند.  امتیاز حساس را از دست بدهند و به رده چهارم سقوط 
خونه به خونه با یاران لیگ برتری امید زیادی به برد داشت؛ اما 

کاری مقابل نفتی های مسجدسلیمان از پیش نبرد.
پیروزی مس با خریدهای جدید

کرمان نتیجه خوبی مقابل داماش به دست آورد و با دو  مس 
گل سعید دقیقی، احسان پورشیخ علی خریدهای جدیدش 
داماش را برد. جالب اینکه داماش در 12 بازی مقابل مس موفق 
به پیروزی نشده است. مسی ها با این برد 40 امتیازی شدند و 

تا رده سوم باال آمدند.
برد فجر مقابل نظامی های سابق

گیریش از لیگ شنیده  کناره  گاه و بی گاه شایعه  که  فجر سپاسی 
را  همدان  پاس  زاده  حسن  احمد  گل  تک  با  امروز  شود،  می 

شکست داد و با 43 امتیاز در یک امتیازی پیکان ایستاد. 
اولین برد خطیبی

ماشین سازی تبریز در مسابقه ای پربرخورد مقابل فوالد یزد، با 
گل این تیم را شکست داد. در این دیدار خشن دو بازیکن   2
کتورسازی یکی  که محسن دلیر مهاجم سابق ترا اخراج شدند 
حمید  کدل،  پا حامد  را  سازی  ماشین  گل  دو  بود.  آن ها  از 
قاسمی نژاد به ثمر رساند تا ماشین سازی با 30 امتیاز و یک بازی 

گیرد.   کمتر در رده ششم جدول قرار 
گل مغلوب خیبر  در سایر بازی ها هم مس رفسنجان با یک 
را  اردبیل  شهرداری  یک-صفر  گیتی پسند  و  شد  خرم آباد 
تا اوضاع تیم احمدزاده همچنان بحرانی باشد.  شکست داد 
یک-یک  سیرجان  گهر  گل  با  هرمزگان  آلومینیوم  همچنین 
کار  ک هم با همین نتیجه  کرد و پارسه و آلومینیوم ارا مساوی 

را به پایان رساندند.

 عجیب ترین شماره های بازیکنان
 در لیگ برتر ایران

به  شدیدی  عالقه  ایران  فوتبال  بازیکنان  از  بعضی 
با  دارند.  خود  پیراهن های  برای  عجیب  شماره های 
یکدیگر نگاهی به شماره های عجیب بازیکنان لیگ برتر 
که تنها  با این توضیح  اندازیم؛  در تیم های مختلف می 

اعدادی حساب شده اند.
کنویا)90(،  کیل  سیاه جامگان مشهد: میالدنوری )65(، 
گی  آال اسماعیلیان)66(،  پدرام   ،)55( آقایی  محسن 
داسیلوا  جیمی  منازی زاده)77(،  مهدی  سوسه)99(، 

)70(، محمدرضا بازاج )88(
مهردادرضایی  کاوه)60(،  محمدرضا  مشهد:  پدیده 
حسین  زارعی)75(،  حسن  ساالری)99(،  بهمن   ،)88(

مهربان)76(، فرشاد قاسمی )80(، محسن بیات )63(
استقالل خوزستان: امیدسینگ )70(

علیرضا  جهان)80(،  نریمان  سامان  تبریز:  فوالد  گسترش 
کرامی  ا مصطفی  حمیدی)70(،  محسن   ،)88( لطیفی 
کریمی پیر اقوم )66( کریمی )99(، رضا )77(،  امیرحسین 
بوعذار  عباس  مطهری)77(،  امیرارسالن  تهران:  نفت 

)70(، علی قربانی)76(
راه آهن یزدان: مهدی حنفی)72(،حمیدرضا طاهر خانی 
 ،)70( سلیمانی  محمدرضا   ،)55( زمانی  حامد   ،)88(

کاظمی )74(، سولومو )90( کسری 
کبر صادقی )93(، پیام صادقیان )99( صبای قم: ا

محسن   ،)70( علی پور  علی  تهران:  پرسپولیس 
مسلمان)77(

اسماعیلی  فرشید   ،)77( برزای  بهنام  تهران:  استقالل 
)88(، محمدامین حاج محمدی)55(

رضامیرزایی   ،)74( منچهری  امین  اصفهان:  سپاهان 
عارف   ،)70( بحیرایی  حامد  اسدی)68(،  رضا   ،)77(

غالمی )88(،  علی هزامی)80(، محمدعلی احمدی)66(
کامدار  )77(، محمدهاشم  ذوب آهن اصفهان: احمدامیر 

بیک زاده )61(
سایپا: مسعودابراهیم زاده )61(

ملوان انزلی: محمدآبشک )99(، شاهین بالیجانی )66(، 
علیرضا رمضانی )88(

فوالد خوزستان: امیرحسین فشنگچی )88(، محمدرضا 
خانزاده )70(، مهرداد طهماسبی )64(

کتورسازی: سعید آقایی )77(، فردین عابدینی )88(،  ترا
کیانی )66( مهدی شریفی )90(، مهدی 

 ورزش سه

گرم رقابت های دوی صحرانوردی: گرما  در 

گوی سبقت        بانوان دونده، 
 را از مردان ربودند

کارگران استان  گزارش روابط عمومی هیئات و اداره امور ورزش  به 
اصفهان، به دنبال برگزاری مسابقات دوی صحرا نوردی مردان، 
بانوان دونده کارگری استان اصفهان، با حضوری گسترده در دوی 

گوی سبقت را از مردان ربودند. صحرا نوردی، 
دوی صحرانوردی یکی از دوهای استقامت مسابقات دوومیدانی 
که در فضای آزاد و زمین های پوشیده از علفزار و  به شمار می آید 
اشجار و درختان و دشت و دمن هایی با شیب مالیم و معموال در 

کیلومتری برگزار می شود. مسافت های 4 تا 12 
مهم ترین مسابقه دو ی صحرانوردی جهان، در سال 1973 برگزار 
شد و پس از آن همه ساله از سوی اتحادیه بین المللی فدراسیون 

های جهانی دو ومیدانی به مورد اجرا  درمی آید.
کارگر استان اصفهان  مسابقه دوی صحرانوردی قهرمانی بانوان 
مناسبت  به  استان  کارگران  ورزش  امور  و  هیئت  سوی  از  که 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  سال  هفتمین  و  سی  گرامیداشت 
کار  اسالمی ایران و شهدای انقالب با شرکت بانوان ورزشکار حوزه 
و تولید استان، به سرپرستی استاد نصراهلل احدی مسئول انجمن 
به  استان  دوومیدانی  داوران  همکاری  با  و  کارگران  دوومیدانی 
مسافت 2هزار  و 500 متر برگزار شد، خانم فاطمه نصری نصرآبادی 
پایان رسید و فاتح مقام  کنندگان به خط  از سایر شرکت  پیش 
قهرمانی شد؛ خانم ها:  سهیال عرب مختاری و مهتاب نیک نژادی 

به ترتیب دوم و سوم شدند.
سوی  از  که  جوایزی  همراه  به  قهرمانی  حکم  و  مدال  پایان  در 
کارگران استان تهیه شده بود، توسط  هیئت و اداره امور ورزش 
خانم ها: شیرانی و رحیمی و استاد احدی دبیر هیئت دوومیدانی 

کارگران به نفرات برتر اهدا شد.  باشگاه 

کاپیتان تیم ملی هم نارنجی پوش شد دومین 

   تیموریان به سایپا پیوست
که در پایان لیگ چهاردهم با جدایی از جمع  آندرانیک تیموریان 
ایران  به  دیگر  بار  بود،  رفته  قطر  ستارگان  لیگ  به  کتورسازی  ترا

بازگشت.
تیموریان بعد از نیم فصل بازی در تیم ام صالل با پیشنهاد سایپا 
کراتش را نهایی کرد و  مواجه شد و بعد از توافق در مفاد قرارداد مذا

از نیم فصل دوم با پیراهن این تیم به میدان خواهد رفت.
با حضور تیموریان در تیم سایپا، جمع هافبک دفاعی های این 
تیم جمع شد و جواد نکونام و ابراهیم صادقی دیگر بازیکنان این 

کی را تشکیل خواهند داد.  تیم در پست مثلث خطرنا
فصل  نیم  مدت  به  را  قراردادش  ایران  ملی  تیم  کاپیتان 
رسانده امضا  به  سایپا  تیم  با  پانزدهم  لیگ  پایان  تا   و 
 است. تیموریان پس از ثبت قرارداد با تیم فوتبال سایپا در هیئت 
ممنون  خیلی  خبرنگاران  شما  از  گفت:  خبرنگاران  به  فوتبال 
که اینجا هستید و از همه شما تشکر می کنم؛ اما انشاءاهلل  هستم 

در داخل باشگاه سایپا و در نشست خبری منتظرتان هستیم.
کاپیتان  دومین  او  است.  فصل  پایان  تا  سایپا  با  او  قرارداد 
حضور سایپا  در  فصل  این  در  که  است  نکونام  از  بعد  ملی   تیم 

 دارد .

 راز نگفته انتقال یک استقاللی
 به پرسپولیس

تماݥݥݥسݥݥݥ  برݥݥݥ  مبنیݥݥݥ  نفتݥݥݥ  مسئوݥݥݥالݥݥݥنݥݥݥ  اݥݥݥظهاݥݥݥرݥݥݥاݥݥݥتݥݥݥ  باݥݥݥ  رݥݥݥاݥݥݥبطهݥݥݥ  دݥݥݥرݥݥݥ  خماݥݥݥرݥݥݥلوݥݥݥ  پندݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥ 
گفت:  بیرانوند  علیرضا  خود  با  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن 
کره  مذا نفت  با  او  درخصوص  و  است  نفت  بازیکن  بیرانوند 
بامداد  یک  ساعت  قنبرزاده  گذشته  شب  دو  دادیم.  انجام 
بابت  را  پیشنهادی  و  گرفت  تماس  طاهری  کبر  ا علی  با  بار  دو 
 ۲۰۰ مانند  مبالغی  اما  داد؛  طاهری  به  بیرانوند  قطعی  انتقال 
به  بیرانوند  جذب  برای  ما  شود  می  مطرح  که  تومان  میلیون 
زیادی  مبلغ  ندارد. قطعا  پیشنهاد دادیم، صحت  پرسپولیس 
باقی باشگاه  دو  بین  مسئله  این  بدهید  اجازه  که   بوده  
بیرانوند  علیرضا  جذب  کرد:  خاطرنشان  وی  بماند.   
هیچ  بیرانوند  خود  با  ما  است.  شده  منتفی  مجموع  در 
باشگاه  در  که  جلسه ای  غیراز  به  مستقیمی  صحبت 
ترکاشوند  هماهنگی  با  هم  آن  نداشتیم؛  شد،  برگزار 
نفت باشگاه  انتقاالت  و  نقل  مسئول  اسحاق  آل   با 

 بود.

را  این شانس  تنها  افشارزاده استقالل  با صحبت های   
به  خارجی  آزاد  بازیکنان  با  آینده  روزهای  در  که  دارد 
کرده است بازیکنانی مثل  توافق برسد. افشارزاده اعالم 

نویدکیا و تیموریان به استقالل نخواهند آمد. 
گوی افشارزاده با سایت استقالل را  گفت و  کامل  متن 

بخوانید: 
««آندو پیشنهاد مالی ما را قبول نکرد

ماست  فوتبال  خوب  بازیکنان  از  تیموریان  آندرانیک 
برادرش  و  وی  با  را  خوبی  جلسه  )سه شنبه(  امروز  و 
ح شد  داشتیم. در این جلسه نقطه نظرات طرفین مطر
ولی  دادیم؛  ارایه  را  خود  مالی  پیشنهاد  نهایت  در  ما  و 
تیموریان موافقت نکرد. به این ترتیب عمال جذب آندو 

به استقالل منتفی شد. 
کره هستیم گزینه خارجی مشغول مذا با دو 

کنیم.  می  تقویت  دوم  فصل  نیم  برای  را  تیم  ما  قطعا 
ما به دنبال جذب بازیکن هستیم، ولی پرونده جذب 
بازیکن داخلی برای ما بسته شده است و ما به دنبال 
یک یا دو بازیکن خوب خارجی سطح باال هستیم. در 
میکر  پلی  یک  حضور  برای  الزم  رایزنی  هم  حاضر  حال 
با چند  کره  برای مذا و  انجام شده است  باال  در سطح 
رایزنی  هم  مظلومی  آقای  مدنظر  خارجی  دیگر  گزینه 
این  شدن  قطعی  محض  به  است؛  گرفته  صورت  الزم 

کنیم.  بازیکنان به صورت رسمی نامشان را اعالم می 
نویدکیا استقاللی نمی شود

مدیر عامل استقالل در پایان و در پاسخ به این سوال 
که آیا احتمال حضور نویدکیا در استقالل وجود دارد یا 
گفتم پرونده جذب بازیکن  که  کرد: همانطور  نه، اظهار 
جذب  امکان  تنها  و  است  شده  بسته  ما  برای  داخلی 

بازیکنان خارجی برای ما وجود دارد.

ذاتی اش  استعداد  به  اتکا  با  فقط  و  فقط  طارمی  مهدی   
توانست فاصله بین بوشهر تا پرسپولیس و قله فوتبال ایران را 

به سرعت طی کند.
هفته  پایان  تا  و  پانزدهم  لیگ  گلزنان  جدول  صدرنشین   
این  دوم  نفر  بیت سعید،  با حسن  گل  زدن 11  با  هفدهم 
جدول، 3 گل فاصله دارد. این جوان 23 ساله از فصل گذشته 
تاکنون، با پیشنهادات مختلفي از سایر کشورها روبه رو شده 
است. طارمي پس از درخشش در لیگ قهرمانان آسیا و زدن 
یك ضربه پنالتي چیپ به النصر عربستان حسابي خودش 
با  قطري  و  کویتي  باشگاه هاي  تا  انداخت  زبان ها  سر  را 
پیشنهادهای وسوسه انگیز سراغ این جوان شهرستاني بیایند. 
القادسیه  به  طارمي  مهدي  مي شد  گفته  که  هم  حالي  در 
کویت مي رود، اما پس از کش و قوس هاي فراوان در نهایت 
این بازیکن در پرسپولیس ماند و قراردادش را براي یك فصل 

دیگر تمدید کرد.
 قرارداد مهدي طارمي تا پایان لیگ پانزدهم اعتبار دارد و 
13 هفته دیگر به پایان مي رسد. در چنین شرایطي رسیدن 
پیشنهاد وسوسه انگیز از تیم روسي روبین کازان مي تواند از هر 

جهت جالب باشد.
 شنیدیم این باشگاه روسي پیشنهاد داده که مهدي طارمي 
در تعطیالت نیم فصل فوتبال ایران از پرسپولیس جدا شده 
و به تیم روبین کازان ملحق شود؛ اما ظاهرا مدیران باشگاه 
پیشنهاد  این  با  طاهري  علي اکبر  شخص  و  پرسپولیس 

مخالفت کرده اند.
 این چندمین باري است که واسطه هاي باشگاه روبین کازان با 
وکیل و مدیر برنامه هاي مهدي طارمي تماس مي گیرند و این 

مرتبه گفته اند خودش را راضي مي کنیم!
شنیده ها حکایت از آن دارد که باشگاه روسي حاضر است 
براي نیم فصل مبلغ یك میلیون دالر به باشگاه پرسپولیس 

بابت صدور رضایتنامه پرداخت کند.
 به زودي پنجره نقل و انتقاالت لیگ روسیه باز مي شود؛ اما 
استدالل علي اکبر طاهري هم در نوع خود قابل تامل است. 
پیشنهاد  این  درباره  پیش تر  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
گفته است: »اگر بدون طارمي نایب قهرمان شویم، مي گویند 
باز  شویم،  قهرمان  اگر  مي شدیم.  قهرمان  حتما  طارمي  با 
قهرمان  بیشتري  اختالف  با  طارمي  با  گفت  خواهند  هم 

مي شدیم!«

پیشنهاد وسوسه انگیز اروپایی برای ستاره پرسپولیسپرونده نقل و انتقالت استقالل بسته شد

«« سیری در ورزش«« سیری در ورزش

مدافعان والیبال اصفهان، کی غیرتی می شوند؟

 والیبال اصفهان ِکی از کما درمی آید؟!
مشکالت حمایت از والیبال اصفهان تمامی ندارد
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ببندد  قرارداد  سایپا  باشگاه  با  اینکه  از  قبل  تیموریان  آندو 
کرد. گو  گفت و  ساعاتی را در وزارت ورزش با مظلومی و افشارزاده 

این نشست به درخواست پرویز مظلومی انجام شد و در نهایت 
که افشارزاده قید جذب وی را  رقم تیموریان به حدی زیاد بود 
که سرمربی استقالل تیموریان را  زد؛ اما این سوال پیش می آید 

کسی می خواست. کدام پست و به جای چه  در 
دارد  را  تیم  کاپیتان  چشمی  روزبه  و  ابراهیمی  امید  استقالل، 
استقالل  تاثیرگذار  بازیکن  دو  لیگ  ابتدای  از  نفر  دو  این  و 
دارد  نیمکت  روی  هم  را  خرسندنیا  محمدرضا  بودند؛حتی 
چرا  نیست،  مشخص  و  کند  بازی  پست  این  در  تواند  می  که 
دعوت استقالل  در  حضور  برای  تیموریان  از  مظلومی   باید 

کند؟  
دفاعی  هافبک  سه  با  را  تیمش  داشت  قصد  مظلومی  آیا   
را  تیمش  ستاره های  از  یکی  یا  بفرستد  حریفان  مصاف  به 
که سرمربی استقالل  کند؟ این سوال بزرگی است  نیمکت نشین 

باید به آن پاسخ دهد.

نظرسنجی های  و  امنا  هیئت  با  رایزنی  از  پس  بارسلونا  باشگاه 
پیاپی در میان هواداران رسمی خود، باالخره تصمیم به قطع 

گرفت. رابطه با بنیاد قطر 
تغذیه  در  اول  ردیف  متهم  خیریه،  ظاهر  به  بنیاد  این 
چند  هر  و  می شود  محسوب  داعش  اخیرا  و  القاعده  مالی 
مقامات  اما  نرسیده،  اثبات  به  هرگز  شده  منتشر  شایعات 
آزاردهنده فرایند  این  قطع  به  تصمیم  بارسلونا   باشگاه 

گرفتند.  
کمپانی  از این به بعد مقرر شده حامی مالی شماره یک بارسلونا، 
را  از این پیراهن و وسایل ورزشی باشگاه  که پیش  نایک باشد 
تهیه می کرد. قرارداد نایک با بارسلونا 10 ساله خواهد بود و قرار 

است در چند روز آینده به امضای نهایی برسد.
 بسیاری از هواداران بارسلونا جدایی تیمشان را از بنیاد قطر جشن 
گرفتند؛ البته نفرت آنها از تروریسم باعث شده، حتی به حضور 
کشور معترض  ژاوی در قطر و دیگر ستارگان فوتبال جهان در این 

 باشند.

در مراسم تشییع پیکر رضا احدی، پیشکسوتان زیادی از اهالی 
که برخوردهای هر یک با هم جالب بود؛  فوتبال حضور داشتند 
جالب تر  همه  از  پروین  علی  با  عابدزاده  احمدرضا  برخورد  اما 

بود.
که اهالی فوتبال از ساعت ۹ صبح در ورزشگاه شهید   در حالی 
رودی  احدی   رضا  پیکر  مراسم  تا  بودند  شده  حاضر  شیرودی 
فولر ایران انجام شود، حضور علی پروین و احمدرضا عابدزاده 

جو مراسم را تغییر داد.
برخورد  شد  روبه رو  پروین  علی  با  وقتی  عابدزاده 
دستان  می خواست  و  داشت  او  با  گرمی  بسیار 
عابدزاده  کار  این  از  مانع  پروین  اما  ببوسد؛  را   پروین 

شد.
زیبایی  شعار  استقالل  هواداران  مراسم  این  در  همچنین 
تعصب  با  رضای  اینکه  بیان  با  و  سرودند  احدی  رضا  برای 
پایان به  را  ایران خداحافظ، مراسم تشییع احدی  فولر   رودی 

 رساندند.

 برخورد جالب عابدزاده با پروین
 در مراسم تشییع احدی

 بارسلونا تبلیغ »قطر« 
کنار می گذارد را 

کسی در  مظلومی، آندو را به جای چه 
استقالل می خواست؟



معاون فرماندار بم:

گردشگران دغدغه ستاد  جلب رضایت 
تسهیالت سفر است

ستاد  هدف  مهم ترین  گفت:  بم  فرماندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
گردشگران است. تسهیالت نوروزی، جلب رضایتمندی میهمانان و 

نوروزی  تسهیالت  ستاد  جلسه  در  امروز  ظهر  از  پیش  زورونی  عباس 
شهرستان بم، با تبریک موفقیت دولت در رفع تحریم ها اظهار داشت: این 
پیروزی ناشی از پایداری و مقاومت ملت غیور ایران و تالش دولتمردان 
افزود: مهم ترین هدف ما در ستاد تسهیالت نوروزی، جلب  است. وی 
معاون  است.  خارجی  و  داخلی  گردشگران  و  میهمانان  رضایتمندی 
سیاسی اجتماعی فرماندار بم ادامه داد: در این راستا، باید تمام  نظرات 
را  شهر  خوبی  خاطره  با  میهمانان  تا  شود  گرفته  کار  به  پیشنهادات  و 
گذشته در بحث خدمات رسانی به  کنند. زورونی ابراز داشت: سال  ترک 
گردشگران در سطح استان سرآمد بودیم؛ باید  مسافران نوروزی و حضور 
نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در راستای خدمات رسانی مطلوب و در 

شأن میهمانان فعالیت کنیم. 
خاطرنشان  نوروزی  تسهیالت  ستاد  در  اداره ها  وظایف  تشریح  با  وی 
مسئوالن  همه  دغدغه های  از  نوروزی  مسافران  به  خدمات رسانی  کرد: 
گفت:  است. علی طاهریان رییس شورای اسالمی شهر بم در این جلسه 
کرمان و معرفی شهرستان بم در برج میالد  برگزاری هفته فرهنگی استان 
کنند. و اصفهان، سبب می شود تا میهمانان بیشتری از شهرستان بازدید 
کرد: در باره نظافت شهر با توجه به اینکه تعداد نیروهای  وی خاطرنشان 
کار به  کنیم تا  کم هستند، در نظر داریم به افزایش آن ها اقدام  شهرداری 
خوبی انجام شود. طاهریان از تکمیل و ساماندهی پارک 22 بهمن خبر 
کارهای خوب و تخصصی برای ساماندهی پارک در حال انجام  داد و افزود: 
است؛ منتظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده همه همشهریان، به ویژه 
صاحب نظران هستیم. در بخش دیگری از جلسه رضا رحیم نژاد بخشدار 
است؛  شده  شناخته  دنیا  برای  و  تاریخی  شهر  یک  بم  گفت:  بم  مرکزی 
کم است. وی بیان داشت:  کنیم، باز هم  هرچه برای آبادی شهر تالش 
گیرد؛ زیرا این افراد برای  استقبال از میهمانان باید به طور ویژه مدنظر قرار 
که البته بیشتر میهمانان در سال های قبل  نخستین بار وارد شهر شدند 

کردند. رضایتمندی داشتند و با خاطره خوب شهر را ترک 

کرمان خبر داد: گردشگری اتاق بازرگانی  کمیسیون  رییس 

کادمی علوم فرانسه از  بازدید رییس آ
کرمان گردشگری  جاذبه های 

با  گفت:  کرمان  بازرگانی  اتاق  خدمات  و  گردشگری  کمیسیون  رییس 
کادمی علوم  کمیسیون، رییس آ هماهنگی های صورت گرفته توسط این 
زمینه  در  کرمان  استان  گردشگری  جاذبه های  از  بازدید  برای  فرانسه 
کیمیای وطن و به نقل  گزارش  کرمان سفر می کند. به  دیرینه شناسی به 
کرمان،  کشاورزی استان  از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
همچنین  که  تا پروفسور  داشت:  اظهار  رابطه  این  در  سیاوشی  مهدی 
بهشت  »کرمان  نظریه  تثبیت  و  دیرینه شناسی  موزه  تایید  منظور  به 
کرمان  دیرینه شناسی«، از جمعه هفته جاری تا دوشنبه هفته آینده در 

حضور دارد.
کرمان،  وی ادامه داد: ایشان پس از بازدید از چند سایت دیرینه شناسی 
در نشستی علمی و خبری با حضور مسئوالن استانی، اساتید دانشگاهی 
کرمان شرکت می کند.  و خبرنگاران در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر 
زمینه  را در  کتشافاتی  ا و  که 76 سال سن دارد  تا پروفسور  گفتنی است، 
نی زار  دره  در   1972 سال  در  و  داده  انجام  دایناسورها  فسیل شناسی 
ردپای  درباره  انتشاراتی  و  کتشاف  ا تحقیقات،  به  ده علی  روستای 

دایناسورها پرداخته است.

معارف و رگدشگری 

کرد: کید  کل میراث فرهنگی استان تا مدیر 

اصفهان در سال 2016 میزبان نشست 
شورای جهانی صنایع دستی

کارگروه  نشست  در  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
نشست  برگزاری  از  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
 2016  /  1395 سال  مهرماه  در  دستی  صنایع  جهانی  شورای 

میالدی در اصفهان خبر داد.
کل میراث  کیمیای وطن و به نقل از روابط عمومی اداره  گزارش  به 
کارگروه  نشست  در  الهیاری  فریدون  اصفهان،  استان  فرهنگی 
گردشگری و میراث فرهنگی استان ضمن عرض تبریک والدت امام 
کرد:  ک عنوان  گرامیداشت روز جهانی هوای پا حسن عسکری )ع( و 
1394 شاهد دو رویداد بزرگ بین المللی در حوزه  اصفهان در سال 
جهانی  شهر  عنوان  به  شهر  این  انتخاب  همچون  هنر،  و  فرهنگ 
شهرهای  بین المللی  شبکه  به  شهر  این  پیوستن  و  دستی  صنایع 
فرهنگی  رویدادهای  این  لذا  بود؛  دستی  صنایع  حوزه  در  خالق 
وظیفه ما را در توسعه و ترویج فرهنگ و هنر در این سرزمین تاریخی 

بیشتر می کند.
شهر  دایم  دبیرخانه  تاسیس  لزوم  به  سخنانش  ادامه  در  الهیاری 
با  بی شک  افزود:  و  کرد  اشاره  اصفهان  در  دستی  صنایع  جهانی 
از  بیش  آن  آثار  می باید  فرهنگی،  بزرگ  رویداد  دو  این  به  توجه 
گذشته در حیات اجتماعی و فرهنگی مردم اصفهان نمایان شود. 
معاونان  و  استاندار   بی دریغ  حمایت های  از  تشکر  ضمن  بنابراین 
با  امیدواریم  استاندار،  عمرانی  محترم  معاون  به ویژه  محترم، 
افتخارات جدید در  بروز  نهادهای ذی ربط شاهد  همکاری همگی 

کشور جمهوری اسالمی ایران باشیم. حوزه صنایع دستی برای 

کل میراث فرهنگی استان یزد:  گردشگری اداره  معاون 

گردشگری  توجه ویژه به 5 محور در 
نوروزی استان یزد

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
گردشگری نوروز  گردشگری استان یزد، از توجه ویژه به پنج محور در 
95 خبر داد. سیدمصطفی فاطمی، جلسه ستاد ساماندهی خدمات 
به  ویژه ای  توجه  امسال  اینکه  به  اشاره  با  نوروزی،  سفرهای  ویژه 
گرفته است، اظهار داشت:  گردشگری نوروزی صورت  پنج محور در 
و صنایع دستی، همزیستی  این بخش ها شامل معماری، نساجی 
ادیان، گردشگری سالمت و طبیعت گردی است.وی  مسالمت آمیز 
کرد: استان یزد در هر یک از این زمینه ها دارای ظرفیت های  عنوان 
پیش  از  بیش  رونق  به  می تواند  آن ها  از  یک  هر  و  است  بسیاری 

کند.  کمک  گردشگری در این استان 
گردشگری  کرد: همچنین محورهای هشت گانه  فاطمی خاطرنشان 
برای  گردشگری  مسیرهای  و  شده  تدوین  نیز  یزد  شهرستان  در 
میراث  اختیار  در  که  شده  تعریف  گانه  جدا طور  به  شهرستان  هر 
مسیر  مثال،  عنوان  به  گرفت.  خواهد  قرار  شهرداران  و  فرهنگی 
هدف  روستای  ابرکوه،  شهرستان  در  گردشگری  شده  تعریف 
خندق های  رباط،  قلعه  ابرکوه،  خشتی  یخچال  فراغه،  گردشگری 
سنگی، مسجد جامع، پیر حمزه سبزپوش، سرو ابرکوه و ... ضمن 
توجه  گانه  جدا طور  به  نیز  شهری  گردشگری  مسیرهای  به  اینکه 

شده است.
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استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
اصفهان با بیان اینکه ضروری است یک تقویم 
آماده  استان  قرآنی  فعالیت های  برای  اجرایی 
وجود  فعالیت ها  این  در  هم افزایی  تا  کنیم 
انس  گسترش  و  تقویت  گفت:  باشد،  داشته 
با قرآن و ترویج قرآن در حوزه فرهنگ عمومی 
توسعه  و  هماهنگی  شورای  اهداف  جمله  از 

فعالیت های قرآنی است.
در  امروز  ظهر  ارزانی  حبیب رضا  حجت االسالم 
شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآنی 
اصفهان  استان  در  گفت:  اصفهان  استان 
تفسیر،  از  اعم  قرآنی  متعدد  فعالیت های 
وجود  قرائت  و  حفظ  واژه شناسی،  مفاهیم، 
دارد و اساتید و حافظان و قاریان متعددی در 

این حوزه فعال هستند.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر   
هم افزایی  لزوم  بر  کید  تا با  اصفهان 
کرد: در شورای عالی  فعالیت های قرآنی، بیان 

فعالیت های  توسعه،  شورای  فرهنگی  انقالب 
قرآنی تاسیس و مقرر شد این شورا در استان ها 
کل فرهنگ  با ریاست امام جمعه و دبیری اداره 
را  بحث  این  شود؛  تشکیل  اسالمی  ارشاد  و 
ح  مطر استان  عمومی  فرهنگ  شورای  در 
از  گزارشی  یک بار  ماه  دو  هر  شد  قرار  و  کردیم 
فعالیت های شورای توسعه فعالیت های قرآنی 

در شورای فرهنگ عمومی عرضه شود.
و  مسابقات  وجود  به  توجه  با  افزود:  وی   
و دستگاه های  قرآنی در بخش ها  فعالیت های 
کل فرهنگ و ارشاد، آموزش  مختلف نظیر اداره 
امور  و  اوقاف  اداره  سیما،  و  صدا  پرورش،  و 
مردمی  NGOهای  و  دانشگاه  و  حوزه  خیریه، 
الزم است یک تقویم اجرایی برای فعالیت های 
این  در  هم افزایی  تا  کنیم  آماده  استان  قرآنی 

فعالیت ها وجود داشته باشد.
 حجت االسالم ارزانی با اشاره به اهداف شورای 
اظهار  قرآنی،  فعالیت های  توسعه  و  هماهنگی 
سیاست های  و  اهداف  تحقق  و  پیگیری  کرد: 
منشور قرآنی در سطح استان، ایجاد هماهنگی 
برای  غیردولتی  و  دولتی  دستگاه های  بین 
در  قرآنی  فرهنگ  تحقق  قرآنی،  فعالیت های 
گسترش انس  نظام مدیریت استان، تقویت و 

با قرآن و ترویج قرآن در حوزه فرهنگ عمومی 
توسعه  و  هماهنگی  شورای  اهداف  جمله  از 

فعالیت های قرآنی است.
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر   
در  شود  بررسی  است  الزم  گفت:  اصفهان 
دارد؛  وجود  کمتری  فعالیت  عرصه ها  کدام 
به  می توان  که  را  قسمت هایی  همچنین 
کرد و در جهت تقویت  هم افزایی رسید، احصا 

فعالیت های قرآنی پیش رفت.
حجت االسالم  همچنین  جلسه  این  در   
مشکالت  از  یکی  گفت:  یعقوبی  ابوالفضل 
قرآنی  حوزه  در  فعال  فرهنگی  دستگاه های 
برنامه های  و  مسابقات  برگزاری  همزمانی 
عدم  آن  علت  که  است  سال  طول  در  قرآنی 
هماهنگی و اطالع از برنامه های یکدیگر است 
می تواند  جلسات  برگزاری  و  هم افزایی  با  که 

این هماهنگی اتفاق بیفتد.
و  فرهنگ  کل  اداره  عترت  و  قرآن  معاون   
ما  کرد:  بیان  اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد 
و  فعالیت ها  از  قرآنی،  تقویم  ایجاد  دنبال  به 
در  را  آن  تا  هستیم  استان  سطح  آموزش های 
آموزشی  و  ترویجی  و  تبلیغی  مختلف  سطوح 
کنیم و قرآن آموزان بخش های مختلف  تنظیم 
سطح استان، بتوانند با آمادگی و اطالع رسانی 

بیشتر در این فعالیت ها حضور داشته باشند.

حجت االسالم ارزانی مطرح کرد: 

ضرورت تقویت و گسترش ترویج و انس با قرآن در حوزه فرهنگ عمومی 
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گردشگری بسیج  مدیر راهیان نور سازمان اردویی و 
با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور عمومی از اول 
حال  در  کنون  ا هم  گفت:  می شود،  آغاز  بهمن ماه 
برای  موجود  مشکالت  کردن  مرتفع  و  برنامه ریزی 
عمومی  نور  راهیان  اردوهای  بهتر  چه  هر  برگزاری 
حل  را  نقایص  احسن  نحو  به  بتوانیم  تا  هستیم 
زائرین خدمات رسانی  و  کنیم و به خوبی به مردم 

کنیم.
سازمان  نور  راهیان  مدیر  حسین زاده،  اهلل  روح 
گفت:  بسیج  گردشگری  و  نور  راهیان  اردویی 
محتوایی  سمت  به  نور  راهیان  امروز  خوشبختانه 
شدن بیشتر پیش می رود و به بحث محتوایی آن 
کند؛ ما نیز به دنبال این هستیم  بیشتر توجه می 

کیفیت به معنای فرهنگی را در اردوهای راهیان  که 
کنیم تا بتوانیم در مقابل هجمه فرهنگی  نور بیشتر 

دشمن بیشتر مقابله کنیم.
نور  راهیان  یادمان های  تعداد  به  ادامه  در  وی 
 54 کنون  ا هم  افزود:  و  کرد  اشاره  کشور  سطح  در 
راهیان  از  اعم  کشور وجود دارد؛  یادمان در سطح 
نور دریایی و زمینی در غرب، شمال غرب و جنوب. 
نور  راهیان  اردویی  سازمان  نور  راهیان  مدیر 
بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  بسیج،  گردشگری  و 
است،  خوزستان  استان  به  مربوط  یادمان ها 
یادآور شد: یادمان ها درجه بندی شده اند و یکی از 
که برای این درجه بندی تعیین شده است،  اصولی 
تعداد بازدیدهاست و از این حیث یادمان شلمچه 
بازدیدها  بیشترین  که  ماست  ویژه  یادمان  جزو 
است. داده  اختصاص  خود  به  سال  طول  در  را 
یادمانی  اولین  خصوص  در  ادامه  در  حسین زاده 
دفاع  یادمان  اولین  افزود:  است،  شده  ساخته  که 
که به همت  مقدس یادمان شهدای هویزه است 
بسیج دانشجویی ایجاد و به نوعی به فرهنگسرای 
از  برنامه ها  همه  و  شد  تبدیل  دانشجویی  بسیج 
جمله برگزاری همایش ها و ویژه برنامه های فرهنگی 
یا برگزاری سالروز عملیات نصر در این مکان انجام 

می شد.

حجت االسالم اروجی با اشاره به دغدغه های 
و تالش های  نرم  در بحث جنگ  انقالب  رهبر 
از  گفت:  زمینه،  این  در  دشمنان  گسترده 
ایجاد  نرم،  جنگ  در  دشمن  حربه های 
ناامیدی و ضعف در بدنه جامعه است و نباید 
با سیاه نمایی و بزرگ نمایی نقاط ضعف، آب 

به آسیاب دشمن بریزیم.
کل  مدیر  اروجی،  اهلل  رحمت  االسالم  حجت 
سه شنبه  اصفهان،  استان  اسالمی  تبلیغات 
شهرستان  فرهنگی  فعاالن  جمع  در  شب 
این  تبلیغات  سازمان  محل  در  نجف آباد، 
گفت: فعاالن فرهنگی، فرماندهان  شهرستان 
جامعه  اعتقادی  و  فرهنگی  جهاد  مقدم  خط 

امروز هستند.
برنامه  گی های  ویژ مهم ترین  درباره  وی   
موقعیت شناسی،  افزود:  فرهنگی 
که  مدیر  یک  از  استفاده  و  ظرفیت شناسی 
و  سرمایه  شناخت  مشخصه اش  مهم ترین 
خود  مطلوب  جایگاه  در  سرمایه  به کارگیری 
یک  انجام  پیش نیازهای  مهم ترین  از  است، 

کارآمد است. برنامه فرهنگی 
 حجت االسالم اروجی با اشاره به ابعاد جنگ 
که  کرد: هجمه فرهنگی دشمنان  بیان  نرم، 

که  هزینه ای  هزارم  یک  خودشان  گفته  به 
برای  می شود  اسالم  فرهنگ  با  مقابله  برای 
از  نشان  بود،  کافی  امپریالیسم  یک  نابودی 
از یک سو و قدرت  گستردگی حمالت دشمن 
از  مردم  معنوی  و  دینی  بنیه  استحکام  و 
کرد:  تصریح  ادامه  در  وی  دارد.  دیگر  سوی 
جنگ  در  دشمن  حربه های  از  دیگر  یکی 
جامعه  بدنه  در  ضعف  و  ناامیدی  ایجاد  نرم، 
وجود  ضعفی  نقاط  کشور  در  آنکه  با  و  است 
است؛  بیشتر  بسیار  قوت  نقاط  ولی  دارد، 
گیرد و بزرگ نمایی  نباید مورد بی توجهی قرار 
پیمودن  همان  ضعف  نقاط  سیاه نمایی  و 

هدف دشمنان است.  

کشور: مدیر سازمان اردویی و راهیان نور 

اردوهای راهیان نور عمومی، اول بهمن ماه آغاز می شود
کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:  مدیر 

ایجاد ناامیدی و ضعف در بدنه جامعه از حربه های دشمن 
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مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی 
متهم  خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 
مصطفی اصفهان-  شهرستان  عمومی  3دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف   30168/م 

 شبانی
ابالغ رای 

شعبه:  بایگانی  شماره   9409980365900286 ونده:  پر شماره   9410100352905592 ابالغیه:  شماره 
زند علیرضا به طرفیت متهم  آقای منوچهر خدا پرست فر یخ تنظیم: 1394/10/26 شاکی  تار  941040
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  امانت  در  خیانت  بر  مبنی  به  غالمرضا  طالبی  حمید  آقای 
 103( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
ثبت گردیده که وقت  به  کالسه 9409980365900286  و  ارجاع  اتاق شماره 337  اصفهان طبقه 3 
دن خوانده/  رسیدگی آن 1394/12/17 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
متهم و در خواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 334 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
د  انقالب در امور کیفری دستور دادگاه مراتت 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 کامل 
ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو

شماره: 30124/م الف دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( 
علی حق شناس

گهی ابالغ آ
بایگانی  شماره   9409980358100326 ونده:  پر شماره   9410460358100014  : درخواست  شماره 
ن نوری متهم به  آقای بیژ اینکه  : 1394/10/24 بسمه تعالی نظر به  یخ تنظیم  تار شعبه: 940356 
پرسی دادسرای اصفهان می باشند  ونده 940356ب 2 شعبه دوم باز وش مال غیر به شماره پر فر
دن متهم  و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بو
وزنامه های کثیراالنتشار  حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
ر حاضر  د و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقر طبع و نشر می شو
یه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  در صورت عدم حضور احضار شوند و
عبدالحسین  الف  30169/م  شماره:  باشد.  می  دادگستری  عهده  به  آگهی  چاپ  ینه  هز ضمنا 

پرس شعبه دوم دادسرای اصفهان مرادی – باز
گهی ابالغ آ

بایگانی شعبه:  9409980358100400شماره  ونده:  پر : 9410460358100015 شماره  شماره در خواست 
ید  خر به  متهم  اسماعیلی  علی  آقای  اینکه  به  نظر  تعالی  بسمه   1394/10/26  : تنظیم  یخ  تار  940430
وقت  و  باشند  می  اصفهان  دادسرای  پرسی  باز دوم  شعبه   2 940356ب  ونده  پر شماره  به  غیر  مال 
دن متهم حسب  المکان بو با توجه به مجهول  انتشار آگهی می باشد  از  حضور ظرف یک ماه پس 
وزنامه های کثیراالنتشار طبع و  ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
در  ر حاضر شوند و د و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقر نشر می شو
ینه  یه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. ضمنا هز صورت عدم حضور احضار
پرس  باز  – مرادی  عبدالحسین  الف  30170/م  شماره:  باشد.  می  دادگستری  عهده  به  آگهی  چاپ 

شعبه دوم دادسرای اصفهان

دادنامه
از  بعد  دوم  رباط  خیابان  اصفهان  نشانی:  دهقی  اکبر  حمید   : خواهان   815-94 بایگانی:  شماره 
زمندگان کوچه شهید کرمی کوچه 12 پالک 10. خوانده: غالمرضا زمانی نشانی: مجهول  راه ر چهار
ونده ختم رسیدگی را اعالم  المکان. خواسته: مطالبه وجه. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پر
و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای حمید اکبری 
و  در دهقی به طرفیت آقای غالمرضا زمانی به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت خالفی خو
206 به شماره انتظامی 697ب82- ایران 24 موضوع قرار داد مورخ 93/10/21 به مبلغ چهار میلیون 
ونده مبنی  یال به انضمام کلیه خسارات دادرسی شورا باتوجه به اوراق و محتویات پر و نهصد هزار ر
د  انتقال سند را نمو ینه  بر اینکه خواهان در جلسه رسیدگی افزایش خواسته از جمله عوارض و هز
دم و قرار  یداری نمو و 206 از خوانده خر و مدعی است طی قولنامه مورخ 93/10/21 یک دستگاه پژ
بر  قولنامه  تنظیم  یخ  تار تا  سند  انتقال  ینه  هز و  خالفی  و  عوارض  جمله  از  ها  بدهی  کلیه  شد  براین 
آگهی درجلسه  یق نشر  از طر قانونی  ابالغ  با وصف  ازآنجایی که خوانده  وشنده می باشد  عهده فر
به  ون  مقر را  خواهان  دعوی  شورا  فلذا  است  ده  ننمو ارسال  ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی 
صحت تشخیص داده و به استناد مواد198و515و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 ر خوانده به پرداخت 7/645/987 ر
در  حکم  اجرای  زمان  لغایت   94/6/1 دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  خیر  تا  خسارت  و  دادرسی 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادر غیابی و ظرف بیست ر
عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  وز  ر  20 ظرف  واخواهی  مدت  انقضاء  از  پس  و  شورا  همین  در 
د. شماره: 30116/م الف قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان  حقوقی اصفهان خواهد بو

کیوان هنرفر
دادنامه

ونده: 9409980352600321 شماره بایگانی شعبه:  شماره دادنامه: 9409976836900281 شماره پر
زند منوچهر به نشانی اصفهان-  یسا عباسی فر یخ تنظیم: 1394/08/17 خواهان: خانم پر 940219 تار
به  عباسی  منوچهر  آقای  خوانده:   61 پ  طنازی.  بست  بن  ارغوان.  کوچه   . مخابرات  خ   – کاوه  خ 
ارغوان. پ1 خواسته: اذن درازدواج رای دادگاه درخصوص  نشانی اصفهان- خ مخابرات. کوچه 
زندمنوچهر به طرفیت آقای منوچهر عباسی به خواسته اذن در ازدواج  یسا عباسی فر دعوی خانم پر
بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی 1394/8/13 اظهارداشته خواستار 
زند محسن می باشم، شغل ایشان کارمند دفتر کفالت اتباع خارجه  ازدواج با آقای محمد حیدری فر
اینکه خوانده علیرغم  می باشد ولی پدرم مانع ازدواج ما می باشد دادگاه با توجه به مراتب فوق و 
دارائه  نشرآگهی در جلسه رسیدگی این دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری در خصوص مخالفت خو
نکرده با پذیرش نظر مشاور دادگاه و به استناد ماده 1044 قانون مدنی به خواهان اجازه می دهد تا 
و  رای صادره غیابی  نماید.  ازدواج  آزادی  بهار  تمام  یه 114 عدد سکه  با مهر آقای محمد حیدری  با 
از انقضا  وز پس  از ابالغ ، قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست ر وز پس  ظرف مدت 20 ر
مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./د شماره: 

30123/ م الف اردوان حسین زاده رئیس شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان
دادنامه

 : ونده  پر شماره   1394/08/28 تنظیم:  یخ  تار  9409970350101432 دادنامه:  شماره 
9209980350100732 شماره بایگانی شعبه: 920748 خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی 
وی  وبر وغی ر زند فیض اله به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان - ا–فهان - خیابان فر فر
زند علی  بانک صادرات ابتدای کوچه 23 ) کوچه بهمن( خواندگان: 1. آقای محمد رضا قادری فر
حسین 2. شرکت ارتباط رایان سپاهان 3. شرکت فراسوگستر سپاهان 4. آقای احمد رضا قادری 
علویه  بانو  خ  ولیعصر-  شهرک   – سیمین  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  همگی  حسین  علی  زند  فر
زند علی حسین به نشانی شهرک ولی  همایونی- خ معرفت- ک 14- پ 476 5. خانم بتول قادری فر
زند حسین قلی به نشانی  عصر خ بانو علویه خ معرفت فرعی 14 پ 476 6.خانم مژگان صابری فر
رگمهر ابتدای هشت بهشت  زند قوام به نشانی خ بز یدون حقیقی مبارکه فر مجهول المکان 7. آقای فر

شرقی ط اول پ 130 خواسته: مطالبه طلب
ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید. رای   دادگاه با عنایت به محتویات پر
رایان  ارتباط  شرکت  بطرفیت  شیرانی  آرش  آقای  وکالت  با  ملت   بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه 
یدون حقیقی مبارکه و مژگان صابری و شرکت  سپاهان و بتول و محمد رضا و احمد رضا قادری و فر

دادخواست  شرح  به  یال  ر  27/480/000/000 مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  سپاهان  فراسوگستر 
ونوشت مصدق قرار  ونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و ر تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
لت بر  داد صدور ضمانت نامه بانکی و تعهد نامه شماره 92106/12/90007 مورخ 90/6/27 که دال
قانونی در جلسه  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده پنجم  به  با توجه  و  بانکی داشته  پرداخت تسهیالت 
ده و اصالت  دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه اقامه ننمو
مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده است و سایر خواندگان نیز دفاعی موثر و 
یه کارشناس رسمی  اند و با توجه به نظر ده  اقامه ننمو موجهی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه 
ده  دادگستری در امر حسابداری و حسابرسی که مطابق با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه بو
و  وارد  را  خواهان  دعوی  الذکر  فوق  مراتب  به  عنایت  با  لذا  است  مانده  تعرض  و  ایراد  از  مصون  و 
ثابت تشخیص مستندا به مواد 519و198و194 آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی 
بدون ربا و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی مصوب 1386 حکم بر محکومیت تضامنی 
یال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر  خواندگان بپرداخت مبلغ 27/461/230/876 ر
یخ 94/6/5 لغایت وصول  وزانه 14/755/623 تار وز شمار ر تادیه طبق قرار داد فی مابین بصورت ر
رات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و  و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقر
وز پس از  مازاد مبلغ مذکور محکوم به رد است رای صادره  نسبت به خوانده 5 غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید  ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20ر
وز پس از ابالغ قابل تجدید  ین حضوری و ظرف بیست  ر نظر مرکز استان میباشد و نسبت به سایر
د مومن زاده دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان نظر خواهی است/شماره : 30125/ م الف داو

ابالغ رای 
شورای   27 شعبه  رسیدگی  مرجع   94/4/31 مورخ   297 دادنامه  شماره   215/93 ونده  پر کالسه 
) شهید وحیدی(   110 ز جنب ک  بلوار کشاور ایمان رحمانی نشانی:  اختالف اصفهان خواهان  حل 
یبای باطری خوانده: 1- عباس چوپانی ده سرخی 2- احمد رضا قاراخانی نشانی مجهول  زشگاه ز ور
ونده  یال با عنایت به محتویات پر المکان  خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک و مبلغ بیست میلیون ر
یه ی مشورتی اعضاء شورا را ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای  واخذ نظر
می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای ایمان رحمانی به طرفیت آقای 1- عباس چوپانی 

ده سرخی 2- احمد رضا قارا خانی
یال وجه چک به شماره 092271/27مورخ 93/3/5 به عهده  به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ر
ونده و بقای اصول مستندات  بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پر
خوا  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  صدورگواهی  و  خواهان  ید  در 
نده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد . و این که خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه 
به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  ندارد  حضور 
ده لذادعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که  د ابراز و ارایه ننمو دعوی خواهان از خو
مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و 522،519،515،198 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
یال  ر و چهارصد هزار  بابت اصل خواسته  یال  ر میلیون  مبلغ بیست  پرداخت  به  بصورت تضامنی 
یخ سر  ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تا دیه از تار بابت هز
یخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای  رسید چک موصوف )93/3/5( تا تار
وز پس از آن قابل  وز  پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 2 ر صادره غیابی و ظرف 2 ر
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 30106/ م الف قاضی شعبه 

27 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

ونده 94-796 شماره دادنامه 950 مورخ 94/9/24 مرجع رسیدگی شعبه 18 شورای حل  کالسه پر
کوچه   – اصفهانی  ابوالحسن  خ   – اصفهان  نشانی:  نیا  سمیعی  د  مسعو خواهان  اصفهان  اختالف 
یخی پور نشانی اصفهان – خ رحیم ارباب ما بین فرعی  22- پالک 9 – طبقه دوم وکیل : محمد باقر فر
یان واحد202 خوانده: حسین حق شناس نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه  11و13 مجتمع آر
یه ی مشورتی اعضاء شورا را ختم رسیدگی را اعالم و  ونده واخذ نظر سفته با عنایت به محتویات پر
د سمیعی نیا  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی مسعو

یخی پور به طرفیت حسین حق شناس با وکالت محمد باقر مر
یال وجه سفته /سفته های شماره 563994-563995مو قیمتی  به خواسته مطالبه مبلغ /50000000 ر
به  عنایت  با  قانونی  خسارت  مطلق  563996انضمام  شماره  سفته  از  یال  ر میلیون  ده  میزان  به 

بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  در  مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده  لذا به اسناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و 
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
ینه دادرسی و حق الوکاله  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و /180000 ر پرداخت مبلغ/50000000 ر
یخ تقدم ئدادخواست 94/7/30  وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
یخ وصول که محاسبه ان بر اساس نرخ اعالمی از س.وس بانک مرکزی جمهوری اسالمی  لغایت تار
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
وز پس از انقضای  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست ر غیابی و ظرف بیست ر
مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد/ شماره: 

30108/ م الف قاضی شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ونده کالسه 941268 خواهان پیمان بلوری با وکالت الهام کاظمی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
شنبه  وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  ارجنگی  یزدانی  غالمرضا  طرفیت  به  بر:امطالبه 
دن خوانده حسب  مورخ 94/12/8ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  برابر ماده 73 قانون  تقاضای خواهان 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د.شماره: 30113/م الف مدیر دفتر شعبه  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
شعبه:  بایگانی  9409980350200933شماره  ونده:  پر 9410100350209436شماره  ابالغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  موسوی  حسن  شاکی  1394/10/26خواهان/  تنظیم:  یخ  تار  941062
تادیه  تاخیر  و مطالبه خسارت  به خواسته مطالبه وجه چک  وعی سبدانی  ر مز بهنام  متهم  خوانده/ 
که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  ومطالب 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
شده  08:30تعیین  ساعت  1394/12/25و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350200933ثبت 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده  است. به علت مجهول المکان بو
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
د تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30166/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  در وقت مقر

2دادگاه عمومی شهرستان اصفهان- محمدرضا پیشقدم
ابالغ رای 

شعبه:  بایگانی  9409980350300743شماره  ونده:  پر 9410100350309882شماره  ابالغیه:  شماره 
عسگری  وین  پر و  خشویه  عسگری  سهیال  شاکی  1394/10/26خواهان/  تنظیم:  یخ  تار  940841
به  افراز  نیک  انگیز  مهر  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  خشوئی  عسکری  زهره  و  خشویه 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت  ومطالبه  معالمه  ثمن  استراد  خواسته 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
شماره  اتاق   3 طبقه  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
1395/02/14و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350300743ثبت  کالسه  به  و  ارجاع   305
درخواست  و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/ 
خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی 
د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم 
گردد. حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 
 شماره: 30167/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی شهرستان اصفهان- مصطفی

 شبانی



لودگی هوای اصفهان تا پايان هفته تداوم آ
گفت: به دلیل پایداری در روزهای پایانی هفته، هوای اصفهان و بخش های صنعتی استان با افزایش آالینده ها مواجه خواهد بود. کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 

کرد: تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، بیانگر استقرار جوی آرام و پایدار بر آسمان استان طی دو روز آینده است.   لیال امینی اظهار 
کی خواهیم داشت. کمی ابرنا گزارش، امروز و فردا در بیشتر نقاط استان، هوا صاف و آفتابی خواهد بود و تنها در مناطق غربی استان به میزان  وی افزود: بر اساس این 

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: به دلیل پایداری جو در روزهای پایانی هفته، هوای اصفهان و بخش های صنعتی استان با افزایش آالینده ها مواجه خواهد   
بود.

گراد خواهد بود، ادامه داد: در همین مدت زمان چوپانان با 21 درجه باالی صفر  کمینه دمای هوای اصفهان 2 و بیشینه دما 15 درجه سانتی   امینی با بیان اینکه در 24 ساعت آینده 
گراد زیر صفر، سردترین شهرستان استان خواهد بود. گرم ترین و میمه با چهار درجه سانتی 

گروه های حساس در شرایط  کیفی هوای اصفهان برای  کرد: در حال حاضر، وضعیت   همچنین بابک صادقیان، رییس امور آزمایشگاه  آلودگی هوای محیط زیست استان اصفهان اظهار 
ناسالم قرار دارد.

کیفیت هوای اصفهان 137 است و میدان امام حسین)ع(، آلوده ترین منطقه اصفهان است. همچنین خمینی شهر، شاهین شهر و سجزی به ترتیب آلوده ترین   وی افزود: در حال حاضر 
شهرستان های استان پس از اصفهان هستند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان، ضمن تشریح مهم ترین اقدامات 
و پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر امسال، از تحویل 2 هزار و 700 واحد 

مسکن مهر بهارستان در این روزها خبر داد.
حسن روانفر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره تشریح آخرین اقدامات 
انجام شده در شهر جدید بهارستان و بهره برداری از پروژه های دهه فجر امسال، 
اظهار کرد: براساس برنامه های از پیش طراحی شده و تعهداتی که در سال  گذشته 

داده شده بود، چندین پروژه برای بهره برداری در روزهای دهه فجر آماده است.

*پرونده مسکن مهر بهارستان خرداد 95 بسته می شود
وی با اشاره به تحویل 2 هزار و 700 واحد مسکن مهر بهارستان و بهره برداری از 
پروژه بزرگ محور میانی و ورودی اصلی شهر جدید بهارستان در ایام اهلل دهه فجر 
امسال، تصریح کرد: در حال حاضر، کل سهمیه مسکن مهر شهر جدید بهارستان 
11 هزار واحد است که تاکنون 4 هزار و 212 واحد آن تحویل مردم داده شده و 
2 هزار و 700 واحد مسکن، آماده تحویل اولین سری از مسکن های مهر تفاهم نامه 

سه جانبه است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان اذعان کرد: پرونده مسکن مهر شهر 
جدید بهارستان با تالش های مسئوالن و برنامه ریزی های انجام گرفته در نهایت 
خردادماه 95 بسته خواهد شد و همه مسکن ها به متقاضیان تحویل داده می شود.

* ارايه همزمان خدمات زیربنایی با اسکان جمعیت، در مسکن مهر بهارستان
وی ادامه داد: ارایه همزمان خدمات زیربنایی با اسکان جمعیت در واحدهای مسکن 
ارایه خدمات  بی نظیر است؛ چرا که عمدتا  بهارستان در کشور  مهر شهر جدید 
زیربنایی با اسکان جمعیت فاصله زمانی دارد؛ همچنین آغاز و تکمیل محوطه سازی، 
ساخت  6 مدرسه، پیاده روها و فضاسازی و مسجد منطقه مسکن مهر بهارستان از 

دیگر اقدامات انجام شده است.
روانفر تاکید کرد: اسکان همزمان جمعیت همراه با ارایه خدمات روبنایی و زیربنایی 
در مسکن مهر شهر بهارستان، یک تالش و جدیت همگانی را می طلبید؛ در حال 

حاضر فاضالب، آب، گاز همه واحدها به صورت صددرصد تامین شده و گاهی در 
بعضی مواقع بحث برق هنوز تکمیل نشده است.

*شهر جديد بهارستان از حالت خوابگاهی بیرون می آيد
وی با اشاره به تکمیل فازهای 1، 2 و 3 مسکن مهر شهر جدید بهارستان و آغاز 
فاز 4 آن در سال آتی که مرتبط با تفکیک پالک های واحدها و احداث گذرهاست، 
گفت: در مجموع 300 هکتار محدوده فاز 1و 2و 3 است که با آغاز فاز 4، پروژه 
100 هکتاری دیگر اضافه می شود؛ در اختیار قرار دادن زمین برای ساخت کالنتری 

و بحث بهداشت و درمان نیز جزو آن است.
بر ظرفیت های شایان  تاکید  با  بهارستان  عامل شرکت عمران شهر جدید  مدیر 
مالحظه شهر جدید بهارستان، از جمله نزدیکی به منطقه محیط زیستی و تفریحی 
مواصالتی  راه  و  راه آهن  ایستگاه  به  نزدیکی  مساعد،  هوای  و  آب  با  قاضی   کاله 
خلیج فارس که شاهراه است و داشتن امتیاز کوتاه ترین مسافت به مرزهای شهر 
اصفهان در میان شهرهای جدید و راه اندازی خط مترو در سال های آتی، خاطرنشان 
کرد: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، همواره یکی از اولویت های شرکت عمران 
شهر جدید بهارستان بوده است تا از این طریق بتوانیم شهر جدید بهارستان را از 

حالت خوابگاهی بیرون آوریم.
وی اضافه کرد: در بحث کیفیت واحدهای ساخته شده مسکن مهر شهر بهارستان 
می توانیم امروز به اذعان و نظر کارشناسان مختلف کشور ادعا کنیم، جزو یکی 

عنوان یک  به  است؛ چرا که شخصا  در کشور  مهر  پروژه های مسکن  بهترین  از 
کارشناس شاهد بررسی چندین باره و سپس اجرای طرح های آن بوده ام.

روانفر بیان کرد: کیفیت مسکن های مهر بهارستان، در دو بخش سازه و تاسیسات 
بسیار مناسب و استاندار است و اهمیت دادن به این دو بخش تضمین کننده کیفیت 

کار در ساخت پروژه مسکن مهر شهر جدید بهارستان است.

* 200 میلیارد تومان برای بهره برداری از پروژه متروی بهارستان نیاز است
وی به پروژه مهم متروی شهر جدید بهارستان، به عنوان یکی از اولویت های شرکت 
به  کیلومتر  مسافت 14.5  به  بهارستان  متروی  کرد: خط  عنوان  و  اشاره  عمران 
به  متاسفانه  ولی  آغاز شد؛  به صورت جدی  از سال 91  روزمینی،  گالری  عنوان 
دلیل پرداخت نکردن اعتبارات قول داده شده در سال 91 و 92، در حال حاضر از 

برنامه ها عقب است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با بیان اینکه شرکت عمران سعی 
کرد با اختصاص اعتبارات داخلی، مانع از عقب افتادن تکمیل پروژه متروی شهر 
آماده  بهارستان،  متروی  پروژه  از  درصد   5 اکنون  گفت:  شود،  بهارستان  جدید 
ریل گذاری است؛ ولی برای بهره برداری کامل آن دست کم 200 میلیارد تومان به 

صورت کامل نیاز است.
وی ابراز کرد: پروژه متروی بهارستان دارای سه ایستگاه است که هزینه هر ایستگاه 
30 میلیارد تومان و برای بهره برداری از ارزان ترین پروژه مترو در کشور یعنی متروی 

بهارستان، در مجموع 200 میلیارد هزینه الزم است تا در سال 96 افتتاح شود.

*معامله مسکن مهر بهارستان، غیررسمی، خالف قانون است
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان در پاسخ به چهار سوال خبرنگار 
فارس که برخاسته از دغدغه و پیگیری شهروندان شهر جدید بهارستان بود، در این 
نشست اظهار کرد: طرح جامع مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، تحت عنوان 
طرح مسکن اجتماعی هنوز به ما ابالغ نشده است. در این زمینه تابع ابالغ های 
وزارتخانه هستیم و در صورت صالح دید دولت و وزارتخانه آن را اجرا خواهیم کرد.

تمام شده  بهارستان، هزینه های  افزود: در مسکن مهر شهر جدید  وی همچنین 
واحدهای مسکونی، تماما براساس بخش نامه های سراسری است و با وام های 30 
میلیون تومانی، تنها ویژگی که مسکن مهر دارد این بوده که به دلیل صدور سند 

مالکیت، کمی هزینه اضافه گرفته می شود.
روانفر تصریح کرد: معامالت واحدهای تکمیل شده مسکن مهر بهارستان، در حال 
حاضر به صورت غیررسمی  و به شکل خالف صورت می گیرد که اصال این روش 
را توصیه نمی کنیم؛ چرا که باعث سواستفاده ها و کالهبرداری هایی در این زمینه 

شده است.
مهر  مسکن  واحدهای  مالکان  و  شهروندان  به  ما  اکید  توصیه  داد:  توضیح  وی 
بهارستان این است که تا زمانی که قراردادها و سند ملک در اختیار آن ها قرار 

نگرفته است، به سمت معامله و خرید و فروش نروند.
که  ابهامی  و  شک  تشریح  در  بهارستان،  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
پیرامون وقفی بودن زمین های بهارستان مدتی است مطرح شده، اذعان کرد: به 
صورت صریح، شفاف و یک بار برای همیشه باید بگویم که براساس اسناد و مدارک 
دادگاهی و حقوقی و همچنین آخرین رای دیوان عالی کشور، در منطقه مسکونی 
بهارستان هیچ زمینی وقفی نیست و تنها ادعایی نسبت به وقفی بودن بخشی از 

منطقه قلعه شور و حوزه غیر مسکونی و استحفاظی بهارستان مطرح است.
عکس: زهرا باغبان 

توصیه های طب سنتی برای رفع 
کرختی در دست و پا

 اگر دست و پایتان زیاد خواب  می روند و احساس کرختی 
و بی حسی در آن ها  می کنید، بهتر است به دنبال علت آن 
این  در  را  درمانی طب سنتی  باشید.  می خواهیم روش های 
زمینه بدانیم و در اختیار افراد مبتال به این عارضه قرار دهیم. 
علل  به  اشاره  با  سنتی  طب  متخصص  آکاایران  گزارش  به 
این مشکل  راه های طبیعی درمان  پا،  خواب رفتگی دست و 

را تشریح کرد.
پا  و  دست  رفتن  خواب  درباره  اسال می پور  جواد  محمد 
اظهارداشت: برخی از افراد، زمانی که برای مدت طوالنی به 
پای  یا مدتی دست و  یا چهارزانو  می نشینند  صورت دوزانو 
خود را حرکت نمی دهند، خواب رفتن دست و پا و بی حسی 
سوزن  افزود:  وی  می کنند.  را  احساس  بدن  بخش های  این 
سوزن شدن و درد در دست ها و پاها، از دیگر نشانه های خواب 
رفتن دست و پا به شمار می رود؛ در حالت پیشرفته زمانی که 
فرد شب ها مدت نسبتا طوالنی دست یا پاهایش بی حرکت 
 می ماند، احساس گرفتگی و درد می کند که با حرکت دادن 

دست یا پای خواب رفته، این مشکل برطرف  می شود. 
ابتال به  متخصص طب سنتی ادامه داد: علل مختلفی برای 
این مشکل وجود دارد؛ ولی شایع ترین علت، افزایش بیش از 
حد خلط سوداست که نوعی از غلظت خون محسوب  می شود. 
از حد خلط سودا در  افزایش بیش  اظهارداشت:  اسال می پور 
جریان  کاهش  سبب  تحتانی  اندام های  به ویژه  بدن،  عروق 
خون در این اعضای بدن، حالت سوزن سوزن، بی حسی و در 

نهایت درد سبب  می شود.
متخصص طب سنتی اضافه کرد: از نظر حکمای طب سنتی 
افرادی که در حالت دوزانو یا چهارزانو می نشینند و زودتر از 
یک ساعت حالت خواب رفتگی در پاهایشان احساس کنند یا 
در خواب دچار این حالت شوند، الزم است جهت درمان به 
موقع اقدامات الزم را انجام دهند. وی در رابطه با روش های 
کاهش  گفت:  دست ها  و  پاها  خواب رفتگی  درمان  طبیعی 
مصرف غذاهای سرخ کردنی و استفاده نکردن از فست فودها 
پا  و  دست  خواب رفتگی  درمان  طبیعی  روش های  جمله  از 
محسوب  می شود. متخصص طب سنتی در پایان خاطرنشان 
 40 مدت  به  سیاه دانه  چای خوری  قاشق  یک  جویدن  کرد: 
دیگر  از  خون،  اهدای  همچنین  شب،  و  صبح  هنگام  روز 
البته  روش های طبیعی درمان خواب رفتگی دست و پاست؛ 
باید توجه داشت دیابت، بیماری ام اس و دیسک کمر نیز از 
علل خواب رفتگی دست ها و پاها به شمار  می روند که برای 

درمان مناسب این بیماری ها، باید اقدام الزم صورت گیرد.

 بهترین رژیم غذایی هنگام
 آلودگی هوا

««مصرف لبنیات برای ازبین بردن آثار ذرات معلق موجود در هوا مفید 
است؛ اما تاثیری بر بهبود مسمومیت ناشی ازآالیندها همچون سردرد، 

تهوع، سرگیجه، تنگی نفس و... ندارد.
««مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر با چربی زیر5/1 درصد وپنیر 
خنثی کننده سموم به خصوص سربی که از سوختن بنزین و گازوییل 

درهوا منتشرمی شود.
««محصوالت لبنی، غنی از پروبیوتیک با تقویت باکتری های مفید 
بدن سبب کاهش جذب همه فلزات سنگین موجود در هوای آلوده 

می شوند.
««سیب، سرب را جذب می کند و مانع از رسیدن آسیب به سلول های 

بدن می شود.
سبز،  فلفل  کدوتنبل،  انبه،  هویج،  گریپ فروت،  لیمو،  ««پرتقال، 
این  ، گوجه فرنگی، کیوی وغالت سبوس دار هم  انواع کلم  اسفناج، 

خاصیت را دارند.
زیتون،  بادام،  گردو،  مانند   E ویتامین  حاوی  غذایی  ««منابع 
خواص  دلیل  به  سبز،  برگ  دارای  سبزیجات  و  جگر  گندم،  جوانه 

آنتی اکسیدانی قوی در روزهای آلوده باید بیشتر مصرف شوند.
««ماهی های بخارپز، آب پز یا تنوری غنی از اسیدهای چرب امگا  3 
آالینده ها  التهاب آور  ترکیبات  زیان بار  اثرات  از  می توانند  سلنیوم  و 

بکاهند.
««آب انار، چای سبز، چای سفید و قهوه به دلیل داشتن ترکیبات 
کمک  اکسیدکننده  عوامل  برابر  در  بدن  دفاع  به   فالونوییدی 

می کنند.

«« سالمت ««طب سنتی   
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مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

منطقه مسکونی بهارستان، بنا به رای دیوان عالی به هیچ وجه وقفی نیست 


