
در مراسم تودیع و معارفه رییس تصفیه خانه آب باباشیخعلی، معاون 
بررسی  براساس  حاضر  حال  در  گفت:  اصفهان  استان  آبفا  برداری  بهره 
خانه  تصفیه  در  تولیدی  آب  کارشناسان،  سوی  از  گرفته  صورت  های 
که  کیفی ترین آبهای شرب در خاورمیانه است چرا  باباشیخعلی یکی از 
کارشناسان این مجموعه با نهایت دقت، مهارت و تعهد فرایند  مدیر و 

کنند. تصفیه آب را دنبال می 
عالوه  گفت:  سامانه  این  در  تصفیه  فرایند  چگونگی  به  اشاره  با  غالمی 
گیری  بهره  باباشیخعلی  خانه  تصفیه  در  نوین  تجهیزات  بکارگیری  بر 
مطابق  کیفیت  با  آب  تولید  به  منجر  کارشناسان  مفید  تجارب  از 
پشتوانه  به  گفت  توان  می  طوریکه  به  است  شده  استانداردها  با 
فرایند  کارشناسان  دیگر  به  تجارب  این  انتقال  و  مفید  تجارب 
صورت ممکن  شکل  بهترین  به  باباشیخعلی  سامانه  در  آب   تصفیه 

گیرد.  می 
انتقال  را  باباشیخعلی  آب  خانه  تصفیه  جدید  رییس  معرفی  دلیل  وی 
کنون شرکت آبفا استان اصفهان چندین  گفت : هم ا تجارب دانست و 
توان  می  که  دارد  احداث  دست  در  استان  سطح  در  آب  خانه  تصفیه 
کرد.  اشاره  و داران  اردستان   ، ، خوانسار  گلپایگان  به تصفیه خانه آب 
آب  خانه  تصفیه  در  سال   27 که  معمارزاده  تجارب  به  اساس  این  بر 
چگونگی  بر  نظارت  منظور  به  بوده  فعالیت  به  مشغول  باباشیخعلی 
گرجی زاده مدیر  که  فعالیت این تصفیه خانه در ستاد نیاز داریم هرچند 
کاری در تصفیه  با 20 سال سابقه  باباشیخعلی هم  جدید تصفیه خانه 
سامانه این  هدایت  برای  ها  گزینه  بهترین  از  یکی  باباشیخعلی   خانه 

 می باشد .
استان  آبفا  شرکت  آبرسانی  مدیر  کبری  ا مراسم  این  ادامه  در 
تعالی و  رشد  بنیان  و  اساس  تحول  و  تغییر  گفت:   اصفهان 

 است .
راستای  در  بوده  آب  خانه  تصفیه  مدیر  که  سالهایی  در  معمارزاده   
کردند  تالش  بسیار  اصفهان  استان  مردم  شرب  آب  پایدار  تأمین 
طی  که  چرا  کردند  احساس  خوبی  به  اصفهان  مردم  را  مهم  این  و 
نشت  همچون  مختلف  های  بحران  وقوع  رغم  به  اخیر  سالهای 
کم آبی فرایند  گازوئیل، سیالبی شدن رودخانه زاینده رود و نیز بحران 
انجام دقت  با  باباشیخعلی  سامانه  در  آب  توزیع  و  تأمین   تصفیه، 

گرفت .  
چرا  است  خطیری  بسیار  وظیفه  آب  تأمین  مسئولیت   : افزود  وی 
بسیار  هم  معنوی  لحاظ  از  انسان  نیاز  ترین  حیاتی  رفع  بر  عالوه  که 
پاس  به  طلبد  می  بنابراین   . دارد  را  سقایی  حکم  زیرا  است  ارزشمند 
او قدردانی  از  باباشیخعلی   فعالیت 27 ساله معمارزاده در تصفیه خانه 

کرد . 
هرچند که در طی این سالها معمارزاده بیش از 4 سال به عنوان مدیر تصفیه 
خانه مشغول به فعالیت بوده است. در پایان این مراسم از فعالیت 27 
ساله مهندس محسن معمارزاده در تصفیه خانه باباشیخعلی قدردانی 
گرجی زاده با سابقه 20 سال فعالیت در تصفیه  شد و مهندس اسماعیل 
 خانه باباشیخعلی به عنوان رییس جدید تصفیه خانه باباشیخعلی معرفی

 شد .
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انتخاب، آزمون، سرنوشت

ادامه بخش سوم؛ شاخص ها و معیارهای نماینده مجلس

 شاخص ها و معیارهای مثبت:
۵- حرّیت و آزادگی و دینداری:

برخوردار  آزادگی  و  حّریت  از  واقعی  شیعه  و  مسلمان 
قرار  مردم  وکالت  منیع  جایگاه  در  که  کسی  و  است 
می گیرد، باید آزاده باشد و ااّل در موقع تصمیم گیری ها و 
رأی دادن ها نمی تواند جانب حق و عدالت را تشخیص 
باشد،  نبرده  بهره ای  آزادگی  از  که  انسانی  چون  دهد؛ 
مادی،  شخصی،  وابستگی  حال  است.  وابسته  قاعدتا 
باشد،  هرچه   ... و  جناحی  حزبی،  خانوادگی،گروهی، 
لذا  حق؛  رای  دادن  از  مانع  و  است  مطرود  و  مردود 
موقع  به  آزاده  انسان  است.  مهم  شاخص  یک  آزادگی 
انحرافی  مختلف  جریان های  مقابل  در  و  می زند  فریاد 
است  برخوردار  وصف ناپذیری  شجاعت  از  و  می ایستد 

که انسان وابسته از آن برخوردار نخواهد بود.
در روایتی از امام صادق )ع( چنین آمده است: مشورت 
دیندار  مرد  آزاد  مشورت  طرف  که  می شود  محقق  زمانی 

باشد. )و الثانیه ان یکون حرا متدینا(
۶- اهل مدارا، صمیمیت و برادری با مردم:

امام رضا )ع( فرمودند: »اما السنه من ولیه فمداره الناس« 
از  که  است  مردم  با  مدارا  )ص(  پیامبر  روش  و  سنت  از 

کمال آنست. شرایط ایمان و 
ائمه  و  )ص(  پیامبر  بارز  ویژگیهای  از  مردم داری 
را امین مردم قرار  که خود  کسی  معصومین )س( است؛ 
کند.  برقرار  ارتباط  خوب  مردم  با  بتواند  باید  می دهد، 

مردم و نیازهای ریز و درشت آن ها را بشناسد ...

ی: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیار

برنامه های فرهنگی دهه فجر 

ی  در چهارمحال و بختیار

متفاوت برگزار خواهد شد

وی انتظامی: جانشین فرمانده نیر

 250 هزار پلیس امنیت 

انتخابات را تامین می کنند

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران:

ینی  ینی و بحران آفر عربستان تنش آفر
متعمدانه را دنبال می کند

استاندار کرمان اعالم کرد:

و،  وژه متر با اجرای پر
کرمان به کالن شهر 

تبدیل خواهد شد

یر خطر آژ
ی 2/3  بیکار
میلیون نفر

افزایش  باعث  گذشته،  یکسال  در  رکود  تشدید 
ناقص  افراد دارای اشتغال  تعداد  نفری  ۲۸۰ هزار 

شده است.
کار  بازار  آمارهای  و  تحوالت  جدیدترین  بررسی 
این  فوری  نیازهای  وجود  با  می دهد  نشان  ایران 
ایجاد فرصت های شغلی جدید و صف  به  بازار 
کار از سوی جوانان، اقدامات  طوالنی تقاضا برای 
صورت  نامناسبی  پیشرفت  با  و  کند  بسیار 
گذشته  سال  دو  از  بیش  در  دست کم  و  می گیرد 
کرده،  که دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز 
نشده  حاصل  چندانی  توفیق  خصوص  این  در 

است ...

ی های  آغاز واگذار
رگ سازمان  بز

ی خصوصی ساز
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چهارمحال و بختیاری

انتخابات

کرمان

سیاست خارجی

اقتصاد

سرمقاله

2

4

گزارش »فساد در فوتبال« در صحن مجلس قرائت شد

وزنامه ای برای همه ر

ودگاه مهرآباد: ی در جمع خبرنگاران در فر ییس جمهور ر

باید از فضای پسابرجام،
برای رشد و توسعه کشور
و اشتغال زایی بهره گرفت

وابط عمومی شورای نگهبان : اداره کل ر

رسانه ها از گمانه زنی و شایعه پراکنی 
درخصوص تایید صالحیت ها، 

پرهیز کنند
22

6
یادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انکار است وجود فساد در بخش های ز

پرونده ِفسـاد در فـوتبال

ی آغازشد وز وش بلیت قطارهای نور  پیش فر

آب تولیدی سامانه تصفیه خانه باباشیخعلی اصفهان
ین آبهای شرب خاورمیانه است یکی از کیفی تر



انتخاب، آزمون، سرنوشت 
ادامه بخش سوم؛ شاخص ها و معیارهای نماینده مجلس

   شاخص ها و معیارهای مثبت:
۵- حریّت و آزادگی و دینداری:

مسلمان و شیعه واقعی از حّریت و آزادگی برخوردار است 
و کسی که در جایگاه منیع وکالت مردم قرار می گیرد، باید 
دادن ها  رأی  و  تصمیم گیری ها  موقع  در  ااّل  و  باشد  آزاده 
نمی تواند جانب حق و عدالت را تشخیص دهد؛ چون انسانی 
که از آزادگی بهره ای نبرده باشد، قاعدتا وابسته است. حال 
وابستگی شخصی، مادی، خانوادگی،گروهی، حزبی، جناحی 
از دادن رای  و  هرچه باشد، مردود و مطرود است و مانع 
به  آزاده  انسان  است.  مهم  شاخص  یک  آزادگی  لذا  حق؛ 
موقع فریاد می زند و در مقابل جریان های مختلف انحرافی 
که  است  برخوردار  وصف ناپذیری  شجاعت  از  و  می ایستد 

انسان وابسته از آن برخوردار نخواهد بود.
مشورت  است:  آمده  چنین  )ع(  صادق  امام  از  روایتی  در 
دیندار  مرد  آزاد  مشورت  طرف  که  می شود  محقق  زمانی 

باشد. )و الثانیه ان یکون حراً متدیناً(
۶- اهل مدارا، صمیمیت و برادری با مردم:

امام رضا )ع( فرمودند: »اماالسنه من ولیه فمداره الناس«؛ از 
سنت و روش پیامبر )ص( مدارا با مردم است که از شرایط 

ایمان و کمال آنست.
ائمه  و  )ص(  پیامبر  بارز  ویژگیهای  از  مردم داری 
مردم  امین  را  خود  که  کسی  است؛  )س(  معصومین 
برقرار  ارتباط  خوب  مردم  با  بتواند  باید  می دهد،   قرار 

کند.
به حوزه  بشناسد،  را  آن ها  و درشت  ریز  نیازهای  و  مردم   
معظم  مقام  چنانچه  و  باشد  مسلط  آن  نیازهای  و  انتخابی 
رهبری فرمودند: نمایندگان محترم، باید با توده های مردم 
و انتخاب کنندگان خود در تماس و ارتباط باشند و نیازهای 
راستین و خواسته های به حق آنان را به درستی و از نزدیک 

بشناسند. )۷۱/۳/۷(
در فرمایش امام صادق )ع( نیز یکی از ارکان تحقق مشاوره 
مفید فایده، برادرسان بودن معرفی گردیده است. )و الثالثه 
از  نقطه ای  در  اگر  که  لذا کسی  احبا(؛  و  یکون صدیق  ان 
مردم  در جمع  می شود،  ،گم  کنی  پیاده اش  انتخابی  حوزه 
حضور ندارد و از نیازهای روز مردم خبر ندارد، نمی تواند در 

جایگاه نمایندگی موفق باشد.
۷- خداترسی:

الذین  امرک  السالم می فرمایند: شاور فی  امام صادق علیه 
یخافون اهلل. )بحار، ج ۷۲، ص ۱۰۵(؛ در امورت با انسان های 

خداترس مشورت کن.
الذین  فی  شاور  می فرمایند:  نیز  طالب  علی ابن ابی  مولی  و 

یخافون اهلل. 
در راس امور مملکت باید کسانی قرار گیرند که جز خدا از 
کس و چیزی نترسند؛ انسان خداترس در موقع رای دادن به 
طرح و لوایح، نگاهش به این طرف و آن طرف و رأی دیگران 
نیست؛ بلکه خود مطالعه می کند و با تحقیق کامل بر مبنای 
آنچه حق و عدل و به نفع نظام اسالمی و مسلمانان می داند، 
رای می دهد و از نگاه های مختلف و تهدیدها و  نمی هراسد 

و قابل تطمیع نخواهد بود.
ندارد  شجاعت  هم  نباشد،  خداترس  که  انسانی  اما   
تطمیع  راحتی  به  هم  و  است  تهدیدپذیر  هم  و 
کند  عمل  جا  به  و  موقع  به  نمی تواند  لذا  و  می شود 
خواهد همراه  منحرفان  و  خائنان  با  راحتی  به   و 

 شد.
۸- تعهد و تخصص:

باید کسی  مردم،  وکالت  و  نمایندگی  پرعظمت  جایگاه  در 
قرار گیرد که هم از ایمان الزم برخوردار باشد و هم تخصص 
در یکی از رشته های مورد نیاز جامعه را داشته باشد. پیامبر 
)ص( فرمودند: »اجعلوه شوری بین المؤمنین«؛ از حضرتشان 
سؤال شد زمانی که با مسئله ای برخورد کنیم که حکم آن 
در قرآن و احادیث نیامده است، چه کنیم؟ فرمودند: آن را 

میان مؤمنان به مشورت بگذارید. 
با  مشورت  دوراندیشی،  نشانه های  از  فرمودند:  نیز  و 
صاحب نظران و پیروی از آنان است. وقتی تعهد و تخصص 
در کنار هم قرار گیرند و در یک شخص جمع باشد، از روی 
را  امور  و  تصمیم  گرفتن  علم،  با  همراه  و  اعتقاد  و  ایمان 

پیگیری می کند.
الزم  امری  تخصص،  می فرمایند:  رهبری  معظم  مقام 
هوشیار  ملت  اما  نداریم؛  کم  متخصص  امروز  ما  و  است 
متخصصان،  همین  میان  در  که  کند  دقت  باید  ایران 
مانع  تدین  و  دین  زیرا  کند؛  انتخاب  را  متدین ها 
آسان وابستگی  نباشد،  دیندار  اگر  و  می شود   وابستگی 

 می شود.
۹- دلسوز ملت و مستضعفین:

و  متفکر  متعهد،  نمایندگانی  فرمودند:  )ره(  خمینی  امام 
دلسوز به ملت و مخصوصا طبقه مستضعف و خدمتگزار به 
اسالم و مسلمانان در مجلس شورای اسالمی بفرستید. )۲۸ 

بهمن ماه سال ۱۳۵۸(

«« رس مقاله  

«« روز شامر انقالب

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران:

 عربستان تنش آفرینی و بحران آفرینی متعمدانه
 را دنبال می کند

اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان:

رسانه ها از گمانه زني و شایعه پراکني درخصوص تایيد 
صالحيت ها، پرهيز کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: عربستان است که رابطه با ایران را قطع کرده و برای 
هر گونه تغییر، باید اعالم آمادگی کند که تا این لحظه هیچ عالمتی از سوی عربستان 
دیده نشده است.به گزارش کیمیای وطن، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشست خبری خود که روز دوشنبه انجام گرفت، با اشاره به رفت و آمدهای 
دیپلماتیک مهمی که به ایران و از ایران به کشورهای مختلف وجود دارد، گفت: در روزهای 
گذشته، سفر رییس جمهور چین به ایران و مجموعه موافقت نامه ها و یادداشت تفاهم نامه 
۱۷گانه و افق مشترک روابط راهبردی ۲۵ سال آینده در 

همکاری های جامع ایران و چین را داشتیم.
 وی افزود: روابط با چین برای جمهوری اسالمی و روابط 
با جمهوری اسالمی برای چین از اهمیت زیادی برخوردار 
است. در حدود کمتر از نیم قرن گذشته که دوران جدید 
روابط را داشتیم تا امروز رو به گسترش بوده و در بیش از 
یک دهه گذشته که شرایط خاصی را به دلیل تحریم های 
ظالمانه سپری کردیم، روابط دو کشور از حجم خوبی برخوردار بوده است.جابری انصاری 
در پاسخ به سؤالی درخصوص روابط ایران و ترکیه نیز گفت: ترکیه، همسایه بزرگ و مهم 
جمهوری اسالمی است و تاریخی از همکاری ها و رقابت ها بین دو کشور وجود داشته و 
سیاست ثابت جمهوری اسالمی، گسترش همکاری ها و کنترل رقابت ها و باقی ماندن 
مسایل در حالت طبیعی رقابتی خود است.وی ادامه داد:  نباید اجازه تبدیل رقابت های 
طبیعی را به دشمنی های غیرطبیعی داد و مسایل مابین دو کشور باید در حالت طبیعی 
رقابت باقی بماند و موارد مورد اختالف از طریق گفت وگو به شکل درستی حل و فصل 

شود.

جمعي  رسانه هاي  اطالعیه اي،  طي  نگهبان  شوراي  عمومي  روابط  کل  اداره 
درخصوص  شایعه پراکني  و  گمانه زني  از  را  خبرگزاري ها  و  مطبوعات  مخصوصا 

تایید صالحیت ها، برحذر داشت.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 »... أَْعَمالَُکْم  لَُکْم  یُْصلِْح  َسِدیًدا  َقْواًل  َوُقولُوا   َ اهللَّ اتَُّقوا  َآَمُنوا  َِّذیَن  ال َُّها  أَی »یَا 
ایمان  که  کساني  اي  ؛   )۷۱-۷۰ )احزاب: 
سخن  و  کنید  پیشه  الهي  تقواي  آورده اید! 
اصالح  را  شما  کارهاي  خدا  تا  بگویید.   درست 

کند ...
در آستانه انتخابات پنجمین دوره مجلس خ برگان 
اسالمي،  شوراي  مجلس  دوره  دهمین  و  رهبري 
سریع  انتشار  به  رسانه ها  اصحاب  عالقه  متأسفانه 
فاقد  و شایعه پراکني هاي  است، شاهد پخش گمانه زني ها  اخبار موجب گردیده 

اعتبار درخصوص تأیید و رد صالحیت داوطلبان باشیم. 
اخبار  پوشش  در  خبر  و  رسانه  عرصه  فعاالن  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
روند  درخصوص  شایعات  و  گمانه زني  انتشار  از  مي رود  انتظار  انتخابات، 
انتخابات  دست اندرکاران  مرحله  هر  در  است  بدیهي  بپرهیزند.  انتخابات، 
روابط  کل  اداره  و  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  نگهبان  شوراي  نهاد  جمله  از 
خواهد عموم  اطالع  به  را  الزم  اخبار  و  گزارش ها  نگهبان  شوراي   عمومي 

 رساند.

موضع  براینکه  تاکید  با  جمهوری  رییس  فرهنگی  مشاور 
ملت  حقوق  از  دفاع  نامزدها،  صالحیت  تعیین  در  دولت 
فرمانداران  دیدار  در  محترم  رییس جمهور  گفتار  گفت:  است، 
در  داوطلبان  صالحیت  ارزیابی  مرحله  متوجه  استانداران،  و 
محترم شورای  در  نهایی  ارزیابی  نه  و  بود  نظارت   هیئت های 

 نگهبان.
در  آشنا  دکترحسام الدین  دولت،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با بیان اینکه 
استانداران،  و  فرمانداران  دیدار  در  محترم  رییس جمهور  گفتار 
متوجه مرحله ارزیابی صالحیت داوطلبان در هیئت های نظارت 
بود و نه ارزیابی نهایی در شورای محترم نگهبان نوشت: کسانی 
این سخنان  درباره  به صراحت  دو جریان سیاسی کشور  از هر 
تقابلی  القا کنند گویا  به جامعه  تا  و تالش کردند  موضع گیری 
میان » رییس جمهور – شورای نگهبان » وجود دارد، هم چنان 
که رسانه های بیگانه نیز چنین خطی در پیش گرفته و مایلند 
افزایش  به صورت مصنوعی  انتخابات  آستانه  در  را  تنش   سطح 

دهند..
موضع  براینکه  تاکید  با  جمهوری  رییس  فرهنگی  مشاور 
ملّت  حقوق  از  دفاع  نامزدها،  صالحیت  درتعیین  دولت 
اصلی  گرایش  دو  از  یکی  به  مفرط  بی توجهی  نوشت:  است، 

برای  بال  دو  مثابه  به  را  آن ها  رهبری  معظم  مقام  که  کشور 
روی  از  رییس جمهور  که  نیست  موضوعی  دانسته اند،  کشور 
است  وظیفه ای  این  بلکه  کند؛  پیگیری  را  آن  سیاسی  عالیق 
حیث  این  از  و  گذاشته  ایشان  عهده  بر  اساسی  قانون  که 
 اقدامیست در جهت تقویت قانون اساسی و نهادهای مرتبط به

 آن.
که  اقدامی  هرگونه  با  دولت  است  روشن  دکترآشنا،  نوشته  به 
منجر به ایراد خللی در برگزاری انتخابات شود، قاطعانه برخورد 
می کند و البته این اهتمام و جدیت مانع از این نخواهد بود که 
 اگر در جایی اشکالی ببیند، در رفع آن اقدامی نکند یا تذکری

 ندهد.
کرده  تاکید  نوشتار  این  در  جمهور  رییس  فرهنگی  مشاور 
است: موضوعاتی چون ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی، 
و  پرشور  انتخابات  برگزاری  برای  امنیتی  و  رسانه ای  نظارتی، 
به  اهتمام  نامزدها،  از  حمایت  در  دولت  بی طرفی  گسترده، 
قانونا  که  کسانی  تمام  به  برابر  فرصت  دادن  انتخابات،  امنیت 
می توانند وارد رقابت شوند و عدم حمایت برابر از تمام کسانی 
موضوعاتی   .  .  . و  شوند  مجلس  وارد  نمی توانند  قانونا  که 
تکرار دولتی  مسئولین  توسط  مرتبا  است  الزم  که   هستند 

 شود. 

قدرت و ثروت -  بخش اول
به خاطر  نباید  انتخابات مجلس،  نامزدهای  و  »نمایندگان 
ورود به مجلس شورای اسالمی به صاحبان قدرت و ثروت 
ثروت  و  اسالمی(قدرت  انقالب  )رهبر معظم  آورند.«  روی 
می تواند به عنوان دو عنصر آسیب زا مورد توجه قرار گیرد.  
عناصری که در طول تاریخ توانسته بالهای بزرگی بر سر 
ملت ها بیاورد و به قیمت جاه و مال عده ای اندک، اجتماع 
بزرگی را نابود کند و به عقب بکشاند، موجب عقب ماندگی 
دینی  فرهنگ  در  است،  شده  زیادی  ملت های  و  امت ها 
به ویژه از پیوند قدرت و ثروت اظهار نگرانی شده و جامعه 
و  دو  این  آسیب زایی  نشان  است،  داشته  برحذر  آن  از  را 
خطرناک بودن آن هاست.در طول انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی )ره( و نیز جانشین خلف ایشان، مقام معظم 
)ره(  امام  داده اند؛  ارتباط  این  زیاد در  رهبری هشدارهای 
فرمودند: امروز به جرئت می توان ادعا کرد که در زیر پرچم 
آسمان کبود، تنها مجلسی که متکی به آرا با توده میلیونی 
مردم است که با رأی مستقل و مستقیم مردم، به دور از 
اعمال نفوذ خان ها و سرمایه دارها و مالک ها و سلطه ها و 
بست و بندهای به اصطالح سیاسی و فعالیت های انحرافی 
به وجود آمده و از قلدری های رژیم شاهنشاهی و وابستگان 
به آن خالص بوده است.و نیز فرمودند : امروز مجلس  دست 
ناپاک دولتمردان و قدرتمندان و خانان و غرب و شرق زدگان 
از آن کوتاه است.در این راستا به چند نکته مهم باید عمیقا 
توجه کرد:۱- رای مستقل و مستقیم مردم، نباید کسانی 
که  باشند  این  فکر  در  ثروت  و  قدرت  اصحاب  جمع  در 
خود  به  متمایل  را  مجلس  و  بگذارند  تاثیر  مردم  رای  بر 
به چشم  ثروت متأسفانه  و  ارباب قدرت  پیوند  آثار  کنند؛ 
اصحاب  از  چگونه  قدرت  اصحاب  که  شاهدیم  می خورد؛ 
ثروت حمایت می کنند، در جلسات آن ها شرکت می کنند، 
توصیه به تسهیالت و  می کنند، در میهمانی های پرزرق و 
برق و تجملی و ... شرکت می کنند؛ از طرفی همین اصحاب 
ثروت در همایش ها و.... شرکت می کنند، تاج گل ها و هدیه 
می کنند و به گردن صاحبان قدرت می آویزند و   . این ها و 
اعمال نوذ قدرتمندان و ثروتمندان همه غیر از آن چیزی 
است که امام عزیز )ره( خواسته اند. امام علی علیه السالم 
یک  تشریفاتی  میهمانی  در  فرماندارش  حضور  از  حتی 
سرمایه دار که البته بی دین هم نبوده است، آن گونه نگران 
امام  می نویسند.۲-  را  تکان دهنده  نامه  آن  که  می شوند 
)ره( مجلس را خانه واقعی ملت می دانند و در خانه واقعی 
ملت باید نمایندگان ملت حضور یابند؛ کسانی که به تعبیر 
ایشان از متن مردم و با مردم باشند؛ )نماینده ای که پس از 
انتخابات دیگر مردم را نشناسد و در مجامع مردمی شرکت 
نیاز مردم  نکند، نمی تواند به وظیفه خود عمل کند؛ زیرا 
دولتی ها  با  فقط  که  نماینده ای  نمی شناسد.(؛  را  و جامعه 
مرتبط باشد، نمی تواند درد مردم را بفهمد؛ ارتباط نماینده 
منطقی  و  معقول  و  باید حساب شده  مسئوالن  و  مردم  با 
باشد؛ وظیفه نماینده، قانون گذاری و نظارت بر اجراست و 
نه  به مسئوالن متذکر شود،  را  باید کاستی ها و کمبودها 
کمربسته مسئوالن باشد و مدافع آنان و بی توجه به مردم 
.۳-  امام خمینی )ره( می فرمایند: کسی باید نماینده شود 
کرده  لمس  را  عادی  مردم  محرومیت های  و  »دردها  که 
باشد«؛ کسی که عمری را در ناز و نعمت گذرانده، نمی تواند 
کمبودهای مردم عادی روستا و نقاط محروم نشین شهری 
را درک کند و به وظیفه نمایندگی خود عمل کند؛ لذا پس 
از رای مردم، به دنبال کارهای شخصی و ... است.  بیشتر با 
کسانی مرتبط است که در گذشته با ایشان بوده اند؛ وقتی 
با مردم درد کشیده نباشد، چگونه می تواند حقوق آن قشر 
عظیم و موثر و به تعبیر امام )ره( صاحبان اصلی انقالب را 
یا وابستگان آنان  دنبال کند. اگر صاحبان قدرت و ثروت 
صاحبان  به  خوش خدمتی  جز  هرگز  شوند،  مجلس  وارد 
قدرت و ثروت و انگیزه هایی که از آن منتفع شده اند، کاری 
از آنان برنمی آید و دلشان با حامیانشان خواهد بود تا مردم.
لذا باید رفت و آمدهای کسانی را که فردا می خواهند نامزد 
انتخابات شوند، به دقت زیرنظر گرفت؛ باید سوابق انقالبی 
و مبارزاتی، تعهد به دین و انقالب و والیت، بامردم بودن، 
دوری از منفعت طلبی شخصی، خانوادگی و گروهی و نیز 
ثروت اندوزی، عملگرایی و سوابق کاری نامزدها را به دقت 
منحرف  قدرتمندان  از  که چشم بسته  کرد.افرادی  مطالعه 
حمایت کردند و می کنند، افرادی که از جریان های منحرف 
و بی توجه به نظر مبارک رهبری حمایت کرده و می کنند، 
افرادی که به جای والیت، شخص دیگر را از روی اعتقاد 
حمایت، پشتیبانی و اطاعت می کنند و این ها نمی توانند در 
باید  ببرند؛  منزل  به  بارسالم  نشیب  و  پرفراز  روزهای  این 
آن ها را رها کرد و به افرادی روی آورد که زر و زور و قدرت 
و ثروت را نبینند و مخلصانه برای خلق خدا، برای محرومان 
اصلی  صاحبان  برای  و  پابرهنگان  برای  مستضعفان،  و 
انقالب کار می کنند و از اوامر رهبر عزیزمان یک لحظه و 
یک میلیمتر فاصله نداشته و ندارند.دقت کنیم این ندا و 
فریاد و هشدار رهبر بزرگوار است که فرمودند: »اگر کسی 
به صاحبان  بعدی،  مجلس  در  نمایندگی  تأمین  خاطر  به 
بسیار زشت  کار  این  از  نزدیک شود، خدا  ثروت  و  قدرت 
خواهد  اثر  او  سرنوشت  بر  حتما  الهی  انتقام  و  نمی گذرد 
گذاشت؛ ضمن اینکه این گونه کارها برجامعه هم اثرمنفی 
می گذارد.« معظم له خطر ورود افراد نفوذی یا وابستگان به 
جریان های انحرافی قدرت و ثروت را برای به دست آوردن 
این هشدار  باید  و  می فرمایند  گوشزد  مجلس  کرسی های 
از موقعیت خود و ثروت  بااستفاده  را جدی گرفت.عده ای 
دیگران، در فکر نامزدتراشی و فرستادن افرادی از خود به 
مجلس هستند، باید مراقب بود؛ همان اصحاب قدرتی که 
آوردند  روی  ثروت اندوزی  به  قدرت،  فرصت  از  استفاده  با 
تا  آوردند، درصدد هستند  به وجود  را  زیادی  و مشکالت 
افراد همراه خودشان را به هر شکل ممکن راهی مجلس 
کنند؛ جامعه باید هوشیار باشد؛ البته و صد البته که هست؛ 
ترکیب اصحاب  با  از تشکیل مجلسی  بصیرت مردم قطعا 
تشکیل  را  مجلسی  و  می کند  جلوگیری  ثروت،  و  قدرت 
خواهد داد که به واقع، عصاره ملت باشد.انشاءاهلل کسانی به 
مجلس راه یابند که خط امام )ره( و ارزش ها و وصایای آن 
عزیز سفر کرده را بشناسند و عامل به آن باشند؛ این امر 

نجات بخش خواهد بود.

روزشمار انقالب اسالمی
۶ بهمن ۱۳۵۷ 

وسیله ای  هر  با  کشور  سراسر  مردم  از  نفر  میلیون ها   -
سیل آسا به سمت تهران هستند تا در مراسم استقبال از

» امام خمینی « حضور داشته باشند. 
- همه دیپلمات ها و کارکنان سفارت ایران در اتاوا پایتخت 
انقالب اسالمی و »امام خمینی  از  را  کانادا، حمایت خود 

)ره(« اعالم کردند. 
- حرکت سیل مردم به سوی فرودگاه بین المللی مهرآباد. 
- تجمع یکصد هزار نفری در میدان مرکزی شهر و ده ها 

هزار نفر در بهشت زهرا.
تبریز،  شهرهای  در  مردم  تظاهرات  گلوله باران   -  
ده ها رسیدن  شهادت  به  و  مشهد  و  سنندج   اصفهان، 

 نفر.

«« یادداشت  رس دبیر

مشاور فرهنگی ریيس جمهوری: 

گفتار ریيس جمهور در دیدار فرمانداران و استانداران متوجه شورای نگهبان نبود 

رییس سازمان انرژی اتمی از استقبال گسترده 
کشورهای هسته ای برای همکاری با ایران خبر 

داد.
صالحی  اکبر  علی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
گفت: آمریکا هم در برجام متعهد شده است با 
ایران در زمینه تبادالت فنی هسته ای، به ویژه در 

بازطراحی راکتور اراک همکاری کند.
وی افزود: بازطراحی آتی اراک را )که کارشناسان 
آمریکایی  کارشناسان  می کنند(  طرح ریزی  ما 
بررسی می کنند و درصورت نیاز به تغییر، اصالح 

و تایید می شود.
از  ما  برای  تایید  این  کرد:  تصریح  صالحی 
می دهد  نشان  اینکه  ابتدا  است؛  مهم  دوجهت 
انجام داده اند  کارشناسان ما کارشان را درست 
یا نه و در عین حال فرصت رفع خلل احتمالی را 

به برنامه اتمی کشور خواهد داد.
صالحی همچنین از ترافیک سنگین کشورهای 
در  حضور  برای  آسیا  شرقی  جنوب  و  غربی 
صنعت هسته ای کشور خبر داد و اذعان داشت: 
پیشنهادهای بسیاری برای ساخت نیروگاه های 
دست  در  که  داریم  مختلف  مگاواتی  توان  با 

بررسی است.

رییس  جمهوری، گسترش روابط با کشورهای اتحادیه 
اروپا را از سیاست های تهران برشمرد و تاکید کرد که 
باید از فضای پسابرجام، برای رشد و توسعه کشور و 
اشتغال زایی بهره گرفت و سفر به ایتالیا و فرانسه با 

این هدف انجام می شود.
رییس  جمهوری، گسترش روابط با کشورهای اتحادیه 
تاکید کرد  و  برشمرد  تهران  از سیاست های  را  اروپا 
توسعه  و  رشد  برای  پسابرجام،  فضای  از  باید  که 
و  ایتالیا  به  بهره گرفت و سفر  اشتغال زایی  و  کشور 
پایگاه  گزارش  انجام می شود.به  این هدف  با  فرانسه 
اطالع رسانی، دولت حجت االسالم و المسلمین دکتر 
حسن روحانی روز دوشنبه در فرودگاه مهر آباد و در 
تشریح اهداف سفرش به خبرنگاران گفت: این سفر در 
مقطع تاریخی بسیار مهم پسابرجام و پساتحریم انجام 
می شود و از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است .

رییس جمهوری با اشاره به اهمیت گسترش روابط با 
کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهایی که در گذشته 
روابط خوبی با ایران داشته اند، از بررسی و توافق دو 
و  فرانسه  به  روزه   4 سفر  این  جریان  در  مهم  سند 

این سفر سند نقشه راه  ایتالیا خبر داد و گفت: در 
ایتالیا  با  تهران  بلندمدت همکاری های  و  میان مدت 
گرفت.  خواهد  قرار  توافق  و  بررسی  مورد  فرانسه  و 
همچنین درخصوص موسساتی که بیمه صادراتی را 

تضمین می کنند، تفاهماتی انجام می گیرد.
رییس جمهوری با اشاره به آمادگی کشورمان برای 
پیشرفت های  ایران  گفت:  نوین  فناوری های  جذب 
و  است  داشته  نوین  فناوری های  درخصوص  خوبی 
زیادی  اهمیت  از  ما  برای  فناوری ها  نوع  این  جذب 

برخوردار است.

از  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
ساماندهی بیش از ۲۵۰ هزار مامور پلیس 
مجلس  انتخابات  دو  امنیت  تامین  در 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری 

خبر داد.
اسکندر  به گزارش کیمیای وطن، سردار 
معاونان  تخصصی  درگردهمایی  مومنی 
استان های  انتظامی  فرماندهی  عملیات 
سال  پایان  تا  اینکه  بیان  با  کشور، 
بهمن،   ۲۲ راهپیمایی  چون  رویدادهایی 
دو  مهم تر  همه  از  و  چهارشنبه سوری 
اظهارکرد:  داریم،  پیش رو  را  انتخابات 
انتظامی  نیروی  قرارگاه  راستا،  درهمین 
فراهم  و  انتخابات  امنیت  تامین  هدف  با 
در  شهروندان  حضور  بسترهای  کردن 
صندوق های رای و شرکت در دو انتخابات 

سرنوشت ساز ایجاد شده است.
امنیت  تامین  قرارگاه  اینکه  بیان  با  وی 
انتخابات در ناجا آغاز به کار کرده است، 
ماموران  از  نفر  هزار  از ۲۵۰  بیش  افزود: 

بسیج  تخصصی  پلیس های  قالب  در  ناجا 
این  در  الزم  برنامه ریزی های  و  شده اند 
زمینه صورت گرفته تا انشاءاهلل با همکاری 
انتخاباتی پرشور  مردم و دستگاه ها شاهد 
صندوق  به  را  خود  رأی  مردم  و  باشیم 

بریزند.
بیان  با  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
دو  که  است  بار  نخستین  این  اینکه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان به شکل همزمان برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: در بعضی از شهرستان ها 
نیروی  به  است  ممکن  صندوق ها،  و 
زمینه  این  در  که  باشد  احتیاج  بیشتری 

پیش بینی های الزم انجام شده است.
سردار مومنی در بخش دیگری از سخنان 
خود به فعالیت قرارگاه جهادی آموزش در 
فرمانده  تدبیر  با  افزود:  و  کرد  اشاره  ناجا 
ناجا از ابتدای امسال این قرارگاه راه اندازی 
مهارت های  و  آموزش ها  ارتقای  و  شد 
قرار  کار  دستور  در  سازمانی  و  فردی 

 ۹۶ سال  تا  قرارگاه  این  فعالیت  گرفت؛ 
ادامه خواهد داشت.

با  طرح  این  تفاوت  درباره  وی 
گفت:  نیز  ماموران  رفتار  استانداردسازی 

رفتار  بحث  رفتار  استانداردسازی  در 
به  جهادی  قرارگاه  در  اما  است؛  مدنظر 
موضوع مهارت نیز توجه شده که تاکنون 
خوبی  دستاوردهای  قرارگاه  همین  نیز 

داشته است.
ماموریت های  و  ««افزایش عملیات ها 

ناجا
جانشین فرمانده نیروی انتظامی به تشریح 
دستاوردهای این قرارگاه پرداخت و ادامه 
داد: از ابتدای امسال تاکنون، سرقت اعم از 
سرقت های خرد و کالن کاهش یافته و در 
حوزه موادمخدر نیز افزایشی ۲۰ درصدی 
را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته ایم.

افزایش  علی رغم  افزود:  همچنین  مومنی 
نیروی  عملیات های  و  ماموریت ها 
شهدا  تعداد  حوزه ها،  تمامی  در  انتظامی 
و مجروحان عملیات ها بیش از 4۰ درصد 
در سایر حوزه ها  اما  است؛  داشته  کاهش 
افزایش  پلیس  توفیقات  و  عملیات ها  نیز 

داشته است.

سردار مومنی: 

250 هزار پلیس امنیت انتخابات را تامین می کنند

صالحی خبر داد:

 ترافیک سنگین کشورهای هسته ای برای 
همکاری با ایران 

رییس جمهوری در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد: 

 باید از فضای پسابرجام، برای رشد و توسعه کشور
 و اشتغال زایی بهره گرفت 

سیاست
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اصفهان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
تراز  از  تولید  و  کار  جامعه  تراز  گرفتن  فاصله  با  گفت: 
دو  این  تا  باشیم  درصدد  باید  اصفهان،  در  خود  واقعی 
تراز به معیار واقعی خود نزدیک شود. غالمعلی قادری 
با اشاره به اقدامات اداره کل کار، درخصوص مشارکت 
کارگران در برنامه های دهه فجر، اظهار داشت: مشارکت 
کارگران و کارآفرینان در برنامه های دهه فجر، دوستان 

انقالب را امیدوار و دشمنان را ناامید خواهد کرد.
نقش کارگران در پیروزی و تداوم انقالب اسالمی

وی با اشاره به نقش کارگران در پیروزی و تداوم انقالب 
در  کارگر  شهید  هزار   6 از  بیش  تقدیم  گفت:  اسالمی 
استان اصفهان، نشان دهنده آن است که کارگران استان 
اصفهان با بصیرت و آگاهی و درک شرایط، همواره در 

خط مقدم دفاع از انقالب و والیت حضور داشته اند.
رکود تورمی و بیکاری در کشور و استان

فجر  دهه  ستاد  کارآفرینی  و  کارگری  کمیته  مسئول 
از مشکالت موجود،  برخی  به  اشاره  با  اسالمی،  انقالب 
از جمله رکود تورمی و بیکاری در کشور و استان افزود: 
کارفرمایان و مدیران واحدهای اقتصادی نیز به صورت 
خالقانه، مبتکرانه و مدبرانه در خط مقدم جبهه جنگ 

اقتصادی ایستاده اند.
««دولت و ملت، همدلی و همزبانی

قادری تحقق شعار امسال تحت عنوان »دولت و ملت، 
رهبری  معظم  مقام  توسط  که  را  همزبانی«  و  همدلی 
اگر  کرد:  تصریح  و  ارزیابی  مهم  است،  شده  تعیین 
مؤلفه های همدلی و همزبانی بین ملت و دولت افزایش 
یابد، شاهد اتفاقات خوبی، به ویژه در عرصه کار و تولید 

خواهیم بود.
تولید  و  کار  جامعه  در  نشاط  و  شادی  ««ایجاد 

استان
وی امیدآفرینی و خودباوری را محور برنامه های کمیته 
کارگری و کارآفرینی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی در 
امسال دانست و افزود: ایجاد شادی و نشاط در جامعه 

کار و تولید استان، در شرایط فعلی ضروری است.
««حضور جامعه کارگری و کارفرمایی در برنامه های 

دهه فجر
در  اصفهان  استان  تولید  و  کار  جامعه  حضور  قادری 
برنامه های سال گذشته دهه فجر و مخصوصا راهپیمایی 
۲۲ بهمن را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: توقع مردم 
و مجموعه مدیران استان از جامعه کارگری و کارآفرینی 
کارفرمایان،  و  کارگران  همدلی  با  است؛  شده  بیشتر 
در  کارفرمایی  و  کارگری  جامعه  حضور  نیز  امسال 
و  هوشمندی  و  بصیرت  با  همراه  فجر  دهه  برنامه های 

همراه با خالقیت، ابتکار و نوآوری خواهد بود.

موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  ستاد  نشست  هفدهمین  در 
این  به  ارجاعی  پرونده های  بررسی  با  یزد،  استان  در  تولید 
 6 تنفس  با  بانکی  معوقات  بدهی  امهال  و  تقسیط  کارگروه، 
با  که  نشست  این  در  گرفت.  قرار  موافقت  مورد  ماهه   ۱۲ تا 
رفع  به  پرونده  چهار  شد،  برگزار  مربوط  دستگاه های  حضور 
بانک های  نظر  اعالم  با  که  داشت  اختصاص  بانکی  مشکالت 
بانک ها،  هماهنگی  شورای  موافقت  همچنین  مربوطه،  عامل 
و  امهال  اشتغال،  و  تولید  حفظ  هدف  با  واحدها  این  بدهی 
تقسیط شد. همچنین یک پرونده مربوط به مشکالت زیست 
محیطی بود که با اعالم نظر کارشناسان مربوط به حوزه محیط 
داده شد.  رفع مشکالت  برای  ماهه  فرصتی 6  استان،  زیست 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد، در این نشست با 
تاکید بر بررسی و رفع مشکالت واحدهای تولیدی استان در 
نیز رفع مشکالت  کوتاه ترین زمان اظهار داشت: هدف دولت 
اقتصادی در  واحدهای تولیدی و تقویت فعالیت های تولید و 

استان است.
««عمده پرونده ها مربوط به مشکالت بانک و صنعت

محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع 
دستگاه های  بین  مطلوب  تعامل  طریق  از  اقتصادی،  موانع 
ذی ربط در تالش است تا مشکالت تولید را حل کند، افزود: 
تامین  بیمه  مشکالت  مالیاتی،  مطالبات  بانکی،  تسهیالت 
اجتماعی و ... از مشکالت واحدهای تولیدی در سطح استان 

است که در کارگروه تسهیل بررسی می شود. وی با اشاره به 
اینکه بیشترین پرونده های ارجاعی به این ستاد، درباره مشکالت 
صنعت با بانک هاست، افزود: حل مشکالت این واحدها، نه تنها 
بر عهده این کارگروه، بلکه وظیفه همه دستگاه های اجرایی و 
بانک هاست. علمدار با بیان اینکه تالش ما در ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید بر این است تا بخش خصوصی فعال در عرصه 
تولید و صنعت در استان، بتواند بدهی خود را به بخش های 
برگزاری  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  کند،  پرداخت  مختلف 
جلسات مستمر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بتوانیم اقدام 
موثری در راستای رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی 
استان برداریم. دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز در 
این نشست، از بهره مندی فعاالن اقتصادی از عقد قرارداد خرید 

دین با بانک ها خبر داد.
««اجرای دستورالعمل عقد خرید دین در بانک ها

خرید  عقد  اجرایی  دستورالعمل  اینکه  بیان  با  رضایی  محمد 
دین در تابستان سال جاری به بانک های عامل ابالغ شده اظهار 
نارضایتی  موجب  اخیر  سال های  در  موجود  شرایط  داشت: 
فعاالن اقتصادی شده است؛ اما اکنون بستری فراهم است که 
فعاالن اقتصادی می توانند از این بستر در استان استفاده کنند. 
اقتصادی  فعاالن  دستورالعمل،  این  براساس  داد:  ادامه  وی 
تا ۳۵ درصد  بانک  ها  اعتباری  تسهیالت  از ظرفیت  می توانند 

از فروش مدت دار خود استفاده کنند.

امسال،  فجر  دهه  در  گفت:  سازندگی شهرضا  بسیج  قرارگاه  مسئول 
می شود  افتتاح  شهرستان  سطح  در  مقاومتی  اقتصاد  طرح   ۱70
جمع  در  صفابخش  احمدرضا  می گیرد.  قرار  بهره برداری  مورد  و 
اقتصاد مقاومتی  اظهار کرد: مجموع تسهیالت  خبرنگاران شهرستان 
اختصاص یافته به شهرستان شهرضا در سال جاری، بالغ بر ۱ میلیارد 
در  نفر  از ۲60  بیش  اشتغال  زمینه  که  است  تومان  میلیون  و 900 
سطح شهرستان را فراهم آورده است. وی تصریح کرد: در دهه فجر 
قارچ  پرورش  سلطانیان،  آقای  بلدرچین  پرورش  طرح  سه  امسال، 
آقای شاهعلی زاده و مزرعه پرورش شترمرغ آقای متوسل، به صورت 
قرارگاه  مسئول  می گیرد.  قرار  بهره برداری  و  می شود  افتتاح  نمادین 
بسیج سازندگی شهرضا اضافه کرد: در سال جاری عرصه های اقتصاد 
شد؛  تقسیم بندی  کلی  عرصه   ۱۳ در  شهرستان  سطح  در  مقاومتی 
ایجاد ۱70 طرح اشتغال زایی را فراهم کرده  این تعداد عرصه زمینه 
ریال تسهیالت  است. صفابخش گفت: در سال جاری، 4۵0 میلیون 
اشتغال زایی با نرخ سود 4 درصد از محل اعتبارات استانی نیز، به قرارگاه 
بسیج سازندگی اختصاص یافته است؛ این در حالی است که مبلغ ۱ 
میلیارد و 4۵0 میلیون ریال نیز، از محل اعتبارات اشتغال زایی نگار 
نصر به شهرستان اختصاص یافته است. وی اظهار کرد: در دهه فجر 
امسال، همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان اجرا و 
در آن از برترین کارآفرینان عرصه های اقتصاد مقاومتی تجلیل می شود. 
مسئول قرارگاه بسیج سازندگی شهرضا، با اشاره به ابالغ اصول بیست 

و چهارگانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب به نهادها و 
اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  کرد:  اضافه  اجرایی  دستگاه های 
مقاومتی، تنها راه تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور و حل معضالت 
اساسی آن، نظیر بیکاری و تورم است. صفابخش افزود: استراتژی رهبر 
معظم انقالب در طرح تئوری اقتصاد مقاومتی، ایجاد زمینه هایی است 
که براساس آن، از اعمال تحریم های یک جانبه دشمنان علیه اقتصاد 
تولیدی کشور، جلوگیری شود. وی، قطع وابستگی  و زیرساخت های 
به درآمدهای نفتی را از دیگر اهداف اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی برشمرد و گفت: افزایش یا کاهش قیمت نفت، نباید اقتصاد 
وضعیت،  این  با  مقابله  راه  تنها  و  کند  مواجه  چالش  با  را  داخلی 
غیرنفتی درآمدی  منابع  از  مردم  برای  درآمدزایی  عرصه های   توسعه 

 است.

رییس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: راه اندازی شرکت ها و کسب وکار های کوچک زمینه ساز 
ایجاد اشتغال در سطح این استان است. اسماعیل پیرعلی در 
دیدار با مسئوالن دانشگاه علمی و کاربردی استان چهارمحال 
شرکت های  توسعه  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  بختیاری،  و 
اظهار  شود،  توجه  بختیاری  و  چهارمحال  در  دانش بنیان 
 داشت: باید از ظرفیت های استان در مسیر توسعه آن استفاده

 شود. 
فعالیت  و  کوچک  شرکت های  وجود  هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
توسعه  برای  بزرگی  ظرفیت  می تواند  استان،  در  آن ها 
ایجاد آن  سطح  در  توجهی  شایان  اشتغال  و  کشور  و   استان 

 کند.
بختیاری  و  چهارمحال  استان  فناوری  و  علم  پارک  رییس   
اظهار داشت: ارتباط پارک علم و فناوری، باید با دانشگاه های 
استان چهارمحال و بختیاری بیشتر شود؛ ما به دنبال حمایت 
دانشجویان و صاحبان ایده در مسیر کارآفرینی و تبدیل علم به 
ثروت هستیم. وی عنوان کرد: دانشگاه ها باید در مسیر تربیت 
دانشجویان به سمت کارآفرینی حرکت کنند. رییس پارک علم 
و فناوری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زمینه خالقیت 
ارتباط  ایجاد شود و زمینه  باید توسط دانشگاه ها  دانشجویان، 
مراکز رشد دانشگاه ها با پارک علم و فناوری استان فراهم شود. 

رییس دانشگاه جامع 
علمی-کاربردی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست 
اظهار داشت: هم اکنون دانشگاه ها باید به سمت کاربردی شدن 
پیش بروند؛ دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان توانسته در 
این مسیر بسیار خوب عمل کند. حمیدرضا عزیزی ادامه داد: 
ایجاد کارگروه فناوری با محوریت پارک علم و فناوری، می تواند 
از موازی کاری و هدر رفتن منابع جلوگیری کند. وی با اشاره 
و  دارویی  گیاهان  زمینه  در  دانشگاه  این  مراکز رشد  اینکه  به 
شیالت است، ادامه داد: مراکز رشد، زمینه را برای شناسایی افراد 
 توانمند و موفق شدن آن ها در مسیر تبدیل ایده به ثروت فراهم

 می کند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان، از اجرای بیش از 400 میلیارد 
روابط  به گزارش  داد.  پل سازی در سطح شهر کرمان خبر  تومان 
عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در 
جمع نمازگزاران مسجدالهادی شهر کرمان، با اشاره به نزدیکی به 
دهه فجر گفت: جوانان این مملکت در آن دوران نبودند و اهداف 
انقالب اسالمی را نمی دانند. وی افزود: این انقالب، به برکت خون 
آمده  به وجود  آنان  فراگیر  و پشتیبانی  فداکاری مردم  و  شهیدان 
است و مبتنی بر دو رکن جمهوریت و اسالمیت است و مشروعیت 
آن را انتخاباتی که به مناسبت های مختلف، هر دو سال یکبار در 
امسال هم در 7 اسفندماه،  انجام می شود، نشان می دهد و  کشور 
شاهد دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 

خواهیم بود.
 استاندار کرمان با اشاره به رفع تحریم های اقتصادی پس از برجام 
گفت: حضور مردم در تمامی صحنه ها، پشتوانه نظام خواهد بود که 
روند توسعه و پیشرفت را می تواند با قدرت و سرعت ادامه دهد. وی 
در ادامه با اشاره به وسعت استان کرمان که معادل پنج استان است، 
گفت: وسعت زیاد استان، مسئولیت مدیران و مسئوالن را سنگین تر 
می کند؛ این مسئولیت را در دولت یازدهم توانستیم با حضور در 
انجام  امکان  حد  تا  نزدیک  از  مشکالت  مشاهده  و  استان  سراسر 
دهیم. وی افزود: مسئوالن استانی به طور میانگین در هر منطقه 
سه بار حضور یافته اند و مشکالت را در حد توان و بضاعت در همان 

منطقه مرتفع ساختند.
 رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های شهری 
کرمان اشاره کرد و از اجرای بیش از 400 میلیارد تومان پل سازی 
در سطح شهر خبر داد و افزود: بازسازی میراث فرهنگی و مرمت 
و احیای این آثار نیازمند بسترسازی و مهیا ساختن زیرساخت های 
پر  از  یکی  که  گردشگری  صنعت  از  بتوان  تا  است  آن  شهری 
همچنین  وی  برد.  را  بهره  نهایت  دنیاست  در  صنایع  درآمدترین 
به مجوز متروی کرمان هم اشاره کرد و افزود: با اجرای پروژه های 
خواهد  تبدیل  کالن شهر  به  شهر  این  کرمان،  متروی  و  شهری 
حضور  آن  دنبال  به  داشت؛  خواهد  دنبال  به  را  امتیازاتی  و  شد 
خواهد قطعی  کرمان  در  گردشگری  صنعت  رونق  و   گردشگران 

 بود.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان، با اشاره به اینکه حجم 
بدهی های ذوب آهن اصفهان، بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است، 
میلیارد  تا 4۵00  ساالنه ۳۵00  ذوب آهن  فروش  میزان  گفت: 
تومان است که به معنای سوددهی شرکت نیست و جمع زیان 
تومان  میلیارد  به ۱۲00  در سال جاری،  این مجموعه  انباشته 
می رسد. به گزارش کیمیای وطن، احمد صادقی درخصوص بازار 
جهانی فوالد و افت قیمت ها و وضعیت انبارهای شرکت ذوب آهن، 
اظهار کرد: فوالد تنها مشکل اقتصادی کشور نیست و مشکل آن 
به تبعه مشکالت اقتصادی کشور و رکودی که به خصوص در بازار 
مسکن ایجاد شده، مسایلی را در بازار ایجاد کرده است. وی با بیان 
اینکه ذوب آهن توان فروش محصوالت خود را ندارد، بیان کرد: 

برای برون رفت از بحران، صادرات را در ذوب آهن در اولویت قرار 
دادیم و تولید شرکت را به شدت اقتصادی کردیم؛ چرا که شاهد 
این  بازارهای جهانی هستیم و  ایران و  افت شدید قیمت ها در 
موجب شده ذوب آهن در حال حاضر زیان ده باشد. مدیر عامل 
داریم  برنامه  آینده  برای سال  گفت:  اصفهان  ذوب آهن  شرکت 
با نرخ های روز دنیا،  اوایل تابستان، قیمت های ذوب آهن  تا  که 
اقتصادی و قابل رقابت با فوالدهای جهان باشد. صادقی با تاکید 
بر اینکه با وجود این مشکالت صادرات ذوب آهن به خوبی پیش 
رفته است، گفت: در نظر داریم برای سال آینده، ۵0 درصد حجم 
صادرات ذوب آهن افزایش یابد و به رقم 800 هزار تن در سال 
برسد. وی همچنین درخصوص اینکه قرار بود هشت پروژه این 
شرکت تا پایان امسال افتتاح شود، گفت: تمام این هشت پروژه 
طبق برنامه خود پیش رفته است؛ اما به دلیل نبود نقدینگی که 
ناشی از ناتوانی در فروش محصول و کاهش قیمت های جهانی 
بوده، برخی از این پروژه ها با تاخیر مواجه شده اند؛ با این وجود به 
معنای توقف این طرح ها نبوده است. مدیر عامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه پروژه ریل ملی امسال راه اندازی 
می شود، بیان کرد: به اعتقاد بنده زمانی این طرح راه اندازی کامل 
می شود که بتوانیم محصول خود را به فروش برسانیم؛ اما اینکه 
خط راه بیفتد، به معنای راه اندازی نیست؛ بلکه به معنای تنظیم 

خط تولید است. منبع: ایمنا

رفع تحریم ها، انگیزه حضور 
ایتالیایی ها در نمایشگاه اصفهان

مدیر عامل شرکت میلک الین ایتالیا گفت: رفع تحریم ها علیه ایران، 
یکی از انگیزه های حضور ما در نمایشگاه دام و طیور اصفهان بود و 
در این شرایط، بازار کار را بسیار وسیع می بینیم. »ایلیو فریجریو« 
که در چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان 
حضور داشت، بیان کرد: پیش از حضور در این نمایشگاه، بازار ایران 

را رصد کردیم.
تجهیزات  انواع  تولید  زمینه  در  شرکت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شیردوشی فعالیت می کند، افزود: با هدف آشنایی با خریداران ایرانی 
و شناخت نیازهای بازار ایران، در این نمایشگاه حضور یافتیم. مدیر 
روبه رشد  ایران  بازار  اینکه  بیان  با  ایتالیا  الین  میلک  عامل شرکت 
دامداری های  و  مزارع  اصفهان  افزود:  دارد،  زیاد  کار  جای  و  است 
به  قادر  ما  که  دارد  هم  بزرگی  نیازهای  درنتیجه  و  دارد  بزرگی 
ایران صادرات  به  ما  تاکید کرد: مجموعه  آن ها هستیم. وی  تامین 
داریم  قصد  است؛  بوده  محدود  صادرات  این  میزان  اما  داشته، 
افزایش کشور  این  به  را  خود  صادرات  نمایشگاه،  این  در   با حضور 

 دهیم.
حضور  و  زیاد  استقبال  شاهد  نمایشگاه  این  در  گفت:  فریجریو    
مذاکره  زیادی  متخصصان  با  و  بودیم  متخصص  افراد  و  کشاورزان 
اصفهان  نمایشگاه  به  که  جدیدی  تکنولوژی  گفت:  وی  کردیم. 
آن  قطعات  که  است  شیردوش  دستگاه  نمونه  یک  آورده ایم، 
باقی  آن  اصلی  سازه  اما  است؛  کردن  به روز  و  تعویض  قابل 
صرفه به  مقرون  بسیار  دستگاه  این  که  شده  باعث  این  و   می ماند 

 باشد.
تحریم ها  رفع  کرد:  تصریح  ایتالیا  الین  میلک  شرکت  عامل  مدیر   
علیه ایران، یکی از انگیزه های حضور ما در این نمایشگاه بود و در 

این شرایط، بازار کار را بسیار وسیع می بینیم.

تالش گمرك یزد براي رفع موانع 
و تسهیل صادرات 

مدیر کل گمرک استان یزد در جریان بازدید از یک واحد صنعتي، 
از تالش گمرک استان براي رفع موانع و تسهیل صادرات خبر داد. 
»حسن یاسری« در جریان بازدید از مجتمع تولیدی صنایع الستیک 
واحدهای  بازدید  از  هدف  مجموعه،  این  عامل  مدیر  با  دیدار  در  و 
تولید را کمک به تولیدکنندگان، رفع موانع و تسهیل صادرات عنوان 
کرد. وی با بیان اینکه گمرک یزد به سمت برداشتن موانع صادرات 
یزد  گمرک  فعالیت های  راستا  این  در  افزود:  است،  کرده  حرکت 
الکترونیکی شده و زمان ترخیص کاالها کاهش یافته است. یاسری 
با اشاره به اینکه نگاه گمرک یزد، توسعه ای و کمک به بخش تولید 
است، خاطرنشان کرد: گمرک یزد آمادگی دارد در چارچوب قوانین 
ارایه کند. »اسکندر  تولیدکنندگان  به  را  و مقرارت، تسهیالت الزم 
بیان  با  این دیدار  نیز، در  ستوده« مدیر عامل صنایع الستیک یزد 
اینکه الستیک یکی از کاالهای استراتژیک کشور است، افزود: کمک 
گمرک و مجموعه استان باعث می شود این مجموعه اشتغال موجود 
را حفظ و آن را توسعه دهد که در نهایت ارزش افزوده بیشتری برای 
صورت  به  نفر   ۳۵0 و  هزار   ۱ است،  گفتنی  می شود.  ایجاد  استان 
مستقیم در مجموعه صنایع الستیک یزد مشغول به کار هستند و 
این مجموعه تولید روزانه ۱۳ هزار حلقه الستیک را در برنامه دارد.

شهردار کرمان:
زیرگذر جبلیه ۵۵درصدپیشرفت 

فیزیکی دارد
زیرگذر  پروژه  درصدی   ۵۵ فیزیکی  پیشرفت  از  کرمان  شهردار 
بابایی اظهار کرد: در حال حاضر پروژه  گنبد جبلیه خبر داد. علی 
زیرگذر گنبد جبلیه، دارای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی است. وی از 
بهره برداری از این پروژه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: مسیر 
این  ترافیک  و  بازگشایی  آینده  ،هفته  جبلیه  گنبد  زیرگذر  شمالی 
منطقه روان خواهد شد. بابایی با اشاره به اجرای طرح گنبد جبلیه 
این  احداث  الزم  مجوزهای  کرد:  تصریح  فرهنگی،  میراث  نظر  زیر 
پروژه از میراث فرهنگی گرفته شده است. شهردار کرمان یادآور شد: 
به دلیل حفظ حریم گنبد جبلیه و امکان مشاهده آن به عنوان اثر 
تاریخی، پروژه تقاطع غیرهم سطح گنبد جبلیه به صورت زیرگذر در 

حال اجراست.

 آغاز واگذاری های بزرگ سازمان 
خصوصی سازی

شرکت های  سهام  ماه  بهمن  در  دارد  قصد  سازمان خصوصی سازی 
ایران،  نورد  بازرگانی  خدمات  توسعه  کرمانشاه،  نفت  پاالیشگاه 
پیست  سوخت،  جایگاه های  بابک،   شهر  مس  دماوند،  پتروشیمی 
مجموعا  را  تجارت  و  صادرات  ملت،  بانک های  سهام  و  اسب سواری 
فرابورس و مزایده  بورس،  از طریق  تومان  ارزش ۳۳00 میلیارد  به 
سازمان  کل  رییس  مشاور  سبحانی-  جعفر  سید  کند.  واگذار 
خصوصی سازی- از آغاز واگذاری های بزرگ سازمان خصوصی سازی 
خبر داد و گفت: قرار است در روزهای آینده، واگذاری های بزرگی 
صورت واگذاری  قابل  شرکت های  اهمیت  و  ریالی  ارزش  لحاظ   از 

 بگیرد.
پتروشیمی  سهام شرکت های  است  قرار  ترتیب  این  به  افزود:  وی   
کرمانشاه  نفت  پاالیشگاه  تومان،  میلیارد   ۱700 ارزش  به  دماوند 
به ارزش۵80 میلیارد تومان، مس شهر بابک به ارزش 9۲ میلیارد 
میلیارد   8۲ ارزش  به  ایران  نورد  بازرگانی  توسعه خدمات  و  تومان 
تومان در روز ۱8 و ۲۵  ارزش ۲۵00 میلیارد  به  تومان و مجموعا 
کرمانشاه  پاالیشگاه  سهام  میان  این  در  که  شود  واگذار  ماه  بهمن 
واگذار مزایده  طریق  از  شرکت ها  مابقی  و  فرابورس  طریق   از 

 می شوند.
 ۲۵00 ارزش  به  شرکت   4 این  واگذاری  اینکه  بیان  با  وی   
کمک  سرمایه  بازار  و  خصوصی  بخش  به  می تواند  تومان،  میلیارد 
واگذاری  مزایده،  ارقام  بودن  بزرگ  به  توجه  با  کرد:  تصریح  کند، 
وجود به  فرآیند خصوصی سازی  در  تحولی  می تواند   این شرکت ها، 

 بیاورد.

««سیری در دنیای خرب  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

تراز جامعه کار اصفهان، باید به تراز واقعی 
نزدیک شود

 در هفدهمین نشست ستاد کارگروه
 تسهیل و رفع موانع تولید

تدبیر برای رفع موانع تولید در یزد

 همزمان با دهه فجر؛

بهره برداری از طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرضا

استاندار کرمان اعالم کرد:

با اجرای پروژه مترو، کرمان به کالن شهر تبدیل خواهد شد

رییس پارك علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری:

کسب وکارهای کوچک، زمینه ساز ایجاد اشتغال است
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان: 

حجم بدهی های ذوب آهن ۵ هزار میلیارد تومان است
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مدیر آزمایشگاه های محیط 
زیست استان اصفهان:

اصفهان در بهمن ماه ۳ روز 
هوای سالم داشت 

مدیر آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان گفت: از 
آغاز بهمن ماه تاکنون، اصفهان سه روز هوای سالم داشته 

است.
روز  دو  طی  اصفهان  هوای  داشت:  اظهار  صادقیان  بابک 
میانگین شاخص  که  به طوری  گزارش شده؛  اخیر، سالم 

آلودگی هوا امروز به مرز ۷۲ رسیده است.
وی بیان داشت: میانگین شاخص آلودگی هوای امروز در 
اصفهان نسبت به روز گذشته، 4 درجه کاهش یافته است.

مدیر آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان تصریح 
کرد: امروز هوای خمینی شهر، شاهین شهر، مبارکه، سجزی، 

کاشان و نجف آباد سالم است.
شهرستان های  بین  در  هوا  سالم ترین  اینکه  اعالم  با  وی 
استان مربوط به مبارکه با میانگین شاخص آلودگی هوای 
۶۰ است، اعالم کرد: پس از مبارکه، نجف آباد، خمینی شهر 

،شاهین شهر قرار دارند.
دیگر  به  نسبت  امروز  کاشان  اینکه  بیان  با  صادقیان 
شهرستان ها در آخرین رتبه سالمتی قرار دارد، اظهار کرد: 
میانگین شاخص آلودگی هوا امروز در کاشان، در مرز ۹۰ 

قرار دارد.
شهرستان های  دیگر  به  نسبت  سجزی  هوای  گفت:  وی 
استان از نظر شاخص آلودگی  هوا، در رتبه پنجم قرار دارد 

و در مرز ۷۷ جای گرفته است. مهر

مسئول کمیته همیاری و 
تشکل های مردمی ستاد دهه 

فجر اصفهان خبر داد:
تحویل ۸۱ پروژه مسکن مهر با 
حمایت خیران به خانواده های 

نیازمند
دهه  ستاد  مردمی  تشکل های  و  همیاری  کمیته  مسئول 
مسکن  پروژه   ۸۱ خیران،  حمایت  با  گفت:  اصفهان  فجر 
مهر با 4 میلیاردتومان اعتبار دهه فجر انقالب اسالمی، به 

خانواده های نیازمند تحویل می شود.
نشست  در  مجلس آرا  مهدی  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این کمیته، متشکل از 
استان و سازمان های دولتی  بزرگ  از خیریه های  تعدادی 
بهزیستی،  امداد،  کمیته  بازنشستگی،  اجتماعی،  تامین 
هالل احمر، صندوق کارآفرینان بیمه و بنیاد مسکن است.

دهه  ستاد  مردمی  تشکل های  و  همیاری  کمیته  مسئول 
فجر اصفهان، در تشریح برنامه های این کمیته اظهار داشت: 
سازمان  بازنشسته  شهدای  خانواده های  منزل  در  حضور 
بازنشستگی و تامین اجتماعی، برگزاری جشن انقالب در 
ویزیت  و مهدکودک ها،  نگهداری  مراکز  و  تمام خوابگاه ها 
رایگان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی 
در روزهای ۱۲ و ۲۱ بهمن ماه، توزیع بسته های حمایتی، 
تحویل ۸۱ پروژه مسکن مهر با 4 میلیارد تومان اعتبار با 
کمک خیران، افتتاح شعب تامین اجتماعی در پیربکران، 
بیشترین  برای  هماهنگی  و  صلواتی  ایستگاه ها ی  برپایی 
حضور خانواده ها در راهپیمایی، از جمله دیگر برنامه های 

این کمیته است.

معاون فنی و درآمد سازمان 
تأ مین اجتماعی :

حذف مشاغل سخت و زیان 
آور در برنامه ششم نیامده است

معاون فنی و درآمد سازمان تأ مین اجتماعی گفت: در پیش 
نویس برنامه ششم توسعه حذف مشاغل سخت و زیان آور 
مطرح نشده است.محمد حسن زدا، در پاسخ به پرسشی 
توسعه حذف  برنامه ششم  اولیه  طرح  در  اینکه  بر  مبنی 
مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است، اظهار داشت: 
در این برنامه پیشنهاد داده شده بود که ۱۰ سال ارفاقی 
بازنشستگی به 5 سال تبدیل شود.وی ادامه داد: این برنامه 
ششم طرح اولیه است و احتماال این موضوع حذف می شود.
زدا افزود: در برنامه ششم به حذف مشاغل سخت و زیان 
سازمان  درآمد  و  فنی  است.معاون  نشده  اشاره ای  آور 
تأمین اجتماعی درباره پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین 
تکلیف  و  تعیین  از  پس  همیشه  داشت:  اظهار  اجتماعی 
به  نسبت  نیز  سازمان  دولت،  توسط  بازنشستگان  عیدی 
پرداخت عیدی این عزیزان اقدام می کند.فارس معاون فنی 

و درآمد سازمان تأ مین اجتماعی :
نیامده  برنامه ششم  در  آور  زیان  و  مشاغل سخت  حذف 
استمعاون فنی و درآمد سازمان تأ مین اجتماعی گفت: در 
و  مشاغل سخت  توسعه حذف  برنامه ششم  نویس  پیش 
زیان آور مطرح نشده است.محمد حسن زدا، در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه در طرح اولیه برنامه ششم توسعه 
حذف مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است، اظهار 
داشت: در این برنامه پیشنهاد داده شده بود که ۱۰ سال 
ارفاقی بازنشستگی به 5 سال تبدیل شود.وی ادامه داد: این 
برنامه ششم طرح اولیه است و احتماال این موضوع حذف 
می شود.زدا افزود: در برنامه ششم به حذف مشاغل سخت 
و زیان آور اشاره ای نشده است.معاون فنی و درآمد سازمان 
تأمین اجتماعی درباره پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین 
تکلیف  و  تعیین  از  پس  همیشه  داشت:  اظهار  اجتماعی 
به  نسبت  نیز  سازمان  دولت،  توسط  بازنشستگان  عیدی 

پرداخت عیدی این عزیزان اقدام می کند.فارس

سرقت اینترنتی ازحساب 
پدربزرگ!

مبلغ 4۷۰  به سرقت  اقدام  اینترنتی  به صورت  فردی که 
بود،  کرده  خود  پدربزرگ  بانکی  حساب  از  ریال  میلیون 

توسط ماموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
علی  سرهنگ   ،)www.cyberpolice.ir( فتا  پلیس 
گفت:  نجف آباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جعفری نژاد، 
پس از وصول شکایت یکی از شهروندان، مبنی بر اینکه از 
حساب بانکی او مبلغ 4۷۰ میلیون ریال به صورت اینترنتی 
سرقت شده، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

فتای این شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با جمع آوری مستندات و ادله کافی 

متهم را که نوه شاکی بود، شناسایی و دستگیر کردند.
بازجویی  در  متهم  اینکه  به  اشاره  با  سرهنگ جعفری نژاد 
کرد:  تصریح  کرد،  اعتراف  انتسابی  بزه  به  آمده  عمل  به 
طبق اظهارات متهم، وی به دلیل خصومت شخصی اقدام 

به سرقت از حساب پدربزرگ خود کرده است.
این مقام انتظامی بیان داشت: در این زمینه پرونده تشکیل 
و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل 

داده شد.
کرد:  خاطرنشان  نجف آباد  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سرقت های اینترنتی عمدتا به دلیل افشای اطالعات بانکی 
رخ می دهد و عامل اصلی آن هم خود صاحب حساب است؛ 
اگر ما از اطالعات بانکی از قبیل شماره حساب، رمز اول و 
دوم و دیگر اطالعات بانکی به درستی محافظت کنیم و آن 
را نزد دیگران بازگو نکنیم، هیچ سارقی نمی تواند از حساب 

ما سرقت کند.
 دبیر مسابقات مهارت فنی و حرفه ای استان

 اصفهان خبر داد

حضور نخبگان در مسابقات 
ملی مهارت کشور

حرفه ای  و  فنی  مهارت  ملی  مسابقات  شانزدهمین  دبیر 
استان اصفهان گفت: مرحله کشوری شانزدهمین مسابقات 
سوی  از  جاری  سال  بهمن ماه   ۱4 تا   ۱۱ مهارت،  ملی 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی اداره کل 
اشراقی  محمود  اصفهان،  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
رقابت  ایجاد  منظور  به  مهارت  ملی  مسابقات  کرد:  اظهار 
و  فنی  مهارت های  زمینه  در  کشور  جوانان  بین  سالم 
ساله  هر  مهارتی،  برتر  استعدادهای  شناسایی  و  حرفه ای 

در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود.
 وی افزود: مرحله شهرستانی این مسابقات، ۲4 اردیبهشت 
شد؛  برگزار  ماه  مرداد   ۹ و   ۸ آن  استانی  مرحله  و  ماه 
سال  ماه  بهمن   ۱4 تا   ۱۱ از  کشوری  مرحله  همچنین 
جاری برگزار می شود؛ در این دوره از مسابقات با ثبت نام 
آقایان و ۲۶ درصد  نفر شامل ۷4 درصد  ۶ هزار و 3۱۸ 
خانم ها آزمون های کتبی و به طور همزمان در 45 حوزه 

برگزار شد.
 دبیر شانزدهمین مسابقات مهارت استان گفت: یک هزار 
تعداد  این  که  یافتند  راه  استانی  مرحله  به  نفر   ۱5۰ و 
نفره(،   ۲ رباتیک)تیمی  آجرچینی،  شامل  رشته   3۰ در 
مد(،  فناوری  خیاطی)  کابینت سازی)چوبی(،جواهرسازی، 
قنادی)شیرینی پزی(، آشپزی، طراحی فضای سبز)تیمی 
۲ نفره(، تبرید و تهویه، فناوری طراحی گرافیک، ساخت 
و تولید)تیمی 3 نفره(، مکاترونیک)تیمی ۲ نفره(، طراحی 
کاشی کاری  CNC، جوشکاری،  تراش  مکانیک،  مهندسی 
طراحی  الکترونیک،  گرمایشی،  و  لوله کشی  کف،  و  دیوار 
وب، تاسیسات الکتریکی، کنترل صنعتی، آکواترونیک، فرز 

CNC و به مرحله کشوری اعزام شدند.
مسابقات  شانزدهمین  کشوری  مرحله  کرد:  تصریح  وی   
ملی مهارت به صورت پروژه های عملی، حداکثر ۲۲ ساعت 
خواهد بود که در نهایت شرکت کنندگان موفق به دریافت 
مدال های طال، نقره، برنز و دیپلم افتخار شده و در پایان 
مسابقات  آماده سازی  اردوهای  در  مرحله  این  مدال آوران 

جهانی ابوظبی ۲۰۱۷ حضور می یابند.
 اشراقی با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در 
مهارتی  آموزش های  معرفی  داشت:  اذعان  جوانان  میان 
و  مردم  عموم  به  اقتصاد  توسعه  در  آن  نقش  اهمیت  و 
بستر  ایجاد  اقتصادی،  بنگاه های  مسئوالن،  نظر  جلب 
تا سطح  ارتقای مهارت های حرفه ای کشور  برای  مناسب 
آموزش های  در  کمبودها  شناسایی  جهانی،  مهارت های 
جمله  از  آن ها  رفع  برای  برنامه ریزی  و  حرفه ای  و  فنی 

اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.
 دبیر شانزدهمین مسابقات ملی مهارت خاطر نشان کرد: 
در مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت تعداد ۲۸ نفر در 
۲3 حرفه شامل فناوری مد، اتصاالت، رباتیک، تأسیسات 
فناوری  اتومبیل،  فناوری  کابینت سازی،  الکتریکی، 
طراحی گرافیک، ساخت و تولید تیمی، طراحی مهندسی 
گرمایشی،  لوله کشی  کف،  و  دیوار  کاشی کار  مکانیک، 
آجرچینی، کنترل صنعتی، آشپزی، قنادی، تبرید و تهویه، 
اطالعات،  فناوری  مکاترونیک،   ،CNC فرز  آکواترونیک، 
از  که  شبکه  تحت  سیستم های  مدیریت  جواهرسازی، 
سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود 

شرکت می کنند.
و  فنی  آموزش  کل  اداره   ۱3۹3 سال  در  است  گفتنی   
حرفه ای استان اصفهان با کسب سه مدال طال در رشته های 
آشپزی، تبرید و تهویه و رباتیک)تیمی دو نفره(، پنج مدال 
نقره در رشته های تراش CNC، خیاطی، طراحی مهندسی 
مکانیک، کاشی کاری دیوار و کف، فرز CNC و دو مدال 
ده  و  صنعتی  کنترل  و  خودرو  نقاشی  رشته های  در  برنز 
دیپلم افتخار در رشته های طراحی فضای سبز، جوشکاری، 
مکاترونیک  فناوری طراحی گرافیک،  قنادی،  الکترونیک، 
)تیمی دونفره( کابینت سازی، مدیریت سیستم های تحت 
سه  تولید)تیمی  و  ساخت  الکتریکی،  تاسیسات  شبکه، 
کشوری  اول  رتبه  مدال،  امتیاز   4۱ نمره  کسب  با  نفره( 

را کسب کرد.

شغل ۲.3 میلیون نفر هر لحظه در خطر نابودی قرار 
دارد و ممکن است اندک نوسانی باعث بیکاری آن ها 
شود. تشدید رکود در یکسال گذشته، باعث افزایش 
۲۸۰ هزار نفری تعداد افراد دارای اشتغال ناقص شده 

است.
به گزارش کیمیای وطن،  بررسی جدیدترین تحوالت و 
آمارهای بازار کار ایران نشان می دهد با وجود نیازهای 
و  شغلی جدید  فرصت های  ایجاد  به  بازار  این  فوری 
صف طوالنی تقاضا برای کار از سوی جوانان، اقدامات 
بسیار ُکند و با پیشرفت نامناسبی صورت می گیرد و 
دست کم در بیش از دو سال گذشته که دولت تدبیر و 
امید فعالیت خود را آغاز کرده، در این خصوص توفیق 

چندانی حاصل نشده است.
مقامات دولتی بارها خود اعالم کرده اند 4 میلیون و 
۶۰۰ هزار جوان در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند 
پیوست؛  خواهند  کار  متقاضیان  به صف  زودی  به  و 
همچنین با وجود بیکاری مطلق ۲.۶ میلیون نفر، اگر 
شرایط بازار کار کشور از حالت رکود و نامتعادل بودن 
عرضه و تقاضای نیروی کار خارج نشود، باید منتظر 

سونامی بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی باشیم. 
دولت تغییر شرایط و ایجاد فرصت های شغلی جدید 
در بازار کار را منوط به رشد مثبت اقتصادی ادامه دار 
مناسبی  سرمایه گذاری  تا  است  معتقد  و  دانسته 
رشد  نرخ  و  نگیرد  صورت  اقتصادی  فعالیت های  در 
اقتصادی مثبت نشود، نمی توان کاری از پیش بُرد و 

انتظار کاهش نرخ بیکاری و خروج بازار کار از بحران 
بیکاری بی فایده است. 

حاال با وجود خطر بیکاری بالقوه بیش از ۷ میلیون نفر 
تا سال های آینده، نوع دیگری از بیکاری پنهان نیز در 
بازار کار ایران وجود دارد. بیکاری پنهان به این معنا 
که برخی هستند که با وجود داشتن یک شغل، خیلی 
شاغل محسوب نمی شوند و از آن سو بیکار هم نیستند.

«« بیکاری پنهان هم میلیونی شد
طبق استانداردهای آماری این گروه از بازار کار کشور 
که اتفاقا جمعیت آن ها میلیونی است، هم کار دارند و 
هم ندارند؛ یعنی در مرز بیکاری قرار دارند و شغلشان 
خیلی هم شغل نیست؛ اموراتشان با کاری که انجام 
از مدت معمول ساعات  می دهند، نمی گذرد و کمتر 

روزانه یا هفتگی کار دارند.
ایران،  اقتصاد  بر  رکود حاکم  متاسفانه وجود شرایط 
ناقص کشور در یکسال  تعداد شاغالن  تا  باعث شده 
باید  را  شاغالن  از  دسته  این  شود.  بیشتر  گذشته 
با یک نوسان و تغییر در  گروه هایی دانست که تنها 
بازار کار، به جمع بیکاران خواهند پیوست. عالوه بر 
این، آن ها حتی در دوران کاری خود هم نمی توانند از 
عهده مخارج خود برآیند؛ از این رو در دسته بندی بین 

اشتغال و بیکاری قرار می گیرند.
 تعداد کل شاغالن کشور در پاییز امسال به ۲۲ میلیون 
و 4۶ هزار و ۷33 نفر رسید که عالوه بر آن، ۲ میلیون 
و ۶4۶ هزار و ۶۸3 نفر نیز دچار بیکاری مطلق هستند. 

در فاصله پاییز سال ۹3 تا پاییز امسال، بر تعداد افراد 
بیکار و هم شاغل(،  ناقص کشور )هم  دارای اشتغال 
۲۸۰ هزار و ۸۱۲ نفر افزوده شده است.با وجود اینکه 
 ۲3 از  ایران  کار  بازار  در  فعال  جمعیت  کل  تعداد 
میلیون و ۹3۲ هزار و ۱۸۶ نفر در پاییز سال گذشته، 
به ۲4 میلیون و ۶۹3 هزار و 4۱۶ نفر افزایش یافته، 
باید گفت بخشی به جمعیت شاغالن و گروه بیشتری 
نیز به جمعیت بیکاران افزوده شده، جمعی نیز دارای 

اشتغال ناقص شده اند.
«« ۲.۳ میلیون نفر هم شاغلند و هم بیکار!

یا  کار  بازار  واردهای  تازه  از  برخی  دیگر،  بیان  به 
شاغالنی که از قبل در این بازار حضور داشتند، حاال 
دارای اشتغال ناقص و بیکاری لب مرزی هستند که 
دست  از  را  خود  شغل  تکانی،  اندک  با  است  ممکن 
بدهند و به خیل بیکاران بپیوندند. در مجموع، تعداد 
کل شاغالن سال  ۹3، به میزان ۲۱ میلیون و 4۱۱ 
هزار و 5۱۹ نفر بوده که ۲ میلیون و 34 هزار و ۹4 نفر 
از آن دارای اشتغال ناقص و کمتر از استاندارد بوده اند.

بنابراین افزایش ۲۸۰ هزارنفری افرادی که در روزهای 
هفته یا روز با وجود تمایل، نمی توانند به اندازه ساعات 
استاندارد کاری برای انجام داشته باشند، در یکسال 
گذشته افزایش یافته است که نشانه خوبی از شرایط 
بازار کار با خود به همراه ندارد. در بیان دیگری می توان 
ناقص  اشتغال  دارای  افراد  تعداد  که  گفت  این گونه 
کشور که ۹.5 درصد کل شاغالن در سال گذشته را 

تشکیل می دادند، در پاییز سال جاری ۱۰.5 درصد از 
=کل را تشکیل داده اند.

و  سرمایه گذاری  ثبات  ایجاد  اقتصادی،  مستمر  رشد 
تاثیرگذار در اشتغال زایی و سیاست های  فعالیت های 
بیکاری،  با  مقابله  و  اشتغال  ایجاد  از  دولت  حمایتی 
راهکارهایی است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال 
مقطعی،  مشاغل  پایدار،  اشتغال  از  غیر  شود.  پایدار 
نوید  نمی تواند  ناقص،  اشتغال  و  غیرمولد  غیردایم، 
بهبود شرایط بازار کار کشور را با خود به همراه داشته 

باشد. منبع: مهر

آژیر خطر بیکاری 2/3 میلیون نفر

«« حوادث « گشتی در اخبار
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پیش فروش بلیت  قطارهای برنامه نوروزی 
آغاز  رسمی  به طور  امروز  عصر  از  راه آهن 

خواهد شد.
اعالم  براساس  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
نوروزی  قطارهای  بلیت  راه آهن،  شرکت 
غرب،  شمال  آذربایجان،  محورهای  برای 
این  کمربندی  قطارهای  بلیت  و  شمال 
صورت  به   ۱۹ ساعت  امروز  از  محورها 

اینترنتی پیش فروش خواهند شد.
دو  برای  روند  همین  راه آهن،  اعالم  طبق 
روز آینده نیز ادامه پیدا می کند و در سری 
قطارها  بلیت  اینترنتی  پیش فروش  دوم، 
بندرعباس،  شامل  جنوب،  محورهای  در 

و  زاهدان  شیراز،  اصفهان،  یزد،  کرمان، 
این  کمربندی  قطارهای  بلیت  همچنین 

محورها عرضه خواهند شد.
بلیت  نیز  سوم  سری  پیش فروش  برای 
قطارهای محورهای خراسان شامل تهران 
- مشهد، تهران - شاهرود، تهران - سمنان 
و مسیرهای مرتبط با شهر مشهد به فروش 

خواهند رفت.
براساس اعالم شرکت راه آهن، پیش فروش 
روزهای  براساس  بلیت ها  این  اینترنتی 
آغاز  روز  هر   ۱۹ ساعت  از  شده  اعالم 
نیز،  حضوری  خرید  برای  و  شد  خواهد 
به  بعد  روز  صبح  از  می توانند  مسافران 

آژانس های مسافرتی و دفاتر فروش بلیت 
مراجعه کنند.

برای  راه آهن،  شرکت  معاون  اعالم  طبق 
نوروز سال ۱3۹5 حدود ۹۲ هزار صندلی 
قطار به صورت روزانه فعال خواهند بود که 
پیش بینی می شود در طول روزهای طرح 
ویژه نوروزی که از ۲5 اسفندماه آغاز شده 
می کند،  پیدا  ادامه  فروردین ماه   ۱5 تا  و 
مسافر  هزار   ۸4۰ و  میلیون  یک  از  بیش 

جابه جا شوند.
ایجاد  طبق اعالم راه آهن ظرفیت صندلی 
شده در نوروز سال ۱3۹5 نسبت به سال 

قبل، 5 درصد کاهش یافته است.

 پیش فروش بلیت قطار نوروز آغازشد

معاون گردشگری استان اصفهان از حضور 
گسترده فعاالن گردشگری استان اصفهان 

در نمایشگاه بین المللی برلین خبر داد. 
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی 
اعالم  با  محمدیان  یار  محسن  اصفهان، 
این خبر افزود: یکی از سیاست های اداره 
سازی  زمینه  استان  فرهنگی  میراث  کل 
استان  گردشگری  فعاالن  تشویق  جهت 
در راستای شرکت در نمایشگاههای بین 

المللی گردشگری است.
یکسو  از  طرح  این  از  هدف  افزود:  وی   
گردشگری  های  جاذبه  بهینه  معرفی 
بیشتر  به جهانیان و ورود هرچه  اصفهان 
سوی  از  و  ایران  به  خارجی  گردشگران 
دیگر ایجاد زمینه های الزم برای فعالیت 
مسافرتی  خدمات  دفاتر  بازاریابی  های 
با فعاالن گردشگری  ارتباط  استان جهت 
راستای جذب  در  جهان  کشورهای  سایر 

گردشگر است.

با  راستا  این  در  افزود:  یارمحمدیان   
فعاالن  آمده،  عمل  به  های  ریزی  برنامه 
بین  نمایشگاه  دو  در  استان  گردشگری 
)اصفهان و قشم(  المللی در داخل کشور 
و همچنین 5 نمایشگاه بین المللی خارجی 
در روسیه، هلند، ارمنستان، اسپانیا، اتریش 

شرکت کرده اند.
 وی همچنین اظهار داشت: تا پایان سال 
جاری فعاالن گردشگری در نمایشگاه بین 
برلین در کشور آلمان نیز شرکت  المللی 

خواهند کرد.
 یارمحمدیان تصریح کرد: بر اساس گزارش 
این  تبلیغات گردشگری  و  بازاریابی  واحد 
ده  در  که  است  بار  اولین  برای  کل  اداره 
به  استان  گردشگری  فعاالن  اخیر  سال 
بین  نمایشگاههای  در  گسترده  صورت 
المللی گردشگری مشارکت فعال دارند، لذا 
امیدواریم این نکته آغازگر دوران جدیدی 
نصف  دیار  گردشگری  صنعت  توسعه  در 

جهان باشد.

مولتی  پیشرفته  گندزدایی  سامانه  طرح 
اکسیدان بکو در واحد اسمز معکوس شرکت 

پاالیش نفت اصفهان اجرا شد. 
شرکت  شرکت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
با  این طرح  کرد:  اعالم  اصفهان  نفت  پاالیش 
شده  اجرا  میلیون   ۸55 و  میلیارد  دو  هزینه 

است.
مدرن  دانش  از  گیری  بهره  با  سامانه  این   
الکتروشیمی در فرایند کنترل شده الکترولیز 
به  منحصر  ای  ماده  طعام،  نمک  محلول 
چندین  حاوی  که  کند  می  تولید  فرد 
آب  ازن،  جمله  از  موثر  گندزدای  ماده 
هیپوکلرو،  اسید  کلر،  اکسید  دی  اکسیژنه، 
محلول کلر  و  اکسیژن  سدیم،   هیپوکلریت 

 است.
 تولید محلول مولتی اکسیدان در این سامانه 
بصورت تمام اتوماتیک انجام شده و تنها نیاز 
اپراتوری آن تخلیه روزانه نمک طعام به مخزن 

دستگاه است.
اثر  کاهش  به  توان  می  طرح  این  مزایای  از   

آب  کیفی  پارامترهای  بر  گندزدایی  نامطلوب 
بو، کاهش گرفتگی، خوردگی و  نظیر طعم و 
خرابی های ناشی از مواد گندزدا، حذف زائدات 
و لجن ناشی از گندزدایی، قابلیت اطمینان باال، 
بهره برداری و نگهداری آسان، حذف حمل و 
از چند  استفاده همزمان  مواد خطرناک،  نقل 
هوشمند  سیستم  و  موثر  گندزدایی  عامل 
اشاره خطاها  و  هشدارها  وضعیت،   ارسال 

 کرد.
هزینه  در  اقتصادی  و  فنی  توجیه  ارجحیت   
سایر  به  نسبت  گذاری  و سرمایه  های جاری 
و  خطرها  حذف  یی،  زدا  گند  های  روش 
اثرهای زیست محیطی ناشی از نشت و انفجار 
کپسول های گاز کلر و پسماندهای پرکلرین، 
از  ناشی  کلر  گاز  اثرهای  و  خطرها  حذف 
محلول  ساخت  هنگام  در  یا  کپسول  نشت 
پرکلرین بر سالمتی کاربر و گستردگی دامنه 
سایر  و  شهری  تا  روستایی  جوامع  از  کاربرد 
این طرح مزایای  دیگر  از   کاربردهای صنعتی 

 است.

 تحویل ۸۱ پروژه مسکن مهر با حمایت خیران اصفهان در بهمن ماه ۳ روز هوای سالم داشت 
به خانواده های نیازمند

پرداخت 57 میلیارد تومان مستمری به مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان 

مدیر آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان گفت: از آغاز 
بهمن ماه تاکنون، اصفهان سه روز هوای سالم داشته است.

اخیر،  روز  اصفهان طی دو  اظهار داشت: هوای  بابک صادقیان 
سالم گزارش شده؛ به طوری که میانگین شاخص آلودگی هوا 

امروز به مرز ۷۲ رسیده است.
در  امروز  هوای  آلودگی  شاخص  میانگین  داشت:  بیان  وی 

اصفهان نسبت به روز گذشته، 4 درجه کاهش یافته است.
تصریح  اصفهان  استان  زیست  محیط  آزمایشگاه های  مدیر 
سجزی،  مبارکه،  شاهین شهر،  خمینی شهر،  هوای  امروز  کرد: 
سالم ترین  اینکه  اعالم  با  است.وی  سالم  نجف آباد  و  کاشان 
هوا در بین شهرستان های استان مربوط به مبارکه با میانگین 
مبارکه،  از  پس  کرد:  اعالم  است،   ۶۰ هوای  آلودگی  شاخص 
بیان  با  نجف آباد، خمینی شهر ،شاهین شهر قرار دارند.صادقیان 
اینکه کاشان امروز نسبت به دیگر شهرستان ها در آخرین رتبه 
هوا  آلودگی  شاخص  میانگین  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  سالمتی 

امروز در کاشان، در مرز ۹۰ قرار دارد.
وی گفت: هوای سجزی نسبت به دیگر شهرستان های استان از 
نظر شاخص آلودگی  هوا، در رتبه پنجم قرار دارد و در مرز ۷۷ 

جای گرفته است. مهر

فجر  دهه  ستاد  مردمی  تشکل های  و  همیاری  کمیته  مسئول 
 4 با  مهر  مسکن  پروژه   ۸۱ خیران،  حمایت  با  گفت:  اصفهان 
خانواده های  به  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  اعتبار  میلیاردتومان 
نیازمند تحویل می شود.به گزارش کیمیای وطن، مهدی مجلس آرا 
در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این کمیته، متشکل 
از تعدادی از خیریه های بزرگ استان و سازمان های دولتی تامین 
احمر،  هالل  بهزیستی،  امداد،  کمیته  بازنشستگی،  اجتماعی، 
کمیته  است.مسئول  مسکن  بنیاد  و  بیمه  کارآفرینان  صندوق 
همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر اصفهان، در تشریح 
برنامه های این کمیته اظهار داشت: حضور در منزل خانواده های 
اجتماعی،  تامین  و  بازنشستگی  سازمان  بازنشسته  شهدای 
و  نگهداری  مراکز  و  خوابگاه ها  تمام  در  انقالب  برگزاری جشن 
کمیته  حمایت  تحت  خانواده های  رایگان  ویزیت  مهدکودک ها، 
امداد و بهزیستی در روزهای ۱۲ و ۲۱ بهمن ماه، توزیع بسته های 
حمایتی، تحویل ۸۱ پروژه مسکن مهر با 4 میلیارد تومان اعتبار 
با کمک خیران، افتتاح شعب تامین اجتماعی در پیربکران، برپایی 
ایستگاه ها ی صلواتی و هماهنگی برای بیشترین حضور خانواده ها 

در راهپیمایی، از جمله دیگر برنامه های این کمیته است.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان اصفهان از پرداخت بالغ 
بر 5۷ میلیارد و ۲۱میلیون تومان  مستمری به مددجویان تحت 

پوشش این کمیته در ۱۰ ماه گذشته خبر داد.
امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
خمینی)ره( استان اصفهان؛کریم زارع  با اشاره به پرداخت مستمری 
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان اظهار کرد: در 
۱۰ ماه گذشته بالغ بر 5۷ میلیارد و ۲۱ میلیون تومان مستمری 
به حساب مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان واریز 
شده است. وی افزود: البته به خانواده های تحت حمایت در دیگر 
و  فرهنگی  جهیزیه ،  مسکن ،  درمان ،  مانند  حمایتی  سرفصل های 
آموزش ، اکرام ایتام و محسنین و چندین سرفصل دیگر خدمات 
امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  می شود.معاون  ارائه  جداگانه ای 
استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ۹5 هزار و 435 خانوار 
در قالب ۱۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد استان 
این کمیته استفاده می کنند. از خدمات حمایتی  اصفهان بوده و 
وی اضافه کرد: میزان مستمری ماهیانه افراد تحت پوشش به غیر از 
سایر خدمات کمیته امداد از حداقل 55 و تا سقف ۱۰۰ هزار تومان 

است که به نسبت تعداد افراد خانواده محاسبه و واریز می شود.

معاون گردشگری استان اصفهان خبر داد:

 شرکت فعاالن گردشگری اصفهان در نمایشگاه 

بین المللی برلین

اجرایی شدن سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان 

بکو در پاالیشگاه اصفهان



راهيابي 8 اثر از یزد به جشنواره 
تئاتر  معلولين

نمایشی  اثر   8 راهیابی  از  یزد  استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
به  که  کویر  معلولین  منطقه ای  تئاتر  جشنواره  به  استان  معلولین 

میزبانی خراسان رضوی برگزار می شود، خبر داد. 
محمدحسین غنیمت با بیان اینکه در مرحله اول، ۲۴ اثر از استان یزد 
به مرحله بازخوانی تئاتر معلولین راه یافتند، اظهار کرد: در بین آثار 
ارسال شده به مرحله بازبینی، تعداد ۱۱ اثر انتخاب شدند. وي افزود: 
این آثار شامل 5 کار کودک، 3 کار صحنه ای و 3 کار خیابانی بود که 
بازبینی شد و در نتیجه 8 اثر از استان یزد به جشنواره تئاتر منطقه ای 

معلولین کویر راه یافتند.
تئاتر  جشنواره  نهایی  مرحله  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این   
پنج  با حضور  جاری  بهمن ماه سال  تا ۲8  معلولین، ۲5  منطقه ای 
شد،  خواهد  برگزار  مشهد  در  رضوی  خراسان  میزبانی  به  استان 
جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  کرد:  تصریح 
خواهند  حضور  جشنواره  این  در  یزد  و  رضوی  خراسان  کرمان، 
راه  کشوری  جشنواره  به  منطقه ای  بخش  برتر  آثار  و   داشت 

می یابد. 

 برگزاری ۶۵ برنامه فرهنگی
 در چهارمحال و بختياری

چهارمحال  استان  اسالمی  تبلیغات  پژوهشی  فرهنگی،  معاون 
دهه  مناسبت  به  فرهنگی  برنامه   ۶5 برگزاری  از  بختیاری،  و 
خبر اسالمی  تبلیغات  توسط  بختیاری  و  چهارمحال  در   فجر 

 داد. 
برنامه   ۶5 برگزاری  به  اشاره  با  بت شکن  حسن  حجت االسالم 
توسط  وبختیاری  چهارمحال  در  فجر  دهه  مناسبت  به  فرهنگی 
مختلف  حوزه های  در  برنامه  این  داشت:  اظهار  اسالمی،  تبلیغات 
برگزاری  وی  می شود.  برگزار  استان  سطح  در  فرهنگی  و  قرآنی 
ایستگاه  برگزاری  انقالب،  جشن های  برگزاری  دینی،  گفتمان های 
مهم ترین  از  را  و...  مذهبی  و  قرآنی  نمایشگاه های  برگزاری  قرآنی، 
 برنامه های فرهنگی دهه فجر که توسط این سازمان برگزار می شود،

 برشمرد. 
و  چهارمحال  استان  اسالمی  تبلیغات  پژوهشی  فرهنگی،  معاون 
بختیاری با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم دهه فجر امسال 
اذان  جشنواره  اختتامیه  کرد:  بیان  است،  اذان  جشنواره  برگزاری 
استانی با حضور محمدحسین سعیدیان، قاری بین المللی و جمعی 
برگزار  شهرکرد  الله  مجتمع  در  بهمن ماه   ۱۴ استانی  مسئوالن  از 
می شود. وی ادامه داد: در این جشنواره از 3۰۰ مؤذن استانی تجلیل 
می شود. حجت االسالم حسن بت شکن عنوان کرد: این برنامه ها به 
همت کانون های فرهنگی تبلیغی، هیئت های مذهبی، روحانی های 
مستقر، کارشناسان تبلیغات اسالمی استان و شهرستان ها و... برگزار 

می شود.

گشتی در اخبار

حرف و نقل
- مرادخانی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی درباره  جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: 
به نظر می رسد جشنواره تئاتر فجر امسال به سمت 

تولید پیش می رود.
بازسازی عتبات  ریاحی پور، مسئول ستاد  اردشیر   -
عالیات استان چهارمحال و بختیاری گفت: کمک های 
مردم استان برای بازسازی عتبات عالیات، 40 درصد 

افزایش یافت.
گفته  روزنامه نگار:  و  نویسنده  محمودی   حسن   -
و  است  کرده  ریزش  تلویزیون  مخاطب  که  می شود 
دلیل آن را وجود ماهواره بیان می کنند؛ اما چه اتفاقی 
می افتد که برنامه ای مانند »خندوانه« این همه طرفدار 
پیدا می کند؟ دلیل آن خالقیت رامید جوان است یا 
سریال نمایش خانگی »شهرزاد« که مردم دوشنبه به 
دوشنبه منتظر آمدن آن هستند؛ چرا که این سریال 
با سریال  به یک دوره جالب است و می توان  مربوط 
فکر  نتیجه  و  کرد  همزادپنداری  شخصیت هایش  و 

خالقانه حسن فتحی و نغمه ثمینی است.
و  من  زندگی  در  غلط  »باورهای  باعنوان  نشستی   -
همسرم« در ادامه سلسله نشست های پاتوق خانواده 
اصفهان برگزار می شود. این نشست در تاریخ 6 بهمن 
امام  میدان  در  واقع  ادب  تاالر  در   15 ساعت  از  ماه 
بهشت  هشت  خیابان  گلدسته،  باغ  خیابان  حسین، 

برگزار می شود.
- بیست و یکمین شب شاعر سازمان هنری-رسانه ای 
اوج، به نکوداشت شاعر انقالب اسالمی »جواد محقق« 
اختصاص یافت. این مراسم با حضور جمعی از استادان 
و عالقه مندان ادبیات، روز سه شنبه، 6 بهمن، ساعت 
15 در نخلستان سازمان هنری-رسانه ای اوج برگزار 

می شود.
-  محمدرضا فرجی، مدیر امور سینماهای جشنواره 
فیلم فجر گفت: 8 هزار صندلی در 26 سالن سینمایی 
با کیفیت برای بخش مردمی جشنواره سی و چهارم 

در نظر گرفته شده است.
اصالح  به  نشستی  در  ملی  رسانه  رییس  - سرافراز، 
ساختاری سازمان صداوسیما اشاره و بیان کرد که این 
اصالحات در دو مرحله، یکی اصالح ساختار سازمان از 
نگاه کالن و دیگری اصالح الگوی نیروی انسانی دنبال 

می شود.
- علی لدنی تهیه کننده »معمای شاه« تاکید کرد: از 
حضور ساالر عقیلی خواننده تیتراژ سریال در شبکه  
معاند نظام خبر نداشته است و تاکنون هم دستوری 
برای حذف صدای وی از سریال به دست او نرسیده 

است.
- معصومه حکیمیان، مسئول فرهنگی بسیج جامعه 
زندگی  با  کودکان  آشنایی  منظور  به  گفت:   زنان 
به  رمان  و  داستان  قالب  در  کتاب هایی  زن،  شهدای 

چاپ می رسند.

نشست نقد و بررسی سریال کیمیا در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان با حضور مسعود بهبهانی نیا نویسنده سریال کیمیا برگزار 
شد. نویسنده سریال کیمیا در نشست نقد و بررسی این مجموعه 
تلویزیونی گفت: کیمیا با طراحی شخصیت های مختلف، ارتباط 

بین نسل ها را به تصویر کشیده است. 
مسعود بهبهانی نیا  با حضور در دومین نشست کافه نقد زمستانه 
با بیان این مطلب، افزود: یک سریال همانند یک دنیاست که 
در تصویر این دنیا، چیدمان افراد در قالب پرداختن به قوانین و 
مناسبت های همین دنیا طراحی می شود؛ لذا هر چه این تصویر 

به دنیای واقعیت و بیرونی ما نزدیک تر باشد، باورپذیرتر است.
««گفت وگوی بین نسل ها فراموش شده

وی با اشاره به تصویر کشیدن نسل های مختلف در این سریال 
گفتمان  و  مفاهمه  عنوان  با  چیزی  امروزی  جامعه  در  افزود: 
نسل ها  بین  گفت وگوی  و  کردن  صحبت  و  نداریم  اجتماعی 
نسل ها  بین  شکاف  دلیل  همین  به  شده؛  سپرده  فراموشی  به 
همین  بر  لذا  می شود؛  به گسستگی  تبدیل  و  بیشتر  روزبه روز 
اساس، این سریال سعی کرده با طراحی شخصیت های مختلف 
ارتباط بین نسل ها را نیز به تصویر کشد. نویسنده سریال کیمیا 
تصویر  داستان،  محوری  نقش  عنوان  به  کیمیا  کرد:  تصریح 
این  نمایش می گذارد؛ چرا که موضوع  به  را  آرمان گرا  دختری 
سریال درباره نسلی است که براساس آرمان هایش زندگی خود 
را طراحی می کند و این مسئله ممکن است برای افراد زیادی در 

سریال کیمیا ماکتی از وقایع دوران انقالب استجامعه امروزی غریب به نظر برسد.  

سریالی،  یا  فیلم  در  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  بهبهانی نیا 
اگر  و  بپردازیم  اتفاق  یک  وقایع  تمام  بازنمایی  به  نمی توانیم 
قالب  در  اثر  این  باید  کنیم،  بازنمایی  را  وقایع  تمام  بخواهیم 
مستند ارایه شود، لذا سریال کیمیا نیز با در نظر گرفتن مردم 
یک کوچه و محله و یک خانواده، به بیان بازتاب انقالب پرداخته 
است. وی بیان کرد: سریال کیمیا ماکتی از وقایع دوران انقالب را 
در محله ای روایت می کند؛ لذا به این معنا نیست که تمام اتفاقات 

انقالب در این خانواده و محله رخ داده است.
««سینمای ُمدرن

ُمدرن  سینمای  گفت:  ُمدرن  سینمای  دیدگاه  به  اشاره  با  وی 
خوبی هاي آدم بد و بدی های آدم خوب را می بیند؛ به این دیدگاه 
متفاوت  شخصیت پردازی  و  طراحی  با  نیز،  کیمیا  سریال  در 
نقش ها توجه شده و لذا شخصیت های کامال خوب یا کامال بد در 

این سریال دیده نمی شود.
نویسنده سریال کیمیا اظهار کرد: سکانس هایی از این سریال به 
منظور یادبود شهید جهان آرا، به حضور این شهید در خرمشهر 
جهان آرا  شهید  خانواده  مخالفت  دلیل  به  که  یافت  اختصاص 
مبنی بر انتخاب بازیگر این نقش، بسیاری از سکانس های تولیدی 
حذف شد و به نمایش درنیامد. بهبهانی نیا خاطرنشان کرد: با 
و  کم کاری  با  متن  از  بخش هایی  در  کار،  زیاد  به حجم  توجه 
غفلت روبه رو هستیم که منطق روایی داستان را تحت الشعاع قرار 
داده است؛  لذا در بخش هایی از سریال ضعف هایی متنی به نظر 

می آید که مخاطبان را درگیر ساخته است.  

مسعود بهبهانی نیا نویسنده سریال کیمیا: 

سریال کیمیا ماکتی از وقایع دوران انقالب است

سخن روز
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جاده سالمت روز سه شنبه در پارک جنگلی 
افتتاح  ۱۲شهرداری  منطقه  نگین  شهرک 

می شود.
فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 

اصفهان،  شهرداری  تفریحی 
جاده سالمت در قالب طرح 
شهرداری  هفتگی  های 
 ۱۰ شنبه  سه  روز  اصفهان 
صبح با حضور دکتر جمالی 
اصفهان،  شهرداری  نژاد 
و  برکت شهردار منطقه ۱۲ 
نمایندگانی از ستاد فرهنگ 
جنگلی  پارک  در  سالمت 
شهرک نگین افتتاح می شود.

برپایی غرفه های پایش سالمت، فضاسازی 
محیطی با پنج گام سالمتی، ارائه تابلوهای 

جمله  از   ... و  سالمت  موضوع  با  حجمی 
فعالیت های ارائه شده در این جاده است.

ارائه  به منظور  قراردادن سازه هایی دائمی 
خدمات سالمت و برپایی ایستگاه دوچرخه 
و ... از جمله برنامه های آینده 
با  که  است  سالمت  جاده  این 
همکاری شهرداری منطقه ۱۲ 
و ستاد فرهنگ سالمت وابسته 
تفریحی  فرهنگی  سازمان  به 
می  اجرا  اصفهان  شهرداری 

شود.
جاده  اولین  است؛  گفتنی 
سالمت در منطقه ناژوان جمعه 
از سوی ستاد  تا ۱۲  از ساعت 8  هر هفته 
فرهنگ سالمت به شهروندان خدمت رسانی 

می کند.

اختتامیه دومین جشنواره فیلم »بهشت در قاب 
تصویر »   روز جمعه نهم بهمن ماه ساعت ۱8:3۰ 

در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره  دبیر  اصفهان،  شهرداری  تفریحی 
مطلب  این  بیان  با  تصویر  قاب  در  بهشت 
شناسایی،  جهت  مناسب  بستری  ایجاد  گفت: 
معرفی و حمایت از استعدادهای جوانان مراکز 
فرهنگی در عرصه  فیلم سازی مستند، داستانی، 
تصویری  نماهنگ  و  اینفوموشن  انیمیشن، 
در  موجود  های  ظرفیت  شناخت  و  صوتی  و 
اصفهان  از جمله اهداف این جشنواره بوده است.

در  کنندگان  شرکت  افزود:  حیدری  مصطفی 
بخش های جشنواره شامل سوگواره ها، میالد 
فرهنگ  و  مقدس  بیت)ع(،  دفاع  اهل  اعیاد  و 
غواص  شهدای  ویژه  بخش  با   پایداری)همراه 
اصفهان(،     دهه فجر و گفتمان انقالب اسالمی، 
عرفه،  اعتکاف،  روز  )مراسم  ها  برنامه  ویژه 
جلسات قرآن، اردوها، جلسات فرهنگی، اوقات 

فراغت و ...( به رقابت پرداختند.
وی ادامه داد: تعداد ۴73 اثر به این جشنواره 
ارسال شد که شامل بخش های مستند ۱۴۶ 
کلیپ،   ۱۱۶ تصویری  نماهنگ  و  کلیپ  اثر، 
تصویری  نماهنگ  و  کلیپ  اثر،   75 انیمیشن 
 ۶۲ داستانی  فیلم  صوتی،  نماهنگ  اثر،   ۶۲
اثر   ۱۲ گرافیک  موشن  و  اینفوموشن   اثر، 

است.
دبیر مجمع فیلمسازان انقالب اسالمی)سیمرغ( 
این  به  ارسالی  آثار  بیشترین  کرد:    اظهار 
جشنواره در قالب موضوعات سوگواره های اهل 
بیت)ع(، حوزه دفاع مقدس و اردوهای جهادی 

است.
هدف  با  جشنواره  این  گفت:  حیدری 
و  فرهنگی  مراکز  فیلمسازان  توانمندسازی 
از برگزاری جشنواره  هیئت های مذهبی پس 
کند  می  سازماندهی  را  کنندگان  شرکت  نیز 
بهره  آنها  فعالیت  از  مختلف  های  بخش  در  و 

برداری خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
در خصوص پرونده کالسه 1738/94خواهان شبنم بابائی  دادخواستی مبنی بر:الزام به 
طرفیت صاحبعلی فوالدی سرابی تقدیم نموده است .مورخه 94/12/15 ساعت 11 صبح 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پور  جنب ساختمان صبا  پالک 57 کد  نیلی  ارباب  روبه روی مدرسه  اول  سجاد- 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30909/م الف مدیر 

دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
9409986837100578شماره  پرونده:  9410106837102582شماره  ابالغیه:  شماره 
ملک  راضیه  شاکی  خواهان/   1394/11/4 تنظیم:  تاریخ   941277 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم علی ملک خیاط به خواسته اذن در ازدواج تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
میر(  )خ  قندرسکی  میر  اصفهان خ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر  مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 1-اتاق 105 ارجاع 
و به کالسه  9409986837100578ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/10 و 
ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30802/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان- ف جمشیدی 

آگهی ابالغ
9409980365300836شماره  پرونده:  9410100354106686شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941233تاریخ تنظیم: 1394/10/29 شاکی امین انصاری به طرفیت متهم 
دو  کیفری  های  دادگاه  تقدیم  امانت چک  در  برخیانت  دائر  اصغر  فرزند  فرقانی  رضا 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان 
شریعتی  بیمارستان  حدفاصل  شریعتی-  خیابان  اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   115(
115(ثبت  )941233ک   9409980365300836 کالسه   به  و  ارجاع  پلیس  چهارراه  و 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/12 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 30803/م الف متصدی امور دفتری شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
)115جزایی سابق( امین احمد پور

آگهی  ابالغ 
نظر به اینکه متهم حسین دورباشی فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
940553 ب 22 به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع حسب شکایت آقایان علی محمد 
احمدی- محسن عابدی و مسلم عبداله قاضی رزوه تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  امور کیفری  انقالب در  و  دادگاههای عمومی  آئین دادرسی 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی . دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 
الف  معمول خواهد شد. شماره: 30809/م  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه 

محمود سعادت بازپرس شعبه 22 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
9409980362501272شماره  پرونده:  9410100353105065شماره  ابالغیه:  شماره 
و  فرهنگ  اداره  محترم  1394/11/04ریاست  تنظیم:  شعبه:941156تاریخ  بایگانی 
متهم  طرفیت  به  شکایتی   کشاورزی  جهاد  :سازمان  شاکی  اصفهان  شهرستان  ارشاد 
:مصطفی قربانی به کیفر خواست تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان-  در  واقع  سابق(  جزایی  اصفهان)105  دوشهر  کیفری  105دادگاه 
شماره  3اتاق  طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت-  شهید  خ  باال  
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980362501272ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   349
1394/12/15 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30812/م الف 
 متصدی امور دفتری شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق(  مجید 

عابدینی
دادنامه

پرونده:  شماره   1394/10/26 تنظیم:  تاریخ   9409970354301126 دادنامه:  شماره 
9409980359400142 شماره بایگانی شعبه: 940128 شکایت:1. اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خیابان سپه 2. شرکت ایران اسپیرال با وکالت آقای سید 
مهدی نوری فرزند سید علی اکبر به نشانی اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر 
نور طبقه دوم واحد 206 متهم: آقای حمید رضا اعرابی فرزند عباسقلی به نشانی شهرستان 
اصفهان – خ پروین – خ 7 تیر – کوچه پردیس – بلوک 10- واحد شماره 54 اتهام ها:  
1. جعل 2. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 3. استفاده 
از اسناد/ اوراق رسمی مجعول / مزور 4. خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت  بصدور رای می نماید. 
متولد 1360،  عباسقلی  فرزند  اعرابی  آقای حمید رضا  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای 
باسواد، متاهل دائر بر خیانت در امانت نسبت به هفت فقره چک به شماره های 312670، 
312685، 330305، 859593، 898954  موضوع شکایت شرکت سهامی خا ص ایران 
به  از سند مجعول نسبت  استفاده  با وکالت آقای سید مهدی نوری و جعل و  اسپیران 
28 فقره فیش های مالیاتی به شماره های موجود در پرونده موضوع شکایت اداره کل 
امور مالیاتی استان اصفهان به شرح کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان – با عنایت به مندرجات پرونده ،پاسخ استعالم بعمل آمده از بانک صادرات و 
همچنین اداره کل امور مالیاتی و احراز جعلی بودن فیش های  مذکور و با توجه به سمت 
قبلی متهم در شرکت ایران اسپیرال بعنوان سرپرست حسابداری اینکه چک های موصوف 
به متهم سپرده شده تا وجه آنرا دریافت و بابت مالیات شرکت به حساب اداره کل امور 
مالیاتی واریز نماید مشارالیه با اخذ وجوه اقدام به تصاحب آن نموده است و نظر به 
اینکه متهم با وصف ابالغ ذقانونی در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده است و با التفات 
به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشار الیه بر دادگاه محرز 
و مسلم است لذا مستندا به مواد 674، 523و 536 قانون مجازات اسالمی کتاب کتاب 
پنجم تعزیرات و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و با لحاظ اینکه 
قانون اخیر به نفع متهم می باشد لذا حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس 
تعزیری بابت اتهام خیانت در امانت و تحمل دو سال حبس تعزیری بابت جعل، هم چنین 
دوسال حبس تعزیری دیگر بابت استفاده از سند مجعول صادر و اعالم می گردد. ضمنا 
از بین مجازاتهای تعیین شده صرفا مجازات اشد قابل اجراست هم چنین در راستای ماده 
215 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 فیش های جعلی معدوم گردد. رای صادرهع 
دادگاه و سپس  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  بیست روز پس  مهلت  غیابی و ظرف 
ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
 است./پ شماره: 30810/ م الف رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان زین

 العابدین

آگهی ابالغ به آقای اکبر قصری 
نظر به اینکه آقای اکبر قصری فرزند به اتهام سرقت حسب شکایت آقای علیرضا دانش 
فرزند روح اله از طرف این باز پرسی در پرونده کالسه 5702/050399/1ک34 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ االنتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع 
در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
شماره: 30842/ م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبد الکریم شاهرخ 

 94/10/29

آگهی ابالغ 
 9409980359400547 پرونده:  شماره   9410100353005133  : ابالغیه  شماره 
ور  پیشه  نوید  شاکی   1394/10/30 تنظیم:  تاریخ   941150 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  تهدید  و  هین  تو  بر  مبنی  احمد  فرزند  شیرانی  مرتضی  علیه  بر  شکایتی  اصفهانی 
ایراد ضرب وجرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
که  گردیده  ثبت  به کالسه 941150 ک 104  و  ارجاع  به شعبه 104 جزایی  رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده   8/30 94/12/25 ساعت  آن  رسیدگی  وقت 
نوبت در  مراتب یک  دادگاه  ماده 344 ق.آ.د. ک و دستور  به تجویز  متشاکی و  بودن 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  متشاکی پس  تا  آگهی می شود  کثیراالنتشار  از جراید  یکی 
در صورت  مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  در وقت  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
مقتضی  تصمیم  دادگاه  مقررات  وفق  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
کیفری2- دادگاه   104 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /30811 شماره:  نمود.  خواهد   اتخاذ 

 عرفان

آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کيفر خواست(
شماره   9409980365900733 پرونده:  شماره   9410100352704768 ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941205 تاریخ تنظیم: 1394/11/03 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان 
اصفهان به موجب کیفر خواست شماره در پرونده کالسه 9409980365900733 برای  
امید دیانی چریانی به اتهام عدم ثبت ازدواج یا طالق یا ر جوع از سوی مرد تقاضای 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
1394/12/18 ساعت10:30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
بدیهی است در صورت عدم حضور،  دادگاه حاضر گردد.  مقرر در  انتسابی در وقت 
متصدی  الف  م   /30817 آمد. شماره:  به عمل خواهد  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

اموردفتری شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101جزایی سابق(  عفت معماری

آگهی ابالغ
9209983635700787شماره  پرونده:  9410100369603279شماره  ابالغیه:  شماره 
به  دادخواستی  شاکی  خواهان/   1394/10/26 تنظیم:  تاریخ   940736 شعبه:  بایگانی 
دادگاه  تقدیم  عمدی  جرح  و  ضرب  در  مشارکت  خواسته  به  متهم  خوانده/  طرفیت 
دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  استان  شهرستان  عمومی  های 
تجدید نظراستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال چهارراه نظر مجتمع دادگاه 
وقت  که  گردیده  9209983635700788ثبت  به کالسه   و  ارجاع  اصفهان  استان  های 
المکان  مجهول  علت  به  است.  08:30تعیین شده  و ساعت   1395/01/16 آن  رسیدگی 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  متهم پس  تا خوانده/  کثیراالنتشار آگهی می شود  از جراید 
و  دادخواست  دوم  نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30806/م 
حسن اصفهان-  استان  نظر  تجدید  دادگاه   14 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر   الف 

 مظاهری

 آگهی ابالغ
9409980350601051شماره  پرونده:  9410100350612158شماره  ابالغیه:  شماره 
اسفید  افشاری  ایرج  خواهان   1394/11/03 تنظیم:  تاریخ   941178 شعبه:  بایگانی 
واجانی دادخواستی به طرفیت خواندگان موسسه ی درمان وحمایت از بیماران سرطانی 
غیر  به  منافع  انتقال  تجویز  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  شریفیان  زهرا  و 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه 
طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت   شهید  خ  باال   چهارباغ  خ 
که وقت  گردیده  به کالسه  9409980350601051ثبت  و  ارجاع  اتاق شماره 220   2
المکان  مجهول  علت  به  است.  11:00تعیین شده  و ساعت   1395/02/01 آن  رسیدگی 
بودن خواندهخانم زهرا شریفیان جزی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
 شماره: 30805/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان –
 

آگهی ابالغ
9409980352201265شماره  پرونده:  9410100352205611شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941390تاریخ تنظیم: 1394/10/30 خواهان محمد رضا رنانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده علی مشتاقی خوزانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  
طبقه 3اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه 9409980352201265ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/12/19 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
آیین دادرسی  قانون  ماده 73  به تجویز  متهم و درخواست خواهان/ شاکی و  خوانده/ 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  متهم پس  تا خوانده/  کثیراالنتشار آگهی می شود  از جراید 
و  دادخواست  دوم  نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30830/م 
– اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی   الف 

 کمال نوری

 آگهی ابالغ
9409980352201282شماره  پرونده:  9410100352205571شماره  ابالغیه:  شماره 
اعتبار  تعاونی  شرکت  خواهان   1394/10/30 تنظیم:  941407تاریخ  شعبه:  بایگانی 
صالحین با و کالت مع الواسطه خانم الهام برادران نقشینه دادخواستی به طرفیت خوانده 
سید حسین سید حسینی و زهرا صالحان به خواسته مطالبه وجه چک  و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  
طبقه 3اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه 9409980352201282ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/12/16 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
آیین دادرسی  قانون  ماده 73  به تجویز  متهم و درخواست خواهان/ شاکی و  خوانده/ 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  متهم پس  تا خوانده/  کثیراالنتشار آگهی می شود  از جراید 
و  دادخواست  دوم  نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30831/م 
– اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی   الف 

 کمال نوری

دبير مجمع فيلمسازان انقالب اسالمی)سيمرغ( خبر داد:

بيش از 400 اثر به جشنواره »بهشت در قاب تصویر« ارسال شد
 جاده سالمت در پارک جنگلی شهرک نگين

 افتتاح می شود



*شما ابتدای فصل هم چند پیشنهاد از تیم های قطری داشتی 
ولی در سایپا ماندید، چه مسئله ای باعث شد که در نیم فصل 

تصمیم به جدایی بگیرید؟
نکونام: بله من اول فصل یک پیشنهاد بازی و مربیگری از الشحانیه 
داشتم به این ترتیب که سال اول بازی می کردم و فصل دوم هم مربی 
نپذیرفتم.یک  بود،  یک  لیگ  الشحانیه  زمان  آن  چون  ولی  می شدم 
پیشنهاد دیگر هم از لیگ ستارگان داشتم که پیشنهاد مالی اش خوب 

نبود و من ترجیح دادم که در ایران فوتبالم را دنبال کنم.
*جدایی ناگهانی و بی خبر جواد نکونام از سایپا باعث شد که 
همه فکر کنید حتماً مشکلی با مسووالن سایپا یا آقای جاللی 

داشتید؟
نکونام: من هیچ مشکلی در سایپا باکسی نداشتم. چون در ابتدای فصل 
هم پیشنهاداتی از باشگاه های قطر داشتم برای همین هم با باشگاه 
توافق کرده بودیم و شرط گذاشته بودم  تا اگر من در نیم فصل پیشنهاد 

خوبی داشته باشم بتوانم از سایپا جدا شوم. 
*برخالف صحبت شما آقای رضایی در کنفرانس خبری اعالم 

کرد که از قبل هیچ توافقی برای انتقال شما نداشته است؟
-نکونام: باشگاه سایپا و البته شخص آقای رضایی با ترانسفر من کاماًل 
احترام  به  و  داشتم  خوبی  رفاقت  رضایی  آقای  با  من  بودند.  مخالف 
ایشان با سایپا قرارداد بستم.وقتی که من به قطر آمدم قرار بود بعد از 
مذاکره با العربی برای گرفتن رضایت نامه به ایران برگردم که شرایط 

برای بازگشت من مهیا نشد.
بزرگ ترین اشتباه من بستن قرارداد رفاقتی با سایپا بود

* اما آن طور که ما شنیدیم شما به خاطر گرفتن رضایت نامه از 
سایپا دچار مشکل شدید و پول زیادی بابت صدور آن پرداخت 

کردید؟
- نکونام: متأسفانه توافقات اولیه در ایران جایی ندارد! من حتی زمانی 

که در استقالل بودم قرارداد سفت و سختی با این تیم بسته بودم ولی 
برای حضور در سایپا به خاطر رفاقتی که با آقای رضایی داشتم در زمان 
عقد قرارداد و شروط آن خیلی سخت گیری نکردم و متأسفانه از این 
رفاقت هم ضرر کردم. این بزرگ ترین اشتباه من بود. به همین بازیکنان 
جوان که در لیگ بازی می کنند، توصیه می کنم که همیشه قردادهای 
محکمی ببندند و تا زمانی که بحثی روی کاغذ نیامده به حساب رفاقت 
قرارداد  بندهای  به عنوان  را  خواسته هایشان  حتماً  و  نپذیرند  را  آن 
بیاورند. من در مورد مبلغ پرداختی بابت رضایت نامه ام چیزی نمی گویم. 
دیگر هم دوست ندارم در این مورد حرفی بزنم. فقط این را بگویم که 

من با خواسته هودم از سایپا جدا شدم.
قراردادم با العربی یک سال و نیم با توافق است

*بعد از مذاکرات اولیه شما با العربی باخبر شدیم که بر سر مبلغ 
قرارداد و مدت آن با باشگاه اختالف نظر دارید؟

نکونام: من می خواستم که قرارداد یک ساله و نیمه با العربی ببندم و 
پیشنهاد باشگاه قرارداد4 ماهه بود که باالخره شرایط مهیا شد که من 
قرارداد مشروط ببندم. یعنی قرارداد 4 ماهه قطعی بستیم و در انتهای 

فصل در مورد یک فصل آینده به توافق می رسیم.
نخواستم پیراهن شماره 6 العربی را از یک ایرانی بگیرم

*جالب بود که برخالف عادت همیشه پیراهن شماره 6 را در 
العربی به تیم نمی کنید؟

نکونام: پیراهن شماره 6 العربی دست یک بازیکن ایرانی االصل به نام 
علی هست برای همین من خودم نخواستم و دوست نداشتم که پیراهن 
را از او بگیرم. به خاطر سال تولد پسرم،  آریان پیراهن 92 را در العربی 

به تن می کنم.
با شرایط خوبی که دارم حیف است از فوتبال خداحافظی کنم

* آیا بعد از العربِی از فوتبال خداحافظی می کنید؟
از  حاضر  حال  در  نگرفته ام.  مورد  این  در  تصمیمی  هیچ  نکونام:فعاًل 

آمادگی خوبی برخوردارم و با شرایط جسمی و روحی خوبی که در 
خودم می بینم حیف است که حاال حاالها از فوتبال خداحافظی کنم.

اگر کی روش بخواهد 4 ماه دیگر مذاکره می کنیم
ملی  تیم  فنی  کادر  در  شما  حضور  بحث  باید  به این ترتیب   *

بزرگ ساالن در کنار کی روش را منتفی بدانیم.
نکونام: صحبت های آقای کی روش در مورد حضور من در تیم ملی بعد 
از گفتگویی بود که با آقای کی روش داشت و هیچ صحبت رسمی با 
من نشده است ولی اگر سرمربی تیم ملی به حضور من نیاز داشته باشد 
من بعد از اتمام لیگ قطر در 4 ماه آینده می توانم برای حضور در کادر 

فنی تیم ملی با ایشان صحبت کنم
آندو برای حضور در سایپا از من سؤال کرد

آیا  بود،  جالب  هم  تیموریان  آندرانیک  با  شما  جابه جایی   *
کاپیتان تیم ملی برای حضور در سایپا با شما مشورت کرده بود؟

نکونام: البته تیم من در قطر که با اندو فرق می کند و او در تیم آم صالل 
قطر بازی می کرد ولی خوب ازلحاظ حضور در لیگ قطر و ایران، بله 
درست است ما جایمان را عوض کردیم. قبل از حضورم در قطر با اندو 
تلفنی صحبت کردم. بعد از پیشنهاد سایپا هم دوباره از من اطالعات 

خواست، ولی تصمیم آخر را خودش گرفت.   
من در مشکل سربازی پوالدی دخالتی نمی کنم

* اولین عکس های شما در قطر در کنار آقای پوالدی بود، آیا 
برای حل مشکل سربازی این بازیکن ملی پوش به او توصیه ای 

داشتید؟
- نکونام: مهرداد دوست من هست برای همین هم بعد از حضورم در 
قطر به او سر زدن. اما اینکه بخواهم به او توصیه ای داشته باشم باید 
بگویم من ابداً در کار کسی دخالت نمی کنم. به نظر من این یک مسئله 

شخصی است و خود پوالدی باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
دژآگه بهترین و مهم ترین بازیکن العربی است

شما از من در مورد بازیکنان حاضر در لیگ قطر پرسیدید باید بگویم 
بعد از حضور در قطر با اکثر آن ها دیدار کردم. به هرحال با همه آن ها 
یا در تیم ملی و یا در تیم های باشگاهی، هم بازی بودم. خوشحالم که 
بازیکنان ایرانی در قطر زیاد هستند و امیدوارم که در سال های دیگر 
شاهد حضور بازیکنان بیشتری در لیگ قطر باشیم و باشگاه ها به جای 
جذب بازیکنان کره و ژاپن از فوتبالیست های ایرانی در قطر استفاده 
کنند. در باشگاه العربی هم که دوباره اشکان دژآگه را دیدم. شرایط 
اشکان خوشبختانه اینجا خوب است و او بهترین بازیکن لیگ قطر و 
مهره کلیدی العربی است من هم امیدوارم که بتوانم در العربی مؤثر 
باش. البته فوتبال یک بازی فردی نیست ولی من مثل همیشه تمام 

تالشم را می کنم تا تیمم نتیجه بگیرد 
 من می خواهم از طریق خبرگزاری شما از همه بازیکنان سایپا تشکر 
کنم. از حضور در این تیم و هم تیمی بودن با آن ها، لذت بردم. من 
باوجود اینکه مدت کوتاهی در سایپا بودم اما خاطرات خوبی در این 
از من  یا بدی  اگر خوبی و  بازیکنان سایپا می خواهم  از  تیم داشتم. 
دیدند به بزرگی خودشان ببخشند و من برای بازیکنان سایپا آرزوی 

موفقیت می کنم.

از سوی سخنگوی کمیسیون اصل 90

گزارش »فساد در فوتبال« در 
صحن مجلس قرائت شد

گزارش پرونده »فساد در فوتبال« که از سوی کمیسیون 
نشست  در  شده،  تهیه  اسالمی  شوری  مجلس   90 اصل 

دیروز پارلمان قرائت شد.
در  »فساد  پرونده  گزارش  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
فوتبال« که از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شوری 
اسالمی تهیه شده، در نشست روز دوشنبه پارلمان توسط 

مصطفی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
در قسمتی از این گزارش آمده است:

به: مجلس شورای اسالمی
از: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

موضوع: عملکرد وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال )فساد 
در فوتبال(

نشاط  و  تندرستی  مقدمه  عنوان ضروری ترین  به  ورزش 
همدلی  و  ملی  غرور  افزایش  سبب  می تواند  اجتماعی، 
مردم شود. یکی از رشته های جذاب و پرطرفدار ورزشی 
در کشور ما فوتبال است و وزارت ورزش بر اساس وظیفه 
ذاتی خود مسئولیت نظارت بر فدراسیون های ورزشی را 

بر عهده دارد.
باید  عالی  مقام  عنوان  به  ورزش  وزیر  دلیل  همین  به 
ورزشی  فدراسیون های  به  مربوط  مسایل  پاسخگوی 
ورزش  معاون  همراه  به  جوانان  و  ورزش  وزیر  باشد. 
عضو  فوتبال،  فدراسیون  اساسنامه  براساس  همگانی، 

نظارتی  وظایف  لذا  و  هستند  فدراسیون  آن  مجمع 
سال های  طول  در  همه  این  با  است.  چندان  دو  آنان 
که  بوده ایم  فوتبال  ورزش  در  اتفاقاتی  شاهد  گذشته، 
انتقادات و حاشیه های  با  را  این رشته پرطرفدار ورزشی 
این موضوعات، مسئله  از  یکی  است.  مواجه کرده  بسیار 
داشته پی  در  را  تبعاتی  که  است  ساختاری   تخلفات 

 است.
سرمایه  بی ضابطه  ورود  با  شد،  تاکید  گزارش  این  در 
درآمد  افزایش  و  ورزشی  رشته  این  به  کشور  عمومی 
فوتبالیست ها نسبت به دیگر اقشار مردم و عدم افزایش 
سطح کیفی بازی ها و متعاقبا نتایج ضعیف حاصله و اخبار 
منتشره از حواشی تیم ها و بازیکنان، اعم از تبانی تیم ها، 
به  باشگاه ها  غیرمتعارف  پرداخت های  و  داوران  مربیان، 
و  خارج  در  داده  رخ  غیراخالقی  رفتارهای  و  بازیکنان 
داخل زمین فوتبال از سوی برخی از بازیکنان و رسانه ای 
این  به  نسبت  عمومی  افکار  موارد، حساسیت  این  شدن 
ذی ربط  مسایل  بررسی  ضرورت  لذا  و  زیاد  ناهنجاری ها 

مطرح شده است.
نمودن  مشخص  ضمن   90 اصل  کمیسیون 
آورده گزارش،  این  تهیه  برای  شده  انجام   اقدامات 

 است:
حسب گزارش های واصله و همچنین بر اساس اظهارات 
به کمیسیون  اقشار مختلف جامعه فوتبال که  از  افرادی 
ورزشکاران  فعالیت  وجود  )با  شدند  دعوت   90 اصل 
فوتبال(،  به ویژه  ورزش  خانواده  در  سالم  و  صادق  پاک، 
و  ایران  فوتبال  از  زیادی  بخش های  در  فساد  وجود 
و  است  انکار  غیرقابل  اخیر،  سال  چند  طی  آن  افزایش 
 براساس اطالعات مستند، مصادیق این معضالت عبارتند

 از:
1ـ تبانی

2ـ رشاء و ارتشاء
3ـ دوپینگ

4ـ شرط بندی غیرمجاز
5ـ جعل و استفاده از سند مجعول

6ـ تصدیق نامه های خالف واقع
7ـ فرار مالیاتی

8ـ مصرف الکل و روابط نامشروع
9ـ مصرف مواد مخدر

10ـ رواج خرافه گرایی از جمله سحر و جادو
11ـ تحصیل مال از طریق نامشروع
12ـ نقض آشکار قوانین و مقررات

13ـ قراردادهای غیرواقعی
بازتاب  به  توجه  با  ایران،  فوتبال  در  مسایل  این  وجود 
را   بزرگی  منفی  موج  رسانه ها،  طریق  از  آن  اجتماعی 
و  مردم  خواست  حاضر،  حال  در  که  است  کرده  ایجاد 
 بیشتر اهالی فوتبال، زدودن چهره فساد از فوتبال ایران

برای  مناسبی  محل  به  فوتبال  ورزشگاه های  است.   
تماشاگرنماها  از  تعدادی  دشنام  و  بدزبانی  بدآموزی، 
تبدیل شده تا جایی که بسیاری از خانواده ها مانع حضور 

فرزندان خود در این محیط می شوند.
در  فساد  ابعاد مختلف  به  ارایه شده  مبسوط  گزارش  در 
ورزش اشاره شده و آن ابعاد مورد بررسی قرار گرفتهاست 
مراجع  از طریق  است که جهت رسیدگی  تاکید شده  و 
اقدام  قضایی  دستگاه  به  پرونده  ارجاع  جمله  از  قانونی، 

خواهد شد.

مسئوالن باشگاه پرسپولیس در حال رایزنی با مقامات قضایی هستند تا به شکلی 
سوشا مکانی بخشیده شود و آنها بتوانند در آینده از توانایی این بازیکن استفاده 
الزم را ببرند. گفته می شود احتمال محرومیت طوالنی مدت سوشا مکانی از حضور 
در لیگ برتر وجود دارد بر این اساس سرخپوشان پایتخت قصد دارند این دروازه بان 
پایان  از  بعد  و  دهند  انتقال  اولی  دسته  تیم های  از  یکی  به  قرضی  شکل  به  را 
این  به پرسپولیس برگردانند. پرسپولیسی ها هدفشان  را  او  بار دیگر  محرومیتش 
است که سرمایه گذاری روی این دروازه بان هدر نرود. همچنین کمیته اخالق جلسه خود را برای رسیدگی به پرونده 
سوشا مکانی برگزار نکرده است و این احتمال می رود بعد از شروع نیم فصل دوم مسابقات این جلسه برگزار شود. علی 
اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در این باره گفتک سوشا مکانی همچنان دروازه بان پرسپولیس است اما باید به 
رای مراجع احترام بگذارد و پس از اعالم رای قطعی در خصوص سوشا مکانی تصمیم گیری می کنیم.به هر حال باید دید 

وضعیت سوشا مکانی دروازه بان پرسپولیس به چه صورت می شود؟

چهار تیرانداز استان برای کسب سهمیه حضور در المپیک در آوردگاه قهرمانی آسیا  
به مصاف حریفان می روند.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان مسابقات تیراندازی 
آغاز می شودکه  ماه در  هند  بهمن  روز چهارشنبه 7  از  آسیا در حالی  قهرمانی 
نمایندگان کشورمان برای گرفتن سهمیه المپیک با  تیراندازانی از 29 کشور رقابت 
خواهند کرد.در این رقابتها حسین باقری، گلنوش سبقت الهی، محمدحسین و مرضیه 

پرورش نیا چهار ملی پوش استان اصفهان هستند که در چند قدمی المپیک ریو برای کسب سهمیه به مصاف حریفانی آسیایی 
خواهند رفت. تیم ملی تیراندازی کشورمان با 26 ورزشکار درسه رشته  تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی فردا تمرینات رسمی 
 خود را همپای سایر کشورهای شرکت کننده آغاز می کنند تا شانس خود را برای تصاحب 28 سهمیه باقی مانده امتحان
 کنند.این رقابتها از روز چهارشنبه 7 لغایت 14 بهمن ماه جاری در کشور هندوستان با حضور531 ورزشکار از 30 کشور 

آسیایی برگزار می شود .

محمد  المپیک،  انتخابی  فوتبال  رقابت های  جریان  در 
فارسی  بی بی سی  شبکه  خبرنگار  با  را  گفتگویی  مایلی کهن 

انجام داد که واکنش های زیادی را به دنبال داشت.
انجام  از  قطر  از  بازگشت  در  المپیک  تیم  سابق  فنی  مدیر 
این مصاحبه دفاع کرد و خبرنگاران این شبکه را در دوحه 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دانست.مایلی کهن  “غریب” 
می دانستید فردی که با او گفتگو می کنید، خبرنگار بی بی سی 
فارسی است، گفت: »شما می گویید نکند اطالع نداشتید اما 
فارسی  بی بی سی  با  که  داشتم  اطالع  می گویم  شما  به  من 
مصاحبه می کنم. این بچه ها بارها آمدند سر تمرین و چون 
از هموطنان عزیز من بودند، تازه شرمنده شان شدم که خیلی 
با آنها صحبت نکردم. چون سعی کردم و تصمیم داشتم در 

حین برگزاری مسابقات زیاد مصاحبه نکنم. وقتی غریبی این 
بچه ها را به عنوان یک ایرانی دیدم، وظیفه خودم دانستم که 

با آنها مصاحبه کنم.«
افزود: »رهبر کشورمان هم خودشان گفته اند که حتی  وی 
در  ایرانی  یک  عنوان  به  ندارید  اعتقاد  نظام  و  من  به  اگر 
با نظام هم مشکل  انتخابات شرکت کنید یعنی کسانی که 
و  بودند  ایرانی  که  آنها  کنند.  عقیده  ابراز  می توانند  دارند 
آنها مصاحبه  با  باز هم می گویم می دانستم و  نبود.  مشکلی 
کردم.«مایلی کهن در پاسخ به این سوال که اما مصاحبه شما 
با این شبکه کار را به جاهای باریک کشاند و گفتند باید شما 
که  پرداختند  موضوع  این  به  دهید، گفت: »کسانی  توضیح 
می خواستند و می خواهند تیشه به ریشه مایلی کهن بزنند اما 
نمی دانند که نه تیشه بده آنها هستم و نه ریشه را آنها داده اند. 
یکی نیست به آنها بگوید من و تو کوچک تر از آن حرف ها 
هستیم که بخواهیم ریشه کسی را بزنیم.«او که پس از ناکامی 
امیدها در راه رسیدن به المپیک تبدیل به یکی از سوژه های 
نایب  »آقای  گفت:  همچنین  مصاحبه  این  در  فوتبال شده، 
رئیس برای بردن اسم خاکپور باید اجازه بگیرد.«مایلی کهن 
گفت:  و  کشید  پیش  نیز  را  کی روش  با  اختالفاتش  دوباره 
من  برنمی دارد.  انتقاد  از  دست  مایلی کهن  باشید  »مطمئن 

باختم شدم خالفکار، کی روش شد سوپرمن!«

اگر تا 25 اسفند روابط سیاسی ایران و عربستان به شرایط 
و  ایران  های  نماینده  های  بازی  باشد  بازنگشته  قبلی 
عربستان به کشور بی طرف منتقل می شود، از طرفی ایران 
باید امنیت حضور تیم های اماراتی در تهران را فراهم کند.

انتقال بازی های ایران وعربستان به کشوربی طرف
بازی  زمان  AFC تصمیم گرفت  به گزارش »ورزش سه«، 
به  آنها  دهد،  تغییر  را  عربستان  و  ایران  نمایندگان  های 
و  عربستان  کشور  این  درخواست  بیشتر  بررسی  منظور 
با  کشورها  این  نمایندگان  دیدار  برگزاری  برای  امارات 
پس  که  تصمیمی  گرفتند،  تصمیم  این  ایرانی  تیم های 
فوتبال  کنفدراسیون  مسئوالن  حضور  با  جلسه  روز  دو  از 

گرفته  امارات  و  عربستان  ایران،  نمایندگان  و   آسیا 
شد.

در   AFC مسابقات  کمیته  گرفته،  صورت  قرارهای  طبق 
تاریخ 15 مارس 2016 )25 اسفند 94( تصمیم نهایی را 
بین  روابط  زمان  آن  تا  اگر  گرفت،  خواهد  زمینه  این  در 
ایران و عربستان به شرایط عادی برنگشت، تمامی بازی های 
ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور سوم 

برگزار می شود.
شرایط  نشست  این  در   AFC مسابقه های  برگزاری  کمیته 
بین فدراسیون فوتبال عربستان سعودی و امارات را مورد 
در  بازی  بر  مبنی  ها  اماراتی  درخواست  داد،  قرار  بررسی 
ایران  انتظار  و  طرف  بی  زمین  در  ایرانی  های  تیم  برابر 
باعث  سیاسی  مسائل  در   AFC دخالت  عدم  بر  مبنی 
پرداخته  درخواست  این  به  نشست  این  دوم  روز  تا   شد 

شود. 
لبته راجع به سفر اماراتی ها به تهران، از فدراسیون فوتبال 
تیم های  تمامی  امنیت  که  شده  خواسته  ادامه  در  ایران 
اماراتی که به ایران سفر می کنند را تامین کند AFC نیز در 
این زمینه بر چگونگی انجام این کار نظارت دقیقی خواهد 
داشت و ماموران امنیتی ویژه ای را برای این بازی انتخاب 

خواهد کرد.

فدراسیون جهانی فوتبال  درگذشت همایون بهزادی را تسلیت گفت. 
فیفا در این پیام آورده است:

فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
آقای علی کفاشیان

رئیس فدراسیون
به یادبود همایون بهزادی

رئیس فدراسیون عزیز
لطفا عمیق ترین تاسف مرا از شنیدن درگذشت همایون بهزادی،  ستاره اسبق تیم ایران را بپذیرید. او با تیم ملی فاتح مدال نقره در بازی های آسیایی در سال 

1966 شد و  همچنین قهرمانی مسابقات جام ملت های 1968 و 1972 آسیا را کسب کرد.
از طرف جمعیت خانواده بین المللی فوتبال، من باید سپاسگزار باشم که شما مراتب عمیق ترین تاسف و تسلیت ما را به خانواده وی و دوستدارانش انتقال 

دهید.ما امیدواریم که به نحوی، حرف های ما جهت همراهی و تسلیت، بتواند در این مقطع از غم و اندوه، اندکی باعث صلح و آرامش شود.
ارادتمند شما
عیسی حیاتو

رئال مادرید با زیدان بعد از 2 بازی طعم تساوی را چشید و در خانه بتیس با تساوی یک بر 
یک موقف شد. اتلتیکومادرید نیز در خانه به تساوی رسید.به گزارش ایسنا، یکشنبه شب در 

ادامه مسابقات هفته بیست و یکم اللیگا، رئال مادرید میهمان رئال بتیس بود که در پایان 
با تساوی یک بر یک مقابل حریف خود متوقف شد. در ابتدا بتیس در دقیقه 7 توسط آلوارو 
سیژدو از حریف خود پیش افتاد اما در دقیقه 71 کریم بنزما توانست گل تساوی بخش رئال 
مادرید را به ثمر برساند. در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان رسید. در ادامه تالش های 

بسیار تیم میهمان نتیجه نداد تا زیدان نخستین تساوی خود را تجربه کند و باز هم فاصله با 
صدر جدول افزایش یابد.

رئال مادرید با این تساوی 44 امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول باقی ماند و از آن سو رئال بتیس نیز با 22 امتیاز به جایگاه 
سیزدهم جدول صعود کرد.همچنین اتلتیکومادرید با تساوی مقابل سویا موفق به پس گرفتن صدر جدول از بارسلونا نشد. بازی 

اتلتیکومادرید و سویا در ویسنته کالدرون پیگیری شد و دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند. در این بازی ویتولو از سویا 
در دقیقه 62 با دریافت دومین کارت زرد از بازی اخراج شده بود تا تیم مهمان تقریبا 30 دقیقه پایانی را 10 نفره ادامه دهد. با این 

تساوی اما اتلتیکو نتواست صدر جدول را از بارسلونا پس بگیرد.

انتقال بازی های ایران وعربستان به کشوربی طرفمن باختم شدم خالفکار، کی روش شد سوپرمن!

         پیام تسلیت فیفا برای درگذشت بهزادی 

توقف همشهریان مادریدی به سود بارسلونا راهکار جدید پرسپولیس برای حفظ سوشا مکانی

آمادگی تیراندازان اصفهانی برای کسب المپیک ریو 

«« خرب

بزرگ ترین اشتباه من بستن قرارداد رفاقتی با سایپا بود

نکونام: حیف است از فوتبال خداحافظی کنم
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هیچ  عالیشاه  امید  اینکه  بیان  با  تهران  پرسپولیس  تیم  مربی 
گفت:  داشت،  نخواهد  قم  صبای  مقابل  فردا  دیدار  برای  مشکلی 
امیدواریم با قهرمانی در جام شهدا با یک روحیه خوب به مصاف 
سپاهان برویم.به گزارش ایلنا، مصطفی قنبرپور که در غیاب برانکو 
ایوانکوویچ در نشست خبری فینال جام شهدا حضور یافته بود، با 
بیان این مطلب افزود: قبل از هر صحبتی، به خانواده های همایون 
بهزادی و رضا احدی تسلیت می گویم و امیدوارم آنها بتوانند این 
را تحمل کنند.وی در خصوص دیدار پرسپولیس مقابل  مصیبت 
بسیار  که  کردیم  پیدا  جامی حضور  یک  در  ما  گفت:  قم  صبای 

ارزشی است و باید برای آن احترام خاصی قائل باشیم.
از  را  خوبی  بازی  سایپا  مقابل  اول  بازی  در  کرد:  تاکید  قنبرپور 
که  را  سایپا  جوان  و  سختکوش  تیم  توانستیم  و  داده  ارائه  خود 
از خود  را  بازی های خوبی  پرسپولیس  و  استقالل  مقابل  همیشه 
خصوص  در  برسیم.وی  فینال  به  و  داده  شکست  می کند،  ارائه 

صبای قم نیز گفت: این تیم سرمربی ای به نام علی دایی دارد که 
نتیجه گراست و چه در زمان بازیگری و چه در حال حاضر که به 
عنوان سرمربی در صبای قم مشغول به کار است، همیشه میل به 
بردن دارد و هیچ وقت نمی خواهد شکست را پذیرا باشد. به همین 
با  دلیل ما فردا بازی آسانی را نخواهیم داشت و تالش می کنیم 
بتوانیم  و  قهرمان جام شهدا شده  تماشاگرپسند،  و  منظمی  یک 
دوم  فصل  نیم  شروع  در  سپاهان  مصاف  به  روحیه خوب  یک  با 
برویم.قنبرپور در پاسخ به این سؤال که عالیشاه فردا می تواند برای 
پرسپولیس به میدان برود؟ گفت: مصدومیت او جدی نیست و با 
صالحدید کادر فنی می تواند مقابل صبای قم به میدان برود.مربی 
تیم پرسپولیس در پایان و در خصوص وضعیت محمد انصاری نیز 
گفت: او مصدوم است و از ناحیه کشاله پا و شکم درد دارد و با 
و  نخواهد رسید  بازی  این  به  پزشکی،  کادر  و  تشخیص سرمربی 

نمی تواند پرسپولیس را در دیدار مقابل صبای قم یاری کند.

مقابل  شهدا  جام  فینال  از  قبل  پرسپولیس  تمرین  آخرین 
و  برگزار شد  درفشی فر  ورزشگاه  در  )دوشنبه(  دیروز  قم  صبای 
بازیکنان به مدت 60 دقیقه تمرینات نسبتاً سبک و نشاط آوری 
را زیر نظر مربیان پشت سر گذاشتند. محمد انصاری که به دلیل 
تمرین  در  داده  دست  از  هم  را  شهدا  جام  فینال  مصدومیت 
به  تمرین  اواخر  در  ماریچ  لوکا  بود.  غایب  سرخپوشان  امروز 
 دستور برانکو از تمرینات گروهی کنار رفت و دقایقی دور زمین
بازیکنان  امروز  تمرین  آخر  دقیقه   20 در  دوید.    
در  مساوی  صورت  در  تا  داشتند  پنالتی  زدن  تمرین 
شکست را  حریف  پنالتی  در  بتوانند  بازی،   جریان 

 دهند. سرخپوشان پس از پایان تمرین راهی هتل المپیک شدند 
تا اردوی پیش از بازی خود را در این محل برپا کنند.

برای سر و سامان  و  ایوانکوویچ  برانکو  اجازه  با  لوبانوف  لکساندر 
دادن به امور شخصی خود، فردا سه شنبه از طریق استانبول راهی 

ازبکستان خواهد شد.
 این دروازه بان ملی پوش با توجه به اینکه سفری ناگهانی به تهران 
داشت، برای رسیدگی به بعضی امور و همراه آوردن بعضی وسایل 

خود، راهی کشورش می شود.
باید خود را به پرواز استانبول و تاشکند  اینکه وی  با توجه به   
برساند ناچار از ترک تهران در ساعت 15:30 است و به همین 

دلیل در فینال جام شهدا حضور نخواهد داشت.
 وی قرار است روز جمعه با پرواز مستقیم به تهران برگردد تا برای 

بازی با سپاهان در شروع دوباره لیگ آماده شود.

تمرین نسبتًا سبک و نشاط آور 
پرسپولیس 

غایب بزرگ پرسپولیس در بازی با 
شاگردان علی دایی

مربی پرسپولیس: عالیشاه به بازی فردا می رسد



سلطانیفر:

ایران»کشورموزه«است
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
کشور با اشاره به اوضاع کنونی این سازمان گفت: خوشبختانه 
با  ولی  است؛  گذشته  از  بهتر  خیلی  ما  بخش  سه  هر  حال 
توجه به ظرفیتی که  مثال گردشگری کشور دارد تا رسیدن 
به وضعیت مطلوب فاصله داریم. ضمن اینکه خیلی اوضاعمان 
نسبت به 2 سال گذشته در هر سه بخش بهتر شده است؛ آمار 

و ارقام هم این را می گویند. 
میراث  بخش  در  نمونه  عنوان  به  افزود:  سلطانی فر  مسعود 
فرهنگی، تعداد بناهایی که خودمان در حال مرمتش هستیم 
و تعداد بناهایی که برای مرمت و بازسازی با بخش خصوصی 
در حال مشارکت هستیم، چندین برابر سال های قبل است؛ 
همچنین بناهایی که ثبت جهانی شده و اقداماتی که در جهت 
حفظ و حراست میراث فرهنگی مان انجام دادیم، افزایش یافته 

است.
به صادرات صنایع دستی گفت: همچنین  بااشاره  سلطانی فر 
صادرات صنایع دستی به صورت رسمی، در حدود 40 درصد 
رشد داشته است؛ البته صادرات غیررسمی نیز شامل آن چیزی 
که به شکل سوغات مسافری از طریق گمرک می رود، حتما 

بیش از این رقم خواهد بود.
در بخش گردشگری  داد:  ادامه  درباره بخش گردشگری  وی 
با  یعنی  است؛  افتاده  خوبی  خیلی  اتفاقات  خوشبختانه  نیز، 
رویکرد مثبتی که دولت از 2 سال گذشته در گسترش تعامل 
با کشورهای دیگر در پیش گرفته و به هر حال امنیت خوبی 
امروز به برکت نیروهای امنیتی، انتظامی و اطالعاتی در کشور 
وجود دارد، ورود گردشگرهای خارجی در دنیا 4/6 )چهار ممیز 
شش ( درصد، در اروپا 3 و در آسیا 5 درصد رشد داشته است؛ 
ما در 2 سال گذشته میانگین رشدمان در حوزه گردشگری 
12 درصد بوده است؛ یعنی 3 برابر رشد جهانی.رییس سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با تاکید بر 
گردشگری حالل گفت: هم اکنون ما رویکردمان تبدیل ایران به 
کانون گردشگری حالل و گردشگری مذهبی و زیارتی است تا با 
این رویکرد، یعنی فراهم کردن شرایط و زیرساخت ها، مسلمانان 
و  خودشان  برای  اخالقی  و  سالم  گردشگری  از  بتوانند  دنیا 
خانواده شان استفاده کنندسلطانی فر با اشاره به زیرساخت های 
گردشگری کشور تصریح کرد: االن در ایران زیرساخت های این 
نوع گردشگری فراهم است. اصول و مبانی گردشگری حالل که 
امروزه خیلی از کشورها به دنبال سرمایه گذاری برای ایجاد آن 
هستند، در کشورمان رعایت می شود. اخیرا نیز حتما شنیده اید 
گردشگری  که  است  کرده  اعالم  مالزیایی  ایرالین  یک  که 
ایرالین شان  در  آن ها  که  کارهایی  آن  می انداز؛د  راه  حالل 
می خواهند انجام دهند، ما 35 سال است که انجام می دهیم. 
یعنی غذا با گوشت ذبح اسالمی داریم، منع مصروف مشروبات 
رعایت را  اسالمی  نیز حجاب  خانم  مهمانداران  داریم،   الکلی 

می کنند. .

معارف و گردشگری 

 بقعه 12 امام فهادان، 
قدیمی ترین اثر تاریخی 

ثبت شده
فهادان یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین محله های شهر یزد 
اعیان نشین  محله های  جزو  گذشته  در  محله  این  است.  به 

یزد بوده است.
بر اساس منابع تاریخی، فهادان هم به صورت محله فهادان و 
هم به صورت کوچه فهادان آورده شده است. معنای لغوی این 
کلمه، فرد سرشناس یا داناست و ریشه در کلمه فهد دارد. 
قطب الدین بن عزالدین  سلطان  چون  تاریخی،  اسناد  بر  بنا 
در  است،  داشته  یوز  نگهداری  به  شدیدی  عالقه  لنگر، 
گذشته در محل مذکور زندگی و از یوزهای خود نگهداری 
معروف هم  یوزداران  به  محله  این  و  است   می کرده 

 شده.
 در منبع دیگری هم نام این محله به نام های محله فهادان و 

محله یوزداران آورده شده است. 
نظامیان  روسای  از  نفر  چهار  تاریخی  منابع  براساس 
عالء الدوله کالنجار)432ه. ق(، حصاری در اطراف آن محل 
کالویه432-ه.  )عهد  باروست  و  برج  کردند که شامل  ایجاد 
این حصار قرار  از نظر موقعیت در داخل   ق(. محله فهادان 

دارد. 
بخش های  قدیمی،  محله های  دیگر  همچون  فهادان  محله 

مختلفی همچون مدرسه، مسجد و آب انبار دارد.
مدرسه ضیاییه 

خواجه  آن  سازنده  و  دارد  قرار  فهادان  کوچه  در  بنا  این 
ضیاءالدین محمد بوده است.

بقعه دوازده امام
تاریخ دار  معماری  اثر  قدیمی ترین  از  یکی  عنوان  به  بنا  این 

یاد شده است.
««بقعهشیخاحمدفهادان

همراه  به  فهادان(  احمد  )شیخ  اسفنجردی  احمد  شیخ 
برادرش به دلیل ظلم و ناروایی، به محله فهادان آمدند و به 
شغل شعربافی و آهار پارچه به صورت دستی مشغول شدند. 
به دلیل احترام مردم نسبت به آن ها، محل دفنشان در زیر 
بنای گنبدمانند به بقعه شیخ احمد فهادان مشهور می شود 

مربوط  که  ارزشمندی  تاریخی  بناهای  همچنین 
قرار فهادان  محله  در  است،  مختلفی  دوران های   به 

 دارند. 
که  کارگاه ها  و  بازارچه  حسینیه،  :آب انبار، مسجد،  مانند 
نشان دهنده تجمع مردم و اهمیت مکان و رونق در آن محله 
می باشد. همچنین مسیر عبور یوزداران از یک طرف به سمت 
دروازه مالمیر )قرن۷( و از یک طرف به سمت دروازه کشکنو 
دروازه های  دروازه،  دو  این  زیرا  است؛  مهم  بسیار  )قرن5( 

اصلی شهر بودند. 
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سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
هفتمین  برگزاری  از  )عج(،  صاحب الزمان 
روحانی  و  طلبه  شهید   5۹0 اجالسیه 
و  داد.حجت االسالم  خبر  اصفهان  استان 
داشت:  اظهار  غفاری پور  رضا  المسلمین 
بهمن ماه   8 پنج شنبه  روز  اجالسیه  این 
حضور  با   11 الی  صبح   8:30 ساعت  از 
خانواده های معظم شهدای استان اصفهان 
حسینیه  در  اصفهان  شهیدپرور  مردم  و 
برگزار  اصفهان  )ع(  صادق  امام  ناحیه 
یوسف  سید  آیت اهلل  افزود:  می شود.وی 
طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان 
حجت االسالم  و  اصفهان  جمعه  امام   و 
سپاه  در  ولی فقیه  نماینده  سعیدی،  علی 
پاسداران در این مراسم سخنرانی می کنند.

سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
صاحب الزمان )عج( بیان کرد: در سال 88 
نخستین اجالسیه شهدای روحانی استان 
اصفهان برگزار شد که نخستین کنگره در 
کشور به شمار می رفت؛ ستاد اجالسیه به 
ریاست آیت اهلل طباطبا یی نژاد و به دبیری 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان اصفهان 

حوزه  و  بسیج  و  سپاه  همکاری  با  و 
می کند  کنگره  برگزاری  به  اقدام  علمیه، 
و یادواره های شهدای طلبه و روحانی در 
شهرستان در قبل و بعد از اجالسیه برپا 

می شود.
شهید  بشارت«،  »محمدتقی  شهید 
هفتمین  اصفهاندبیر  استان  شاخص 
اصفهان  استان  روحانی  اجالسیه شهدای 
با بیان اینکه شهید »محمدتقی بشارت« 
اصفهان  استان  شاخص  شهید  عنوان  به 
کرد: شهدای  تصریح  است،  انتخاب شده 
برابر   2.5 به  نزدیک  کشور  روحانی 
به ازای هر  و  دیگر هستند  اقشار  شهدای 
طلبه  شهید   5 دیگر  اقشار  از  شهید   2
هزار    4 اینکه  بیان  با  دارد.وی  وجود 

کشور  در  طلبه  و  روحانی  شهید   55۷ و 
شناسایی شده اند، افزود: 558  شهید طلبه 
و روحانی که در اصفهان متولد شده اند و 
و  بوده  اصفهان  و تحصیل آن ها در  درس 
تدفین  اصفهان  در  شهدا  این  مطهر  پیکر 
شهدا  این  شده اند؛  شناسایی  است،  شده 
انقالب  و  مقدس  دفاع  دوران  شهدای 

شهید  اصفهان  استان  هستند؛  اسالمی 
ندارد.مسئول  و روحانی  مدافع حرم طلبه 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان 
)عج( گفت: همچنین 33  شهید روحانی و 
طلبه وجود دارند که از استان های دیگر به 
اصفهان هجرت کرده بودند؛ به تحصیل در 
حوزه های علمیه اصفهان مشغول بودند و 

رسیده اند؛  شهادت  به  جبهه  به  اعزام  با 
این شهدا در زادگاهشان تدفین شده اند 
که اگر آن ها به آمار استان اصفهان اضافه 
و  طلبه  شهید   5۹1 به  آمار  این  کنیم، 

روحانی می رسد.
اصفهانی طالب چشمگیر ««حضور

دردوراندفاعمقدس
وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس 
طلبه  هزار    4 خوش بینانه  صورت  به 
داشتند،  حضور  اصفهان  استان  در 
طلبه  و  روحانی  شهدای  نسبت  گفت: 
جمعیت  به  نسبت  اصفهان  استان 
و  است  یک ششم  استان  این  طالب 
و  استان ها  سایر  به  نسبت  میزان  این 
اقشار آمار شایان توجهی به شمار   سایر 
از شهدای  نفر  بیان کرد: 2۷  می رود. وی 
استان مفقوداالثر هستند  طلبه و روحانی 
شهیدی،   2 و  شهیدی   3 خانواده،   33 و 
22 نفر آزاده و 215 نفر جانباز در استان 
 48 همچنین  شده اند؛  شناسایی  اصفهان 
استان  پدر شهید که روحانی هستند، در 

اصفهان شناسایی شدند. 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان )عج(:

هفتمین اجالسیه ۵۹۰ شهید طلبه و روحانی استان اصفهان برگزار می شود
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بنیاد شهید اصفهان گفت: همزمان  معاون فرهنگی 
با آغاز ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی، این سازمان 
با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با 
اجرای برنامه های گوناگون بر غنای فرهنگی این روزها 

خواهد افزود.
سید علی قریشی با ارایه گزارشی از برنامه های اداره 
ایثارگران استان اصفهان در  کل بنیاد شهید و امور 
دهه فجر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه فجر انقالب 
اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با 
این  فرهنگی  غنای  بر  گوناگون،  برنامه های  اجرای 
تا 22  از 12  راستا  این  در  که  افزود  خواهد  روزها 

برنامه های  اجرای  و  شهید  یادواره  چندین  بهمن 
متنوع قرآنی، آیینی، هنری، ورزشی و اردویی برگزار 

خواهد شد.
وی در ادامه افزود: آیین مهمانی الله ها و عطرافشانی 
اصفهان،  استان  سراسر  شهید  گلزار   ۹۷0 از  بیش 
ساعت 15 روز پنج شنبه 15 بهمن ماه برگزار می شود؛ 
همچنین برگزاری یادواره شهدای فجرآفرین )شهدای 
انقالب اسالمی( و شهدای مدافع حرم پنجشنبه 15 
بهمن ماه در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان، 
اداره کل  فرهنگی  برنامه هاست.معاون  از  دیگر  یکی 
گفت:  اصفهان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
عطرافشانی حرم مطهر امام راحل توسط مردم متدین 
کاشان با گالب ناب نیز، یازدهم بهمن ماه خواهد بود. 
اجرای طرح سپاس و دیدار از خانواده شاهد و ایثارگر 
در طول  دهه فجر توسط مدیران دستگاه های اجرایی 
استان انجام خواهد شد.وی با اشاره به دیدار و تجلیل 
توان بخشی )شهید  از جانبازان در مراکز فرهنگی و 
شهید  خمینی شهر،  حسین  امام  اصفهان،  مطهری 
رجایی نجف آباد و خاتم االنبیای کاشان( تصریح کرد: 
این برنامه قرار است صبح روز پنج شنبه 15 بهمن ماه 

صورت پذیرد.

حجت االسالم حمیدرضا مهدوی ارفع، کارشناس 
مسایل فرهنگی و از اساتید حوزه و دانشگاه، در 
جمع هیئت عاشوراییان اصفهان گفت: کسانی 
که عقل، هوش، دانش و معرفت بیشتری دارند، 

از حادثه ها فرصت طالیی می سازند.
20سال  که  تشکل هایی  از  بعضی  افزود:  وی 
بارز  مصداق  امروزه  شدند،  تشکیل  قبل 
مهم ترین تصمیم گیری ها در شهرها و روستاها 
آینده نگری درس  ما  به  این ها  و   هستند 

 می دهد.
مایه  گفت:  ارفع  مهدوی  االسالم  حجت 
این  در  عالقه  با  جوانان  که  است  خوشبختی 
مجالس دور هم جمع می شوند و این پاتوق ها 
نباید دست  را به همراه دارد و  سالمت جامعه 
کم گرفته بشود؛ آداب آن مثل مخلص بودن نیز 

باید رعایت بشود.
 باید با نیت و قصد قربت وارد این مجالس بشویم 

دوری باشد،  بیهوده  که  شایبه ای  نوع  هر  از   و 
حکمت،  داشت:  اظهار  ادامه  در  کنیم.وی   
گمشده مومن است و انسان باید جوینده حکمت 
باشد؛ توشه این راه، دانش و معرفت است و روح 
به  عالقه مندی  معرفت،  به  اشتیاق  دانشجویی، 
واجبات  جزو  آرمان گرایی  خویشتن  و  اصالح 
بهره مان  نیاییم،  روحیه  این  با  ما  اگر  ماست؛ 
و  هوش  و  عقل  که  کسانی  و  می شود  ضعیف 
دانش و معرفت بیشتری دارند، سختی ها را به 
تبدیل  پیشرفت  و  آموزش  دوران  شیرین ترین 
بیان  با  ارفع  مهدوی  االسالم  می کنند.حجت 
اینکه دانش اندوزی حوصله می خواهد و نباید از 
سخنرانی ها و مذاکرات خسته شد و از کتاب ها 
دوری کرد، افزود: در آداب دانش اندوزی و علم، 
تواضع دو طرفه است و با تکبر نمی شود پیش 
آن  غایت  و  راهنما  و  دلیل  اولین  دانش  رفت؛ 

معرفت است؛ علم باید به معرفت تبدیل شود.

برنامه های فرهنگی با هدف توسعه فرهنگ ایثار و 
شهادت اجرا می شود

کسانی که معرفت بیشتری دارند، از حادثه ها فرصت 
طالیی می سازند

متن آگهی احضار متهم
شماره   9409980360200049 پرونده:  شماره   9410100353604889 ابالغیه:  شماره 
دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1394/10/19 تنظیم:  تاریخ   941128 شعبه:  بایگانی 
 9409980360200049 کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
برای محمد حسین عباسی به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/12/22 ساعت 09:00 
به متهم و در  بودن و عدم دسترسی  المکان  به مجهول  با عنایت  تعیین گردیده است. 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. شماره: 30832/م الف قاضی دادگاه کیفری شعبه 10 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( رسول زاهدی فر
متن آگهی احضار متهم

شماره   9409980363000983 پرونده:  شماره   9410100353604830 ابالغیه:  شماره 
دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1394/10/19 تنظیم:  تاریخ   941099 شعبه:  بایگانی 
 9409980363000983 کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
برای یحیی محمودی به اتهام ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1394/12/17 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره: 30833/م الف قاضی دادگاه کیفری 

شعبه 10 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( رسول زاهدی فر

متن آگهی احضار متهم
شماره   9409980363200356 پرونده:  شماره   9410100353604892 ابالغیه:  شماره 
دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1394/10/19 تنظیم:  تاریخ   941133 شعبه:  بایگانی 
 9409980363200356 کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
برای محمد علیزاده به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/12/22 ساعت 11:30 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
اصفهان  دو شهر  کیفری  دادگاه  کیفری شعبه 10  دادگاه  قاضی  الف  شماره: 30834/م 

)110 جزایی سابق(  رسول زاهدی فر

متن آگهی احضار متهم
شماره   9409980358900470 پرونده:  شماره   9410100353604850 ابالغیه:  شماره 
دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1394/10/19 تنظیم:  تاریخ   941104 شعبه:  بایگانی 
 9409980358900470 کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
به  نموده که رسیدگی  کیفر  تقاضای  همراه  اتهام سرقت گوشی  به  نصیری  زهره  برای 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/12/17 ساعت 11:00 
به متهم و در  بودن و عدم دسترسی  المکان  به مجهول  با عنایت  تعیین گردیده است. 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. شماره: 30835/م الف قاضی دادگاه کیفری شعبه 10 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق(  رسول زاهدی فر

آگهی  ابالغ 
 6409980365301244 پرونده:  شماره   9410460365300061 خواست:  در  شماره 
کل  اداره  محترم  ریاست   1394/11/01 تنظیم:  تاریخ   941272 شعبه:  بایگانی  شماره 
ارشاد اسالمی اصفهان  با سالم آگهی ابالغ به آقای رحیم آشنا نظر به اینکه آقای رحیم 
آشنا فرزند غالمحسین به اتهام ترک انفاق حسب شکایت محترم حاتمی فرزند عباس از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 941272د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115  نبودن محل  به واسطه معلوم 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف  یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس راز یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی  اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد./ شماره: 30836/م الف دادیار شعبه 34  دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
آگهی  ابالغ 

 9409980365300467 پرونده:  شماره   9410460365300062 خواست:  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 940473 تاریخ تنظیم: 1394/11/01 ریاست محترم اداره کل ارشاد 
اسالمی اصفهان با سالم آگهی ابالغ به آقای نوید مصلی نظر به اینکه آقای نوید مصلی 
فرزند محمد رضا به اتهام تصادف منجر به جرح حسب شکایت لیال ماسپی فرزند رمضان 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940473د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115  نبودن محل  به واسطه معلوم 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف  یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس راز یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی  اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد./ شماره: 30837/م الف دادیار شعبه 34  دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

آگهی  ابالغ 
 9409980358900488 پرونده:  شماره   9410460358900031 خواست:  در  شماره 
کل  اداره  محترم  ریاست   1394/10/29 تنظیم:  تاریخ   940540 شعبه:  بایگانی  شماره 
940540ب10 حسب  کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر  سالم  با  اصفهان  اسالمی  ارشاد 
شکایت صافیه حسینی ))اقبال عزیزی عامر فرزند شریف(( متهم است به سرقت تلفن 
همراه و وجه نقد و از طرف این باز پرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
به عمل خواهد آمد. شماره: 30838/ م الف  خلیفه سلطانی بازپرس شعبه دهم دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

آگهی  ابالغ 
 9409980358900493 پرونده:  شماره   9410460358900030 خواست:  در  شماره 
کل  اداره  محترم  ریاست   1394/10/29 تنظیم:  تاریخ   940545 شعبه:  بایگانی  شماره 
940545ب10 حسب  کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر  سالم  با  اصفهان  اسالمی  ارشاد 
شکایت مهران امیری ))عباس عظیمی (( متهم است به سرقت تلفن همراه و از طرف 
این باز پرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع 
اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم  به  بهشتی جهت پاسخگویی  قضایی شهید 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. شماره: 

30839/ م الف  خلیفه سلطانی بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی  ابالغ 
 9409980358901336 پرونده:  شماره   9410460358900029 خواست:  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 941440 تاریخ تنظیم: 1394/10/27 ریاست محترم اداره کل ارشاد 
اسالمی اصفهان با سالم نظر به اینکه در پرونده کالسه 941440ب10 حسب شکایت 
بیژن کرمی عادگانی ))مهناز هاشمی فرزند علی شیر(( متهم است به سرقت تلفن همراه و 
از طرف این باز پرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن 
اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی  محل 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی 
مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. شماره: 

30840/ م الف  خلیفه سلطانی بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ به آقای محمد نصر
نظر به اینکه آقای محمد نصر  فرزند  به اتهام نگهداری یک بطری مشروب الکلی دست 
سازحسب شکایت از طرف این باز پرسی در پرونده کالسه 94/5697ک18 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ االنتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان 
آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره: 30841/ 

م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان عبد الکریم شاهرخ 

متن آگهی احضار متهم )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(
شماره   9409980362300938 پرونده:  9410100354406997شماره  ابالغیه:  شماره 
دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1394/10/30 تنظیم:  941218تاریخ  شعبه:  بایگانی 
 9409980362300938 کالسه  پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
وبایگانی 941218برای شکایت شهرام هاشمیان علیه حسین پیشداد اذر  به اتهام ضرب 
و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده  که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت   1395/01/25 مورخه  برای  رسیدگی 
قانون   344 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است  اتهام  از  متهم جهت دفاع 
شماره:  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  عدم حضور،مطابق  در صورت 
شهر  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه  قاضی  وسمت  خانوادگی  نام  و  نام  الف  30845/م 

اصفهان )118 جزایی سابق(
آگهی ابالغ

9409980362100020شماره  پرونده:  9410100354006071شماره  ابالغیه:  شماره 
رمضانی  اکرم  شاکی   / خواهان   1394/10/30 تنظیم:  941191تاریخ  شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کاظم بهرامی به خواسته تو هین از طریق تلفن 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114جزایی سابق (واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 3اتاق شماره 347 ارجاع 
و به کالسه 9409980362100020ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/17 و 
ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30844/م الف متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق(- علی کیانی

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/10/26 تنظیم:  تاریخ   9409970353501856  : دادنامه  شماره 
احمدی  مرضیه  خانم  شاکی:   940643 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980365600548
فرزند حسین به نشانی اتوبان ش چمران ک شهرام ک ش حسین کمالی پ18 متهم: آقای 
محمد باقری فرزند قدرت به نشانی شهرستان اصفهان خ هفتون مغازه های شهرداری 
سیتی اسپرت اتهام: رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت )غیر از زنا( گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد باقری آزاد بلحاظ متواری بودن 
و مجهول المکان دائر بر رابطه نامشروع به عنف نسبت به خانم مرضیه احمدی دادگاه 
با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  اصفهان و 
شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواه و بازبینی محتوای فیلم دوربین که حکایت از 
ورود متهم به منزل شاکی را دارد و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن 
و امارات موجود در ژرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 637 
قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 متهم را به تحمل 99 ضربه 
شالق تعزیری محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در همین دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس ازآن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ الف شماره: 30848/ م الف گازری رئیس 

شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان

آگهی ابالغ
9409980350501014شماره  پرونده:  9410100350512539شماره  ابالغیه:  شماره 
باقری  علی  شاکی   / خواهان   1394/11/03 تنظیم:  941126تاریخ  شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد حسن صنعتگربه خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 1اتاق شماره 105 ارجاع 
آن 1394/12/08و  که وقت رسیدگی  گردیده  به کالسه 9409980350501014ثبت  و 
ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30854/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  مریم محمدی

آگهی ابالغ
9409980350500961شماره  پرونده:  9410100350512102شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941069تاریخ تنظیم: 1394/10/23 خواهان / شاکی تعاونی اعتباری مالی 
ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم خداداد رجبی وجواد بابایی به خواسته 
تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  ومطالبه  جه چک  مطالبه 
تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 1اتاق شماره 105 ارجاع 
آن 1395/01/29و  که وقت رسیدگی  گردیده  به کالسه 9409980350500961ثبت  و 
ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 30852/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  مریم محمدی
آگهی احضار

 9409980358100166 پرونده:  شماره   9410460353300008 خواست:  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 940922 تاریخ تنظیم: 1394/11/01 بسمه تعالی آگهی احضار با 
سالم و احترام نظر به اینکه در پرونده کالسه 940922 دادگاه کیفری دو اصفهان حسب 
شکایت آقای حمید علی عسگری فرزند ناصر علیه آقای اردالن نصیری فرزند---- به 
اتهام قدرت نمایی با سالح سرد مطرح نموده که در وقت رسیدگی 1394/12/12 ساعت 
8 صبح در این شعبه می باشد نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 1392 در امور کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا نامبرده از تاریخ نشر 
آگهی ظف دت یکماه به شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد. درصورت عدمحضور در دادگاه تصمیم  به 
مقتضی  اتخاذ خواهد نمود. شماره: 30855/ م الف منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )107 جزایی سابق(  سواری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5/30 صبح  ساعت  در خصوص پ95/1/16 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب  روبه روی مدرسه 
نیلی پور  جنب ساختمان صبا  پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان  شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 30863/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان



الهام قربانی ـ شهرکرد
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کارگران،  جواد 
چهارمحال وبختیاری به برگزاری برنامه های دهه 
فجر اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزیهای 
انجام شده در خصوص برگزاری با شکوه دهه فجر 
امسال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به 
عنوان کمیته فرهنگی و هنری، برنامه های متفاوتی 

را در دهه فجر امسال در نظر خواهد داشت.
وی گفت: رویکرد برنامه های امسال به سمت برنامه 
مراسم  برگزاری  و  بود  خواهد  مفرح  و  شاد  های 
دوازدهم بهمن با توجه به افتتاح فرهنگسرای بزرگ 
شهر، قطعا در این مکان برگزار خواهد شد و باتوجه 
به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 
کمیته فرهنگی و هنری دهه فجر انتخاب شده، ما 
نیز از ابتدای بهمن ماه برنامه های فرهنگی، هنری 
اجرای  کمدی،  نمایش  و  تئاتر  اجرای  با  را  خود 
موسیقی، برگزاری جنگ های شادی و برنامه های 

مختلف و مفرح دیگر برگزار می کنیم.
چهارمحال  در  ققنوس  نمایش  ««جشنواره 

وبختیاری برگزار می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
از  گفت:  مطلب  این  به  اشاره  ضمن  وبختیاری 
ابتدای سال با  توجه به کمبود اعتبارات فرهنگی 
توانستیم جشنواره های مختلفی همچون جشنواره 
محلی  شعر  جشنواره  رضا)ع(،  امام  المللی  بین 
مناطق زاگرس نشین با حضور 13استان از سراسر 
کشور و جشنواره شعرمحلی مناطق زاگرس نشین 

را در چهارمحال وبختیاری برگزار کنیم.
کارگران افزود: تا پایان سال جاری جشنواره نمایش 
شهرستان  در  شهادت  و  ایثار  موضوع  با  ققنوس 

فارسان برگزار خواهد شد.
تا  دیگر  های  برگزاری جشنواره   به  جوادکارگران 
پایان سال اشاره کرد و گفت: جشنواره شعر » روی 
نیز در ماه های  را  انتظار« و جشنواره عکس  ریل 
منتهی به پایان سال در دست اجرا خواهیم داشت.
وی گفت: با توجه به تجربه های موفق در برگزاری 
سال  در  بتوانیم  امیدواریم  هایی  جشنواره  چنین 
آینده جشنواره هایی با سطح باالتر و بهتری برگزار 

کنیم.
نویسندگان  و  هنرمندان  از  ««وظیفه حمایت 

را از وظایف خود می دانیم
چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
وبختیاری گفت: یکی از وظایف مهم وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی حمایت از نویسندگان، هنرمندان 
و روزنامه نگاران می باشد که در این راستا همواره 

گامهای موثری برداشته ایم.
و  فرهنگ  کل  اداره  حمایتهای  گفت:  کارگران 
ارشاد از این افراد شامل خرید کتاب از نویسندگان 
انتشار  و تسهیل در گرفتن مجوز  ناشران کتاب  و 

کتاب، حمایت مالی و معنوی از گروه های نمایش، 
باشد  می  فیلمسازی  و  موسیقی  های  گروه  تئاتر، 
توانند  می  باشند  شرایط  حائز  که  هنرمندانی  و 
و  نویسندگان  از  حمایت  صندوق  در  عضویت  با 

هنرمندان از مزایای این صندوق استفاده کنند.
خبرگزاریها  و  مطبوعات  خبرنگاران  گفت:  وی 
وزارت  سمان  سایت  در  عضویت  با  توانند  می  نیز 
تامین  بیمه  مزایای   از   اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اجتماعی و سایر مزایا نیز بهره مند شوند و از سوی 
را  به مطبوعات، نشریات محلی  یارانه  با اختصاص 

مورد حمایت قرار می دهیم.
در  شورا  موثرترین  عمومی  فرهنگ  شورای  

چهارمحال وبختیاری می باشد.
چهارمحال  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  
شورای  مهمترین  و  تاثیرگذارترین   از  وبختیاری 
استان گفت و اضافه کرد: شورای فرهنگ عمومی 
از موثرترین شوراهای استان می باشد که ریاست 
این شورا به عهده نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه شهرکرد و نائب رییس آن نیز استاندار می 
باشد. این شورا نسبت به قبل بسیار موثر و پررنگ 
برگزار می شود و بسیاری از معضالت و مشکالت را 

در این شورا حل می شود.
اشاره  فرهنگی   قرارگاه  تشکیل  به  کارگران  جواد 
زیرمجموعه  عنوان  به  قرارگاه  این  گفت:  و  کرد 
های  کارگروه  و  فعال  عمومی  فرهنگ  شورای 
به  اجتماعی  کارگروه  که  تشکیل  نیز   خاصی  
مسوولیت  با  خانواده  کارگروه  دادگستری،   عهده 
ورزش وجوانان، کارگروه سبک زندگی با مسوولیت 
مسوولین  با  نرم  جنگ  کارگروه  تبلیغات،  سازمان 
سپاه پاسداران، کارگروه فرهنگی به عهده اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی  می باشد.
سطح  در  گذشته  سال  در  خوشبختانه  گفت:  وی 
عمومی  فرهنگ  شورای  اول  رتبه  توانستیم  کشور 

کشور را کسب نماییم.
ادارات دیگر از موازی کاری اجتناب  کنند.

به  اشاره  ضمن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
ها  دستگاه  برخی  وهنری  فرهنگی  های  فعالیت 
فرهنگی  مسائل  در  ادارات  برخی  متاسفانه  گفت: 
و هنری خودشان مستقیم وارد عمل می شوند و 
باعث ایجاد هزینه ها سنگین و از بین رفتن بیت 

المال می شوند.
با  دستگاه های دیگر  این خصوص  وی گفت: در 
با  از موازی کاری   ایم  اعالم کرده  رایزنی کرده و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  های  فعالیت 
برنامه های  برگزاری  واجرای  اجتناب شود و در  

خود با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هماهنگ 
باشند.

اداره  تایید  به  باید  کسبه  تجاری  های  ««نام 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برسد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
در  شود  می  مشاهده  متاسفانه  گفت:  وبختیاری 
سطح شهر برخی مراکز تجاری از نامهای خارجی 
یا نامهای بدون  مفهوم استفاده کرده و در برخی 
موارد از نامهای ائمه اطهار و نامهای شخصیت های 

تاریخی و دینی استفاده ابزاری می کنند.
فعاالن  و  کسبه  صاحبان  کرد:  اضافه   کارگران 
نامگذاری  و  تابلو  از نصب  قبل  بایست  تجاری می 
وارشاد  فرهنگ  کل  اداره   به  خود  کسب  محل 
اسالمی استان مراجعه و نسبت به تایید نام تجاری 
قوانین  طبق  اینصورت  درغیر  نمایند  اقدام  خود 

ابالغی با خاطیان برخورد خواهد شد.
««ناشرین  برای چاپ کتاب مراجعه کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ناشرینی که 
می خواهند کتابی را چاپ کننده در ابتدا باید مجوز 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  را  کتاب  چاپ 

کسب نموده و سپس به چاپخانه مراجعه کنند. 
و  ناشر  قشر  از  برای حمایت  گفت:  کارگران  جواد 
نویسندگان کتاب، اداره کل اقدام به خرید کتابهای  
ناشرین می کند تا ناشرین و نویسندگان بتوانند از 
بسته های حمایتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 

بهره مند شوند.
مردم  نیاز  موسیقی  کنسرتهای  ««برگزاری 

است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
وبختیاری برگزاری کنسرتهای موسیقی را نیاز مردم 
دانست و گفت: در دولت یازدهم و با هماهنگی های 
انجام شده و حمایتهای مسوولین، از ابتدای دولت 
تا کنون بیش از 20کنسرت ملی در سطح استان 
طول  در  رکورد  یک  این  توان  می  که  شد  برگزار 

سالیان گذشته باشد.
کارگران گفت: برگزاری چنین کنسرت هایی عالوه 
بر تغییر روحیه و نشاط در جامعه، از سویی اشتغال 
خواهد  بر  در  را  کنسرتها  مجری  شرکتهای  زایی 
داشت و از سوی دیگر باعث توریست فرهنگی به 
استان می شود که در کنسرتهای گذشته محسوس  
بود که خانواده هایی از استانهای دیگر برای شرکت 
نوعی  به  و  آمده  استان  به  موسیقی  کنسرت  در 

توریست فرهنگی را در برخواهد داشت.
««کمبود اعتبارات مهمترین دغدغه فرهنگ 

و ارشاد استان می باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مهمترین 
مشکل این اداره را کمبود اعتبارات دانست و گفت: 
در برنامه های پیشنهادی خود اعالم کرده ایم که 
برای سال آینده اعتبار بیشتری اختصاص داده شود 
بتوانیم موفق  تا در پروژه های عمرانی و فرهنگی 

تر عمل نماییم.
با  اعتباری  مشکل  بر  عالوه  اداره  این  گفت:  وی 
انسانی  نیروی  کمبود  همچون:  دیگری  مشکالتی 
های  فعالیت  در  کاری  موازی  متخصص،  نیروی  و 
در  ناکارآمدی  ها،  دستگاه  برخی  توسط  فرهنگی 
نظام برنامه ریزی فرهنگی استان، عدم هماهنگی، 
همگرایی و هم افزایی فرهنگی روبرو است که می 
بایست با حمایت مسوولین و همکاری سایر نهادها 
مشکالتمان  وزارتخانه  همچنین  و  ها  دستگاه  و 

هرچه سریعتر حل شود.
««نمایشگاه کتاب امسال، یک رکورد فرهنگی 

در استان بود
کتاب  نمایشگاه  از  مردمی  استقبال  کارگران  جواد 
امسال را یک رکورد فرهنگی دانست و گفت: امسال 
ناشران کتاب  از سالهای موفق کتاب و  قطعا یکی 
در استان بود که به دالیلی همچون زمان مناسب 
برگزاری نمایشگاه، تبلیغات و اطالع رسانی موثر و 
تخفیف  و  ها  دستگاه  و  مسوولین  همکاری  مفید، 
و  برگزاری  در  موفقیت  موجب  کتاب  خرید  ویژه 

استقبال از نمایشگاه کتاب شد.
ناشران  برخی  گذشته  سالیان  متاسفانه  گفت:  وی 
استان  کتاب  نمایشگاه  در  کشور  معتبر  و  مهم 
از  امسال پس  شرکت نمی کردند که خوشبختانه 
شرکت در نمایشگاه با رضایت کامل کتب خود را 
عرضه نمودند و تمایل خود را برای سالهای آینده 

اعالم کردند.

با  استان  کتاب  نمایشگاه  افتتاحیه  گفت:  کارگران 
حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

برگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  بطن  از  قبلی  ««مدیران 

اسالمی نبودند
چهارمحال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
هنرمندان،  بین  همدلی  و  به صمیمیت  وبختیاری 
اداره  مجموعه  و  هنر  اهالی  و  نگاران  روزنامه 
گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
از  کل  اداره  مدیریت  گذشته  ادوار  در  متاسفانه 
و  شدند  می  منصوب  مجموعه  از  بیرون  اشخاص 
تا به وضعیت و فعالیت های  مدیران غیرتخصصی 
اداره کل تسلط پیدا می کردند زمان زیادی سپری 
و  اختالف  ایجاد  باعث  موضع  این  و خود  می شد 
اداره کل می شد  ارباب  رجوع و  سوء تفاهم بین 
که خوشبختانه در دولت یازدهم این موضوع حل 
منصوب  اداره  خود  بطن  از  مجموعه  مدیریت  و 
و  هنرمندان  با  که  تعاملی  با  نیز  همکاران  و  شد 
روزنامه نگاران و ارباب رجوع دارند باعث صمیمیت 

و بازدهی موثری شده اند.
««وضعیت مطبوعات رو به رشد است

جوادکارگران وضعیت مطبوعات استان چهارمحال 
و بختیاری را مطلوب عنوان کرد و گفت: با رویکرد 
حمایتی که دولت یازدهم نسبت به مطبوعات دارد، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  رو  همین  از 
اهداف  راستای  در  نیز  وبختیاری  چهارمحال 
می  عمل  وزارتخانه  مطبوعات  تقویت  و  حمایتی 
در  مشکالت  برخی  وجود  با  ایم  توانسته  و  نماید 
این  گواه  که  کنیم  حمایت  را  نشریات  مطبوعات، 
قضیه صدور مجوز نه نشریه جدید در این دولت تا 

کنون بوده است.
وی گفت: با تغییراتی که در واحد مطبوعات اداره 
این  مطبوعات  مسوول  کارشناس  شد،  انجام  کل 
سوی  از  و  کرده  مضاعف  را  خود  تالش  نیز  اداره 
سامانه  در  نام  ثبت  با  نیز  استان  مطبوعات  دیگر 
فعالیت مطبوعات نسبت به اعالم وصول خود اقدام 

کرده اند.
تئاتر را باید در سبد فرهنگی خانواده ها بگنجانیم.

وضعیت  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استقبال از تئاتر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه تئاتر 
در استان تا اندازه ای مظلوم واقع شده و در سالیان 
رنگ  کم  تئاتر  هنر  از  استقبال  فرهنگ  گذشته 
و  مادی  حمایتهای  با  اخیرا  خوشبختانه  ولی  بود. 
هنر  این  برای  بهترین  ایم شرایط  توانسته  معنوی 

آماده کنیم.
وی گفت: در حال حاضر نمایش کمدی و طنز » به 
همین سادگی« در فرهنگسرای شهرکرد به مدت 
ده شب برگزار می شود که نمایشهای طنز دیگری 

نیز در دهه فجر برای مردم برگزار خواهد شد.

آیا میدانید: ایران 101۸ شهر دارد
آیا میدانید: گرده گل هرگز فاسد نمیشود

آیا میدانید: بلندترین موی سر دنیا ۶ متر است
آیا میدانید: زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد؟

آیا میدانید: که مورچه در مایکروویو زنده میماند ؟
آیا میدانید: خرس نوزاد ۶00 بار از مادر خود کوچکتر است
آیا میدانید: فورییه 1۸۶۵ تنها زمانی بود که ماه کامل نشد

آیا میدانید: طول موج نور مرئی بین ۷00 – ۴00 نانومتر است
آیا میدانید: بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است ؟

بلند  را  وزنش  برابر  میتواند 300  عنکبوت  نوعی  میدانید:  آیا 
کند ؟

 I am انگلیسی  زبان  در  کامل  کوتاهترین جمله  میدانید:  آیا 
است

آیا میدانید: به طور میانگین هر فرد 11۴0 بار در سال تلفن 
میزند ؟

آیا میدانید: گرانترین کفش دنیا 1میلیارد و ۷00 میلیون تومان 
است

آیا میدانید: در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه 
را دارد

آیا میدانید: که هر۵0 ثانیه 1 نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتال 
میشود

آیا میدانید: که استرس تا ۵ برابر سیستم ایمنی بدن را پایین 
میآورد

آیا میدانید: شانس شبیه بودن دو اثر انگشت 1 به ۶۴ میلیارد 
است ؟

آیا میدانید: شیارهای کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشیاء 
است ؟

فاصله  دستشوئی  با  متر   2 حداقل  باید  مسواک  میدانید:  آیا 
داشته باشد

آیا میدانید: در کازینو های قماربازی las Vegas هیچ ساعتی 
وجود نداره

آیا میدانید: که بیست درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و 
کانادا قرار دارد

آیا میدانید: ۶0 گاو قادر هستند در عرض کمتر از 1 روز 1 تن 
شیر تولید کنند

می ایستد  پا  دو  روی  که  هنگامی  قطبی  خرس  میدانید:  آیا 
حدود 3 متر است

آیا میدانید: برای تولید 1 لیتر بنزین 23,۵ تن گیاه در گذشته 
مدفون شده است

آیا میدانید: که شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم 
مادر هم می فهمد ؟

آیا میدانید: با دویدن می توان مسافر زمان بود و کسری از ثانیه 
از دیگران بیشتر عمر کرد

آیا میدانید: که کره زمین از 102 عنصر بوجود آمده و این 102 
عنصر در بدن انسان وجود دارد

آیا میدانید: اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، 
کم کم رنگش سفید می شود

آیا میدانید: که زنبور عسل ۵ چشم دارد که 2 تا اصلی در بغل 
سر و 3 تا بر روی سر اون قرار داره؟

آیا میدانید: که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث 
دور شدن خواب آلودگی می شود ؟

آیا میدانید: که گرمترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان 
در کویر لوت ایران با ۷۵ درجه گرما می باشد ؟

بلدند،  انگلیسی  که  چینی های  تعداد  که  میدانید:  آیا 
بیشتر میکنند،  صخبت  انگلیسی  که  آمریکایی های   از 

 است ؟

 با علل و عالئم 3 بیماری شایع
 در زنان آشنا شوید

این سه بیماری در زنان شایع است، پس مراقب باشید
برای اینکه خانم ها را تشویق کنیم تا به سالمتی خود بها دهند، باید 
در ابتدا اطالعات مفیدی را درباره مشکالت شایع سالمتی شان در 
اختیارشان قرار دهیم و عوامل خطر برای بیماری های شایع را بیان 
کنیم تا خود آنها با شناخت این موارد، از مبتال شدن به این بیماری 

ها پیشگیری کنند.
 1- بیماری های قلبی

بیماری های قلبی، هم در مردان و هم در زنان شایع می باشد. اگرچه 
مرگ و میر مردان در اثر بیماری های قلبی نسبت به زنان بیشتر است، 
اما در زنان بیماری قلبی زود تشخیص داده نمی شود و هنگامی فرد 
متوجه می شود که دیر شده و امکان کمک کمتری برای او وجود 
دارد.-زنان مبتال به بیماری قلبی، اغلب فکر می کنند که مشکالتی 
نظیر درد قفسه سینه دارند و کمتر به مشکالت قلبی توجه می کنند، 
اما گاهی با داشتن عالئمی مانند درد شانه، تهوع، استفراغ و مشکالت 

تنفسی، در حقیقت به مشکالت قلبی مبتال هستند.
3- پوکی استخوان

پوکی استخوان یکی از بیماریهای شایع در زنان به خصوص درسن 
باالی ۵0 سال می باشد. پوکی استخوان زمانی رخ می دهد که بدن 

فرد نتواند توده استخوان تازه ای بسازد.
کلسیم و فسفر دو عنصر مهم برای ساخت استخوان هستند. حال اگر 
این دو عنصر به بدن نرسند، فرایند تولید استخوان کامل نمی شود و 
بدن با مشکل استخوان سازی مواجه می شود. اگر بدن فرد آنقدر با 
کمبود کلسیم و فسفر روبرو شود که از تجزیه استخوان ها، کلسیم و 
فسفر خود را تامین کند، بافت استخوان ها نرم شده و با کمترین ضربه 
ای می شکنند.در زنان این مشکل در سن یائسگی شدت می یابد و آن 

هم به خاطر کاهش هورمون استروژن می باشد.
3- سرطان سینه

است  زنان  بین  بیماری های شایع  از  یکی  سرطان سینه 
در واقع سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین خانم ها 

می باشد.
عوامل موثر در ابتال به بیماری سرطان سینه:

سن : با افزایش سن احتمال ابتال به سرطان سینه بیشتر 
نقاط  در  سرطان  این  شیوع   : جغرافیایی  شودمناطق  می 
مختلف جغرافیایی و کشورها فرق می کند. اگر چه میزان 
نوع  این  در  وراثت  از  تر  مهم  بسیار  فرد  روزانه  فعالیت 
خانم   : یائسگی  یا  قاعدگی  باشد. سن شروع  سرطان می 
می  یائسه  دیر  خیلی  و  شده  قاعده  زود  خیلی  که  هایی 
شوند، استعداد بیشتری برای ابتال به سرطان سینه دارند. 
دارند،  یائسگی طبیعی  از ۵۵ سالگی  بعد  که  هایی  خانم 
نسبت به خانم هایی که قبل از  ۴۵ سالگی دچار یائسگی 
می شوند، دو برابر بیشتر احتمال ابتال به سرطان سینه را 
دارند. سن افراد در زمان اولین بارداری : نداشتن بچه یا 
بچه دار شدن در سن باال، احتمال ابتال به سرطان سینه را 
افزایش می دهد. خطر ابتال به این سرطان برای زنانی که 
بعد از 30 سالگی اولین بچه خود را به دنیا آورده اند، دو 
برابر بیشتر از زنانی است که قبل از سن 20 سالگی بچه 

اول خود را به دنیا آورده اند.

علت عطسه چیست؟
شاید بسیار دیده باشید برخی افراد را که وقتی عطسه می کنند، دیگر عطسه 
کردن ر هایشان نمی کند و پشت سر هم شروع به عطسه می کنند. شاید خود 
شما هم جزو همین افراد باشید. آیا می دانید دلیل چنین عطسه هایی چیست؟

عطسه  کردن از احساس خارش در پشت بینی شروع می شود و سپس نفس 
حبس شده و در نهایت نیز جریان هوا با شدت و به صورت عطسه کردن خارج 
می شود.آلرژی، بیماری و بسیاری عوامل دیگر می توانند شروع  کننده خروج 
شدید بزاق و مخاط باشند. اما چرا انسان ها و حتی حیوانات عطسه می کنند؟

عطسه  کردن یکی از مکانیسم های دفاعی و طبیعی بدن برای بیرون کردن 
مواد خارجی است و ریه ها و دیگر اعضای بدن را از آلودگی حفظ می کند.

چه عواملی موجب عطسه  کردن می شوند؟
محرک های  آلرژی زا،  مواد  ساده،  سرماخوردگی  همچون  بسیاری  عوامل 
فیزیکی، عوامل زیست محیطی، سرمای هوا و نور خورشید می توانند موجب 
عطسه  کردن شوند. عطسه زمانی اتفاق می افتد که بافت پوششی تنفسی که 
یک الیه سلولی پوشاننده دیواره داخلی بینی است، تحریک شده و مغز نیز 

واکنش عطسه  کردن را نشان می دهد.
چرا بعضی ها پشت سرهم عطسه می کنند؟

عطسه  نوبت  یک  در  متوالی  بار  چند  و  سرهم  پشت  معموال  افراد  برخی 
می کنند که به گفته پزشکان این افراد اغلب مبتال به آلرژی هستند و حتی در 
فصولی هم که آلرژی  شایع نیست به همین روال عطسه می کنند. همچنین 
عطسه های متوالی می توانند ناشی از تیک  عصبی یا تالش بدن برای خارج 

ساختن ذرات گردوغبار باشد.
سرعت عطسه چقدر است؟

در لحظه عطسه کردن، جریان هوا با سرعت 1۵0 کلیومتر در ساعت از بدن 
خارج می شود و محققان همچنین دریافتند عطسه ممکن است بیش از آنچه 

تصور می شود سرعت داشته باشد.
چرا هنگام عطسه کردن چشمان خود را می بندیم؟

واکنش عطسه  کردن موجب می شود بدن تمامی ماهیچه های خود را از پلک 
اتفاق همچنان نامشخص  این  تا عضله حلقوی منقبض کند. هرچند علت 
است اما برخی متخصصان معتقدند که دلیل آن می تواند نحوه ارتباط اعصاب 
در سیستم عصبی بدن باشد برخی نیز تصور می کنند که بدن با حفاظت 
از چشم ها در واقع از مجاری عبور هوا در بینی محافظت می کند که البته 

جزئیات این پدیده هنوز مشخص نیست.
چرا برخی افراد با صدای بلند عطسه می کنند؟

شدت و شکل عطسه کردن در افراد مختلف، متفاوت است که این اختالف از 
تفاوت ها در خودکنترلی فرد و آناتومی بدن نشات می گیرد. نتایج یک مطالعه 
نشان می دهد ۴۵ درصد افرادمردم در مکان های خصوصی و عمومی متفاوت 

از هم عطسه می کنند         

 «« آیامی دانستید 

«« سالمت

«« دانستنيهاي نوزادان 

Esfahan.kimia@gmail.comسه شنبه 6 بهمن ماه 1394                       15 ربیع الثانی 1437                26 ژانویه 2016           سال دوم شماره 77      

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مظفر حاجیان حسین آبادی 
سر دبیر: صدیقه ایروانی / چاپ: رسانه برتر 

تلفکس: 2-95013701-031  / 32298058 طراحی و صفحه آرایی: اطلس محمودیان فرد 

)حقیقت(  بلکه  نیست،  نماز  و  روزه  زیادی  به  کردن  السالم:عبادت  علیه  عسکری  حسن  امام 
عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

چهار محال و بختیاری  کرمان یزد اصفهان 
10-6

-2-8
18196

نشانی: خیابان صغیر-جنب کوچه 16- پالک 243

یا پور سینا دانشمند، فیلسوف و  ابوعلی سینا(  الرئیس  ابن سینا )شیخ 
ایرانی، ۴۵0 کتاب در زمینه های گوناگون نوشته است که تعداد  پزشک 
زیادی از آن ها در مورد پزشکی و فلسفه است. جرج سارتون او را مشهورترین 
دانشمند سرزمین های اسالمی می داند که یکی از معروف ترین ها در همه 
“قانون” در  او کتاب  است. کتاب معروف  نژادها  و  و مکان ها  زمان ها  ی 

زمینه پزشکی است.
ابن سینا به نام حسین پسر عبداهلل در سال 3۷0 هجری قمری متولد 
شد و در سال ۴2۸ هجری قمری درگذشت. نام او را به تفاریق ابن سینا، 
ابوعلی سینا و پور سینا گفته اند. در برخی منابع نام کامل او با ذکر القاب 
بن  ابوعلی، حسین  الرئیس،  آمده: حجة الحق، شرف الملک، شیخ  چنین 
عبداهلل، ابن سینا و البخاری. وی صاحب تألیفات بسیاری است ومهم ترین 
کتاب های او عبارت اند از: ” شفا ” در زمینه فلسفه و منطق؛ و ” قانون” 

در زمینهپزشکی.
نماینده  بزرگ ترین  و شاید  فارابی  بزرگ  باید جانشین  را  »ابوعلی سینا 
حکمت در تمدن اسالمی بر شمرد. اهمیت وی در تاریخ فلسفه اسالمی 
بسیار است، زیرا تا عهد او هیچ یک از حکمای مسلمین نتوانسته بودند 
تمامی اجزای فلسفه را که در آن روزگار حکم دانشنامه ای از همه علوم 
معقول را داشت در کتب متعدد و با سبکی روشن مورد بحث و تحقیق 
این کار  از عهده  بزرگ ترین کسی است که  و  او نخستین  و  قرار دهند 

برآمد.«)آموزش و دانش در ایران، ص12۵(
»وی شاگردان دانشمند و کارآمدی به مانند ابوعبید جوزجانی، ابوالحسن 
بهمنیار، ابو منصور طاهر اصفهانی و ابوعبداهلل محمد بن احمد المعصومی 
را که هر یک از ناموران روزگار خود بودند، تربیت نمود.«)خدمات متقابل 

اسالم و ایران، ص۴۹3(
ابوعبید  شاگردش  از  نقل  به  گفته خودش  به  او  نامه  زندگی  از  بخشی 

جوزجانی بدین شرح است:

پدرم عبداهلل از مردم بلخ بود. در روزگار نوح پسر منصور سامانی به بخارا 
درآمد. بخارا در آن عهد از شهرهای بزرگ بود. پدرم کار دیوانی پیشه کرد 
و در روستای ُخرمیثن به کار گماشته شد. به نزدیکی آن روستا، روستای 
اَفشنه بود. در آنجا پدر من، مادرم را به همسری برگزید و وی را به عقد 
خویش درآورد.نام مادرم ستاره بود. من در ماه صفر سال 3۷0 از مادر زاده 
شدم .نام مرا حسین گذاشتند. چندی بعد پدرم به بخارا نقل مکان کرد. 
در آنجا بود که مرا به آموزگاران سپرد تا قرآن و ادب بیاموزم. دهمین سال 
عمر خود را به پایان می بردم که در قرآن و ادب تبحر پیدا کردم، آنچنان که 

آموزگارانم از دانسته های من شگفتی می نمودند.
در آن هنگام مردی به نام ابوعبداهلل به بخارا آمد. او از دانش های روزگار 
خود چیزهایی می دانست. پدرم او را به خانه آورد تا شاید بتوانم از وی 
دانش بیشتری بیاموزم. وقتی که او به خانه ما آمد، من نزد آموزگاری به نام 
اسماعیل زاهد فقه می آموختم و بهترین شاگرد او بودم و در بحث و جدل 

که شیوه دانشمندان آن زمان بود تخصصی داشتم.
ناتلی به من منطق و هندسه آموخت و چون مرا در دانش اندوزی بسیار 
توانا دید به پدرم سفارش کرد که مبادا مرا جز به کسب علم به کاری دیگر 
وادار سازد و به من نیز تاکید کرد جز دانش آموزی شغل دیگر برنگزینم. 
من اندیشه خود را بدانچه ناتلی می گفت می گماشتم و در ذهنم به بررسی 
آن می پرداختم و آن را روشن تر و بهتر از آنچه استادم بود فرامی گرفتم تا 
اینکه منطق را نزد او به پایان رسانیدم و در این فن بر استاد خود برتری 
یافتم چون ناتلی از بخارا رفت، من به تحقیق و مطالعه در علم الهی و 
طبیعی پرداختم. اندکی بعد رغبتی در فراگرفتن علم طب در من پدیدار 
گشت. آنچه را پزشکان قدیم نوشته بودند همه را به دقت خواندم. چون 
علم طب از علوم مشکل به شمار نمی رفت، در کوتاه ترین زمان در این رشته 
موفقیت های بزرگ بدست آوردم تا آنجا که دانشمندان بزرگ علم طب به 

من روی آوردند و در نزد من به تحصیل اشتغال ورزیدند.
 من بیماران را درمان می کردم و در همان حال از علوم دیگر نیز غافل 
نبودم. منطق و فلسفه را دوباره به مطالعه گرفتم و به فلسفه بیشتر پرداختم 
و یک سال و نیم در این کار وقت صرف کردم. در این مدت کمتر شبی 
سپری شد که به بیداری نگذرانده باشم و کمتر روزی گذشت که جز به 

مطالعه به کار دیگری دست زده باشم.
بعد از آن به الهیات رو آوردم و به مطالعه کتاب ما بعد الطبیعه ی ارسطو 
آن  از  را  مؤلف  و غرض  نمی فهمیدم  آن  از  ولی چیزی  ورزیدم،  اشتغال 
سخنان درنمی یافتم. از این رو دوباره از سر خواندم و چهل بار تکرار کردم، 

چنان که مطالب آن را حفظ کرده بودم اما به حقیقت آن پی نبرده بودم.
و  می شدم  ناامید  خویشتن  از  من  و  بود  ابهام  در حجاب  مقصود  چهره 
می گفتم مرا در این دانش راهی نیست… . یک روز عصر از بازار کتابفروشان 
می گذشتم. کتابفروش دوره گردی کتابی را در دست داشت و به دنبال 

خریدار می گشت. به من اصرار کرد که آن را بخرم. من آن را خریدم که 
کتاب اغراض مابعدالطبیعه نوشته ابونصر فارابی بود.

به  و  پرداختم  آن  به خواندن  بی درنگ  به در خانه رسیدم،  هنگامی که 
حقیقت مابعدالطبیعه که همه آن را از بر داشتم پی بردم و دشواری های 
آن بر من آسان گشت. از توفیق بزرگی که نصیبم شده بود بسیار شادمان 
شدم. فردای آن روز برای سپاس از خداوند که در حل این مشکل مرا یاری 
فرمود، صدقه فراوان به درماندگان دادم. در این موقع سال 3۸۷ بود و تازه 
1۷ سالگی را پشت سر نهاده بودم.وقتی من وارد سال 1۸ زندگی خود 
می شدم، نوح پسر منصور سخت بیمار شد. اطباء از درمان وی درماندند 
و چون من در پزشکی آوازه و نام یافته بودم مرا به درگاه بردند و از نوح 
خواستند تا مرا به بالین خود فرا خواند. من نوح را درمان کردم و اجازه 
یافتم تا در کتابخانه او به مطالعه پردازم. کتاب های بسیاری در آنجا دیدم 
که اغلب مردم حتی نام آنها را نمی دانستند و من هم تا آن روز ندیده بودم. 
از مطالعه آنها بسیار سود جستم.چندی پس از این ایام پدرم در گذشت 
و روزگار، احوال مرا دگرگون ساخت. من از بخارا به گرگانج خوارزم رفتم. 
چندی در آن دیار به عزت روزگار گذراندم. نزد فرمانروای آنجا قربت پیدا 
آن در  از  پیش  یافتم.  توفیق  آن شهر  در  تالیف چند کتاب  به  و  کردم 
بخارا نیز کتاب هایی نوشته بودم. در این هنگام اوضاع جهان دگرگون شده 
بود. ناچار من از گرگانج بیرون آمدم. مدتی همچون آواره ای در شهرها 
می گشتم تا به گرگان رسیدم و از آنجا به دهستان رفتم و دوباره به گرگان 
بازگشتم و مدتی در آن شهر ماندم و کتاب هایی تصنیف کردم. ابوعبید 

جوزجانی در گرگان به نزدم آمد.
برایم  خود  از سرگذشت  استادم  آنچه  بود  این  گوید:  جوزجانی  ابوعبید 
حکایت کرد. چون من به خدمت او پیوستم تا پایان حیات با او بودم. بسیار 
چیزها از او فرا گرفتم و بسیاری از کتاب های او را تحریر کردم. استادم 
پس از مدتی به ری رفت و به خدمت مجدالدوله از فرمانروایان دیلمی 
درآمد و وی را که به بیماری سودا دچار شده بود درمان کرد. از آنجا به 
قزوین و از قزوین به همدان رفت و مدتی دراز در این شهر ماند و در همین 
شهر بود که استادم به وزارت شمس الدوله دیلمی فرمانروای همدان رسید. 
در همین اوقات استادم کتاب قانون را نوشت و تالیف کتاب عظیم ” شفا 
” را به خواهش من آغاز کرد.چون شمس الدوله از جهان رفت و پسرش 
جانشین وی گردید، استاد وزارت او را نپذیرفت و چندی بعد به او اتهام 
بستند که با فرمانروای اصفهان مکاتبه دارد و به همین دلیل به زندان 
گرفتار آمد. چهار ماه در زندان بسر برد و در زندان سه کتاب به رشته 
ی تحریر درآورد. پس از رهایی از زندان مدتی در همدان بود تا با جامه 
درویشان پنهانی از همدان بیرون رفت و به سوی اصفهان رهسپار گردید. 
من و برادرش و دو تن دیگر با وی همراه بودیم. پس از آنکه سختی های 

بسیار کشیدیم، به اصفهان در آمدیم.

از لنز دوربین 

برنامه های فرهنگی دهه فجر در چهارمحال وبختیاری متفاوت برگزار خواهد شد

ابو علی سینا مرجع علم طب..!


