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انتخابات و پیوند نامبارک 
وت قدرت و ثر

بخش دوم

وت در مفاهیم اسالمی  قدرت و ثر

بخشی از دنیاطلبی انسان در قدرت و ریاست طلبی و 
که قرآن می  بخشی در جاه و مقام طلبی است اینست 

فرماید:
»المال و البنون زینه الحیوه الدنیا ...«آری قدرت و ثروت 
که به سمت های  از زینت های دنیاست و انسانهایی 
مختلف و این سو و آن سو روی می آورند کسانی هستند 
که دنیا و مافیهای آن )قدرت و ثروت( چشم و دل آنها 
کرده  را بسته و هواهای نفسانی راه آخرت را بر آنان سد 
کل خطیئه  است اینکه فرموده اند :» حب الدنیا رأس 
که دلبستگی  « نیز همین مطلب را میرساند انسانهایی 
کنند به خطا می افتند لکن خطاهای  به دنیا پیدا می 
خود را لمس و حس نمیکنند و نمیتواند انحراف خود را 
تشخیص دهند چرا که حب دنیا فهم آنها را بسته و سد 
کرده است .دنیا دار آزمون است کسی با قدرت و کسی با 

ثروت آزموده میشود:
و نغض من  الجوع  و  الخوف  لنبلو نکم بشی من  »و 

االموال و االنفس و الثمرات« و نیز میفرماید:
کسی   »احسب الناس ان یترکوا آمنا و هم الیفتنون« : 
فکر نکند آزموده نمیشود همه در بوته آزمایش هستند 
نمیتواند  شود  زور  یا  زر  به  دلبسته  که  فردی  منتهی 

دراین آزمونها سربلند بیرون بیاید ...

با رأی موافق نمایندگان تصویب شد:

تقویت بسیج 
برای دفاع از کشور و

ی اسالمی نظام جمهور

ی سازمان حمایت: مدیرکل دفتر قیمت گذار

غیرقانونی بودن حذف

قیمت مصر ف کننده

از کاالها

ی نظارت بر انتخابات: سخنگوی هیئت مرکز

166 داوطلب در انتخابات 
مجلس خبرگان

تایید شدند

ن جوان: ز

ق نمی کند  برایم فر
ی کنم که شب را کجا سپر

قلعه نویی:

به بی عدالتی فوتبال
باختیم

بهمن سرنوشت ساز فرا رسید:

کارگران 
چشم انتظار 

افزایش دستمزد
بهبود محسوس  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک 
حجم معامالت همراه با کاهش جزیی متوسط 
رونق  شرایط  آغاز  نشانگر  مسکن،  قیمت 
است.  تهران  شهر  مسکن  بازار  در  غیرتورمی 
انتظار بانک مرکزی ادامه این روند خواهد بود.
شهر  مسکن  بازار  تحول  از  گزارش ها  آخرین 
که  می دهد  نشان  امسال  دی ماه  در  تهران 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی به 16 
که نسبت به ماه قبل  هزار و 318 واحد رسیده 
29.1 درصد افزایش دارد. این در حالی است 
در  درصد   8.5 آپارتمان  معامالت  حجم  که 
مقایسه با دی ماه سال گذشته نیز رشد دارد ...

2

4

2

6

4

3

Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

انتخابات

ورزش

اجتماعی

اقتصاد

پارلمان

یادداشت

2

4

پیام رهبر معظم انقالب به بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز:

وزنامه ای برای همه ر

معاون اول قوه قضاییه:

از آزادی بیان و تضارب افکار
دفاع می کنیم

سخنگوی دولت :

حداقل حقوق بازنشستگان
یک میلیون تومان شد
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ترویج نماز، موثرترین راه
کاستن آسیب های اجتماعی برای 

ونق در بازار مسکن! ی : ر ادعای بانک مرکز

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در نظر دارد تعداد5 باب ساختمان 

کوی فرهنگیان شهرکرد حدفاصل  منازل سازمانی مسکونی واقع در 
گلستان و فرهنگ و یک قطعه زمین خود را به مساحت  خیابان های 

247 مترمربع واقع در خیابان دقیقی شهراصفهان جنب خانه ملل از طریق برگزاری 
گهی مناقصه به  ج آ کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ در مزایده به فروش برساند. لذا 

مدت 20روز جهت دریافت اسناد وشرایط مزایده 
به سایت اینترنتی www.iaushk.ac.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

کارشناس رسمی دادگستری گهی مزایده  و هزینه  ج آ هزینه در
بر عهده برندگان مزایده می باشد.

کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. دانشگاه در رد یا قبول 
تلفن تماس: 038-33361061

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

سامانه پیامکی  3000001818
قسمت دوم

که مشترک با ارسال یک پیام  نحوه استفاده از این سامانه به این صورت  است 
کوتاه بدون متن به این سامانه، از لیست تمام سرویس های مربوطه اطالع پیدا 
که به  کد سرویس، می تواند از ساختار اطالعاتی  می کند . سپس مشترک با ارسال 

کند. ح زیر است از سرویس های خدماتی این سامانه استفاده  شر
دریافت اعالم بدهی: شماره ده رقمی تلفن ثابت *01

کارت عابر بانک * شماره ده رقمی تلفن ثابت *02 کارت * شماره 16 رقمی  پرداخت بدهی: رمز دوم 
دریافت اعالم مبلغ به روز بدهی: شماره ده رقمی تلفن ثابت *03

پرداخت مبلغ به روز بدهی: 
کارت عابربانک * شماره ده رقمی تلفن ثابت *04 کارت * شماره 16 رقمی  رمز دوم 

اعالم خرابی تلفن: شماره ده رقمی تلفن ثابت *05
اعالم شماره تلفن جدید: شماره ده رقمی جدید تلفن ثابت *06

کامل )با پیش شماره(*07  اعالم تعرفه مکالمات: شماره مقصد به صورت 
ادامه دارد...

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد



انتخابات و پیوند نامبارک 
قدرت و ثروت  بخش دوم

 قدرت و ثروت در مفاهیم اسالمی

بخشی از دنیاطلبی انسان در قدرت و ریاست طلبی و بخشی در جاه و 
مقام طلبی است اینست که قرآن می فرماید:

»المال و البنون زینه الحیوه الدنیا…«آری قدرت و ثروت از زینت های 
دنیاست و انسانهایی که به سمت های مختلف و این سو و آن سو روی 
می آورند کسانی هستند که دنیا و مافیهای آن )قدرت و ثروت( چشم و 
دل آنها را بسته و هواهای نفسانی راه آخرت را بر آنان سد کرده است 
اینکه فرموده اند :» حب الدنیا رأس کل خطیئه « نیز همین مطلب را 
میرساند انسانهایی که دلبستگی به دنیا پیدا می کنند به خطا می افتند 
لکن خطاهای خود را لمس و حس نمیکنند و نمیتواند انحراف خود را 
تشخیص دهند چرا که حب دنیا فهم آنها را بسته و سد کرده است .دنیا 

دار آزمون است کسی با قدرت و کسی با ثروت آزموده میشود:
»و لنبلو نکم بشی من الخوف و الجوع و نغض من االموال و االنفس 

و الثمرات« و نیز میفرماید:
 »احسب الناس ان یترکوا آمنا و هم الیفتنون« : کسی فکر نکند 
آزموده نمیشود همه در بوته آزمایش هستند منتهی فردی که دلبسته 
به زر یا زور شود نمیتواند دراین آزمونها سربلند بیرون بیاید. لذا دیده 
میشود که معبود و خدای ایشان برخالف گفتار و ظاهرشان همان 
قدرت و ثروت است از این رو طوق بندگی قدرت و ثروت بر گردن  
می افکنند و در معبد قدرت و ثروت بیتوته کرده و به عبادت و پرستش 

آن می پردازند.
 رفتار آنها نشانه تفکر آنهاست ،انسان می بیند صاحب قدرتی چنان از 
صاحب ثروت تعریف میکند ،چنان از دور به او سالم می دهد ،چنان 
او را در بغل میگیرد و به قول معروف تحویل میگیرد که همگان را به 
تحیر می کشاند وآنطرف هم همین طور است می بینی صاحب ثروت 
آنچنان صاحب قدرت را اکرام میکند ،برای او میهمانی شکل می دهد 
، او را به سفرهای خارجی و … می فرستد ،برای او زمینه سفر و زیارت 
و تفریح و … فراهم میکند ،چنان انسانهایی را برای استقبال از او اجیر 
میکند ،هدیه های مختلف از تاج گل تا لوح و … به صاحب قدرت و 

همراهان و … می دهد که گوئی این دو یکی هستند.
 اما هردوی آنها جواب سالم انسان مؤمن ،شایسته ،نمازشب خوان را 
نمیدهند ،خیلی کار کنند سری یا دستی تکان می دهند و اینجاست 
که خطر جامعه را تهدید می کند،قدرت و ثروت اگر پیوند بخورد بسیار 
خطرناک است دیگر کسی را بخرج برنمیدارند،کسی را نمی شناسند 
زیرا همه چیز را از آن خود میدانند پر واضح است آنجائی که صاحب 
قدرت باید حمایت کند می کند و آنجائی که صاحب ثروت باید حتی 
خرج کند حتی به نام کار خیر و … می کند و این داد و ستد و معامله 
طرفین را اداره می کند و … این خطر بزرگ …. مساوی با ندیدن 
مردم است و حقوق مردم و راه را بر بی عدالتی و ویژه خواری و رانت 
و … باز میکند .شاید بتوان گفت بزرگترین ضربه ای که اسالم و امت 
اسالمی خورده از ناحیه کسانی بوده که گرفتار قدرت و ثروت شده اند 

که تاریخ به خوبی نشانگر این مطلب است.
 حال ببینیم کدام بدترند؟قدرت طلبها یا ثروت طلبها و مال اندوزان؟

 عاشقان قدرت یا عاشقان ثروت ؟آنچه به اثبات رسیده اینست که 
عاشقان قدرت از عاشقان ثروت خطرناکتر و بدترند به این کالم نورانی 
امام صادق علیه السالم توجه کنیم : آیا گمان می کنی من خوبان و 
بدان شما را نمی شناسم؟چرا به خدا قسم که آنها را میشناسم .بدترین 
شما کسی است که ریاست را دوست دارد و دوست میدارد تا مردم 
پشت سرش راه بروند این شخص به ناچار باید دروغ بگوید و یا ناتوان 

در رأی و پاسخ به مردم باشد)کافی ج ۳ص ۴۰۷ (
توجه :

بدترین امت کسی که ریاست را دوست دارد ،چه کسی ریاست را 
دوست دارد؟کسیکه بند جانش به ریاست بند است ،خود میداند عرضه 
خدمت ندارد و افراد قوی تر ،باتدبیرتر و … وجود دارند اما آنرا رها 
نمیکنند ،مثاًل اگر پس از چندین ماه می فهمد کاری از پیش نمیبرد اما بناچار 
و برای از دست ندادن ریاست می گوید همه چیز درست است ،کارها رو به 

پیشرفت است و…
این نشانه ناتوانی است و اولیاء دین به ما فرموده اند : اگر بدانی کسی قویتر 
،باتدبیرتر و کارآمدتر وجود دارد که کار تو را انجام دهد تو باید آن کار را به او 
بسپاری؟ ولی کسیکه برای ریاست به هر دری میزند نمیتواند آنرا به کسی 

تقدیم کند زیرا او مقام را می بیند و نه خدمت گزاری و امانت داری را؟! 
اما تا چه زمانی میشود به مردم آدرس داد؟! کسیکه برای حفظ ریاست به هر 
دری می زند ،راست و دروغ ،واقعیت و غیرواقعیت و … برایش مهم نیست 
مهم اینست که ریاست حفظ شود. او نمیتواند ببیند حتی در یک نشست 
محدود کسی از دیگری تعریف کند و برجستگی های شخصیتی کسی در 
حضورش بیان شود،او فقط خواستار تعریف و تمجید از خودش است ،حتی 
گاهی شنیده میشود که افرادی را مأمور میکنند که مثاًل گوینده خیر مقدم 

باید از القاب و … استفاده کند و متن به او می دهند که آن متن گفته شود.

القدس  العربی؛
 ایران، دست آهنین آمریکا را 

آب کرد
»آنچه که آمریکا را به خشم آورده، این است که ایران ثابت کرد که می تواند 
با آمریکا درگیر شود و بدون آنکه نیازی به هم پیمانی با واشنگتن داشته باشد، 

در منطقه پیشرفت کند.« 
به گزارش کیمیای وطن، روزنامه "القدس العربی" در تحلیلی نوشت: »آمریکا 
می داند باز کردن صفحه جدیدی از روابط با ایران می تواند معادالت جغرافی-

سیاسی را در همه خاورمیانه، همچنین توازن قدرت در منطقه را به سود خود 
و  بدون نیاز به سیاست های قدیمی تغییر دهد. به همین خاطر آمریکا حاضر 

است بهای رابطه با ایران را در بیشترین سطح بپردازد.«
القدس العربی در ادامه آورد: »آنچه که آمریکا را به خشم آورده این است 
که ایران ثابت کرد که می تواند با آمریکا درگیر شود و بدون آنکه نیازی به 
هم پیمانی با واشنگتن داشته باشد در منطقه پیشرفت کند. درنهایت همین 
مواضع ایران در منطقه و رویارویی با آن، دست آهنین ایاالت متحده را آب 

کرد.«
این روزنامه در ادامه نوشت: »آمریکا در حالی به سمت روابط جدید با ایران 
می رود که هیچ کس انتظار آن را نداشت. این مسئله باعث شد تا تحرکات 
منطقه ای ترکیه، اسراییل و عربستان را فلج کند و آن ها را به حالت دفاعی، 

بیرون از آنچه که میان آمریکا و ایران می گذرد، وادار کند.«
قدیمی خسته  و  تنبل  هم پیمانان  از  دیگر  »آمریکا  افزود:  العربی  القدس 
این  خواسته های  از  ایران  با  جدید  روابط  سمت  به  حرکت  با  و  شده 
خواهد  راحتی  نفس  می خواهند،  واشنگتن  از  را  همه چیز  که   هم پیمانان 

کشید.« جام نیوز

«« رسمقاله  

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از تایید صالحیت 
۱۶۶ تن از داوطلبان نمایندگی در پنجمین دوره انتخابات مجلس 

خبرگان رهبری خبر داد. 
از  این دوره  تایید صالحیت شده  تعداد داوطلبان  افزود:   وی 
انتخابات مجلس خبرگان در مقایسه با دوره های قبل افزایش 

یافته است.
 سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تصریح کرد: نتایج 
بررسی صالحیت داوطلبان خبرگان، روز گذشته به وزارت کشور 

اعالم شده است.
 ره پیک با بیان اینکه 80۱ نفر برای نمایندگی در پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده بودند، اظهارداشت: آمار 
نهایی ثبت نام کنندگان در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 

794 نفر است که تعدادی پرونده هایشان تکمیل نشده بود.
از  داوطلب،   ۱58 تعداد  این  از  کرد:  تصریح  وی   
که  دادند  انصراف  انتخابات  انتخاباتی  رقابت های   ادامه 
آزمون  در  نیز  داوطلب   ۱52 و  بودند  غیرمجاز  تن   ۱۱۱
مجموع  در  ترتیب  این  به  که  نکردند  شرکت   کتبی 
42۱ نفر انصرافی، غیرمجاز و غایبان آزمون کتبی بوده اند. می توان 
گفت که صالحیت 373 داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگان 

رهبری بررسی شده است.

 معاون امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان اضافه 
 کرد: در دوره قبلی مجلس خبرگان نیز، صالحیت 
۱4۶ داوطلب تایید و 209 نفر نیز رد شده بودند و 
در دوره سوم هم صالحیت ۱۶0 نفر تایید و 2۱5 نفر 

هم رد صالحیت شده بودند.
 ره پیک درباره روند رسیدگی به شکایات داوطلبانی 
که صالحیتشان در هیئت مرکزی نظارت بر انتخبات 
تایید نشده، گفت: داوطلبانی که صالحیتشان احراز 
هشتم  چهارشنبه  روز  از  دارند،  شکایت  و  نشده 
بهمن  ماه به مدت 3 روز فرصت دارند تا شکایتشان 
صالحیتشان  تا  کنند  ارایه  نگهبان  شورای  به  را 
مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ممکن است 
در بررسی ها تعداد داوطلبانی که صالحیتشان تایید 

شود، افزایش یابد.
 وی با بیان اینکه وزارت کشور امروز و فردا وضعیت 
می کند،  اعالم  آن ها  به  را  داوطلبان  صالحیت 
خاطرنشان کرد: تعداد داوطلبانی که در این دوره 
صالحیتشان برای نمایندگی در پنجمین دوره مجلس 
 خبرگان رهبری تایید شده نسبت به دوره های قبل 

افزایش یافته است.

معاون اول قوه قضاییه: 
از آزادی بیان و تضارب 

افکاردفاع می کنیم 
شایان  مسایل  جمله  از  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون 
بیان  آزادی  از  ما  که  است  این  کشور  در  امروز  توجه 
بردن  باال  هدفمان  و  می کنیم  دفاع  افکار  تضارب  و 

آگاهی ها و رشد مردم است. 
غالمحسین  حجت االسالم  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
دادگستری های  معاونان  نشست  در  اژه ای  محسنی 
قضاییه  قوه  مرکزی  ساختمان  در  که  کشور  سراسر 
شرایط   با  ما  کشور  امروز  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
پیچیده ای روبه رو است و تحوالت آنقدر زیاد است که 
گاهی امروز با دیروز متفاوت است و حتی در مواردی 

این ساعت با ساعت قبل شرایط فرق می کند.
وی افزود:  با توجه به این شرایط، وظیفه همه مسئوالن 
وظیفه  میان  این  در  و  است  توجه  شایان  و   دشوار 
خطیر  بسیار  مسئولیتش  و  سنگین  بسیار  قضاییه  قوه 

خواهد بود.
موضوعات،  تشخیص  وقت ها  خیلی  کرد:  تصریح  اژه ای 
احکام و مسایلی که بر دستگاه قضایی و قاضی تحمیل 
به  می شود؛  مشکل  باطل  و  حق  تشخیص  و  می شود 
به  کمک  و  خدا  از  استعانت  هم فکری،  جهت  همین 

یکدیگر مشکل می شود.
بودند  خواسته  دوستان  از  خیلی  اینکه  بیان  با  وی 
نشست روسای دادگستری با مسئوالن ستاد و ریاست 
قوه قضاییه بیشتر باشد، گفت: با صحبتی که با معاونان 
رؤسای  با  نشستی  فصلی،  بتوانیم هر  قرار شد  داشتیم 
کل و معاونان داشته باشیم و هر چقدر هم امکان پذیر 
ضمن  باشیم؛  داشته  جلسه  قضاییه  قوه  ریاست  با  بود 
اینکه در آخرین پیگیری که کردم آیت اهلل آملی الریجانی 

گفتند: در اسفندماه نشست خواهیم داشت.
وی در ادامه یکی از مسایل مهم روز را در کشور مسایل 
اقتصادی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر به شدت 
جهت  در  و  شود  سرمایه گذاری  کشور  در  داریم  نیاز 
و  مردم  مشکالت  رفع  اقتصادی،  امنیت  بیکاری،   رفع 
جلوگیری از نفوذ اقتصادی دشمن به دولت کمک شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن به طور جدی درصدد است 
ایران  تا از طریق مسایل اقتصادی راه نفود خود را در 
نفوذ  اقتصادی،  نفوذ  از  دشمن  هدف  گفت:  کند،  باز 
است؛ فرهنگی  و  دیگر همچون سیاسی  عرصه های   در 

 به همین جهت نیاز به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری 
داخلی داریم.

مبارزه  و  فساد  از  جلوگیری  قضاییه  قوه  اول  معاون 
افزود:  و  کرد  عنوان  مهم  را  اقتصادی  فساد  با  جدی 
از جمله مسایل شایان توجه امروز در کشور این است 
و  می کنیم  دفاع  افکار  تضارب  و  بیان  آزادی  از  ما  که 

هدفمان باال بردن آگاهی ها و رشد مردم است.
قوانین  چارچوب  در  ما  که  امروز  کرد:  تصریح  اژه ای 
شیطان  هستیم،  افکار  تضارب  و  بیان  آزادی  دنبال  به 
بزرگ و همه دشمنان به دنبال نفوذ در مسایل سیاسی، 

فرهنگی و باورهای دینی و انقالبی ما هستند.
مدنظر  مسایل  از  یکی  امروز  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دشمن اصلی ما یعنی صهیونیست و  آمریکا، این است 
انقالبی  و  جهادی  روحیه  از  خود  زعم  به  را  ایران  که 

منصرف کنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برخی هم در داخل 
می کنند  دنبال  را  دشمن  حرف  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 

گفت:  برخی می گویند تا کی باید انقالبی باشیم؟
سپاه  دریایی  نیروی  اخیر  حرکت  به  اشاره  با  اژه ای 
و  کرد  افتخارآفرینی  سپاه  که  اخیر  جریان  در  گفت: 
بودند هشدار  ما شده  آبی  مرزهای  وارد  که  به کسانی 
یکی  قول  از  آمریکایی  روزنامه های  از  یکی  داد،  جدی 
نشان  حرکت  این  نوشت،  آمریکایی  مقامات  همین  از 

می دهد ایران هنوز انقالبی است.

رشوه 681 میلیون دالری 
سعودی ها به مالزی

عربستان  دالری  میلیون  یک  و  هشتاد  و  ششصد  رشوه   
سعودی به نخست وزیر مالزی تایید شد.

به گزارش پایگاه خبری »روزنامه المصری الیوم«، دادستان 
مالزی با تبرئه کردن نجیب عبدالرزاق نخست وزیر این کشور 
و  و هشتاد  مبلغ ششصد  تاکید کرد که  مالی  فساد  اتهام  از 
نجیب  به شخص  عربستان  دولت  هدیه  دالر،  میلیون  یک 

عبدالرزاق بوده است.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از واحد مرکزی خبر، محمد 
اباندی در نشست خبری با اشاره به اینکه نخست وزیر مالزی 
به انتقال ششصد و هشتاد و یک میلیون دالر کمک عربستان 
به حساب شخصی اش متهم شده بود، تاکید کرد: این اقدام 
از  هنگفت  هدیه  این  زیرا  نمی شود؛  فساد محسوب  یا  جرم 
خاندان آل سعود برای شخص نخست وزیر مالزی بوده است. 
وی افزود: من از نتایج این تحقیقات که نشان داد انتقال این 
دلیل مشخصی  هستم.  راضی  است،  نبوده  مالی  فساد  مبلغ 
این  و  ندارد  وجود  نخست وزیر  به  هدیه  این  اعطای  برای 

مسئله به خود او و خاندان حاکم در سعودی برمی گردد.

«« اخبار قضایی  

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

166 داوطلب در انتخابات مجلس خبرگان تأیید شدند 

صالحیت  که  خبرگان  مجلس  داوطلبان 
آنان تایید نشده است، از 8 تا ۱0 بهمن ماه 

می توانند شکایت خود را تحویل دهند.
اداره  از  نقل  به  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
نگهبان، اطالعیه  روابط عمومی شورای  کل 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتشر شد. 
این اطالعیه درخصوص زمان در نظر گفته 
شده برای اعتراض کسانی است که در روند 
مجلس  کاندیداهای  صالحیت های  بررسی 
خبرگان رهبری رد صالحیت شده اند. متن 

این اطالعیه به شرح زیر است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

محترم  داوطلبان  از  عده  آن  اطالع  به   
خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  نمایندگی 
شورای  توسط  آنان  صالحیت  که  رهبری 
است،  نگرفته  قرار  تایید  مورد  نگهبان، 
 )۱۶( ماده   )2( تبصره  »براساس  می رساند: 

رهبری«  خبرگان  مجلس  انتخابات  قانون 
از  روز  سه  مدت  ظرف  حداکثر  می توانند 
وقت  در   94/۱۱/۱0 تا   94/۱۱/8 تاریخ 
اداری به آدرس تهران، بزرگراه بسیج، خیابان 
از  پس  و  مراجعه  تختی،  ورزشگاه  هجرت، 
را تنظیم و پس  دریافت فرم، شکایت خود 

از تحویل، رسید دریافت کنند.
 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین 

دوره مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان 
در نشست علنی دیروز )سه شنبه، ۶ بهمن ماه( 
گزارش  با  رابطه  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
 شورای اسالمی به منظور اصالح فصل چهارم قانون

 اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، با ماده یک 
این طرح با ۱22 رأی موافق، ۱8 رأی مخالف و ۱5 

رأی ممتنع موافقت کردند.
از  این قانون آمده است که هدف  در ماده یک 
تشکیل سازمان بسیج مستضعفین ایجاد توانایی 
های الزم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و 
اهداف انقالب اسالمی و سازماندهی آنان به منظور 
دفاع همه جانبه از کشور، نظام جمهوری اسالمی 
ایران و تالش موثر و داوطلبانه در تمامی عرصه های 
حیات اجتماعی و پیشبرد اهداف و ضرورت های 
انقالب اسالمی و تسریع در تحقق جامعه اسالمی 

از طریق ذیل است:
الف: آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و 

نظام جمهوری اسالمی اجرا می شود. 
ب: تعلیم و تربیت در زمینه های عقیدتی، سیاسی و 

تخصص های مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
 پ: جذب و سازماندهی اعضای بسیج

ت: تهیه و اجرای طرح های دفاعی، امنیتی و 
جهادی با هماهنگی سایر دستگاه های مربوط

ث: تعمیق و ترویج ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی 
بر تفکر بسیجی در جامعه

ج: کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و 
پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی

چ: کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری، ابتکارات 
و اختراعات بسیجیان

ح: کمک به مردم به هنگام بروز بالیا و حوادث 
غیرمترقبه  با هماهنگی مراجع ذی ربط

سخنگوی دولت در نشست دیروز خود به 
تشریح اقدامات قوه مجریه در زمینه رفاه 
عمومی پرداخت و اعالم کرد سال آینده 
میلیون  یک  بازنشستگان،  حقوق  حداقل 

تومان خواهد بود. 
محمد باقر نوبخت، دیروز زمان زیادی از 
نشست خبری خود را به موضوع تصویب 
کلیات بودجه 95 اختصاص داد و گفت: 
کار  مجلس،  تخصصی  کمیسیون های 

تخصصی را آغاز کرده اند. 
جلسه  در  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
نخست خود، کلیات بودجه 95 را تصویب 
کرد. امیدواریم کار به صورتی پیش برود 
قانون  آینده،  سال  آغاز  در  بتوانیم  که 

بودجه را داشته باشیم. 
مستقیم  پرواز  برای  مصوبه ای  دولت 

به آمریکا ندارد
نوبخت درباره برقراری پرواز مستقیم بین 
ایران و آمریکا گفت: هیچ تصمیم دولتی 
به  پرواز  برای  وزیران  هیئت  مصوبه  یا 

آمریکا وجود ندارد.
رد کلیات برنامه ششم در کمیسیون 

اقتصادی مجلس
ششم  برنامه  کلیات  رد  درخصوص  او 
در  من  گفت:  اقتصادی  کمیسیون  در 
کمیسیون برنامه و بودجه بودم و در آن 
به  برنامه  اسناد  هنوز  نبودم.  کمیسیون 
ظاهرا  نیز  آن ها  و  نشده  داده  کمیسیون 

بحث های شکلی داشتند.
با  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
اشاره به اینکه کل اسناد برنامه ششم چند 
هزار صفحه است، توضیح داد: کمیسیون 
تلفیق برنامه باید تشکیل شود و چندهزار 
صفحه را بررسی کند. لذا به نظر می رسد 
سند  هنوز  اقتصادی  کمیسیون  اعضای 
کامل  صورت  به  را  ششم  توسعه  برنامه 
تصور می کردند  لحاظ شکلی  از  و  ندیده 
برنامه ششم  ماده است که  و  تبصره   32

را می سازد. 
اثرات سفر اروپایی رییس جمهور

گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
پویا  را  ایران  اقتصاد  می تواند  آنچه 
است.  خارجی  سرمایه گذاری  کند، 
به  خارجی  بلندپایه  هیئت های  االن 
درباره  را  مذاکره  باب  و  می آیند  ایران 

سرمایه گذاری خارجی باز می کنند. 
توجه دولت به روستاها

بودجه های اختصاص داده  نوبخت درباره 

یازدهم گفت:  به روستاها در دولت  شده 
انجام  روستاها  عمران  جهت  در  کار  دو 
گرفته که در حوزه آب و راه است. درباره 
آبرسانی  برای  تومان  میلیارد  آب، ۱500 
یافته،  اختصاص  جاری  سال  در  روستاها 
برای  تومان  میلیارد   ۶00 اینکه  ضمن 

راه های روستایی اختصاص یافته است. 
ادامه داد: بودجه دو بخش دارد؛ یکی  او 
اعتبارات استانی است که  ملی و دیگری 
روستاهای  در  تومان  میلیارد  با5400 
مختلف، امسال پروژه های متعددی انجام 

می شود.
تاکنون چقدر یارانه پرداخت شده؟

یارانه های  پرداخت  درخصوص  نوبخت 
نقدی به مردم نیز گفت: 

میلیارد  هزار   2۶0 حدود  کلی  طور  به   
یارانه  پرداخت  درباره  ما  مصارف  تومان 
است. ما قرار بود از محل افزایش قیمت ها 
کنیم.  کسب  درآمد  عنوان  به  را  مبالغی 
50 درصد به صورت نقدی پرداخت شود. 
درصد   20 و  تولید  به  کمک  درصد   30
این  از  باید  شود.  واریز  خزانه  حساب  به 

۱40 میلیارد تومان، نیمی از آن یعنی 70 
میلیارد تومان پرداخت شود؛ اما این رقم 

حدود 2۶0 هزار میلیارد تومان است. 
یک  بازنشستگان  حقوق  حداقل 

میلیون تومان شد
درخصوص  که  خوشی  اخبار  درباره  وی 
برای  داد:  توضیح  داشت،  بازنشستگان 
سال آینده، اقدام کلی برای همه شاغالن 
به  درصد   ۱2 و  انجام  بازنشستگان  و 
و  میلیون   ۱ از  شد.  اضافه  آن ها  حقوق 
 500 و  کشوری  بازنشسته  هزار   2۶0
هزار نفر بازنشسته لشکری، بیش از یک 
میلیون نفر حقوقی بین 750 هزار تومان 
جامعه  می گیرند.  تومان  میلیون   ۱.5 تا 
که  است  نفر  میلیون  یک  این  ما  هدف 
درصد   20 آن ها  حقوق  متوسط  طور  به 
نیز  درصد   24 تا  نیز  برخی  اضافه شده، 
اضافه شد. بنابراین کسانی که 750 هزار 
به  درصد   40 می گیرند،  حقوق  تومان 
حقوق  حداقل  شده.  اضافه  حقوقشان 
دیگر 750 هزار تومان نیـست، بلکه بین 

۱ تا ۱میلیون و 50 هزار تومان است.

رشد اقتصاد کشور مثبت بود
گفت:  کشور  رشد  نرخ  درباره  نوبخت 
سوی  از  اخیرا  کار،  نیروی  آمار  گزارش 
می دهد  نشان  و  شده  منتشر  آمار  مرکز 
جمعیت فعال پاییز 94 نسبت به جمعیت 
نفر  هزار   750 تقریبا   ،93 پاییز  فعال 
این مجموعه حدود  از  بیشتر شده است. 
۶30 هزار نفر توانسته اند شغل پیدا کنند 
و ۱20 هزار نفر هم شغل پیدا نکرده اند. 
پیدا  شغل  جدید،  فعال  نیروی  اکثریت 
نرخ  نکردند.  پیدا  هم  برخی  و  کرده 
تابستان  به  نسبت  امسال  پاییز   بیکاری 
به  و  یافت  تقلیل  درصد  واحد  دهم   2

۱0.7 درصد رسید.
انتخابات  درباره  دولت  سخنگوی 
گفت:  و  کرد  نظر  اظهار  نیز  الکترونیک 
بدون تامین نظر شورای نگهبان، انتخابات 
انجام نمی شود. لذا  الکترونیک  به صورت 
اجرای این انتخابات، به صورت یک جانبه 

از سوی دولت امکان ندارد.
دولت  موضع  درباره  دولت  سخنگوی 
این  گفت:  کرسنت  پرونده  درخصوص 
پرونده، متعلق به بیش از ۱0 سال گذشته 
است و سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز 
اعالم کردند آرا قطعی شده. هر کسی که 
مطیع  باید  شده،  محکوم  ارتباط  این  در 
قانون باشد و ما نیز به قوه قضاییه اعتماد 
داریم. هیچ کسی در هیچ پستی مصون از 
پیگیری قضایی نیست و هر کسی محکوم 
باید  باشد،  داشته  مسئولیت  ولو  شده، 

حکمش اجرا شود. 
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در 

دستور کار دولت
ناوگان حمل ونقل  نوبخت درباره نوسازی 
شرایط  در  ششم  برنامه  گفت:  عمومی 
این  مسایل  از  یکی  است.  پساتحریم 
برنامه، حمل ونقل ریلی است. در موضوع 
حمل ونقل ریلی، زمینی، هوایی و دریایی 

باید نوسازی انجام شود. 
آخوندی  دکتر  اظهارات  درخصوص  وی 
خرید  برای  شهرسازی  و  راه  وزیر 
عدد  است  ممکن  گفت:  نیز  هواپیما 
و  شود  بیشتر  یا  کمتر  هواپیما   ۱۱4
ایرباس،  خرید  بر  عالوه  است  ممکن 
برای  دولت  نیز خریداری شود.  بوئینگ 
و  می کند  اقدام  هوایی  ناوگان  نوسازی 
تلقی  مردم  به  خدمت  حداقل  را  این 

می کند.

سخنگوی دولت: 

حداقل حقوق بازنشستگان یک میلیون تومان شد

اطالعیه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان

فرصت 3 روزه برای شکایت و اعتراض
با رأی موافق نمایندگان تصویب شد؛   

تقویت بسیج برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی 

سیاست
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«« یادداشت



از  حمایت  سازمان  قیمت گذاری  دفتر  مدیرکل 
"حذف  درباره  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان 
کرد  اعالم  کاالها"  برخی  از  مصرف کننده  قیمت 
که این اقدام بدون مطرح شدن در مراجع قانونی و 

دریافت مصوبه، اجرانشدنی و غیرقانونی است.
قیمت  حذف  از  صحبت  حالی  در  روزها  این   
مصرف کننده از برخی کاالها به میان آمده که سید 
سازمان  قیمت گذاری  دفتر  مدیرکل  موسوی،  داوود 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: 
مصرف کننده  برای  مزیتی  هیچ  تنها  نه  طرح  این 
حق  در  اجحاف  ضمن  بلکه  ندارد،  تولیدکننده  و 
در  تولیدکنندگان  سود  کاهش  و  مصرف کنندگان 
راستای منافع واسطه هاست؛ چرا که می توانند کاالی 
مدنظر خود را به هر قیمتی به مصرف کننده بفروشند.

بنکداران  اتحادیه  رییس  قول  از  که  خبری  از   بعد 
از  مصرف کننده  قیمت  حذف  بر  مبنی  غذایی  مواد 
شد،  اعالم  نزدیک،  آینده ای  در  کاالها  برخی  روی 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
بدون  کاالها  روی  از  قیمت  حذف  که  کرد  اعالم 

دریافت مصوبه، اجرایی نیست. 
درج  مصرف  کننده،  حقوق  از  حمایت  متصدیان 
حقوق  از  حمایت  قوانین  براساس  را  کاال  قیمت 
نظام  قانون  و  حکومتی  تعزیرات  مصرف کنندگان، 
این  در  طرحی  هرگونه  و  می دانند  اجباری  صنفی 

با فرض کارشناسی بودن، منوط به مطرح  زمینه را 
شورای  مجلس  مانند  ذی صالح  مراجع  در  شدن 
اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد تغییر 
هم اکنون  که  هستند  معتقد  و  می دانند  قوانین  در 

چنین طرحی موضوعیت ندارد. 
در موضع گیری مطرح شده از سوی سازمان حمایت 
از  غیرواقعی  قیمت های  درج  مصرف کنندگان،  از 
جانب شرکت های تولیدی و وارداتی یک معضل قابل 
آن  حل  برای  و  رصد  را  آن  باید  که  است  پیگیری 
به صورت  این سازمان  به طوری که  اقدام کرد؛  نیز 
روزمره و کارشناسی در حال بررسی و رسیدگی به 

درج قیمت های واقعی توسط شرکت هاست. 
طبق اعالم سازمان حمایت، سیاست این سازمان بر 
نظارت بر بازار به جای برخورد با متخلف بعد از وقوع 
تخلف، پیشگیری از بروز جرم و تخلف است و حذف 
قیمت مصرف کننده از روی کاال به عنوان پاک کردن 
صورت مسئله است که اصال راهکار مناسبی نیست. 
را  قیمت ها  حذف  طرح  حمایت،  سازمان  مسئوالن 
در افزایش شایان توجه وقوع تخلف و ایجاد تنش و 
عدم رضایت عمومی موثر می دانند و معتقدند رعایت 
نرخ مصرف کننده شرط الزم است، ولی کافی نیست 
اقتصادی  بنگاه های  مقررات،  و  قوانین  براساس  و 
درصدهای  خود،  خرید  قیمت  به  حداکثر  می توانند 

مصوب را اضافه کنند و کاالیشان را بفروشند.

   تفاهم نامه احداث چهار واحد نیروگاهی ۲۵ مگاواتی 
مجموعا به میزان ۱۰۰ مگاوات مابین استانداری کرمان، 
شرکت برق منطقه ای و سرمایه گذار بخش خصوصی به 
امضا رسید. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، در 
این تفاهم نامه، سرمایه گذار بخش خصوصی به میزان ۶۰ 
میلیون یورو سرمایه گذاری جهت ایجاد 4 واحد نیروگاهی 
را انجام می دهد که به صورت مستقیم برای ۸۰ نفر ایجاد 

اشتغال خواهد داشت. 
استاندار  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
را  خود  کرمان  استان  در  گفت:  آیین  این  در  کرمان 
را  اطمینان  این  و  دانیم  می  خدمتگزار سرمایه گذاران 
همکاری  نهایت  که  دهیم  می  سرمایه گذاران  همه  به 
پروژه های  انجام  برای  استان  اجرایی  دستگاه های  در 

سرمایه گذاری صورت می گیرد. 
به  توجه  با  کرمان،  استان  افزود:  فتوت  محمدرضا 
ظرفیت های بالقوه خود فرصت های بسیار زیادی برای 
و  انرژی  بخش های  از  وی  دارد.  سرمایه گذاری  جذب 
شهری به عنوان برخی از فرصت های سرمایه گذاری در 

استان کرمان یاد کرد.
زمینه مثبت سرمایه گذاری در استان کرمان

معاون امور عمرانی استانداری کرمان نیز در این آیین 
گفت: با توجه به دیدگاه خوب موجود در استان کرمان 
برای جذب سرمایه گذاری و همکاری با سرمایه گذاران، 

زمینه سرمایه گذاری در این استان مثبت است. 

ابوالقاسم سیف اللهی افزود: با وجود اینکه روند برداشته 
شدن تحریم ها به تازگی اجرایی شده است، اما پروژه های 
سرمایه گذاری در استان کرمان از دو سال قبل آغاز شده و 

با سرعت بسیار خوبی در حال اجراست.
 وی تصریح کرد: استان کرمان به جز بخش انرژی در سایر 
حوزه ها از جمله تامین دو هزار دستگاه تاکسی، توسعه 
حمل و نقل شهری از طریق ایجاد خطوط ویژه اتوبوسرانی 
و سایر پروژه های شهری نیز نیاز به جذب سرمایه گذاری 

دارد. 
شهردار کرمان نیز با اشاره به دیدگاه اقتصادی استاندار 
کرمان گفت: مجموعه مدیریتی کرمان، تاکنون ۷۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری را در این استان جذب و 
تعریف کرده اند که بخشی از آن ها در حال حاضر اجرایی 

شده است.
 علی بابایی تصریح کرد: در حوزه شهری نیز در چهار 
میلیارد  هزار   ۲ حدود  کرمان،  شهر  در  گذشته  سال 
تومان سرمایه گذاری انجام شده است. وی تصریح کرد: 
سرمایه گذاران  با  همراهی  در  کرمان  شهرداری  شعار 
برای  سود  و  تسریع  »تکریم،  سرمایه گذاری  جذب  و 

سرمایه گذاران« است.
 وی ایجاد هتل های سنتی در بافت قدیم، ایجاد هتل های 
مدرن، ایجاد پمپ بنزین های زنجیره ای و توسعه حمل و 
نقل عمومی را از نیازهای شهر کرمان و زمینه های جذب 

سرمایه گذاری در این استان ذکر کرد.

««سیری در دنیای خرب  مدیرکل دفتر قیمت گذاری سازمان حمایت:

غیرقانونی بودن حذف قیمت مصرف کننده از کاالها 
با سرمایه ۶۰ میلیون یورویی؛

احداث چهار واحد نیروگاهی در کرمان

معاون مسافری راه آهن کشور:

دستیابی به پیشرفته ترین ناوگان حمل و نقل ریلی از اهداف 

دولت است

"بهمِن" سرنوشت ساز از راه رسید

کارگران چشم انتظار افزایش دستمزد
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رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان

روسیه، پیاز ایران را گران کرد

موسسه ثامن الحجج در بانک پارسیان 
ادغام شد

با لغو تحریم ها؛ نقش بانک ها در توسعه 
افزایش می یابد

چین می تواند بازار خودروی
 ایران را فتح کند

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار گفت: متاسفانه با تداوم صادرات 
بی رویه پیاز به روسیه و عراق، این محصول با نرخ 34۰۰ تومان در بازار 
اینکه طی چند روز  به  اشاره  با  ناصر اطرج  اصفهان فروخته می شود. 
گذشته قیمت عمده فروشی پیاز از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش 
داشته است، اظهار کرد: مردم هر کیلو پیاز را 34۰۰ تومان درب مغازه ها 

خریداری می کنند.
 به گفته وی، اگر دولت جلوی صادرات بی رویه پیاز را نگیرد، قیمت این 
محصول حتی از ۵ هزار تومان هم فراتر می رود. رییس اتحادیه میادین 
میوه و تره بار اصفهان همچنین به اوضاع نابسامان بازار نارنگی اشاره کرد 
و گفت: میوه نارنگی در حال کم شدن است و این میزان تولید، جوابگوی 
نیاز پایان سال نیست و دولت باید نسبت به واردات نارنگی برای شب 
عید اقدام کند. وی افزود: در حال حاضر واردات نارنگی به صورت آزاد 
نداریم؛ اما میزانی به صورت قاچاق وارد کشور می شود. به گفته اطرج، 
درحال حاضر نرخ عمده فروشی نارنگی تخم پاکستانی، 3۲۰۰ تومان است 
که درب مغازه ها با قیمت 4 هزار تومان فروخته می شود. وی تاکید کرد: 
اگر واردات نارنگی نداشته باشیم، به طور قطع قیمت این محصول برای 

شب عید افزایش می یابد.

به سازمان  نامه ای  ارسال  با  پارسیان  بانک  مالی و سرمایه گذاری  معاون 
بورس، برای تاثیر سودآوری فرایند ادغام موسسه اعتباری ثامن الحجج دراین 
بانک شفاف سازی کرده است. مهدی رضایی، معاون مالی و سرمایه گذاری 
بانک پارسیان با ارسال نامه ای به سازمان بورس با بی تاثیر دانستن اثرات 
فرآیند ادغام موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج با بانک پارسیان و اثر 
آن بر سود و زیان بانک، عنوان کرده است: »عطف به نامه مورخ 3۰ دی 
ماه ۱394 درباره افشای اطالعات درباره موسسه ثامن الحجج به استحضار 
می رساند حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و درخواست بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و در راستای مساعدت با آن بانک، مقرر شد بانک 
پارسیان به عنوان بازپرداخت سپرده های آن موسسه وجوه سپرده گذاران را 
حسب اعالم بانک مرکزی و مطابق با لیست دریافتی از ایشان پرداخت کند. 

این فرآیند تاثیری بر سود و زیان بانک ندارد.« 
وجوه  بازپرداخت  بودن  بی تاثیر  از  درحالی  پارسیان  بانک  است،  گفتنی 
سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن الحجج بر سودآوری خود خبر داده که 
تنها با چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی این موضوع محقق خواهد شد؛ 
در غیر این صورت از جیب سهامداران بانک پارسیان این رقم پرداخت و از 

جمع حقوق صاحبان سهام آن کسر می شود.

و  برنامه ریزی  اجرایی،  امور  در  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار  مشاور 
گفت:  پسابرجام،  دوره  در  بانک ها  اهمیت  به  اشاره  با  سرمایه گذاری، 
استان  توسعه  در  بانک ها  نقش  تحریم ها،  لغو  از  پس  امیدواریم     
افزایش یابد. ملک محمد قربان پور، در جلسه شورای هماهنگی بانک  ها، 
روانه  بانک ها  به سمت  تحریم ها،  بلوکه شده در دوره  منابع  اظهار کرد: 
خواهد شد تا به منابع بانک ها کمک زیادی کند. وی افزود: برای جبران 
شکاف سود تسهیالت، باید از نقدینگی که بانک ها در اختیار سازمان ها و 
دستگاه های اجرایی می گذارند، در راستای تکمیل طرح ها و پروژه های در 
حال تکمیل استفاده شود. قربان پور با اشاره به اینکه  سهم استان از منابع 
یارانه ای مشخص شده است، تصریح کرد: بانک ها و دستگاه های اجرایی، 
موظف اند این سهم را دریافت و به اقتصاد رونق ببخشند. وی خاطرنشان 
کرد:بخش عمده ای از سرمایه در حال گردش، با پرداخت ۲۰ میلیارد ریال 
و با همکاری اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
تامین شده است. مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی، 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم پس از لغو 

تحریم ها، نقش بانک ها در توسعه استان افزایش یابد.

طوسی نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  آزادی،  شهرام    
 اظهار کرد: هم اکنون صنعت خودروی چین، به سطحی رسیده که امکان 
اینکه خودروسازان  با بیان  با کیفیت نسبی  دارد.  وی  تولید خودرو را 
چینی از نظر کیفیت و فن آوری هنوز از خودروسازان اروپایی و آمریکایی 
به سرمایه گذاری  توجه  با  این حال  با  عقب تر هستند، خاطرنشان کرد: 
بزرگ خودروسازان چینی، پیش بینی می شود ظرف سه تا چهار سال آینده 
چینی ها سطح کیفی محصوالتشان را به حدی برسانند که بتوانند وارد بازار 
اروپا و آمریکا شوند. آزادی ادامه داد: بنابراین با توجه به پیشرفت های اخیر 
صنعت خودروی چین، مناسب است که در نوع روابط با خودروسازان چینی 
تجدیدنظر وبرای همکاری تکنولوژیکی و انتقال فن آوری از این کشور اقدام 
شود. وی افزود: با ادامه روند واردات خودروهای آماده و مونتاژی چینی به 
کشور، ظرف چند سال  آینده، شاهد فتح بازار خودروی ایران از سوی این 
شرکت ها خواهیم بود. آزادی با بیان اینکه خودروسازان داخلی در همکاری 
با خودروسازان اروپایی باید برای انتقال تکنولوژی اقدام کنند، تصریح کرد: 
البته نباید مانند گذشته بازار خودروی کشور را در اختیار خودروسازان 

اروپایی قرار داد بدون آنکه انتقال تکنولوژی صورت گیرد.

 معاون مسافری راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: دستیابی کشور 
به پیشرفته ترین ناوگان حمل و نقل ریلی از اهداف دولت تدبیر و امید 
است.به گزارش کیمیای وطن، ' سید محمد راشدی ' عصر سه شنبه 
در مراسم راه اندازی چهارمین رام قطار اصفهان – مشهد و بالعکس 
با عنوان ' قطار ویژه غدیر' در اصفهان اظهار کرد: راه اندازی قطارهای 
سریع السیر و قطار حومه ای از برنامه های در دست اقدام دولت است 
که با بهره برداری از این قطارها، تحول بزرگی در ناوگان ریلی کشور 
بوجود خواهد آمد. وی افزود: دو خطه کردن خطوط زیادی از راه آهن 
کشور همچون اصفهان - یزد در همین راستا انجام می شود تا مدت 

زمان مسافرت بوسیله قطار در کشور کاهش یابد. 
راشدی با اشاره به اینکه ۱4 استان کشور تاکنون به شبکه ریلی کشور 
متصل نشده اند ، افزود: اتصال این استان ها به سبکه ریلی کشور نیز از 

اهداف دولت تدبیر و امید است.
وی به راه اندازی چهارمین رام قطار اصفهان – مشهد و بالعکس با 
عنوان' قطار ویژه غدیر' اشاره کرد و افزود: این قطار هم اکنون از ۱۲ 
واگن ساخت داخل برخوردار می باشد و افزودن واگن به این قطار 

بمنظور افزایش ظرفیت مسافر امکانپذیر است.
معاون مسافری راه آهن جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تفاهمنامه 
راه اندازی قطار حومه ای اصفهان - نجف آباد، افزود: زیر سازی و بهره 

برداری این خط توسط مسئوالن محلی و تجهیز ناوگان آن بوسیله 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی انجام خواهد شد. 

مدیر کل راه آهن استان اصفهان مهر ماه امسال گفته بود: این طرح 
بطول ۲۰ کیلومتر از اصفهان تا نجف آباد مورد موافقت شهرداریهای دو 
شهر قرار گرفته است. به گفته حسن ماسوری ۵۰درصد اعتبار مورد 
نیاز این خط از سوی شهرداری های نجف آباد و اصفهان و نیم دیگر 
توسط اداره کل راه آهن استان تامین خواهد شد. راه اندازی خط راه 
آهن نجف آباد - اصفهان از تردد بخش اعظمی از خودروها در این 

مسیر جلوگیری می کند و ترافیک این مسیر را کاهش می دهد.

مدیرکل دفتر غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی 
برای مصرف کننده،  را  ایرانی  برنج درجه یک  منطقی  قیمت 
کیلویی ۸۵۰۰ تومان عنوان کرد و گفت:  میزان واردات در 9 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 44 درصد 
کاهش یافته است. کاظم خاکسار اظهار کرد: امسال حدود ۱ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج تولید شد و در 9 ماهه امسال 
نیز بالغ بر ۵۱4 هزار تن برنج به کشور وارد شد که نسبت به 
سال های گذشته با کاهش یافته است؛ چرا که میزان واردات 
برنج در 9 ماهه سال گذشته 9۱۱ هزار تن و در 9 ماهه سال 
۱39۲ بیش از ۱ میلیون و ۵۰۶ هزار تن بوده است. وی با بیان 

اینکه ممنوعیت واردات برنج در سال آینده نیز اعمال می شود، 
افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور، باید تولید برنج 
در استان های غیرشمالی متوقف شود؛ وزارت جهاد کشاورزی 
درصدد حذف یا کاهش کشت برنج در این مناطق است؛ چرا 
که در دنیا به طور میانگین به ازای مصرف هر متر مکعب آب 
حدود ۵۰۰ گرم برنج تولید می شود؛ در حالی که این میزان در 
استان های شمالی 3۵۰ گرم و در دیگر مناطق کشور بین ۱۸۰ 
تا ۲۰۰ گرم است؛ پس نه تنها باید کشت برنج در استان های 
غیرشمالی کشور متوقف شود، بلکه باید به دنبال افزایش بهره 
وری آب برای کشت برنج در استان های شمالی باشیم. خاکسار 
ادامه داد: در حال حاضر، دوره آموزشی برای کشت برنج در سال 
آینده با محوریت افزایش کارایی مصرف آب در مزارع شالیزاری 
برگزار شده است؛ از هم اکنون باید کشاورزانمان را آماده تولید 
برنج در سال آینده کنیم. خاکسار اعالم کرد: براساس آخرین 
ارزیابی های صورت گرفته، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی در 
استان گیالن ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان بوده است که بر این اساس 
قیمت منطقی برای یک کیلوگرم از این محصول در بازار و برای 
اما ممکن است در  باید ۸۵۰۰ تومان باشد؛  مصرف کنندگان 
برخی مغازه ها گران فروشی وجود داشته باشد که دستگاه های 

متولی باید با آن برخورد کنند.

وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده 
و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروه های 
کارگری در تالش برای پررنگ تر شدن تبصره ۲ ماده 4۱ قانون کار و 
تعیین دستمزد سال 9۵ بر مبنای محاسبه سبد هزینه  معیشت خانوارهای 
کارگری هستند. در آخرین جلسه کارگروه ویژه مزد که با حضور نمایندگان 
کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار شد مسایل معیشتی و رفاهی کارگران 
بررسی شد؛ ولی به دلیل آماده نبودن لیست هزینه معیشت خانوارها از 
سوی کارفرمایان جمع بندی مشخصی از این جلسه حاصل نشد و به 
احتمال زیاد در هفته پایانی بهمن ماه، کارگروه ویژه مزد به طور جدی و 
تخصصی تر به رقم دستمزد خواهد پرداخت. آن طور که مقامات کارگری 
اعالم کرده اند و مقامات کارفرمایی نیز پذیرفته اند، تعیین دستمزد سال 
9۵ با تمرکز بیشتری بر تبصره ۲ ماده 4۱ قانون کار همراه خواهد بود؛ 
به نظر می رسد که این بند از ماده 4۱ قانون کار که به تامین معیشت 
خانوارهای کارگری اشاره دارد سهم شایان توجهی در تعیین دستمزد سال 
آینده داشته باشد. رحمت اهلل پورموسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور - درباره وعده وزیر کار، مبنی بر افزایش حقوق سال 
آینده کارگران و پیشی گرفتن آن از نرخ تورم، می گوید: افزایش حقوقی که 
یک سال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سال های گذشته اتفاق نیفتاده 
بود. سال قبل نرخ تورم ۱4 درصد بود، ولی شورای عالی کار با افزایش 3 

درصدی  حقوق، آن را به ۱۷ درصد رساند. او می افزاید: مزیت تعیین مزد 
سال 94 این بود که افزایش ۱۷ درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت 
و با وجود اندک بودن رقم آن، در تمام سطوح مزدی اعمال شد. دبیرکل 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور ابراز امیدواری کرد با تکیه بر تبصره 
۲ ماده 4۱ قانون کار و پوشش هزینه های معیشت کارگران، خأل بین تورم 
و دستمزد کاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود. 
کارشناسان می گویند با توجه به لغو تحریم ها و اجرای برجام باید منتظر 
تغییرات ملموس و محسوسی در وضع زندگی و دستمزد کارگران باشیم 

هرچند که آثار این تغییرات در ماه های آینده خود را نشان بدهد.

وزارت کشاورزی اعالم کرد:

کاهش 44 درصدی واردات برنج
آگهی تجدید مزایده عمومی
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آیت اهلل طباطبایی نژاد 

شهرداری از محرومان عوارض 
دریافت  نکند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با خّیران 
مسکن ساز بر ضرورت ساماندهی منازل کوچک حاشیه شهر تاکید کرد 

و مشارکت فقرا و کمک خیران را برای ساخت مسکن الزم دانست. 
طباطبایی نژاد،  یوسف  سید  اهلل  آیت  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
دیدار  در  اصفهان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خمینی)ره(  امام  های  دغدغه  از  ساز،یکی  مسکن  خیران  با 
در  اولویت  گفت:  و  برشمرد  مستضعفان  بی سرپناهی  را 
شود؛ گرفته  نظر  در  باید  محرومان،  برای  مسکن   ساخت 

 چرا که توان ساخت مسکن برای همه وجود ندارد و باید به کسانی 
که اولویت بیشتری دارند، کمک شود.

وی با بیان اینکه پنج میلیون جمعیت معلول در کشور داریم، اظهار 
داشت: در جامعه اسالمی باید توجه ویژه برای عبور و مرور این قشر داده 
شود؛ ولی متاسفانه اینگونه نبوده است و خیلی از این معلوالن مشکل 

مسکن نیز دارند که باید در اولویت خیران قرار گیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری به اهمیت مشارکت کسانی که نیاز به 
مسکن دارند، اشاره کرد و افزود: نه دولت و نه خیران، توان ساخت مسکن 
را برای همه کسانی که ضعف مالی دارند، ندارند؛ اما می شود با مشارکت 
خیران و کمک به کسانی که بی خانه هستند، گامی در این راستا برداشت.

وی در ادامه به افرادی اشاره کرد که هرچند فقیر هستند، اما خانه قدیمی 
دارند، اظهار داشت: باید به این افراد کمک کرد که خودشان نیز در 
ساخت مشارکت داشته باشند و به شهرداری نیز اعالم شود که عوارض 

از اینگونه موارد دریافت نکند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد به حدیثی از امام حسین)ع( اشاره کرد و گفت: 
شهرداری و بنیاد مسکن تا حد امکان باید با قشر ضعیف جامعه مدارا 

کنند..
وی به اهمیت مشارکت در ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: در شرایط 
عادی، اگر به طور مثال توان ساخت هشت مسکن را برای فقرا داشته 
باشیم، با مشارکت خودشان و راهنمایی و کمک به آن ها می توان چندین 

برابر ساخت و ساز انجام داد.
امام جمعه اصفهان در خصوص فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
دریافت هرگونه وجه برای زمین در روستاها از مردم و از تولیدکنندگان 

کار درستی نیست و نظر حضرت امام خمینی )ره( نیز این نبود.
وی به ساخت منازل 20 متری در بعضی مناطق اصفهان اشاره کرد و 
افزود: باید با کمک شهرداری ها این خانه ها را از مالکان دریافت کرد و در 

مناطقی که امکان داشته باشد، برای آن ها منازل بزرگ تر ساخته شود. 

 ادعای بانک مرکزی 

رونق در بازار مسکن 

 بانک مرکزی اعالم کرد که بهبود محسوس حجم معامالت 
همراه با کاهش جزیی متوسط قیمت مسکن، نشانگر آغاز 
شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن شهر تهران است. 

انتظار بانک مرکزی ادامه این روند خواهد بود.
آخرین گزارش ها از تحول بازار مسکن شهر تهران در دی ماه 
آپارتمان های  معامالت  تعداد  که  می دهد  نشان  امسال 
مسکونی به 16 هزار و 318 واحد رسیده که نسبت به ماه 
قبل 29.1 درصد افزایش دارد. این در حالی است که حجم 
سال  دی ماه  با  مقایسه  در  درصد  آپارتمان 8.5  معامالت 

گذشته نیز رشد دارد.
بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و  براساس آماری های 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران، 3.8 میلیون تومان 
بوده که بیانگر کاهش 1.9 درصدی قیمت در دی ماه نسبت 
به آذرماه است. در عین حال تغییرات قیمتی مسکن در ماه 
گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل، 3.1 درصد کاهش 

دارد.
در ماه مورد بررسی از میان مناطق 22گانه تهران، بیشترین 
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 
و  بوده  تهران  منطقه 3  به  متعلق  و  تومان  میلیون   7.5
کمترین آن حدود 2 میلیون تومان و در منطقه 18 معامله 

شده است.
همچنین بررسی تحوالت اجاره بهای مسکن در شهر تهران 
نشان می دهد که در دی ماه امسال، شاخص کرایه مسکن 
اجاره ای در این شهر نسبت به ماه مشابه سال قبل، 10.5 
درصد و در کل مناطق شهری 11.50 درصد رشد یافته 

است.
بر پایه این گزارش، بانک مرکزی بر این اساس که تعداد 
معامالت آپارتمان ها با افزایش 8.5 درصدی و متوسط قیمت 
با کاهش 3.1 درصدی همراه بوده، اینگونه تحلیل کرده است 
که افزایش حجم معامالت در دی ماه نسبت به ماه قبل، بیانگر 
استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن است.

همچنین بانک مرکزی اعالم کرد که بهبود محسوس حجم 
معامالت در ماه گذشته همراه با کاهش جزیی متوسط قیمت 
مسکن نشانگر آغاز شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن 
با بهبود  انتظار می رود این وضعیت  شهر تهران است که 
شرایط اقتصاد کالن و نیز اقدامات اتخاذ شده از سوی نظام 
بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن، در ماه های 

آتی نیز تداوم رونق بازار مسکن وجود داشته باشد.

دوران  در  گفت:  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس 
تالش  خصوصی  بخش  و  دولت  پساتحریم، 
مضاعفی در توسعه صادرات غیرنفتی و حضور 
مجدد  در  بازارهای هدف صادراتی  انجام دهند.

بازرگانی اصفهان  به گزارش روابط عمومی اتاق 
»سید عبدالوهاب سهل آبادی« در مراسم تقدیر از  
داوران کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه استان 
اصفهان در سال 94 گفت: وزیر امور خارجه با 
استفاده از ظرفیت های دیپلماسی، توانست مانع 
و  بردارد  اقتصاد کشور  از پیش روی  را  بزرگی 
امروز نوبت فعاالن اقتصادی است که با استفاده از 
ظرفیت و توانمندی های خود در بازارهای جهانی 
جایگاه اصلی ایران را بازیابی کنند. سهل آبادی 
اقتصادی  مسئولین  اظهارات  به  اشاره   با 
مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: 
اتاق بازرگانی  و سایر تشکل های اقتصادی آمادگی 
شناسایی بازارهای هدف صادراتی را دارند. وی 
و بخش  بین بخش خصوصی  و همدلی  وفاق 
دولتی در استان اصفهان را در کشور، مثال زدنی 
این همدلی در برگزاری  دانست و گفت: نمود 
منظم و مستمر شورای گفت وگوی استان و کسب 
عنوان بهترین شورای گفت وگوی کشور مشاهده 
جلسه  برگزاری  خواستار  سهل آبادی  می شود. 
مشترک بین اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون 
استان اصفهان با هدف هماهنگی و  همکاری در 
توسعه صادرات استان  شد و گفت: رونق کسب 

و کار و توسعه صادرات، همه بخش های اقتصادی 
بهره مند  هم  را  مغازه دار  یک  جمله  از  استان 
می کند. رییس اتاق اصفهان  ساخت بخش ویژه 
فرودگاه اصفهان )CIP( را توسط اتاق بازرگانی 
گامی در راستای توسعه زیرساخت های اقتصادی 
رییس  احمدیه«،  »اسرافیل  برشمرد.  استان  
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در این مراسم گفت: هماهنگی بین سازمان های 
دولتی و بخش خصوصی می تواند نتایج مثبتی 
ایروانی«  »محسن   . باشد  داشته  استان  برای 
سرپرست دفترهماهنگی اموراقتصادی و بین الملل 
استانداری اصفهان  در این مراسم، خواستار توجه 
صادرکنندگان استان اصفهان به بازار روسیه شد و 
گفت: روسیه از بازارهای دارای جذابیت و دایمی 
 است و در شرایط کنونی که رقیب اصلی ایران 
ترکیه از این بازار فاصله گرفته، باید سهم  بیشتری 
پیشنهاد  وی  گرفت.  دست  در  را  بازار  این  از 
تشکیل یک ستاد ویژه صادرات به روسیه را در 
اتاق  اصفهان ارایه کرد و گفت: این  ستاد می تواند 
نقش مهمی در توسعه صادرات استان به روسیه 
داشته باشد. »اصغر خودسیانی«، معاون گمرگ 
استان اصفهان در این جلسه  از آمادگی این بخش 
جای  هر  در  صادراتی  مجوزهای  صدور  جهت 
استان خبر داد و گفت: برای پلمپ کانتینرهای 
صادراتی محدودیت مکانی از سوی گمرک وجود 
ندارد و صادرکنندگان می توانند با دریافت مجوزها 

در انبار خود کانتیرها را پلمپ کنند. در پایان این 
مراسم از اعضای کمیته انتخاب صادرکنندگان 

نمونه استان اصفهان در سال 94، تقدیر به عمل 
آمد .

سهل آبادی در مراسم تقدیر از کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه  استان اصفهان:

توسعه صادرات در دوران پساتحریم 

«« حوادث « گشتی در اخبار
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برند معروف هلندی
 به نمایشگاه کشاورزی اصفهان پیوست

1160 بیمار خاص و صعب العالج از خدمات درمانی بیمه تکمیلی 
کمیته امداد استان اصفهان بهره مند هستند 

بین المللی تکنولوژی  نمایشگاه  چهاردهمین 
خدمات  و  محصوالت  )نهاده ها،  کشاورزی 
وابسته( از 11 تا 14 بهمن با حضور بیش از 
یکصد شرکت داخلی و حضور مستقیم چهار 
و  عراق  ترکیه،  هلند،  کشورهای  از  شرکت 

بحرین برگزار می شود.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، »رویال برینکمن« 
برند معروف هلندی یکی از شرکت هایی است 
که در زمینه گلخانه داری، باغبانی و کودهای 
جمع  در  و  دارد  فراوانی  اعتبار  شیمیایی، 
قرار  اصفهان  نمایشگاه  مشارکت کنندگان 
گرفته است. همچنین نشریه »الزراعه فی العالم  
العربی« از بحرین، امسال ششمین حضور خود 

در نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان را 
تجربه می کند.

شرکت »وطن پالستیک« ترکیه نیز از دیگر 
مشارکت کنندگان خارجی این نمایشگاه است 

که در زمینه گلخانه فعالیت دارد.
از عراق نیز شرکت »الجود« تولیدات خود در 
زمینه انواع کودهای شیمیایی را به نمایشگاه 

اصفهان می آورد.
همچنین در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در 
ساعت 19 روز 13 بهمن همایشی با عنوان 
ویژگی های  و  خصوصیات  با  الزم  »آشنایی 
انواع بذر خیار و گوجه فرنگی و پتانسیل کاشت 
حضور  با  ایران«  مختلف  اقلیم های  در  آن 
کارشناسانی از کشور ترکیه برگزار خواهد شد. 

استان  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
اصفهان از ارایه خدمات درمانی بیمه تکمیلی به 

1160 بیمار خاص و صعب العالج خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، کریم زارع 
اظهار داشت: این بیماران شامل بیماران دیالیزی 
ـ اس، تاالسمی، هموفیلی، بیماران  پیوند کلیه، ام 
سرطانی، بیماران دیابتی، بیماران اعصاب و روان 
مزمن، آلزایمر،  بیماران کبدی مزمن مانند هپاتیت 
و سیروز، بیماران دچار ضایعه نخاعی، بیماران دچار 
نارسایی تنفسی و سایر بیماری های مزمن هستند 
که از این تعداد بیماران شناسایی شده، 550 نفر 
به دلیل عوارض بیماری زمین گیر شدند و توانایی 
انجام امور شخصی خود را ندارند و نیازمند نگهداری 

بر  امداد عالوه  کمیته  داد:  ادامه  وی  می باشند. 
تأمین هزینه های درمانی این بیماران برای جبران 
هزینه های نامحسوس این عزیزان از محل اعتبار 
بیمه تکمیلی، ماهیانه یک میلیون ریال به عنوان 
کمک هزینه نگهداری به ایشان پرداخت می کند.

استان  امداد  کمیته  سالمت  و  حمایت  معاون 
اصفهان تصریح کرد: یکی از طرح های کمکی به 
بیماران خاص و صعب العالج ، طرح شفاست که 
در این طرح حامیان نیکوکار می توانند در تأمین 
هزینه های درمانی بیماران خاص و صعب العالج 

مشارکت داشته باشند.
وی در پایان افزود: کمیته امداد استان اصفهان در 9 
ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 9 میلیارد و 500 

میلیون ریال برای این بیماران هزینه کرده است.

در جلسه شورای شهر یزد مطرح شد

تعرفه عوارض و بهای خدمات 
 شهرداری یزد در سال95 

تغییر نمی کند

اعضای شورای اسالمی شهر یزد الیحه شهرداری مبنی بر پیش بینی 
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال آینده را بررسی و مقرر 

کردند این تعرفه بر اساس مصوبات سال 94 اجرا شود.
به گزارش کیمیای وطن، اعضای شورای اسالمی شهر یزد الیحه 
شهرداری مبنی بر پیش بینی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری 
در سال آینده را بررسی و مقرر کردند این تعرفه بر اساس مصوبات سال 

94 اجرا شود.
به گزارش همشهری، شهرداری الیحه ای را برای تغییرات پیشنهادی 
تعرفه عوارض و بهای خدمات برای اجرا در سال 95 به شورا تقدیم 
کرد. موضوع در صحن علنی شورا مطرح شد و با توجه به بررسی های 
کمیسیون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد به دلیل 
عدم ارسال تعرفه عوارض و بهای خدمات در موعد مقرر به رغم تاکید 
شورای شهر، شورا برابر بند 3 صورتجلسه 17 آذرماه سال جاری، تعرفه 
را بر اساس مصوبه سال 94 تعیین کند. اعضای شورای اسالمی شهر 
یزد همچنین پیرو مصوبات شورا به تعیین و انتخاب حسابرس برای 

شهرداری و سازمان های وابسته به آن برای سال94  اقدام کردند.
آن ها با توجه به بررسی های کمیسیون برنامه و بودجه و بعد از بررسی 
نظرات موافق و مخالف، با انعقاد قرارداد برای انجام عملیات حسابرسی 
برای شهرداری در سال 94 به مبلغ 350 میلیون ریال موافقت کردند. 
آن ها هزینه حسابرسی تمام سازمان های وابسته به شهرداری را نیز 
400 میلیون ریال مصوب کردند و قرار شد که این کار از سوی یکی از 

شرکت های حسابرسی استان انجام شود.
اعضای شورای شهر مقرر کردند که شرکت انتخاب شده باید همکاری ها 
و راهنمایی های الزم را با شهرداری و سازمان های وابسته برای رفع 

ایرادات و مشکالت سنوات گذشته داشته باشد.
و  شهرداری  گزارش حسابرسی  همراه  به  که  شد  مقرر  همچنین 
اعضای شورای شهر  ارایه شود.  نامه مدیریت  وابسته،  سازمان های 
همچنین مصوب کردند که گزارش بررسی تفریغ بودجه شهرداری و 

سازمان های وابسته همزمان ارایه شود. یزد رسا

 سرپرست دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

اختصاص سهم منابع یارانه ای برای 
رونق تولید در چهارمحال و بختیاری

مشاور استاندار و سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال 
و بختیاری از اختصاص سهمیه یارانه ای به تولید این استان در شرایط 

پسا برجام خبر داد.
قربان پور در جلسه شورای  به گزارش کیمیای وطن، ملک محمد 
هماهنگی بانک های این استان اظهار کرد: با آزاد شدن اعتبارات مالی از 
سوی کشور های دیگر در شرایط پسابرجام و تزریق این اعتبارات به بانک 
مرکزی و بانک های سراسر کشور به چهارمحال و بختیاری نیز اعتباراتی 

اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: از جمله این اعتبارات اختصاص سهمیه یارانه ای 
در راستای رونق بیش  از  پیش تولید این استان است که این 
امر در افزایش انگیزه تولیدکنندگان به تولید و ایجاد فرصت های 
شغلی جدید در این استان تاثیر بسزایی دارد.قربان پور با بیان 
اینکه بخشی از این اعتبارات از سوی بانک سینا در این استان در 
اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد، بیان داشت: بخش دیگری از 
این اعتبارات، توسط بانک مستضعفان و منابع فنی و اعتباری و 
بخشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولید کنندگان 
ارایه می شود. این مسئول با اشاره به اینکه سود تسهیالت بانکی 
از سود صنایع تولیدی بیشتر است، ادامه داد: این فرصت مناسبی 
دفتر  سرپرست  و  استاندار  است.مشاور  تولید کنندگان  برای 
هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بانک ها 
نیز همکاری خوبی در راستای ارایه اعتبارات و یارانه تولیدی 
داشته و امید است از منابع فنی و اعتباری و همچنین نقدینگی 
که بانک ها در اختیار واحد های تولیدی قرار می دهند بهره برداری 
مطلوب انجام شود.قربان پور خاطرنشان کرد: یارانه اختصاص داده 
شده به واحد های تولیدی در راستای اتمام طرح های نیمه تمام 
تولیدی اعطا می شود.وی تاکید کرد: فعالیت کامل طرح هایی که 
با ظرفیت پایین مشغول به فعالیت هستند، از دیگر اهداف اعطای 

یارانه به واحد های تولیدی چهارمحال و بختیاری است.

تامين  گفت:  اصفهان  استان  انتظامي  فرمانده 
امنيت انتخابات، بزرگ ترين رزمايش و صحنه 

نمايش اقتدار نيروي انتظامي است. 
روابط  از  نقل  به  وطن،  کيميای  گزارش  به 
اصفهان،  استان  انتظامي  فرماندهي  عمومي 
سردار عبدالرضا آقاخاني در آيين صبح گاه عمومي 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان با گراميداشت 
ياد و خاطره شهداي عرصه نظم و امنيت، حفظ و 
پاسداري از انقالب اسالمي را وظيفه همه مردم 
دانست و اظهار کرد: يكي از راه هاي نگهداري اين 
نظام و انقالب، برپايي هرچه باشكوه تر انتخابات 
دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي و پنجمين 
دوره مجلس خبرگان رهبري در هفتم اسفند ماه 

امسال است.
 وي تامين امنيت انتخابات را بزرگ ترين رزمايش 
و صحنه نمايش اقتدار نيروي انتظامي توصيف 
کرد و گفت: امروز ماموريت بزرگي بر عهده اين 
نيرو قرار داده شده و آن ايجاد امنيت و حفاظت 
از صندوق ها و شعب اخذ راي و ايجاد فضايي 
امن و آرام براي حضور حداکثري مردم در پاي 

صندوق هاي راي است.
 فرمانده انتظامي استان اصفهان برپايي انتخابات 
سند  امنيتي،  درجه  بيشترين  با  را   88 سال 

و  کرد  عنوان  انتظامي  نيروي  براي  افتخاري 
گفت: در انتخابات امسال نيز، پليس از آمادگي 
و انگيزه بسياری براي تامين امنيت و حفاظت از 
صندوق هاي راي دارد و تمام تمهيدات الزم را 

پيش بيني کرده است.
 آقاخاني به ممنوعيت طرفداري نيروهاي مسلح 
از نامزدهاي انتخاباتي اشاره کرد و ادامه داد: البته 
تبليغ در اصل حضور در انتخابات امروز وظيفه 
همه است و بايد همه يكديگر را براي حضوري 
پرشكوه در اين انتخابات ترغيب و تشويق کنيم؛ 
زيرا که هرچه حضور و مشارکت مردم بيشتر باشد 

پشتوانه نظام نيز قوي ترخواهد شد.
فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به آغاز 
نهضت آموزش در نيروي انتظامي استان گفت: 
موضوع تقويت و ارتقاي آموزش ها در دستور کار 
فرماندهي انتظامي استان است و قرارگاه جهادي 
تربيت و آموزش نيز با همين هدف تشكيل شده 

است.
از  انتظامي  نيروي  در  آموزش  گفت:  آقاخاني   
اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا هرچه اين 
آموزش ها بيشتر و پر محتوا تر باشد به افزايش 
کيفيت ماموريت هاي پليس و اقتدار بيشتر اين 

نيرو منجر خواهد شد.

اکنون 2سال است که آواره کوچه و خيابان شده ام 
و در پاتوق های معتادان زندگی می کنم. آن قدر 
آلوده مواد افيونی هستم که همه چيز را از ياد برده ام. 
ديگر به کارتن خوابی عادت کرده ام و برايم فرقی 
 نمی کند که شب را در کجا سپری کنم؛ چرا که 
جا و مكانی ندارم و در کنارديگر معتادان آواره روزگار 
می گذرانم. به گزارش سرويس حوادث جام نيـوز 
به نقل از خراسان، زن 26ساله که از شدت خماری 
نای حرف زدن نداشت، در حالی که به رگ های 
آه  بود،  خيره شده  دستانش  برآمده  و  خشكيده 
بلندی کشيد و به کارشناس اجتماعی کالنتری 
کاظم آباد مشهد گفت: نمی دانم از چند سالگی معتاد 
شده ام؛ اما از زمانی که خودم را شناختم، معتاد بودم.

گويی زندگی مرا با موادمخدر سرشته اند و من جز 
 انواع مواد سياه و سفيد، چيز ديگری نمی شناسم.

 از وقتی که کارتن خواب شده ام، حتی به تهيه يک 
وعده غذا هم فكر نكرده ام؛ چرا که همه فكر و 
ذهن و تالشم را برای تامين يک وعده مصرف 
مواد مخدر به کار می گرفتم و با جست وجو در ميان 
ضايعات، گدايی و ... هر طور شده پول مواد مخدرم 
را به دست می آوردم. زن جوان که گويی هيچ گاه 
روزهای خوشی را در زندگی اش تجربه نكرده است، 
ادامه داد: کودک خردسالی بودم که پدر و مادرم از 

يكديگر جدا شدند. آن ها با يكديگر تفاهم نداشتند 
و مدام در حال نزاع بودند. آن روزها من نزد مادرم 
ماندم؛ چرا که وابستگی بيشتری به مادرم احساس 
می کردم. مدتی بعد مادرم با مردی که تبعه خارجی 
بود، ازدواج کرد؛ اما زندگی من نه تنها بهتر نشد، 
بلكه سرآغازی برای بدبختی هايم شد. ناپدری ام به 
موادمخدر اعتياد داشت و طولی نكشيد که مادرم 
نيز آلوده شيشه و کراک شد. آن زمان در سن 
نوجوانی بودم و وسوسه تجربه استعمال موادمخدر 
آزارم می داد تا اينكه من نيز آرام آرام در کنار مادر و 
ناپدری ام مصرف مواد را شروع کردم. ديگر به يک 
معتاد حرفه ای تبديل شده بودم، تا اينكه »کرم علی« 
به خواستگاری ام آمد. او از دوستان ناپدری ام بود و 
به موادمخدر اعتياد داشت؛ اگرچه ابتدا سعی کردم 
اعتيادم را از او پنهان کنم، اما اين مخفی کاری يک 
ماه بيشتر طول نكشيد و »کرم علی« همه چيز 
را فهميد. اما چون خودش غرق در مواد افيونی 
بود، چيزی به من نگفت. »کرم علی« برای تهيه 
پول مواد مخدر دست به خرده فروشی شيشه و 
کريستال زد؛  اما روزگار ما هرروز بدتر می شد و در 
وضعيت فالکت باری زندگی می کرديم، به طوری 
که حتی توان پرداخت اجاره اتاق کوچكی را هم 

نداشتيم. 

انتخابات، بزرگ ترین صحنه نمایش
 اقتدارنیروي انتظامي است

ماجرایی واقعی؛

زن جوان؛ برایم فرقی نمی کند که شب را در کجا سپری کنم



سرپرست کمیسیون ملی یونسکو:
یونسکو پیگیر ثبت جهانی نستعلیق است

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو از پیگیری این نهاد 
برای ثبت جهانی خط نستعلیق به نام ایران خبر داد. 
»سعداهلل نصیری قیداری« درباره  پیگیری کمیسیون 
ملی یونسکو برای ثبت جهانی خط نستعلیق اظهار 
کرد: بخشی از کارها شامل پیگیری اقدامات با هدف 
ثبت جهانی یک هنر و به نتیجه رساندن آن بر عهده  

کمیسیون ملی یونسکو است و بخش های دیگری مثل فراهم کردن فرم های 
مربوط، تکمیل پرونده و جمع آوری مستندات، به دستگاه های اجرایی مربوط 
می شود که در این زمینه با ما همکاری می کنند. او ادامه داد: ثبت خط نستعلیق 
که یکی از افتخارات ما در حوزه هنر است، از جمله  این کارهاست. دوستان ما 
پرونده های مربوط را جمع آوری کرده اند تا در مسیر قانونی اش پیگیری شود و به 
نتیجه برسد. ثبت یک اثر هنری، کاری عادی نیست و به کارشناسان باتجربه و 
خوب و داوری های سخت نیاز دارد و ارزیابی های سختگیرانه ای در مسیر آن 
وجود دارد. نصیری همچنین بیان کرد: خوشبختانه به اندازه کافی، آثار خوب و 
قابل دفاع داریم تا در حد سهمیه ای که برایمان تعیین شده است، بتوانیم در این 
زمینه اقدامات الزم را انجام دهیم. ما موارد بسیاری در لیست انتظار یونسکو، برای 

ثبت جهانی داریم که باید به تدریج روی پرونده های آن ها کار شود.

به همت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری؛ 
کارگاه تکنیک های مصاحبه در شهرکرد 

برگزار می شود
مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: کارگاه دو روزه آشنایی با تاریخ شفاهی و تکنیک های مصاحبه از 

سوی واحد آموزش و واحد فرهنگ و مطالعات 
می شود.  برگزار  استان  هنری  حوزه  پایداری 
شمس الدین آل معصوم اظهار کرد: این کارگاه 
آموزشی تخصصی به مدت دو روز در تاریخ 
های 7 و 8 بهمن ماه در سالن جلسات اداره 
برگزار  استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  کل 

خواهد شد. وی افزود: جعفر گلشنی و حسین نصراهلل زنجانی از اساتید 
دانشگاهی در تهران مدرسان این کارگاه آموزشی هستند. به گفته وی 
بیش از 30 نفر در این کارگاه دو روزه، ثبت نام کرده اند که در پایان این 
کارگاه دو روزه گواهی شرکت به شرکت کنندگان از سوی حوزه هنری 
اعطا خواهد شد. آل معصوم تاکید کرد : هدف از برگزاری این کارگاه 
پرورش و کشف نویسندگان استان برای تولید آثار فاخر در زمینه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس استان و تبدیل تاریخ شفاهی این بخش به تاریخ 
مکتوب و ماندگار است. وی گفت: این کارگاه، روز چهارشنبه از ساعت 
14 تا 18:30 و پنج شنبه از ساعت 9 تا 13 در سالن جلسات سازمان 
تبلیغات اسالمی برگزار می شود . به گفته وی، عالقه مندان برای شرکت 
در این کارگاه آموزشی، می توانند جهت ثبت نام به حوزه هنری استان 

واقع در خیابان شریعتی، کوچه 52 مراجعه کنند .

 گشتی در اخبار

  حرف و نقل 

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: اگر سرمایه گذاران برای گسترش سالن های تئاتر 
آماده باشند، مجوز آن ها را صادر می کنیم. به گزارش روابط عمومی 
اصفهان، حسینعلی  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
آقاییان زاده با اشاره به وضعیت تئاتر در اصفهان اظهار کرد: در حال 
حاضر نبود تماشاگر یا بی انگیزگی هنرمندان، مشکل تئاتر اصفهان 
نیست؛ بلکه کمبود نمایشنامه خوب و سالن تئاتر دو مانع و مشکل 

اصلی برای تئاتر اصفهان است.
نمایشنامه

وی در ادامه افزود: نمایشنامه های خوبی در اصفهان نداریم و اگر 
هم داشته باشیم، تعداد آن ها بسیار کم است که این معضل باید 
مرتفع شود و نویسندگان ما باید عنایت بیشتری داشته باشند تا با 
کمک بیشتر آن ها بتوان نمایشنامه هایی تولید کرد که هم مخاطب 
را جذب کند و هم ارزش اجرای آن نمایشنامه توسط هنرمندان را 

داشته باشد.
کمبود سالن تئاتر

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: کمبود سالن های تئاتر از دیگر مشکالت اجرای 
نمایش زنده در استان اصفهان است؛ اما با این وجود در طول یک 
سال گذشته طبق آمار به دست آمده از برگزاری تئاتر در اصفهان 
نسبت به سال گذشته، هم تعداد تماشاگران و هم تعداد کارهای 
اجرا شده افزایش پیدا کرده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر 
در هر هفته چهار تئاتر در اصفهان به صورت همزمان در سالن های 

مختلف اجرا می شود که این نشان دهنده وجود انگیزه در هنرمندان 
تئاتر است؛ این در حالی است که مخاطبان هم استقبال می کنند؛ 
از ابتدای بهمن ماه سال جاری، تمامی سالن های شهر به صورت 

همزمان درگیر اجرای تئاتر در نقاط مختلف شهر اصفهان شدند.
سرمایه گذاری برای گسترش سالن های تئاتر

آقاییان زاده گفت: اگر به تعداد سالن های تئاتر در اصفهان اضافه 
شود، قطعا کارهای نمایشی هم افزایش پیدا خواهد کرد و سیاست 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز تقویت بخش خصوصی در 
این زمینه است. وی با تاکید بر لزوم تقویت نمایش های زنده و 
افزایش سالن های تئاتر عنوان کرد: از همین االن اعالم می کنیم 

که اگر سرمایه گذاران برای گسترش سالن های تئاتر آماده باشند و 
عالقه مند به راه اندازی سالن های کوچک تئاتر باشند، مجوز آن ها را 
صادر کنیم؛ چرا که وضعیت فعلی رضایت نسبی مردم و هنرمندان 

را فراهم کرده است.
آماده سازی یک سالن تئاتر در هر شهرستان

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  کرد:  اضافه  اصفهان 
اصفهان در حد توان خود، درصدد آماده سازی یک سالن تئاتر در 
هر شهرستان است که تاکنون در بسیاری از شهرستان ها افتتاح 
شده؛ اما در شهر اصفهان دو سالن تئاتر نسبتا خوب که یکی متعلق 
به شهرداری و دیگری متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان است، کفایت نمی کند و الزم است تعداد سالن های 
بیشتری ساخته شود. وی ادامه داد: سالن تئاتر دیگری در مجموعه 
کشوری توسط اداره ارشاد اصفهان در حال احداث است؛ تنها راه حل 
رفع مشکالت حوزه تئاتر، ورود بخش خصوصی در این موضوع است 
که با ساخت سالن تئاتر و تولید نمایشنامه خوب می توان شاهد 

مرتفع شدن معضالت نمایش بود.
ورود بخش خصوصی

آقاییان زاده ورود بخش خصوصی برای در اختیار قرار دادن سالن 
تئاتر به هنرمندان را تنها راه رسیدن به یک تئاتر پایدار دانست و 
یادآور شد: قرار است حوزه هنری اصفهان، سالن سینما فلسطین را 
با دو کاربری تئاتر و سینما در اختیار هنرمندان برای اجرای نمایش 

قرار دهد.

 ستون ویژه 
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و  ارتباطات  کمیته  مسئول  فرهمند،  بهروز 
سیما  و  صدا  داشت:  اظهار  اصفهان  اطالع رسانی 
در راستای نشر و ترویج انقالب اسالمی و آشنایی 

نسل جوان و نوجوان با انقالب 
آن،  دستاوردهای  و  اسالمی 
برنامه ریزی خوب و منسجمی 
خبر  و  صدا  سیما،  حوزه  در 
داده  انجام  برنامه  تامین  و 
حوزه  در  افزود:  وی  است. 

رادیویی یک هزار و 990 دقیقه برنامه  رادیویی با 
محتوا و رویکرد انقالب و رویدهای انقالب اسالمی 
و با هدف بیان دستاوردهای این حوزه انجام شده 
است. مسئول کمیته ارتباطات و اطالع رسانی استان 
اصفهان با بیان اینکه در حوزه خبر و اطالع رسانی، 
حوزه های  در  ویژه  خبری  گزارش  دقیقه   300

فرهنگی،  اقتصادی،  صنعتی،  پزشکی،  اقتصادی، 
داشت:  ابراز  است،  تهیه شده  ورزشی  و  آموزشی 
آیت اهلل طباطبایی،  آیت اهلل مظاهری،  با  مصاحبه 
استاندار  زرگرپور  رسول 
مسئوالن،  دیگر  و  اصفهان 
با  راهپیمایی  کامل  پوشش 
شامل  مختلف  گروه های  اعزام 
و  تصویربردار، عکاس  خبرنگار، 
غیره و به تصویر کشیدن اخبار 
و رویدادهای مختلف استان به مناسبت دهه فجر 
از فعالیت های این کمیته است. وی ادامه داد: در 
حوزه تامین برنامه نیز، از یک ماه پیش مستندهای 
جذاب و دیدنی به نمایش در می آید و از دوم تا 
18 بهمن ماه نیز مستند » عصر خمینی« از شبکه 

استانی پخش می شود. 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: 
هجمه های  با  مقابله  راه  برترین 
هنرمندانه  بیان  دشمنان، 
دستاوردهای انقالب اسالمی برای 
مردم به ویژه جوانان است. جعفر 
عسگری با اشاره به اینکه ایستادگی 
بر ارزش ها، ایمان، وحدت کلمه و 
ایستادگی و پافشاری بر ارزش های 
ما  موفقیت  رمز  اسالمی  انقالب 
در طول سال های انقالب تاکنون 
است، ابراز داشت: دشمن به دنبال 

کمرنگ سازی شعارهای انقالب است؛ اما این دهه فرصت 
مناسبی است تا مطابق اندیشه های امام خمینی )ره( این 
اصول را در ذهن جامعه برجسته کنیم. وی با بیان اینکه 
الزمه زنده بودن انقالب، حفظ صراط مستقیم، ایستادگی 

و حاکمیت تفکر انقالبی است، تاکید کرد: مردم مسلمان و 
انقالبی ایران باید متوجه مسئولیت خطیر خود 
در عصر حاضر باشند و در زمان کنونی نیز، باید 
بیش از همیشه هوشیار باشیم. رییس ستاد دهه 
فجر استان اصفهان با اشاره به اهمیت بازگوکردن 
دستاوردهای انقالب اسالمی تصریح کرد: دشمن به 
دنبال اثبات ناکارآمدی انقالب اسالمی با شیوه های 
مختلف روزآمد است و این ما هستیم که در برابر 
هنرمندانه  شکل  به  باید  دشمنان  هجمه های 
دستاوردهای حکومت را برای مردم بازگو کنیم. وی 
با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران الگویی برای 
کشورهای منطقه است، ابراز داشت: ایستادگی و مقاومت در 
جبهه های لبنان، عراق، سوریه، فلسطین و غیره مرهون انقالب 
اسالمی ایران و الگوگیری این کشورها از ارزش های انقالب 
اسالمی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های دشمنان است. 

مسئول کمیته ارتباطات استان اصفهان خبر داد:

پخش مستند »عصر خمینی«  از شبکه اصفهان
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

دستاوردهای انقالب به شکل هنرمندانه بازگو شود
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پرونده:  شماره   1394/08/30 تنظیم:  تاریخ   9409970350501532 دادنامه:  شماره 
9409980350500586 شماره بایگانی شعبه: 940646 پرونده کالسه 9409980350500586 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970350501532 
خواهان: آقای علی بلوچستانی زاده فرزند احمد به نشانی اصفهان – جابر-  خیابان 5 آذر – خیابان 
بهاران- کوی بهار 2 –پالک 29 خواندگان: 1. آقای سجاد تاج میر ریاحی به نشانی مجهول المکان 
2. آقای اعظم طبالطبائی فرزند سید خلیل به نشانی اصفهان- زینبیه- خیابان 22 بهمن – کوچه 
شهید صادقی- کوچه سید سعید حمزه ای- پالک 3 3. آقای ابراهیم صفری فرزند غالمرضا به 
نشانی اصفهان- امام خمینی- کوی الله- کوچه شهید شیرودی- به کد پستی 8139943941 
خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه 
نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان علی بلوچستانی زاده 
بطرفیت خواندگان 1- سجاد تاج میرریاحی2-ابراهیم صفری فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 به استناد 1فقره چک به شماره 982868 بتاریخ 1394/4/10 و گواهیهای عدم 
پرداخت بانک محال الیه  دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است 
فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا بهمواد 198، 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت 150/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته ومبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت دیر کرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی  ازتاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی  در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد/. شماره: 30853/ م الف خسروی فارسانی 

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/10/30 تنظیم:  تاریخ   9409970354001609 دادنامه:  شماره 
9409980362000216 شماره بایگانی شعبه: 941034 پرونده کالسه 9409980362000216 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(   جزایی   114( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   114 شعبه 
9409970354001609شاکی: آقای علی رئیسی فرزند فرامرز با وکالت آقای مهدی مهدوی نیسیانی 
فرزند حسین به نشانی اصفهان- اصفهان- خیابان جی خیابان جی خیابان تاالر کوی خرم طبقه اول 
پالک 12 متهم: خانم مریم رئیسی فرزند نظر علی به نشانی شهرستان تهران با راهنمایی شاکی اتهام 
ها: 1. مزاحمت تلفنی 2. تهدید 3. توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام مریم رئیسی فرزند نظر 
علی مبنی بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیامکهای توهین آمیز و تهدید آمیز جهت شاکی آقای 
علی رئیسی و با وکالت آقای مهدی مهدوی موضوع کیفر خواست صادره از دادسرا دادگاه باتوجه به 
شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و متن پیامکهای خارج نویسی شده ارسالی از ناحیه متهمه 
جهت شاکی و عدم حضور و عدم هر گونه دفاع از ناحیه متهمه علیر غم نشر آگهی و با توجه به 
سایر محتویات پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرزو مسلم است فلذا دادگاه به استناد مواد 608و 669 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم را از لحاظ توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای 
نقدی و از لحاظ تهدید به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ ک شماره: 30843/م الف  رئیس شعبه 114 

دادگاه کیفری دوشهر اصفهان مدینه

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/10/30 تنظیم:  تاریخ   9409970354401473 دادنامه:  شماره 
9409980358700484 شماره بایگانی شعبه: 940933 پرونده کالسه 9409980358700484 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   118( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه 
فردوسی خ  اصفهان خ  نشانی  به  اصفهان  9409970354401473 شاکی: جهاد کشاورزی  
منوچهری اداره جهاد کشاورزی متهم: آقا ی رضا پهلوانی فرزند عباس به نشانی شهرستان اصفهان 
پروین مالصدرا نوبهار 5پ2 اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای رضا پهلوانی قهجاورستانی فرزند عباسعلی متولد 1369 فعال مجهول المکان 
دائر بر تغییر کاربری غیر مجاز 44 متر زمین زراعی و باغی نظر به شکایت اداره جهاد کشاورزی و 
نظریه کارشناسی ان اداره و تصاویر ماهوارهای تهیه شده از صحنه جرم و نظر به متواری بودن متهم 
و توجه به اینکه در راستای اجرای ماده 10 قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 
دیوار های احداثی تخریب شده است بزهکاری وی را محرز دانسته مستندا به ماده 3ازقانون اصالح 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال 

جزای نقدی در حق دولت و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی 
در این شعبه است./پ شماره: 30846/ م الف رئیس شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

محمد محمدی کمال آبادی
آگهی ابالغ

شماره ابالغنامه : 9410100352804826 شماره پرونده: 9409980352800097 شماره بایگانی 
شعبه: 940956 تاریخ تنظیم: 1394/11/03 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- نام: مسعود 2- نام 
خانوادگی:مانیان 3- نام پدر: صفر علی 4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : 1394/12/19 
چهارشنبه ساعت : 10:00 محل حضور: اصفهان – خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور در خصوص دعوی حسن 
تاجمیر ریاحی به طرفیت شما دائر بر اعساراز پرداخت محکوم به در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. ضمنا با حضور در شعبه و ارائه کارت شناسایی نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم ارائه می گردد. شماره: 30813/ م الف قوه قضائیه دادگستری کل استان اصفهان دفتر شعبه 

102 دادگاه کیفری دو اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/09/30  : تنظیم  تاریخ   9409970350301382 دادنامه:  شماره 
9409980350300539 شماره بایگانی شعبه: 940611 پرونده کالسه 9409980350300539 شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970350301382خواهان: آقای 
محمد فاتحی فرزند اکبر با وکالت آقای محمود سنجری فرزند اسکندر و آقای مرتضی زارعی خوابجانی 
فرزند علی محمد همگی به نشانی اصفهان- خ کاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 3 واحد 12 
خوانده: آقای اکبر پوری عطار اصفهانی فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه 
چک 2. مطالبه خسارت تاخیرتادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص دادخواست آقای محمد 
فاتحی فرزند اکبر با و کالت آقای محمود سنجری فرزند اسکندر و آقای مرتضی زارعی خوابجانی به 
طرفیت آقای اکبر پوری عطار اصفهانی فرزند مهدی دائر بر مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه 
چک به ش 144341 و 374783 بانک ملی و صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با 
مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت 
به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 
310و 313و............ قانون تجارت و مواد 198و 519و 522 قانون آئین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ 
130/000/000 ریال بابت اصل با نضمام خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه 
و پرداخت مبلغ 4310000 ریال بعنوان هزینه  دادرسی و مبلغ 4320000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید خواهان ها مکلف هستند زمان اجرای حکم هزینه دادرسی 
خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند 
رای صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره: 30814/ م 

الف سید ابوالحسن موسوی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/10/30 تنظیم:  تاریخ   9409970361701704 دادنامه:  شماره 
9409980361700567 شماره بایگانی شعبه: 940616 خواهان : آقای مرتضی سبقت اللهی فرزند 
حسین با وکالت آقای احسان صافیان اصفهانی فرزند احمد به نشانی اصفهان – خ پروین – بعد 
از چهارراه صباحی – مجتمع غدیر – طبقه 5 – واحد 13 ت.ت : 09132146049 خوانده: آقای 
رضا طاهری به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. تجویز انتقال منافع به غیر 2. مطالبه خسارت 
دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای احسان صافیان اصفهانی به وکالت آقای مرتضی سبقت 
اللهی فرزند حسین به طرفیت آقای رضا طاهری به خواسته تجویز انتقال منافع یک باب مغازه واقع 
در اصفهان خیابان شهید بهشتی جنب گاراژ نکویی به پالک ثبتی شماره 2463 بخش یک ثبت 
اصفهان به انضمام خسارات دادرسی ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله قراردادهای عادی 
اجاره مورخ 75/1/1 و 77/6/9 تنظیمی فیمابین خواهان و ایادی ما قبل  خوانده و نظریه تائید مالکیت 
رسمی خوانده از سوی اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان  و باعنایت به عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی لذا دعوی وکیل خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به 
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356و مواد 515و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به تجویز انتقال منافع مغازه موضوع خواسته ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی و همچنین 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ )2/080/000( ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد./ شماره: 

30815/ م الف مهدی حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره   1394/08/09 تنظیم:  تاریخ   9409976825300939  : دادنامه  شماره 

کالسه  پرونده   940377 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986825300329 پرونده: 
9409986825300329 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره 9409976825300939 خواهان: آقای سید مصطفی حسینی کمال آبادی فرزند سید 
حسین به نشانی اصفهان – خ بعثت – مادی ارزنان – بن بست گلها – پالک 857 خوانده: 
آقای محسن ناصری به نشانی اصفهان – زینبیه – ایستگاه سلمان – ک یزدان – پ 7 
خواسته ها: 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی2. تامین خواسته 3. مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 4. مطالبه وجه چک 5. مطالبه خسارات دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای 
سید مصطفی حسینی کمال آبادی فرزند سید حسن بطرفیت آقای محسن ناصری مبنی بر 
مطالبه وجه به مبلغ ریال یک میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون و چهار صد هزار ریال  
بابت سیزده فقره چک به شمارهای  443333 مورخ 93/10/4 و 443337 مورخ 10/10/93و 
443335 مورخ 10/8/93 و 443336مورخ 10/9/93 و 443334 مورخ 10/7/93 هر کدام به 
مبلغ سی و پنج میلیون و دویست هزار ریال و 550235 مورخ 27/10/93و 550234 مورخ 
29/10/93 و 443198 مورخ 29/10/93 هرکدام به مبلغ یکصد میلیون ریال و 443197 مورخ 
24/9/93و 443196 مورخ 22/8/93 هر کدام به مبلغ دویست میلیون ریال و 271622 مورخ 
25/10/93 به مبلغ دویست و پنجاه  میلیون ریال و 443323 مورخ 16/7/94 به مبلغ بیست 
و شش میلیون و چهارصد هزار ریال و 652489 مورخ 30/10/93 به مبلغ سیصد میلیون ریال 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و بدوا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و استشهادیه پیوست ان و اظهارات گواهان در 
جلسه دادرسی که همگی  داللت بر صحت ادعای خواهان مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی 
جهت پرداخت هزینه دادرسی مینماید و با توجه به مفاد گواهینامه عدم پرداخت صادره  از بانک 
محال علیه و وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده مینماید و نظر 
به اینکه خوانده دفاع موثری در برا بر دعوی خواهان به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول 
اسناد در ید خواهان که حکایت از استمرار دین مینماید دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و با استناد به مواد 519 و 198و 194 و 504و 508و 513 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
310و 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
در تمام مراحل رسیدگی  مربوط به این دعوی خوانده را بپرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و 
پنجاه و دو میلیون و چهار صد هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق مقررات 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها تا زمان وصول دین در  حق خواهان محکوم می 
نماید . خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرسی را 
فورا به خزانه دولت پرداخت نماید .. این رای غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان به شماره : 30816/ م الف رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حجت اله طاهری

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 940342 ج 14 به 
طرفیت خواهان خانم سمیرا بها میر قهفرخی و خواندگان 1- البرز رضا پوریان به نشانی اصفهان – خ 
معراج – ایستگاه امامزاده – ک مسجد امام حسن – بن بست شهید منتظری – پالک 327 2- 
محمد رضا صابری مجهول المکان- به خواسته دستور فروش ملک جلسه مزایده در روز سه شنبه 
مورخ 94/12/4 ساعت 10:30- 10 در محل اجرای احکام شعبه 14 واقع در خیابان شهید نیکبخت 
– 200 متر بعداز ساختمان مرکزی ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم واحد 6 برگزار نماید 
در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از پالک ثبتی 1 اصلی دربخش 18 ثبت اصفهان 
ملکی خواهان و خواندگان به آدرس اصفهان- خ معراج )هفتون( ایستگاه امامزاده کوچه مسجد امام 
حسن – بن بست شهید منتظری – پالک 327 که طبق نظر کارشناسی دادگستری ملک فوق به 
صورت یک واحد مسکونی با مساحت عرصه تقریبی 150متر مربع و با سابقه ساخت باالی 30سال 
به صورت یک طبقه با درب ورودی فلزی و شمای خارجی آجر و سنگ و سازه با دیوار باربر و سقف 
تیر آهن و دارای اتاق خواب و پذیرایی با کف موزائیک و دیوار با روکش رنگ و روغن و آشپزخانه 
مجهز به کابینت ام دی اف و سیستم سرمایش به صورت کولر آبی و گرمایش بخاری گازی دارای 
انشعابات آب برق- گاز- تلفن و فاضالب می باشد ملک مزبور از حد شمال ، شرق و غرب به منازل 
مسکونی مجاور و حد جنوبی به بن بست مجد محدود شده است. ملک مزبور در حال حاضر در 
تصرف خوانده می باشد لذا با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزی ششدانگ پالک 
فوق مبلغ 1/910/000/000 ارزیابی گردیده است. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده 
از ملک فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند- کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 
حداقل % 10 از مبلغ مزایده  را به همراه داشته باشند – برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت 

را ارائه دهد. شماره: 30818/ م الف اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی مزایده

شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 930331ش 9 
در روز سه شنبه مورخ 1394/12/11 از ساعت 10تا 11 صبح در محل این اجرا ) اتاق 030 – ط 
همکف دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش یک دستگاه آپارتمان با مشخصات ذیل متعلق به 

محکوم علیه اکبر مجیدی فرزند حسن به نشانی اصفهان باغ دریاچه کوچه شهید جوادی پالک 41 
)مجتمع شقایق( که کارشناس رسمی دادگستری آنرا ) 9/320/000/000( ریال ارزیابی نموده و اکنون 
در تصرف محکوم علیه است برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از 
آن خواهند بود تا با تودیع نقدی ده در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی و نقل و انتقال بر عهده محکوم علیه است 
اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس  محل مورد بازدید آپارتمان واقع در طبقه دوم روی پیلوت در 
یک مجتمع 7 طبقه زیرزمین ) استخر- سونا-جکوزی و یک سالن( و طبقه همکف ) پارکینگ و 
انباری( به انضمام پنج طبقه روی پیلوت در پنج واحد مسکونی با قدمت حدود12 سال که مساحت 
آپارتمان مطابق سند 207/02 متر مربع و مساحت تراس 10/16 متر مربع جمعا به مساحت 217/18 
متر مربع به انضمام شش دانگ انباری به مساحت 5/51 متر مربع با قدر الحصه از عرصه مشاعی 
و یک باب استخر و سونا و سالن و موتور خانه مشاعی و پارکینگ مشاعی و اطالعات سرایداری 
و سرویس و حیاط مشاعی میباشد که دارای یک جلد سند مالکیت به شماره  دفترچه 636364/

الف 80 شماره ملک 3406/54 شماره ثبت 205939 دفتر 1123 و صفحه 218 واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان که ششدانگ مالکیت آپارتمان مذکور به نام آقای اکبر مجیدی فرزند حسن میباشد 
اسکلت ساختمان بصورت بتنی با سقف تیرچه و بلوک بوده که بدنه داخلی دیوار سالن از کاغذ دیواری 
و قسمتی از آن از سنگ راف استون بدنه اتاقها از کاغذ دیواری کف سالن و اتاقها از پارکت کف 
آشپزخانه از سرامیک و بدنه آن از کاشی با کابینت ام دی اف در های داخلی از چوب در و پنجره 
های خارجی از آلمینیوم کف حیاط مجتمع از بلوک فرش سیمانی و بدنه آن از آجر و سنگ بادبر کف  
پارکینگ از سنگ نمای خارجی از ترکیب آجر نما و سنگ و کف و بدنه استخر سونا و جکوزی واقع 
در زیرزمین از کاشی سیستم گرمایش از موتور خانه مرکزی با رادیاتور سیستم سرمایش از کولر آبی 
که دارای سرویس  بهداشتی با مشرکات آب و برق و گاز میباشد علیهذا با عنایت به مراتب فوق و 
موفقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان قدمت نوع بنا مشترکات و متعلقات ارزش تمامت ششدانگ 
آپارتمان مذکور با قدر الحصه از عرصه و سایر مشاعات جمعا مبلغ )9/320/000/000( ریال ارزیابی و 

اعالم میگردد.شماره: 30819/ م الف مدیر شعبه 19 اجرای احکام کیفری – محمد خضری

آگهی مزایده
شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد ، جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 930277ش 9 
در روز دوشنبه مورخ 1394/12/10 از ساعت 10تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030-ط همکف 
دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش سهم االرث احتمالی آقای احمد رضا یزدان پناهی از پالک 
ثبتی 15191-3029 بخش 5 ثبت اصفهان بنشانی خ بزرگمهر ، خ مبارزان، ک شهید محمد جعفر 
گز چیان ، کوچه شهید اعالیی ، پالک 11 کد پستی 44941-81566 در راستای استیفای مطالبات 
سیصد و پنجاه میلیون ریال برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادرند بنشانی فوق 
از ملک  بازدید نمایندو با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند . پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده ی محکوم علیه است. 
ملک اکنون در تصرف ورثه است. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس الف- مشخصات فنی  و 
توصیف ملک مورد ارزیابی : ملک مورد ارزیابی یک باب منزل مسکونی به آدرس اصفهان – خ 
بزرگمهر – خ مبارزان – ک شهید محمد جعفر گزچیان – کوچه شهید اعالیی – پالک 11 کد 
پستی 44941-81566 می باشد که مطابق با مندرجات سند مالکیت دارای عرصه به میزان 137/24 
متر مربع و اعیان احداثی در طبقه همکف به صورت مسکونی با زیر بنای 88 متر مربع و در زیر زمین 
به صورت انباری با زیربنای 40متر مربع می باشد. و قدمت اعیان احداثی باالی 25 سال می باشد. 
منزل فوق واقع در ضلع شمالی کوچه و دارای سقف تیر آهن ، درب و پنجره بیرونی از جنس آهن، نما 
و دیوارهای حیاط از جنس آجر ،کف حیاط با پوشش موزاییک می باشد و طبقه همکف دارای سالن 
پذیرایی ، اتاق خواب ،آشپزخانه با کابینت فلزی و پوشش دیوارهای از جنس کاشی می باشد، دربهای 
داخلی از جنس چوب و پوشش دیوارهای داخلی رنگ و روغن مستعمل می باشد. سیستم سرمایشی 
ساختمان کولر آبی و سیستم گرمایشی بخاری گازی می باشد. و ساختمان دارای انتشعابات آب ،برق 
و گاز می زباشد. ب- مشخصات ثبتی: سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 
3029 فرعی از 15191 اصلی ، مورد ثبت شماره 3472،دفتر 9، صفحه 409 بخش 5 ثبت 
اصفهان در تاریخ بیست و ششم آبان ماه پنجاه و نه به نام آقای محمد تقی یزدان پناهی صادر 
و تسلیم شده است. ج- ارزیابی و تقویم بها: باتوجه به جمیع جهارت از جمله موقعیت و مساحت 
عرصه، مساحت اعیانی احداثی ، مصالح استفاده شده ،قدمت، دسترسی به شبکه شوراع ، معابر 
و نیر قیمت و موقعیت منطقه ارزش روز کل ششدانگ ملک فوق برابر با 4/734/800/000 
ریال ) چهار میلیارد و هفتصد و سی وچهار میلیون و هشتصد هزار ریال( ارزیابی می گردد . 
فلذا ارزش چهار دانگ مشاع توقیف شده از ملک فوق به میزان 3/156/520/000 ریال ) سه 
میلیارد و یک صد و پنجاه و شش میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ( ارزیابی می گردد و 
مطابق با گواهی حصر وراثت شورای حل اختالف شعبه دهم حصر و وراثت اصفهان به شماره 
دفتر 2788مورخ 91/9/13 سهم االرث احمد رضا یزدان پناهی از مالکیت چهار دانگ مشاع 
از پالک ثبتی فوق برابر با دو نهم از مابقی ترکه می باشد این سهم االرث باتوجه به ارزیابی 
پالک فوق به میزان 613/767/778 )ششصد و سیزده میلیون و هفتصد و شصت وهفت هزار 
و هفتصد و هفتاد و هشت ریال ارزیابی می گردد. شماره: 30820/م الف مدیر شعبه 19 اجرای 

احکام کیفری – محمد خضری

- برای نخستین بار همراه با سفر رییس جمهوری اسالمی 
و  سینما  صنایع دستی،  اروپایی،  کشورهای  به  ایران 

موسیقی نیز بار سفر بستند.
- حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره به شرایط 
دشوار اقتصادی کشور گفت: تالش کردیم امسال باری 
از دوش سینمای ایران برداریم و به همین دلیل »رایتل« 

حامی اصلی جشنواره فیلم فجر است.
پژوهشگاه  رییس  یگانه،  جوادی  محمدرضا  دکتر   -
فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: صداوسیما بزرگ ترین آسیب اجتماعی ایران است؛ 
به طوری که اگر مردم از آن استفاده نکنند و به طور کلی 
آن را خاموش و حذف کنند، هیچ اتفاق منفی برای آن ها 

نمی افتد.
- اسرافیل شیرچی هنرمند خوشنویس گفت: دنیا، هنر 
ایران را بهتر از خودمان می شناسد و ما باید ایرانی ها را 

برای شناختن هنر راغب کنیم.
- دو پرونده نامزدی ثبت جهانی »منطقه حفاظت  شده 
ارسباران« و »شهر تاریخی یزد« روز گذشته به یونسکو 
از  پس  یونسکو  جهانی  میراث  مرکز  تا  شد،  ارسال 
ارزیابی دو پرونده پیشنهادی ایران، تصمیم نهایی خود 
را در اجالس سال 2017 نسبت به جهانی شدن یزد و 

جنگل های ارسباران اعالم کند.
کانال  واسطه   به  روزها  این  که  ایوبی  حجت اهلل   -
تلگرامی اش به برخی موضوعات روز سینما واکنش نشان 
می دهد، در جدیدترین اظهاراتش با تیتر »نگران نباشید 
فرش قرمز ایرانی است« به برخی حاشیه های مطرح شده 

درباره  فرش قرمز پاسخ داد.
- فیلم سه بعدی »جنجال در عروسی« به کارگردانی 
سیدرضا خطیبی در یک نمایشی خصوصی بر روی پرده 

رفت.
حمله  به  اشاره  با  سینما  کارگردان  رافعی  عباس   -
تروریستی سال 2013 به سفارت ایران در لبنان و مرور 
رفتار فعلی عربستان، از کم کاری در ساخت فیلم هایی با 

این موضوعات انتقاد کرد.
- مدیر گالری سیحون، از برگزاری هفتمین دوره حراج 
آنالین گالری سیحون با قیمت پایه 40 درصد زیر قیمت 

فروش آثار در گالری خبر داد.

معاون هنری سینمایی ارشاد اسالمی استان اصفهان:

نمایشنامه خوب و کمبود سالن، دو مشکل اصلی تئاتر اصفهان است



رایگان نبودن سالن ها، تیم ملی را از اصفهان دور کرد. مدیران 
ورزش اصفهان با برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال در اصفهان 
مخالفت کرده اند و دلیل آن را هم هزینه هایی دانسته اند که به 
ورزش اصفهان تحمیل می شود؛ درحقیقت هیئت فوتبال اصفهان 
برای در اختیار قرار دادن سالن های خود به تیم ملی فوتسال 
درخواست پرداخت پول کرده  و این موضوع با مخالفت کمیته 

فوتسال روبه رو شده است.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از صاحب نیور ، فوتسال اصفهان 
حتی تا قبل از تشکیل تیم های فوالد ماهان و گیتی پسند، یکی 
از قطب های اصلی فوتسال ایران بود و مسابقات جام رمضان که 
در سالن پیروزی برگزار می شد، رونقی بسیار زیاد در این رشته 
باشگاه فوالد  با شکل گیری  اما در دهه ۸۰ و  بود؛  ایجاد کرده 
ماهان و حضور این تیم در عرصه لیگ برتر فوتسال، شرایط به 
سمت و سوی حرفه ای شدن پیش رفت و در ادامه حضور باشگاه 
گیتی پسند، قطب های اصلی فوتسال ایران را به دو تیم افزایش داد.

البته این موازی کاری از جانب دو باشگاه اصفهانی، هرچند که باعث 
تضعیف فوتسال اصفهان شد، ولی با این وجود نام این رشته را در 
ورزش اصفهان تثبیت کرد و در ادامه، میزبانی فوالد ماهان در 
مسابقات جام باشگاه های آسیا و قهرمانی این تیم در این مسابقات 

نام فوتسال اصفهان را در سطوح بین المللی هم مطرح کرد.
بعد از انحالل فوالد ماهان، نوبت به گیتی پسندی ها رسید تا پرچم 
فوتسال را در اصفهان بلند کنند و این تیم هم یکبار قهرمانی 
در جام باشگاه های آسیا را تجربه کرد تا شرایط به سود فوتسال 

اصفهان رقم بخورد.
 اما موضوعی شایان تامل، به روند رو به سقوط فوتسال اصفهان در 
این ۳ سال اخیر است که صدماتی جبران ناپذیر  به پیکره ورزش 

اصفهان وارد کرده است.
بعد از انحالل فوالد ماهان و فیروز صفه، تیم های دیگری مثل 
گیتی پسند نوین، زمزم وکاشی نیلو هم از بورس فوتسال اصفهان 

خارج شدند و در نهایت گیتی پسند هم به عنوان تنها نماینده 
فوتسال اصفهان برای سومین سال متوالی، نتوانست توفیقی در 
این زمینه پیدا کند تا شرایط بسیار بدتر از قبل شود. البته در 
این میان فوتسال اصفهان با وجود ناکامی در درسیدن به عنوان 
قهرمانی لیگ در این چند سال گام های بسیارخوبی در بحث 
تجهیز سالن های برگزاری مسابقات فوتسال برداشته و در حال 
حاضر چهار سالن پیروزی، ۲۵ آبان نقش جهان، مخابرات و گل 
مسابقات  و حساس ترین  بزرگ ترین  از  میزبانی  توانایی  نرگس 

فوتسال حتی در سطوح بین المللی را هم دارند. 
مسابقات  میزبانی  در  اصفهان  موفقیت  بزرگ ترین  بدون شک 
بین المللی در تابستان امسال اتفاق افتاد که تیم تاسیسات دریایی 
ایران در مقابل چشم تماشاگران مشتاق اصفهانی، موفق شد تیم 
القادسیه کویت را شکست دهد و به عنوان قهرمانی دست پیدا 

کند.
این قهرمانی در حالی برای تاسیسات به دست آمد که اصفهانی ها 
در انتظار قهرمانی گیتی پسند در مسابقات لیگ فصل گذشته 
بودند تا نماینده شهرشان بتواند در اصفهان جام قهرمانی را باالی 
سر ببرد؛ ولی به هر حال حضور تیم های فوتسال باشگاه های آسیا 
در اصفهان به نوعی سرمنشأ خیر شد و سالن ۲۵ آبان مجموعه 
المپیک اصفهان که قبل از این به صورت نصف و نیمه هم افتتاح 
شده بود، با یک کفپوش بسیار با کیفیت و استاندارد نونوار شد؛ 
البته هزینه آن هم از جانب مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 

تامین شد.
در همان زمان اطالعات ضد ونقیضی در باره قیمت و کیفیت این 
کفپوش به گوش رسید و حتی صحبت از میلیارد هم شد؛ ولی 
به هر صورت سالن ۲۵ آبان با استفاده از این کفپوش گامی بلند 
در راه تجهیز سخت افزاری برداشت و امروز این کفپوش استاندارد 

می تواند پذیرای بسیاری دیگر از مسابقات بین المللی هم باشد.
هزینه این کفپوش در حالی از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا 

تامین شد که هیئت فوتبال اصفهان به خاطر بار مالی این مسابقات 
تحت فشار قرار گرفت و به گفته رییس و کارمندان هیئت، این 
مسابقات از لحاظ مالی نه تنها سودی به حال آن ها نداشت، بلکه 

هزینه هایی را هم به آن ها تحمیل کرد. 
بعد از این اتفاقات روز شنبه خبری منتشر شد که نشان می دهد 
مدیران ورزش اصفهان با برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال در 
اصفهان مخالفت کرده اند و دلیل آن را هم هزینه هایی دانسته 
اند که به ورزش اصفهان تحمیل می شود؛ درحقیقت هیئت فوتبال 
اصفهان برای در اختیار قرار دادن سالن های خود به تیم ملی 
فوتسال درخواست پرداخت پول کرده و این موضوع با مخالفت 

کمیته فوتسال روبه رو شده است.
و  نبوده  اصفهان جالب  فوتبال  کار هیئت  در ظاهر،  البته 

می تواند  رشته ای  هر  در  کشور  ملی  تیم های  از  میزبانی 
گامی بلند در راه موفقیت ورزش ایران باشد؛ ولی از طرف 
سال  در  که  کرد  فراموش  هم  را  مسئله  این  نباید  دیگر 
بحران مالی ورزش ایران هیئت فوتبال هم مجبور به تامین 
هزینه های خود خواهد بود و استفاده رایگان از امکانات آن 
خیلی منطقی نیست. با این وجود اردوی تیم ملی فوتسال 
فوتسالی  روابط  در  جدیدی  باب  تا  شد  لغو  اصفهان  در 
این  که  دید  باید  شود؛  باز  فوتبال  فدراسیون  با  اصفهان 
تالفی خواهد  فوتسال  آینده چگونه کمیته  در  را  موضوع 
حضور  جریان   در  و  این  از  قبل  کمیته  این  چون  کرد؛ 
نداشتن بازیکنان گیتی پسند در اردوی تیم ملی نشان داده 

که از این موضوعات به راحتی نخواهد گذشت.

به افتخارپیشکسوتان به پا خیزید

اجتماع ستارگان 
دیروز هندبال اصفهان

گروه ورزش:
گذر زمان و مشکالت زندگی ماشینی، عاملی شده تا ستارگان و 
پیشکسوتان ورزش و به تبع آن قهرمانان نامدار وشخصیت های بارز 

هندبال، از حال و احوال یکدیگر بی خبر بمانند.
مردانی که ازگذشته به جز خاطرات تلخ وشیرین، چیز دیگری را به 
یاد ندارند؛ مردانی که با وجود تمام سختی های این دنیای بی رحم 
ایستا ده اند؛ مردانی که روزهای  وشفقت، همچنان محکم سرپا 
پرامید سپری  آرزوی روزهای روشن  را در  گذشته عمر خویش 
کرده اند و با کوله باری از تجربه، همت و پشتکار، به ایفای نقش 
مؤثر خود در راه اعتال و رشد و توسعه ورزش، بر تعهد و مسئولیت 
هرچه بیشتر جامعه ورزش اصفهان، تاکید دوچندان داشتند. به حق 
جوانان ما باید از این اسطوره های مقاومت و پایداری درس عبرت 
بگیرند و با تدبیر و دوراندیشی به کارپایه  و سازندگی در ورزش 
بپردازند تا در آینده ورزش کشورمان در تمام عرصه های بین المللی 
 همچون ستارگان بدرخشند و پرچم پر افتخار ایران اسالمی را 

به اهتزاز درآورند. 
اخیرا  اصفهان،  استان  هندبال  هیئت  مسئوالن  ترتیب  هر  به 
فعالیت های گسترده ای در امر فرهنگ در ورزش را درکنارسایر امور 
به طور جدی دنبال می کنند تا عالوه بر افزایش قدرت بدنی، دانش و 
فرهنگ جوانان آینده ساز را هم توسعه دهند و به  تربیت ورزشکاران 

خطه سپاهان همت  گمارند..
هیئت هندبال با این اندیشه وتفکر و با برنامه ریزی های اصولی خود، 
در یک حرکت بسیار پسندیده معنوی جمعی از پیشکسوتان هندبال 
اصفهان را فراخواند و درسالن همایش های ورزشگاه اختصاصی هندبال 
شهید سجادی، از این بزرگان و فرهیختگان، به عنوان مفاخران ورزش 

هندبال تجلیل به  عمل آورد.
در این اجتماع کم نظیر6۰ نفراز قهرمانان نیم قرن گذشته ورزش 
هندبال و پیشکسوتان امروزی حضور پیدا کرده بودند که پس از 
گذشت سال ها با دیدن هم ابراز خرسندی کردند، غم از دل زدودند 
و یکدیگر را درآغوش گرفتند و  درمیان شور وشوق  بی نظیرانبوهی 
از مدیران ، ورزشکاران، مربیان و داوران  این رشته ورزشی، خاطرات 

فراموش نشدنی دوران جوانی را یکبار دیگردراذهان زنده کردند.
در این مراسم باشکوه از پیشکسوتان گرانمایه  ورزش هندبال، ازجمله 
احمد هنرمند، مهدی منتظر، سیدمجید میرحسینی و حسین 
طباخیان که سابقه نیم قرن خدمت به ورزش دیار زاینده رود را 

درکارنامه درخشان خود دارند، تجلیل به عمل آمد. 
ورزشکارانی که در سایه تالش دلسوزانه مسئوالن نیم قرن گذشته،  
در رشته هندبال خدمات ارزشمندی را عرضه داشته اند، سرآمد 
هندبالیست های سایر استان ها حرف اول را در تیم های ملی می زنند، 
خود را مدیون این عزیزان می دانند که اینک به مرز پیری قدم 

نهاده اند.

با انتخاب رائول لوزانو آرژانتینی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی والیبال، قطعا اتفاقات تازه ای در این 
مجموعه پیش خواهد آمد؛ همان طور که گاییچ، مرحوم حسین معدنی، خولیو والسکو و اسلبودان کواچ 
تغییرات زیادی را انجام دادند. یکی از پست های تیم ملی که در چند سال اخیر دستخوش تغییرات 
زیادی شده بود، لیبرو  است که به صورت مقطعی بازیکنان مختلفی در آن توپ زدند؛ علیزاده و مرندی 
آخرین آن بودند.  اواسط مسابقات لیگ جهان و بعد از بازی ایران برابر لهستان با نظر کواچ، فرهاد ظریف 
به تهران بازگشت و از آن موقع به بعد، بازیکنان دیگری در این پست بازی کردند.  بعد از اتفاق لهستان توضیحات زیادی از سوی لیبروی تیم ملی و کادر 
فنی تیم ملی ارایه نشد؛ اما حاال فرهاد ظریف می گوید: مردم بعضی وقت ها من را بیرون می بینند  و می گویند  چرا خداحافظی کردی؟  چه کسی گفته 
من خداحافظی کردم و نمی خواهم در تیم ملی بازی کنم؟ من در چند بازی آخر تیم ملی در تهران لیگ جهانی را از دست دادم و اتفاقات آن موقع 
به سرمربی وقت برمی گشت ؛ با آمدن لوزانو، او می تواند هر بازیکنی را انتخاب کند. کواچ در آن مقطع صالح دید از من استفاده نکند، اما این به معنی 

خداحافظی من نیست.  اگر این دوره دعوت شوم، حتما به اردوها می روم و تمام تالشم را برای پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی می کنم.

سرپرست پدیده در گفت وگو با ایلنا با اشاره به بازی تدارکاتی امروز این تیم و استقالل تهران 
می گوید: در تعطیالت اخیر، با راه آهن هم بازی کردیم و امروز هم به مصاف استقالل می رویم 
که کم کم تیم را به شرایط مسابقه برسانیم. این بازی ها به تیم کمک می کند که به هماهنگی 
بیشتری برسیم. جواد تاری بخش، در پاسخ به به این سوال که وضعیت مصدومان پدیده به چه 
صورت است، می گوید: محسن بیات از ناحیه صورت مصدوم است و به بازی امروز برابر استقالل 

نمی رسد؛ اما سعی داریم که او را به بازی با سایپا برسانیم. در ادامه از او درباره وضعیت نقل و انتقاالت تیم پدیده خراسان سوال می کنیم 
که پاسخ می دهد: در خرید بازیکنان با تجربه و کلیدی خوب عمل نکردیم؛ هرچند بقیه تیم ها هم به همین شکل بودند. به هر حال سعی 
داریم از داشته هایمان بهترین استفاده را ببریم. او در پایان با اشاره به دومین سال تجربه لیگ برتری پدیده می گوید: ما تمام تالش خود 
را می کنیم که در لیگ جایگاه خوبی کسب کنیم و به انتهای جدول نزدیک نشویم و در سال های آتی بتوانیم با تجرباتی که کسب کردیم 

بهتر عمل کنیم.

سرپرست تیم بسکتبال نفت آبادان، پس از اتفاقات مسابقه شب گذشته این تیم 
مقابل پتروشیمی به اورژانس منتقل شد. محسن داوری صبح امروز به خاطر 
فشارهای ناشی از اتفاقات مسابقه شب گذشته این تیم مقابل پتروشیمی بندرامام، 

به بیمارستان منتقل شد.
در پایان مسابقه هفته بیست و دوم دو تیم نفت آبادان و پتروشیمی،  تماشاگران دو 

تیم با یکدیگر درگیر شدند و تعدادی صندلی به زمین پرتاب شد؛ اعضای تیم نفت آبادان با گرفتن عکس از سالن، به 
سرپرست تیم پتروشیمی هم نشان دادند که این صندلی ها از قسمت مربوط به جایگاه تماشاگران ماهشهری کنده شده 
است. همچنین پس از پایان مسابقه،  بهنام یخچالی بازیکن جوان پتروشیمی با جسمی نوک تیز از ناحیه کتف مجروح 
شد. مسئوالن بسکتبال آبادان و تیم نفت، صبح امروز در جلسه ای به بررسی اتفاقات دیشب پرداختند. آبادانی ها اعتقاد 

دارند مشکالت مسابقه دیشب به خاطر تحریک اعضای تیم پتروشیمی رخ داده است.

یحیی گل محمدی با تیم فوق العاده ای که ساخته، توانسته است جزو مدعیان لیگ قرار گیرد 
و به فینال جام حذفی صعود کند؛ اما او از آینده تیمش و اینکه شاید بازیکنانش در آخر راه 

کم بیاورند و دستشان از کسب جام کوتاه بماند، گفت.
ذوب آهن یک هفته مانده به شروع لیگ در جام شهدا ابتدا به مصاف صبای قم رفت و بازی 
1 بر ۰ برده را ۲ بر 1 باخت تا به رده بندی این جام برود و روز گذشته مقابل سایپا قرار گیرد. 
بازی این دو تیم در 9۰ دقیقه به تساوی بدون گل انجامید تا باتوجه به نداشتن وقت های اضافه، پیروز این دیدار در ضربات پنالتی 
مشخص شود.زدن پنالتی برای تیم گل محمدی که 119 روز دیگر باید در فینال جام حذفی مقابل استقالل تهران قرار گیرد، بسیار 
مفید بود؛ اما شاگردان او برخالف نیمه نهایی جام حذفی که سپاهان را در ضربات پنالتی شکست دادند، نتوانستند در جام شهدا سایپا 
را مغلوب کنند. در حالی که ذوب آهن تا چهارمین پنالتی از حریفش پیش بود و می توانست پیروز این دیدار باشد، با از دست دادن 
پنالتی های پنجم و ششم و گل شدن توپ های سایپا، بازنده از زمین خارج شد تا گل محمدی آشفته زمین را ترک کند و نگرانی دیدار 

فینال جام حذفی را داشته باشد.

کار سرپرست تیم بسکتبال نفت به اورژانس کشیدمحسن بیات به بازی برابر سایپا می رسد

نگرانی گل محمدی برای فینال جام حذفی  چه کسی گفته که از تیم ملی خداحافظی کردم؟

«« گروه ورزش

میزبانیهاییکههزینهتولیدمیکند
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کیمیای وطن : افزون بر 63 خرد سال و نو نهال  برتر  وزن های مختلف 
کشتی فرنگی کشور، از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی  ایران 
به اردوی بسترسازی تیم ملی دعوت شدند. در اردوی بسترسازی تیم 
که از  3 تا  8 بهمن ماه در خانه  کشور  کشتی فرنگی خردساالن  ملی 
کشتی تجدد اصفهان برگزار  شده است، داوود مختاری در وزن 32 کیلو، 
کیلو، محمدحسین عباس زاده در وزن  علیرضا حیدریان در وزن 35 
کیلو و پیمان روزبهانی در وزن  کیلو،  حسین خسروی در وزن 66   47
85 کیلو از اصفهان دعوت شده اند. ضمنا در  بین مسئوالن  امور  فنی  
مسابقات نام سعید جامعی و اسماعیل حیدریان، دو مربی سازنده  در 
 رده سنی پایه )نونهاالن و خردساالن( از اصفهان به چشم می خورد. 

سرپرستی این اردو  بر  عهده  مجید قائدی از خوزستان است.

که تیم امید پرسپولیس در لیگ امیدهای تهران این روزها   در حالی 
کار خود با سرمربی گری جمشید شاه محمدی ادامه می دهد، سه  به 
گرفتند تمرینات خود  دروازه بان این تیم در اقدامی عجیب تصمیم 
تیم  این  بازی قبلی  که در  کشید  به آن جا  کار  ادامه ندهند.حتی  را 
شاه محمدی مجبور شد از دروازه بان تیم جوانان پرسپولیس در ترکیب 
تیمش استفاده کند. به نظر می رسد در مقطعی که سوشا مکانی از حضور 
در پرسپولیس محروم شده و ایمان صادقی نیز قراردادش را فسخ کرده 
بود، مدیران باشگاه پرسپولیس قول هایی به این دروازه بانان برای حضور 
در تیم بزرگساالن دادند؛ اما وقتی این سه نفر متوجه شدند جایی در 
تیم بزرگساالن ندارند، تصمیم به تحریم تمرینات گرفتند. شاه محمدی 

سرمربی تیم فوتبال امید پرسپولیس،  این خبر  را  تایید کرد.

فدراسیون  سوی  از  اصفهان،  استان  بدمینتون باز  باستانی  علی 
بدمینتون جمهوری اسالمی ایران  دعوت شد.   به گزارش پایگاه خبری 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان و به نقل ازروابط عمومی  اداره 
هیئت بدمینتون استان ، علی باستانی بدمینتون باز استان اصفهان 
طی نامه فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران، برای شرکت در 
اردوی بازیکنان منتخب بدمینتون نوجوانان کشور   دعوت شد. برپایی 
اردو برای  آمادگی هر چه بهتر بازیکنان و انتخاب نفرات برتر برای حضور 
در رقابت های بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر  است.  این  اردو 
که در آن بازیکنان منتخب نوجوانان کشور ،  زیر نظر مربیان فدراسیون 
بدمینتون به تمرین خواهند پرداخت،  از  پنج شنبه 22 بهمن ماه 1394 

تا شنبه 24 بهمن ماه 1394 در استان زنجان برگزار خواهد شد.

روزنامه الشرق قطر نوشت: رونالدینیو، ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل 
و باشگاه بارسلونا، تا سال 2016 با فلومیننزه برزیل قرارداد  داشت؛ اما او 
قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد و االن بازیکن آزاد به شمارمی آید. 
روزنامه الشرق قطر نوشت که این بازیکن سرشناس برزیلی با یک باشگاه 
که او به زودی در  کره است و این احتمال زیاد است  قطری در حال مذا
این لیگ به میدان رود. چند بازیکن ایرانی در فصل جاری لیگ ستارگان 
قطر بازی می کنند و این احتمال زیاد است که با این بازیکن سرشناس 
برزیلی هم بازی شوند. در صورتی که این انتقال صورت گیرد، این بازیکن 
برزیلی به یکی از گران ترین بازیکنان جهان تبدیل خواهد شد.این بازیکن 
برزیلی پیش از این هم قرار بود که در لیگ امارات به میدان برود، اما در 

نهایت با باشگاه النصر   به توافق نرسید.

 دعوت شدگان به اردوی تیم ملی 
قهر سه دروازه بان پرسپولیس کشتی فرنگی خردساالن ونونهاالن

دعوت بدمینتون باز اصفهانی به اردوی 
منتخبین بدمینتون نوجوانان کشور 

 یک ستاره دیگر فوتبال در آستانه 
پیوستن به لیگ قطر

کیمیای وطن : رییس هیئت بسکتبال استان گفت: برپایی جشنواره 
میکروبسکتبال نشان از زنده شدن این رشته در شهرستان های 
استان اصفهان دارد. به گزارش روابط عمومی هیئت بسکتبال 

استان، محسن صادق زاده رییس هیئت 
بسکتبال استان اصفهان، در آیین اختتامیه 
نخستین جشنواره میکروبسکتبال استان 
اظهار داشت: چرخه فعالیت های بسکتبال 
طی دو سال گذشته، سرعت بیشتری به 
خود گرفته است و حضور قریب به یکصد 
و شصت نفر بسکتبالیست زیر 11 سال 
از شهرستان های مختلف در نخستین 
جشنواره میکرو بسکتبال استان مؤیّد این 

حقیقت است. وی ضمن ابراز خرسندی از نحوه فعالیت هیئت های 
برای  جشنواره  این  کرد:  نشان  خاطر  شهرستان ها  بسکتبال 
نخستین بار است که برگزار می شود و در واقع به نوعی نشان دهنده  
حرکت رو به رشد این رشته پر طرفدار ورزشی است که با همکاری 

هیئت های شهرستان ها در بسکتبال پایه شاهد آن هستیم.
رییس هیئت بسکتبال استان بر نقش هیئت های شهرستان ها در 
توسعه بسکتبال تاکید کرد و گفت: حرکت خوبی در شهرستان ها 

آغاز شده است و طی دو سال اخیر سعی کرده ایم با برنامه ریزی 
اصولی  وکمک های الزم،  شهرستان ها را هم در برگزاری و میزبانی  

مسابقات و هم در بحث آموزش  راغب تر کنیم .
صادق زاده  با بیان این  مطلب که برگزاری 
چنین برنامه هایی،  به پشتوانه سازی برای 
سال  در  افزود:  می کند،  کمک  آینده 
جاری  با کمک شهرستان ها، مسابقات 
و  جشنواره  صورت  به  میکروبسکتبال 
با کیفیت بسیار خوبی - هم از لحاظ 
کمی و هم از نظر کیفی - برگزار شد 
آینده داران   زیبای  نمایش   شاهد  و 
بسکتبال اصفهان  و کشور بودیم. رییس 
هیئت بسکتبال استان اصفهان تصریح کرد:  اولین جشنواره 
میکروبسکتبال استان اصفهان، با حضور 1۵ تیم از شهرستان های 
و  لنجان  اصفهان،  مبارکه، خمینی شهر، فالورجان،  کاشان،  
نجف آباد )میزبان  مسابقات( برگزار شد و یکی از نکات مهم این 
جشنواره، عالوه بر موضوع توسعه بسکتبال و استعدادیابی ، حضور 
پررنگ خانواده ها به عنوان مشوقان اصلی ورزشکاران در محل 

برگزاری جشنواره بود.  

در مسابقات فوتبال یادواره شادروان سرهنگ سلیمانی  خاکی

تام، قهرمان مسابقات فوتبال درچه شد
حرکت رو به  رشد هیئت بسکتبال، در چرخه فعالیت های اخیر

جشنواره میکرو بسکتبال، در چرخه فعالیت های دوساله

به گزارش کیمیای وطن  امیر قلعه نویی درخصوص شرایط تیم 
فوتبال تراکتورسازی اظهار داشت: »در تراکتور شرایط بسیار خوبی 
است؛ در نیم فصل اول و در چند بازی که روی نیمکت تراکتور 
بودیم، ما مشکل داشتیم و به اصطالح، جنسمان جور نبود؛ ولی 
فکر می کنم تراکتور در فصل نقل و انتقاالت بهترین تیم بود که جا 
دارد به همین خاطر از هیئت مدیره باشگاه و جناب آقای عباسی 
تشکر کنم.« وی افزود: »من یک مقدار در تعطیالت نیم فصل این 
دغدغه را داشتم که به اردوی ترکیه بروم تا بتوانم در آنجا عالوه بر 
آماده سازی تیم، چند بازی دوستانه با تیم های اروپایی هم برگزار 

کنم که نشد و ما در کیش اردو زدیم.« 
قلعه نویی گفت: »روی هم رفته اردوی کیش هم خوب بود؛ از آقای 
صادقی رییس هتل داریوش هم تشکر می کنم و همچنین از آقای 
مونسان و همکارانشان هم متشکرم که در کیش کمک کردند تا ما 
اردوی خوبی برگزار کنیم. فقط تنها مسئله این بود که من مدنظر 
داشتم در کیش سه بازی برگزار کنیم؛ ولی موفق شدیم تنها یک 
دیدار دوستانه انجام دهیم. تیم نسبت به نیم فصل اول قابل قیاس 

نیست.« 
او درباره حذف تیم امید از المپیک گفت: »درباره تیم ملی امید 
باید بگویم شکست همیشه تلخ است. به نظر من تیم ملی ما واقعا 
شایستگی این را داشت که به مرحله بعد صعود کند و بحث اول 
بی عدالتی فوتبال بود که در طول 9۰ دقیقه با تمام ایرادهایی که 
داشتیم، می توانستیم برنده شویم؛ امیدوارم مسئوالن هم لحاظ 
کنند ما به مشکل برنخوریم. کادر فنی زحمت کشیدند بچه ها هم 

عملکرد خوبی داشتند.« 
قلعه نویی اضافه کرد: »من از همان ابتدا که بازی را می دیدم به 
بچه ها گفتم می ترسم که بازیکن ها از لحاظ بدنی کم بیاورند که 
همین اتفاق هم افتاد. بازیکنان ما خیلی موقعیت های بهتر از آن 
داشتند و بازیکنانی مثل مطهری، ثاقبی و کریمی در طول 9۰ 
دقیقه فرصت هایی داشتند و می توانستیم با دو، سه گل ژاپن را 

شکست بدهیم.«

به بی عدالتی فوتبال باختیم

 کیمیای وطن : درچه، شهری  درحاشیه شهر اصفهان و زاینده رود، 
از دیرباز به یکی از پایگاه های سازنده در فوتبال، شهرت یافته 

و از بازیکنان نامداری برخوردار بوده است 
که  بی تردید نشا نه نبوغ ذاتی جوانان و 
خطه  این  دلسوز  مربیان  زحمات  مزد 

قهرمان پرور از استان اصفهان است.  
هیئت  فوتبال شهرستان درچه، به  منظور 
ارج نهادن به خدمات ارزشمند افرادی که 
عاشقانه در راستای رشد و توسعه ورزش 
این منطقه گام برداشته اند، در سال جاری 
مسابقات  دوره  برگزاری یک  با   )1۳94(

فوتبال تحت عنوان »یادواره زنده یاد سرهنگ محمد سلیمانی 
خاکی« نام و یا د آن مرحوم را گرامی داشتند.

 در این رقابت ها هشت تیم شرکت کننده دیدارهای خود را در 
ورزشگاه شهید محمد منتظری درچه به صورت دوره ای برگزار 
کردند؛ در آخرین هفته این مسابقات، در بازی پایانی دو تیم خوب 
شهدای دینان و تام برابرهم قرارگرفتند و پس از 9۰ دقیقه مبارزه 
تنگاتنگ و با ارایه یک بازی جذاب و تماشایی، با تساوی 1 بر 1 به 

کار خود پایان دادند تا با احتساب امتیازات تیم ها و تعداد گل های 
خورده و زده، تیم تام، مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود 
اختصاص دهد و تیم های پردیس، شهدای دینان و سپاهان در 

مکان های دوم تا چهارم جای گیرند.
 در پایان با حضورمقامات محلی ومسئوالن 
اداره ورزش وجوانان و هیئت فوتبال درچه 
پارس  مدیران شرکت  عابدی  برادران  از 
مسابقات  برگزاری  در  که  مرکزی  یدک 
داشتند  مشارکت  اجرایی  هزینه های  و 
تجلیل و کاپ، مدال و احکام تیم های برتر 

اهدا شد.
در تیم تام رسول یارحسینی، احمد کاملی، 
ایمان، سعید، رضا، رسول، محمد، امیر، و احسان عابدی، مهدی 
سیدهادی  افروز،  مصطفی  اکبری،  مرتضی  اسحاقیان،  حامد  و 
موسوی، سیدجواد میرلوحیان، علیرضا کریمی، بهروز سلحشور، 
احمد، محسن، رسول و احمد  شاه نظری، علی اسکندری، محمد 
سلیمانی صادق  محمد  و  امامی مقدم  سیداحمد  سلیمانی صفر، 
عضویت داشتند؛ در کادر فنی تیم،  محسن احدی سرپرست، 
بودند که  ابراهیمی مربی  فرهاد  و  عبدالحمید عابدی سرمربی 



مقصد گردشگران مذهبی
قبل از بيان مفهوم گردشگری مذهبی و زيارت، بايد به اين نكته توجه 
كرد كه گردشگري مذهبي و زيارتي، دو مقوله جدا از هم هستند كه 
هريك تعريف خاص خود را دارند؛ اين دو گاه به اشتباه به جاي يكديگر 
مورد استفاده قرار ميگيرند. در واقع گردشگري زيارتي زيرمجموعه اي از 

گردشگري مذهبي است.
مفهوم گردشگري مذهبي:

گردشگری مذهبی، يكی از رايجترين اشكال گردشگري در سراسر جهان 
است كه سابقه آن به قرون و اعصار گذشته برمی گردد و به طور كلی شامل 
سفرها و بازديدهايی ميشود كه اصليترين هدف آن  تجربه مذهبی است 
.جاذبههای مذهبی، زيارتگاه ها و اماكن مقدس، هرساله تعداد زيادی از 
گردشگران را به سوی خود جذب ميكنند؛ تاسيسات اقامتی و پذيرايی اين 
نوع از گردشگری مانند مسافرخانهها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی 
- فرهنگی و عقيدتی گردشگران و جامعه ميزبان، دارای ويژگی های خاص 
خود است كه در هر كشوری از تنوع بسيار زيادی برخوردار است؛ نكته  قابل 
توجه اين است كه گردشگری مذهبی تنها شكلی از اشكال گردشگری 
ميباشد كه بر موانع آب و هوايی غلبه می كند . در يك تقسيم بندي كلي 
جاذبه هاي مذهبي را ميتوان به هشت دسته تقسيم كرد:1. مساجد   2. 
امامزادهها و بقعهها   3. آرامگاه ها و قبور   4. تكيهها و حسينيههاي 
قديمي5. آتشكدهها و آتشگاهها   6. صومعه ها و خانقاههاهريك از اين 
جاذبههاي مذهبي ميتواند داراي بعد محلي، منطقه اي، فرامنطقه اي، ملي و 
بين المللي باشند.در يك تعريف كلي ميتوان گردشگري مذهبي را گونهاي 
از گردشگري دانست كه شركت كنندگان در آن داراي انگيزهاي مذهبي 
)منحصرا يا به صورت تركيب با ساير انگيزه ها( هستند و از اماكن مقدس 
نظير كليساها، مسجدها، مقبره امامزادهها و نظاير آن ها بازديد ميكنند.با 
توجه به تعريف باال، در اين زمينه با دو دسته مختلف از گردشگران رو به رو 
هستيم . دسته اول كساني كه از اماكن مقدس دين خود بازديد مي كنند، 
مانند مسلماناني كه به زيارت اماكن مقدس خود نظير كعبه، عتبات عاليات 
يا ساير مكان ها می روند و دسته دوم كساني كه از اماكن مقدس ساير 
اديان ديدن مي كنند؛ به عنوان مثال افراد زيادي وجود دارند كه مسيحي 
نيستند، اما از كليساهاي نقاط مختلف بازديد مي كنند يا مسيحياني كه به 

ديدن معابد بودايي  يا ساير اديان مي روند.

معرفی مکان گردشگری

کلیسای مریم 
ارمنيان جلفا، كليساي اوليه خود به نام هاكوپ را كه بسيار كوچك بود، 
وسعت دادند و كليساي بزرگ تري به نام مريم در آنجا بنا كردند. كتيبه 

سردر اين كليسا به تاريخ 162۷ ميالدی برابر با 1۰36 هجری قمری است. 
داخل اين كليسا داراي تزيينات و تابلوهاي مذهبي نقاشی شده بر ديوارهاي 
گچي و كتيبه تاريخي معروفي است. باني آن را يك بازرگان ارمني به نام 
»خواجه آوديك« معرفي كرده اند. او اين كليسا را با چراغ ها و قنديل هاي 
زرين و سيمين و تابلوهاي نقاشي گرانبها و تزيينات ديگر، تماما با هزينه 

شخصي ساخته است. خواجه آوديك از تاجران معروف ابريشم در زمان شاه 
عباس اول بوده است.

معارف و رگدشگری 

  درهم آمیزی طرح و رنگ 
وجه تمایز قالی کرمان

نمونه های  بهترين  از  استان هنرهای دستی است. بسياری   كرمان، 
صنايع دستی از استان كرمان به ديگر شهرها می رود. قالی كرمان نيز 
يكی از همين نمونه هاست. شهرت قالی كرمان به تمام جهان رسيده و 

حتی به صورت ضرب المثل نيز ورد زبان مردم شده است.
قالي كرمان از قديم، يكی از زيباترين و نفيس ترين قالي های ايران و دنيا 
به شمار مي رفته كه در سال هاي اخير تا حد زيادي از اهميت آن كاسته 
شده است . كرمان پشم بسيار مرغوبي براي قالي بافي دارد. نوع آن شبيه 

پشم خراسان و از پشم كرمانشاه قدري سبك تر و ظريف تر است . 
به دليل درهم آميزي طرح و  از هر چيز  قالي كرمان بيش  شهرت 
رنگ است. در تمايز و تشخيص قالي، دو عامل طرح و رنگ بسيار 
است. طرح و رنگ قالي كرمان، آن را به يكي از نفيس ترين، زيباترين 
و خوش سبك ترين بافته هاي جهان تبديل می كند. از معروف ترين 
كارگاه های قالی بافی در استان كرمان، كارگاه های راين و كارگاه خنامان 

است. 
بافت گليم در جوامع عشايري و روستايي تقريبا حالت حرفه اي موقتی 
و فصلي دارد. قسمت عمده اي از گليم هاي توليدي زنان عشاير جنبه 
خودمصرفي دارد و به شكل های گوناگون مانند گليم و گليمچه، جوال، 
خوابگاه و خورجين و غيره در زندگي روزمره آنان استفاده می شود. 
بخش ديگري از توليدات آن ها نيز، در مراكز داد و ستد محلي مبادله 
مي شود و از اين طريق بخشي از درآمد مورد نياز خانواده را تامين 
مي كنند. گليم های ايرانی انواع مختلف دارد، مثل گليمچه، مسند، 
پالس، شيركي پيچ و ... شيركي پيچ، نوعي گليم است كه عشاير كرمان 
مي بافند و از دور شبيه به قالي دارد. در اين نوع گليم، برخالف انواع ديگر 
گليم كه در آن ها پود باعث شكل گيري محصول مي شود، پود نقشي در 
بافت ندارد و فقط تارها را به يكديگر متصل مي كنند؛ اين كار  باعث 
استحكام درگيري نخ خامه با تارها مي شود. اين نوع گليم در دارستان 

سيرجان و بافت توليد مي شود. 

هنرهای دستی استان یزد
يكی از هنرهای دستی استان يزد  زرگری است. زرگرها با طرح های بسيار 
زيبا از نقوش ساده هندسی و نمادين با تلفيق سنگ ها و گوهرهای قيمتی، 

زيورهای بسيار متنوع برای زينت زنان و دختران می آفرينند .
اين زيورآالت شامل گوشواره، گردنبند، سينه ريز، دستبند، انگشتر،  حلقه 

و النگو است.
در استان يزد سال هاست كه راسته ای تحت عنوان راسته زرگرها در بازار 

خان ساخته شده است . 
و  می شد  استفاده  پيش  هم  سال  پنجاه  تا  كه  زرگری  ابزار  جمله  از 
بوته،  مثقالی،  ترازوهای  به  می توان  است،  شده  منسوخ  درحال حاضر 
كوره های گلی، انبر سركج،  رجه با شيارهای كوچك و بزرگ، حديده با 
سوراخ های متعدد در انواع ياقوتی و الماس اشاره كرد. امروزه  از وسايل 
بسيار مدرنی استفاده می شود كه در يك ساعت چند كيلوگرم طال و نقره 

را به مفتول و تسمه تبديل می كند.
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پايگاه  از  نقل  به  وطن،  كيميای  گزارش  به 
رهبری،  معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع 
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در پيامی به بيست و چهارمين اجالس 
احساس  ضرورت  بر  تاكيد  با  نماز،  سراسری 
مسئوليت همگانی درخصوص »ترويج نماز«، 
همگان به ويژه مسئوالن دستگاه ها و دارندگان 
امكانات مادی و معنوی و مديريتی را به درک 
بزرگی اين مسئله و برداشتن گام های عملی در 

اين راه فراخواندند.
متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمی كه ديروز 
در بيست و چهارمين اجالس سراسری نماز از 
سوی آيت اهلل عابدينی، نماينده ولی فقيه و امام 

جمعه قزوين قرائت شد، به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

خداوند عليم و قدير را سپاسگزارم كه تالش 
شما دست اندركاران محترم اين اجالس مهم 
و بيش از همه عالم بزرگوار و مجاهد جناب 
بخش های  در  قرائتی،  آقای  االسالم  حجت 
كارهای  و  نشسته  بار  به  مؤثری  و  اساسی 
مفيدی در ترويج فريضه  بزرگ و بی بديل نماز 

انجام گرفته است.
با اين همه، ظرفيت و ميدان كار و نيز نياز و 

عطش جامعه اسالمی برای رسيدن به نقطه 
مطلوب، بسيار بيش از واقعيت های كنونی در 

اين باره است. در پيام سال گذشته، گوشه ای 
داده  نشان  تالش پذير،  و  خالی  فضای  اين  از 

شده است.
سخن امروز من تاكيد بر احساس مسئوليت 
همگانی استتوقع و انتظار اين جانب آن است 
كه همه به ويژه مسئوالن دستگاه ها و دارندگان 
امكانات مادی و معنوی و مديريتی، بزرگی اين 
مسئله را به درستی دريابند و گام در راه عمل 

نهند.
برای  راه ها  موثرترين  از  يكی  بدانند كه  همه 
كاستن آسيب های اجتماعی، ترويج نماز است. 
اينكه حتی يك نفر از جوانان و نوجوانان  به 
كشور، در نماز سهل انگاری نكند همت گماريد. 
اين يكی از بهترين راه ها برای سالمت معنوی و 
روحی مردم ما و جامعه ماست. به اينكه همگان 
فرا بگيرند و عادت كنند كه نماز را با خشوع و 

حضور قلب به جا آورند، همت گماريد.
اينها همه كارهای ممكنی است كه با عزم راسخ 
و كار مداوم شما دست اندركاران، محقق خواهد 

شد، ان شاءاهلل.
والسالم عليكم و رحمةاهلل

پیام رهبر معظم انقالب به بیست و چهارمین اجالس سراسری نماز: 

ترویج نماز ، یکی از موثر ترین راه ها برای کاستن آسیب های اجتماعی
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در حاشيه نشست خبری رييس شورای هماهنگی 
تبليغات اسالمی اصفهان شعار دهه فجر امسال، تداوم، 
اقتدار و عزت انقالب اسالمی در پرتو واليتمداری، 
همدلی و هم زبانی دولت و ملت عنوان شد. همچنين 
عناوين روزهای دهه فجر انقالب اسالمی سال 1394 

نيز در اين نشست خبری اعالم شد. 
بر اين اساس، 12 بهمن روز انقالب اسالمی، امام 
خمينی)ره(، واليت فقيه و رهبری؛  13 بهمن روز 
و  همدلی  دينی،   مردم ساالری  اسالمی،  انقالب 
هم زبانی دولت و ملت؛  14 بهمن، هم زمان با روز 
فناوری فضايی، روز انقالب اسالمی،  نهضت علمی، 
اقتصاد مقاومتی و مديريت جهادی؛ 15 بهمن روز 
انقالب اسالمی، ايمان، جهاد و شهادت؛ 16 بهمن روز 
انقالب اسالمی، وحدت امت اسالمی، عدالت خواهی و 
حكومت جهانی حضرت مهدی )عج(؛  1۷ بهمن روز 
انقالب اسالمی، تحكيم بنيان خانواده، جوانان و سبك 
زندگی ايرانی اسالمی؛  18 بهمن روز انقالب اسالمی، 
معنويت گرايی،  حاكميت ارزش ها،  فرهنگ و تمدن 

اسالمی؛ 19 بهمن،  همزمان با روز نيروی هوايی، 
روز انقالب اسالمی، آمادگی دفاعی،  امنيت همه جانبه، 
اقتدار و عزت منطقه ای و بين المللی؛ 2۰ بهمن روز 
انقالب اسالمی،  الهام بخشی،  حمايت از جبهه مقاومت 
و مبارزه با تروريسم بين المللی؛  21 بهمن روز انقالب 
اسالمی، دشمن شناسی، استكبارستيزی و مقابله با 
نفوذ دشمن؛ 22 بهمن روز پيروزی انقالب اسالمی، 

استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی اعالم شد.
 به گفته جعفر عسكری، رييس شورای هماهنگی 
تبليغات اسالمی اصفهان، برگزاری هفتمين همايش 
و  فرهنگ  وزير  حضور  با  الهی  اديان  بين المللی 
اولين يادواره شهدای مدافع حرم  ارشاد، برگزاری 
شهدای  استانی  كنگره  برگزاری  اصفهان،  استان 
انقالب  دستاوردهای  نمايشگاه  برگزاری  روحانی، 
اسالمی، سلسله نشست های ويژه جوانان با حضور 
حجت االسالم مهدوی ارفع، حسن عباسی و جواد 
برنامه های شهر  مهم ترين  از جمله  و...  الريجانی 

اصفهان در دهه فجر امسال است. منبع: فارس

مسئول فرهنگی بسيج جامعه زنان گفت: به منظور 
آشنايی كودكان با زندگی شهدای زن، كتابهايی در 

قالب داستان و رمان به چاپ ميرسند.
معصومه حكيميان، مسئول 
فرهنگی بسيج جامعه زنان 
آشنايی  منظور  به  گفت: 
كودكان با زندگی شهدای زن 
كتابهايی در قالب داستان و 

رمان به چاپ ميرسند.
بسيج  فرهنگی  مسئول 
اظهاركرد:  زنان  جامعه 

نرمافزار »قناری« و كتاب »عروسك و ناهيد«، از 
جمله محصوالت فرهنگی بسيج جامعه زنان هستند 
كه برای آشنايی كودكان و دختران با زندگينامه و 
سيره شهدای زن و ايثارگر توليد شدهاند. هم اكنون 
كتاب »عروسك و ناهيد« در مراحل نهايی چاپ به 

سرميبرد.وی افزود: همچنين كتاب »يك جرعه 
صبر« نيز، شامل خاطرات زنان شهيد است كه برای 
آشنايی نسل جوان با معارف دوران دفاع مقدس از 
زبان بانوان منتشر شده است. 
قالب  در  نيز  ديگری  كتاب 
رمان با عنوان »فرشتهها هم 
چاپ  به  ميشوند«  عاشق 
كتاب  اين  است.  رسيده 
كه  دارد  عاشقانه  روندی 
مخاطب را با خودش تا انتها 

همراه ميكند.
حكيميان با اشاره به بيانات مقام معظم رهبری در 
رابطه با موضوع زن در دفاع مقدس توضيح داد: در اين 
راستا نيز دو كتاب با عناوين »الگوی سوم« و »ترسيم 
مسئله زن و خانواده« در گفتمان مقام معظم رهبری 

چاپ شده است. منبع: ایمنا

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

عناوین روزها و ویژه برنامه های دهه فجر 94 اعالم شد
مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان:

 کتاب هایی برای آشنایی کودکان با زندگی 
شهدای زن منتشر می شود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
منفرد  کرمی  پیمان  941016خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
رضا  طرفیت  به  دفترخانه  در  حضور  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
مورخ94/12/15  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  بیات 

ساعت11 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 30875/ م الفمدیر دفتر شعبه  33 مجتمع شماره  2 شورای 

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94609خواهان صفرعلی یاوری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی مرادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 

برای روز مورخ95/2/5 ساعت17:30 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30873/م الف
مدیر دفتر شعبه  29 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  علی  یا  بهرنگ  1808/94خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
وکالت مریم جهانبخش دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  زاده  امید  اصغر  علی 

مورخ94/12/22 ساعت10 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شماره: 30897/ م الف
مدیر دفتر شعبه  12 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  علی  یا  بهرنگ  1809/94خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
وکالت مریم جهانبخش دادخواستی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  زاده  امید  اصغر  علی 

مورخ94/12/22 ساعت10:30 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30898/م الف
مدیر دفتر شعبه  12 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اسالمی  اکبر  علی  941819خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهرام کریمی مورچگانی تقدیم 
 8:30 روز مورخ94/12/22 ساعت  برای  است. وقت رسیدگی  نموده 

صبح تعیین گردیده است.
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 

نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

30900/م الف 
مدیر دفتر شعبه  8 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94984خواهان مهدی خدیج دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهمن قاسمی نژاد تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز مورخ94/12/15 ساعت16:00 تعیین گردیده است.

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره   مجتمع   16 شعبه   دفتر  الفمدیر  30902/م 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  941033خواهان علی فاتحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید ملکی فرزند علی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز مورخ94/12/22 ساعت9صبح تعیین گردیده 

است.
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

30901/م الف
مدیر دفتر شعبه  8 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  سمنار  مجتبی  941292خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
به حضور  خواندگان  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  مومنی  محمد  وکالت 
ابوالحسنی  عمادی-محمدافشار-آرش  بابک  طرفیت  به  دفترخانه  در 
مورخ94/12/15  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم 

ساعت8:30 تعیین گردیده است.
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

30876/ م الف
مدیر دفتر شعبه  11 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
امینی  غالمعلی  94-821خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
نموده  تقدیم  حیدری  مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تعیین  برای روز مورخ94/12/12 ساعت10:30  است. وقت رسیدگی 

گردیده است.
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

30877/م الف

مدیر دفتر شعبه  33 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
افتخاری  سیدجالل  941256خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
شکر  امین   -1 طرفیت  به  سند  انتفال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
برای  نموده است. وقت رسیدگی  تقدیم  الهی2- شهرام شاه چراغی 

روزیکشنبه مورخ94/12/16 ساعت11 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده امین شکر الهی حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
خیابان اتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30878/ م 

الفمدیر دفتر شعبه  7 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبارکیار  صالح  941260خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
اندرزی  جالل  طرفیت  به  سفته  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ94/12/16 

ساعت9صبح تعیین گردیده است.
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره   مجتمع   7 شعبه   دفتر  الفمدیر  م   /30879

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
علیان  مهر  مریم  940874خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
گورتانی با وکالت متین خاقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک 
به طرفیت امین اله شهریاری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 

روزسه شنبه مورخ94/12/18 ساعت8:30 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30880/ م الف
مدیر دفتر شعبه  7 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94913خواهان کیوان بکرانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال ماشین پراید به شماره انتظامی 989155ایران13 
نموده  تقدیم  دهکردی  حسینیان  -مریم  محمدحمامیان  طرفیت  به 
عصر  ساعت4:30  مورخ94/12/12  روز  برای  رسیدگی  وقت  است. 

تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30882/م الفمدیر دفتر 

شعبه  24 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  هادی  علی  94887خواهان  پرونده کالسه   در خصوص 
تقدیم  حدادآرمند  طرفیت  به  ریال  میلیون  ده  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
مورخ94/12/11  شنبه  روزسه  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده 

ساعت5:30 عصر تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30883/ م الف 
مدیر دفتر شعبه  24 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت  به  دی  ها  علی  94885خواهان  پرونده کالسه   در خصوص 
امیرحسین  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  ابراهیمی  محمد 
خان محمدی خشونی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روزسه 

شنبه مورخ94/12/11 ساعت5:15 عصرتعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30884/م الفمدیر دفتر شعبه  29 

مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت  به  هادی   علی  94889خواهان  پرونده کالسه   در خصوص 
امید رحیمی  به طرفیت  بر مطالبه  ابراهیمی دادخواستی مبنی  محمد 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ94/12/11 
ساعت5:45عصر تعیین گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
مجتمع   29 شعبه   دفتر  الفمدیر  م   /30885 شماره:  شود.  می  اتخاذ 

شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
جمشیدی  امین  94-1354خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
امینی  علیرضا  طرفیت  به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آفارانی 
نوگورانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخ94/12/12 

ساعت18:00 تعیین گردیده است.
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان ابتدای خیابان اتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالفمراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: 30886/ م الفمدیر دفتر شعبه  17 

مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه  94-875خواهان زهرا داورزنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت لطف اله حبیبی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز مورخ94/12/8 ساعت18:00 تعیین گردیده است.

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 
ابتدای  دراصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نسخه  و  اختالفمراجعه  2 شورای حل  مجتمع شماره  اتشگاه  خیابان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. شماره:  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

30887/ م الف
مدیر دفتر شعبه  17 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان



بر سمت چپ بدن نخوابید!

که  هست  اقداماتی  می شوید،  کابوس  دچار  زیاد  اگر 
از  دهید؛  انجام  موضوع  این  با  مقابله  برای  می توانید 
یادآوری کنید  به خود  از خوابیدن  اینکه پیش  جمله 
می توانید  و  دارید  اختیار  در  را  رویایتان  کنترل  که 

پایان آن را تغییر دهید.
روی  دارید  عادت  اگر  نخوابید!  بدن  روی سمت چپ 
بد  خواب  اینکه  احتمال  بخوابید،  بدنتان  طرف  یک 

ببینید بیشتر است. 
دوباره  اخیرا  که   ۲۰۰۴ سال  در  تحقیقی  براساس   
چپ  سمت  روی  که  افرادی  گرفته،  قرار  توجه  مورد 
پهلوی  روی  که  کسانی  از  بیش  می خوابند،  بدنشان 

راستشان می خوابند، دچار کابوس می شوند. 
 قبل از اینکه عادات خوابیدنتان را تغییر دهید، توجه 
جمعا  حضور  با  تنها  تحقیق  این  که  باشید  داشته 
پهلوی  بر  آن ها  از  نفر   ۴۱ است.  شده  انجام  نفر   ۶۳

راستشان می خوابیدند و ۲۲ نفر بر پهلوی چپ. 
چپ  پهلوی  بر  که  کسانی  از  درصد   ۴۱ حدود 
کابوس  دچار  که  بودند  کرده  گزارش  می خوابیدند 
شده اند و در مقابل از میان کسانی که بر پهلوی راست 
تنها ۱۵ درصد چنین گزارشی داشتند.   می خوابیدند، 
که  هست  اقداماتی  می شوید،  کابوس  دچار  زیاد  اگر 
از  دهید.  انجام  موضوع  این  با  مقابله  برای  می توانید 
یادآوری کنید  به خود  از خوابیدن  اینکه پیش  جمله 
می توانید  و  دارید  اختیار  در  را  رویایتان  کنترل  که 

پایان آن را تغییر دهید. 
صحبت  و  دیده اید  که  کابوسی  از  نوشتن  همچنین 
درباره آن با یک متخصص، می تواند به فهمیدن اینکه 
چرا مغزتان شب ها چنین کابوس هایی تولید می کند، 

کمک کند.

 بهترین گوشی های هوشمند 
در ۱۰ سال گذشته

و  آیفون  بدون  را  همراه  تلفن های  دنیای  حاضر  حال  در   
اندروید نمی توان تصور کرد. ولی اگر کمی بیشتر دقت کنیم 
درمی یابیم تا قبل از سال 2006 میالدی از این دو محصول 
هیچ خبری نبوده است. ده سال قبل سیمبین محبوب ترین 
و شرکت  در جهان محسوب می شد  موبایلی  عامل  سیستم 
فنالندی نوکیا آن را توسعه می داد. پس از آن ویندوز موبایل 
روی کار آمد و البته دیگر سیستم های عامل از جمله بلک بری، 
 Palm و لینوکس هم بین کاربران جهانی محبوبیت داشتند 
و این پنج محصول به ترتیب محبوب ترین سیستم های عامل 
میالدی   2006 سال  می شدند.  محسوب  جهان  در  موبایلی 
قرار  موردتوجه  هوشمند  گوشی های  نخستین بار  برای 
آن ها  توانمندی   و  داخلی  امکانات  طراحی،  روی  و  گرفتند 
اتفاقات فراوانی در عرضه  تاکید فراوان شد. در این سال ها 
گوشی های هوشمند صورت گرفت. ولی کارشناسان براساس 
طی  هوشمند  گوشی های  برترین  لیست  کامل  بررسی  یک 

یک دهه گذشته را به قرار زیر منتشر کردند:
محصول  این  بلک بری:   8100  Pearl هوشمند  گوشی 
ردیف  چهار  با   QWERTY سخت افزاری  صفحه کلید 
اینچی  لمسی 2٫2  نمایشگر  و  بود  داده  در خود جا  را  کلید 

را شامل می شد.
هوشمند  گوشی  این   :HTC TyTN هوشمند  گوشی 
 ۲٫۸ نمایشگر  و   QWERTY کشویی  صفحه کلید 

اینچی لمسی داشت.
هوشمند  گوشی  این   :Motorola Q هوشمند  گوشی 
و  اینچی   ۲٫۴ نمایشگر  شامل  و  شد  عرضه   200۵ ژوئن 

صفحه کلید کامل QWERTY می شد.
گوشی هوشمند N9۳ نوکیا: این محصول با دوربین ۳٫۲ 
مگاپیکسلی، نمایشگر ۲٫۴ اینچی و گیرنده ۳G مورد توجه 

قرار گرفت.
محصول  این   :680  Palm Treo هوشمند  گوشی 
کامل  صفحه کلید  و  لمسی  اینچی   ۲٫۵ نمایشگر  با 

سخت افزاری عرضه شد.
محصول  این  اریکسون:  سونی   W950 هوشمند  گوشی 
نمایشگر لمسی ۲٫۶ اینچی، گیرنده ۳G و سیستم عامل 

سیمبین داشت.
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شهردار اصفهان در حاشیه افتتاح پروژه های منطقه 12:
اصفهانى ها منتظر تحول در حمل و نقل عمومى شهر باشند

صبح دیروز در منطقه ۱2 شهرداری اصفهان، شاهد افتتاح 4 پروژه بودیم. این سومین افتتاح امسال در این منطقه بود. اولین 
پروژه افتتاح شده در منطقه ۱2 شهرداری اصفهان که با حضور شهردار اصفهان، شهردار منطقه ۱2 و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان انجام شد، جاده سالمت واقع در خیابان بنت الهدی صدر بود. پروژه دوم پیاده روسازی های سطح منطقه و پروژه 
سوم خیابان پاسداران بود که نام گذاری آن هنوز در حال اجراست. بوستان شهرک مهدیه، آخرین پروژه ای بود که دیروز با حضور 

مسئوالن شهری اصفهان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه بهره برداری از افتتاح طرح های عمرانی منطقه ۱2 در قالب "هر هفته چند افتتاح" اظهارکرد: 
بهره برداری از دو خیابان، یک بوستان محلی و پیاده روسازی در منطقه ۱2 از طرح های این هفته بود که با حضور خانواده شهدا و 
ایثارگران، شهروندان، مسئوالن و اصحاب رسانه و مطبوعات به شهروندان این منطقه از مناطق ۱5گانه شهر اصفهان تحویل 
داده شد. وی با اشاره به اینکه خیابان بنت الهدی صدر به طول ۱ هزار و ۱5۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱3 میلیارد ریال احداث 
 شده است، افزود: احداث خیابان پاسداران به منظور اتصال شهرک کوثر به بهارستان به طول 39۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر

 5۰ میلیارد ریال انجام شده است.

بلند بگویید »آرسنیک«. حتی تلفظ این نام هم حس سمی بودنش 
استفاده  زهر  عنوان  به  ماده  این  اینکه  وجود  با  می کند.  منتقل  را 
وارد  می خوریم،  که  غذایی  از طریق  مختلف  به طرق  اما  می شود، 

بدنمان می شود.
مسئله  فرادید،  از  نقل  به  نیـوز  جام  علمی  سرویس  گزارش  به   
اینجاست که میزان باالی آرسنیک باعث ابتال به سرطان های پوست، 
ریه و مثانه و همچنین بیماری های دیابت و قلبی و عروقی می شود. 
در نتیجه باید حواستان به غذاها و نوشیدنی هایی که ممکن است این 

ماده را به بدنتان منتقل کند، باشد.
 آرسنیک هم به صورت طبیعی از فرسایش سنگ و خاک به وجود 
به  می شود.  تولید  بشر  توسط  حشره کش ها  قالب  در  هم  و  می آید 
آرسنیک طبیعی، آرسنیک ارگانیک گفته می شود و تصور می شود که 
غیرسمی است و به صورت طبیعی بدن، می تواند آن را دفع می کند. 
کارسینوژنی  و  دارد  نام  غیرارگانیک  آرسنیک  آرسنیک صنعتی،  اما 
است که طول  این  آرسنیک  درباره  نکته دیگر  است.  شناخته شده 
عمر بسیار زیادی دارد؛ حتی با این وجود که در حال حاضر مصرف 
این ماده در آفت کش ها ممنوع شده، بقایای آن حاالحاالها در خاک 
باقی خواهد ماند. در واقع گریزی از آرسنیک نیست؛ اما با تغییر رژیم 
دهید.  کاهش  را  آرسنیک  با  تماستان  میزان  می توانید  غذایی تان 
کاترین کاتینگهام، متخصص تغذیه می گوید: »سعی کنید رژیم غذایی 
 متنوع و سالمی داشته باشید و خود را به تنها چند غذا وابسته نکنید.

 بدین ترتیب حتی اگر چند غذا هم به آرسنیک آلوده باشند، در مجموع 
تماس خود را با این ماده سمی کاهش داده اید.« 

در زیر با چند خوراکی ای که اگرچه نباید ناگهان به کل از رژیمتان 
حذف کنید، اما در عین حال نباید هر روز هم آن ها را بخورید، آشنا 

می شوید.
 ماهی های تیره گوشت 

افزودن ماهی به رژیم غذایی فواید بسیاری دارد؛ از جمله: کاهش 
اندازه دور کمر، کاهش خطر ابتال به دیابت و بهبود عملکرد مغز. اما 
یک عنصر خیلی کوچک در این میان هست که چندان مطلوب نیست 

و آن میزان آرسنیک موجود در ماهی است.
پژوهشی در این رابطه در نیوهمپ شایر انجام شده است. پژوهشگران 
دریافتند که میزان آرسنیک موجود در بدن افراد آزمایش شده که در 
هفته حداقل یک بار ماهی می خوردند، فارغ از جنسیتشان، به نسبت 
به کسانی که تنها یک بار در ماه ماهی می خوردند، 7.4 درصد بیشتر 

بود.

غذاهایی که جزو غذاهای دریایی تیره گوشت طبقه بندی می شوند 
)نظیر استیک تونا، ماهی اسقومری، سلمون، ساردین و اره ماهی( 
آرسنیک  میزان  بیشترین  حاوی  که  هستند  ماهی هایی  جمله  از 

هستند.
آرسینیک ارگانیک معموال در همه انواع ماهی یافت می شود. اما 
این تحقیق نشان می دهد که آرسنیک ارگانیک این نوع ماهی ها 
تبدیل می شود.  غیرارگانیک  آرسنیک  به  بدن  در  گوارش  از  پس 
محققان مطمئن نیستند که چرا درباره ماهی های تیره گوشت این 
انواع ماهی ها نه. اما نمی شود ماهی  اتفاق می افتد و درباره سایر 
امگا  چربی های  سالم ترین  از  برخی  حاوی  ماهی  که  چرا  نخورد 

3 است.
از  است  بهتر  شود،  بهره مند  ماهی  فواید  می خواهید  اگر  نتیجه  در 
در  برنج،  نظیر  هستند،  آرسنیک  به  آلوده  که  دیگری  مواد  مصرف 

رژیم خود بکاهید.
 برنج و محصوالت برنجی 

چند سال پیش نتایج تحقیقی در مورد برنج منتشر شد که دوستداران 
این غله پرطرفدار را به وحشت انداخت. طبق این پژوهش مشخص 
شد که برنج، چه قهوه ای و چه سفید، نسبت به هر نوع میوه، غله و 

سبزی دیگری، تراکم آرسنیک بسیار بیشتری دارد.
در این پژوهش، میزان آرسنیک 223 نمونه برنج نپخته و غذاهای حاوی 

برنج مورد بررسی قرار گرفت؛ میزان آرسنیک غیرارگانیک موجود در 
بود.  تا 222 بخش در یکای سنجش متفاوت  از 3  این محصوالت 
پژوهشگران باور دارند که گیاه برنج تمایل بیشتری به جذب آرسنیک 
طبیعی موجود در خاک و آب دارند و به همین طریق، آفت کش های پایه 

آرسنیک استفاده شده در گذشته را هم بیشتر جذب می کنند.
میزان آرسنیک موجود در برنج قهوه ای به علت فرآوری کمتر، حتی 
از برنج سفید نیز بیشتر است. از همین رو محصوالت حاوی برنج نیز 
میزان آرسنیک باالیی دارند. خوراکی هایی نیز که با استفاده از برنج 

قهوه ای شیرین سازی می شوند نیز همین طور.
 کلم پیچ

شاید برای دوستداران کلم پیچ و سایر گیاهان چلیپا جالب باشند که 
بدانند، این گیاهان میزان زیادی آرسنیک دارند.

ناخن کسانی که  محققان دریافته اند که میزان آرسنیک موجود در 
هفته ای حداقل یک بار کلم پیچ مصرف می کنند، 10 درصد بیشتر از 
کسانی است که از این گیاه نمی خورند. میزان باالی سولفور موجود 
در این گیاهان ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد؛ چرا که 

آرسنیک با آسانی بیشتری به ترکیبات حاوی سولفور می چسبد.
کلم پیچ ها از جمله سالم ترین سبزیجاتی هستند که می توانید بخورید؛ 
اما نمی توان آرسنیک موجود در آن ها را نادیده گرفت و در نتیجه اگر 
به صورت روزانه از کلم پیچ ها استفاده می کنید، بهتر است از مصرف 

خود بکاهید و خوراکی های مغذی دیگری را جایگزین آن کنید.

متخصص تغذیه می گوید:

زهری که هر روز مى خورید

از مواد غذایی است که در گروه حبوبات قرار می گیرد و  سویا، یکی 
ارزش پروتئینی بسیار زیادی دارد. عالوه بر پروتئین، سویا از نظر چربی 
شیمیایی  ترکیب های  و  است  غنی  بسیار  فیبر  نظر  از  و  مناسب  هم 
دارد. همچنین سویا  را که مهم  ترین آن فالونوییدها هستند،  گیاهی 
حاوی فیبر و استروژن هاست و می تواند منبع بسیار خوبی برای مصرف 

هم آقایان و هم خانم ها باشد.
که مصرف  است  غذایی  مواد  جمله  از  فیتواستروژن ها  دلیل  به  سویا 
سرطان ها  برخی  به خصوص  مزمن  بیماری  های  از  پیشگیری  در  آن 
آقایان،  در  پروستات  و سرطان  خانم  ها  در  پستان  ویژه سرطان  به  و 
بیماری های قلبی ـ عروقی و کاهش عالیم یائسگی بسیار مفید است.

در  داده  اند  نشان  شده،  انجام  مختلف  کشورهای  در  که  تحقیقاتی 
غذاهای  و  سویا  مصرف  میزان  ژاپن،  در  به ویژه  آسیایی،  کشورهای 
تهیه شده از آن بسیار زیاد است و در نتیجه شیوع سرطان پستان و 

پروستات بسیار کم.
مقایسه ای که در 42 کشور مختلف انجام شده نشان داده در کشورهایی 
که مردمش سویا زیاد می  خورند، میزان مرگ ومیر ناشی از دو سرطان 

پستان و پروستات بسیار کم است.
البته این مطالعات در کشورهای غربی همین نتایج را نداشته و دیده 
شده که هیچ ارتباط مستقیمی بین مصرف سویا با کاهش مرگ ومیر 
نوع  امر  این  اصلی  دلیل  شاید  ندارد.  وجود  بیماری  ها  این  از  ناشی 
اغلب  را  سویا  غربی ها  زیرا  باشد؛  غربی  کشورهای  در  سویا  مصرف 
در  که  حالی  در  می کنند  مصرف  شده،  استخراج   پروتئین  صورت  به 

مصرف  سویا  لوبیای  صورت  به  سویا  کامل  دانه  آسیایی،  کشورهای 
می  شود.

بحث دیگر این است که در کشورهای غربی همراه سویا، قند و چربی 
استفاده می شود. به همین دلیل ارتباطی که در کشورهای دیگر بین 
مصرف سویا و پیشگیری از بیماری ها نشان داده شده، در کشورهای 
غربی وجود ندارد. دلیل دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است 
که عوامل مختلفی در بروز سرطان  ها نقش دارند که حدود 40 تا 60 

درصد آن مربوط به تغذیه است.
نکته  بسیار مهم دیگر اینکه تمام مواد غذایی اگر در حد متعادل مصرف 
شوند، اثر مفیدی دارند؛ اما اگر همین مواد غذایی مفید را زیاد مصرف 
کنیم، می  توانند مضر باشند. سویا هم اگر به صورت زیاد مصرف شود، 
فیتواستروژن  ها  واقع  در  باشد.  سرطان  به  ابتال  عامل  خود  می  تواند 
به  کنند؛  تحریک  را  هورمون  با  مرتبط  سرطان  های  رشد  می توانند 
توصیه  عنوان  هیچ  به  آن  مکمل  یا  سویا  زیاد  مصرف  دلیل  همین 
نمی  شود. امروزه حتی متخصصان تغذیه و انجمن  های مقابله با سرطان 

در کشورهای پیشرفته پیشنهاد نمی  کنند کسی مکمل سویا بخورد.
مکمل سویا تنها زیر نظر پزشک در شرایط خاص می  تواند مصرف 
استفاده کنید  دانه  کامل  به شکل  از سویا  البته توصیه می شود  شود. 
هم  مصرف  میزان  شود.  پیشگیری  بیماری ها  از  بسیاری  بروز  از  تا 
می تواند 2 تا 3 بار در هفته و هر بار به اندازه یک لیوان سویای پخته 
باشد. منبع: هفته نامه سالمت - شماره 311- دکتر خدیجه رحمانی، 

متخصص تغذیه

سویا سرطان زاست یا ضد سرطان؟


