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انتخابات و پیوند نامبارک 
وت قدرت و ثر

بخش سوم

که یک  کسی را  که چشم دیدن  کجا؟ تا آنجا  ریاست طلبی تا 
کار  کند و  قدم از او جلوتر باشد و بتواند سریع تر و بهتر حرکت 
که حتما عقب تر و پشت سر  کسانی با او باشند  کند، ندارد؛ باید 
او باشند وگرنه...  همه را ضعیف و کوتوله و ... می بیند و خود را 

عقل کل و قدرت بی همتا!!!
این گونه افراد ُعرضه حضور در جمع مردم و پاسخگویی به آنان 
کسی حرف  که  کنند  کنترل  کسانی مردم را  را ندارند؛ جز اینکه 
گر حرفی زده شد، منجر به ناراحتی می شود و معموال  نزند و ا
تشکیل دهنده جلسه باید فکری به حال خود بکند و نیز آن 
که قدرت او را  جمع و مردم برای همیشه مطرود می شوند؛ چرا 

ندیده اند.
براساس روایت امام صادق علیه السالم اینگونه افراد که ظاهری 
فریبنده نیز دارند، خود را در پس پرده ریا و توجیهات شرعی و 

دینی قرار می دهند تا حب ریاست خود را بپوشانند؛ 
زبان  بر  را  ریاست خواهی  و  ریاست طلبی  اسم  معموال  اینان 
از  دارند  دوست  که  می دهد  نشان  ظاهرشان  ولی  نمی آورند، 
سوی مردم مدح و ستایش شوند و مردم برای آن ها احترام قائل 
شوند، پشت سر آن ها گام بردارند و خودشان در جلو حرکت کنند 
تا به نوعی برتری و قدرت طلبی خود را نشان دهند. اینگونه 
افراد از قدرت و عزت واقعی بهره ای نبرده اند و فضیلتی ندارند 
اعالم  با  ناچار  به  کنند؛  کرام  ا را  ایشان  آن  سبب  به  مردم  که 
کذب به وعده های توخالی روی می آورند تا مردم را  خبرهای 
را   کنند و شعارهای بزرگ سر می دهند؛ مثال فالن  جذب خود 
... از فالن نقطه به اینجا انتقال می دهیم؛ مردم از این سخن 
نیازمند  یا  این نشدنیست  که اصال  خوششان می آید در حالی 

مقدمات و کار چندساله است...

500 نفر از مردم
ی چهارمحال و بختیار

در انتظار تسهیالت مسکن

مدیرشعب بانک مسکن استان اصفهان:

پرداخت تسهیالت

به دو هزار واحد بافت فرسوده

یقای جنوبی: استاد دانشگاه آفر

اگر من جای ایران بودم، هیچ 
یدم یکایی را نمی خر کاالی آمر

یکای شمالی: برای اولین بار در حوزه آمر

افتتاح کرسی امام علی)ع(

 در دانشگاه علوم دینی 

یکا هارتفورد آمر

مهدی جمالی نژاد:

استفاده درست از ابزار 
رسانه، معادالت جهانی را 

تغییر می دهد

3

4

4
7

3

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

بین الملل

اصفهان

معارف

مسکن

چهارمحال و بختیاری

یادداشت

2

2

یجانی در سی و چهارمین یادواره شهدای فدائیان اسالم: آیت اهلل صادق آملی الر

امیر دریادار حبیب اهلل سیاری:

وزنامه ای برای همه ر

ی با تاکید بر هجرت طالب از قم: آیت اهلل مکارم شیراز

وحانیت به هر ود ر حضور و ور
نقطه ای از مفاسد
ی می کند جلوگیر

ی در ایتالیا : رئیس جمهور در کنفرانس خبر

شرایط برد- برد
وپا برای ایران و ار
فراهم شده است 22

2

ترس غربی ها از مردم ساالری دینی 
کمتر از ترس موشک نیست

وی دریایی ناوشکن آمریکا با اخطار نیر
زمایش دور شد از محدوده ر

ادامه در صفحه



آیتاهللآملیالریجانی:
ترسغربیهاازمردمساالریدینی

کمترازترسازموشکنیست
رییس قوه قضاییه توان ایران را در زمینه موشک  محدودیت ناپذیر 
بیان کرد و گفت: به یمن اتحاد مردم و مسئوالن همه یک صدا و 
با فریاد بلند به دشمنان اسالم صدایمان را می رسانیم که قدرت 
وطن،  کیمیای  گزارش  به  نمی پذیرد.  محدودیت  ایران  موشکی 
از بالغ، آیت اهلل صادق آملی الریجانی در سی و چهارمین  به نقل 
شهادت  سالگرد  شصتمین  و  اسالم  فداییان  شهدای  یادواره 
شهید نواب صفوی و همرزمان وی در مسجد جامع قائم شهر که 
برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  سه شنبه  روز  شامگاه  در 
بزرگداشت نواب صفوی، در واقع احیای تاریخ این ملت و کار بسیار 
با عظمتی است و تاریخ هر قومی، کلیت و هویت آن قوم است و 
دشمنانمان  کرد:  اظهار  ماست،  خود  هویت  و  تاریخ  نشان دهنده 
یک  تاریخ  که  زمانی  شود؛  کم رنگ  تاریخمان  تا  می کنند  تالش 
قوم کمرنگ شد، راه های نفوذ و سلطه باز می شود و زمینه تزلزل 
تالش  دشمنان  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  فراهم  هویت  ارزشی 
قوم  یک  تاریخ  که  زمانی  و  کنند  کم رنگ  را  هویت  این  کرده اند 
بیگانه  نفوذ و سلطه  راه های  استحاله فرهنگی  با  و  فراموش شود 
باز خواهد شد، افزود: وضعیت رسانه ها، مشروب فروشی ها، فحشا و 
دست داشتن در باندهای مواد مخدر در دوران طاغوت را امروزه 
کسانی می خواهند فراموش شود که به دنبال تحریف تاریخ هستند.

که  دانست  دیرین  تمدن  دارای  را  ایران  ملت  قضاییه  قوه  رییس 
توجه  با  کرد:  بیان  و  می شود  آن  در  فرهنگی  استحاله  از  مانع 
راه  و  فرهنگی می شود  از رسوخ  مانع  ایران  تمدنی،  به درخشش 
باقی  کسانی که راه حق را پیموده اند، در ذهن و حافظه همگان 

 می ماند.
آملی الریجانی با گریزی به قرآن در سوره مائده با اشاره به اینکه 
ادامه  دارد،  را دوست  قومی  را می آورد که آن ها  به زودی خداوند 
داد: این قومی که خداوند وعده داد، غروب خود را در صبح خداوند 
می دانند و نسبت به مومنان خاضع اند و نسبت به دشمنان قاطع اند 
که  کسانی  اینکه  بیان  با  وی  می کنند.  مجاهدت  خدا  راه  در  و 
مالمت کنندگان  سرزنش  از  و  می کنند  مجاهدت  خدا  راه  در 
نمی هراسند، تصریح کرد: ما کسانی را در این راه داریم که وقتی 
هر  و  می دانند  خود  فضل  را  آن  دادند،  دست  از  را  جان هایشان 
نظر می گیرد  برایش گنجی در  کس دچار رنجشی شود، خداوند 
نمی کنند.  مقاومت  مال هایشان  و  جان هایشان  دادن  در  اینان  و 
که  کرد  اشاره  امیرالمومنین)ع(  سخنان  به  قضا  دستگاه  رییس 
راه خداوند  در  اینکه  والی مصر  به  در وصیتش  متعدد  تعالیم  در 
که  است  کسی  با  خداوند  و  نترسید  مالمت کنندگان  سرزنش  از 
 تقوای وی را پیشه کند و طاعت خداوند را بر امر دیگران ترجیح 

دهد، توصیه های متعدد کرده اند.
این کیمیای واقعی است که خداوند  اینکه  بیان  با  آملی الریجانی 
کسی را که تقوای پیشه کند، همراه خود می داند و در این عالم 
که  است  وقتی  این  داد:  ادامه  اوست،  حقیقتی  پشتیبان  هستی 
اینکه  بیان  با  وی  گیریم.  قرار  خداوند  عنایت  مورد  می خواهیم 
در دوره پهلوی به قدرت های بزرگ وابسته بودیم و مهندسان ما 
کارها  همه  و  کنند  پیدا  نظامی  ورود  صنایع  به  تا  نداشتند  حق 
از  پس  کرد:  خاطرنشان  می دادند،  انجام  آمریکایی  مستشاران  را 
تکیه  با  و  خودباوری  این  آوردن  به دست  با  جوان  نسل  انقالب، 
مختلف  زمینه های  علمی در  پیشرفت های  توانستند  خودشان  بر 
ایجاد کنند. رییس قوه قضاییه افزود: از جوانان در خواست می کنم 
هجمه ها  و  خطرها  بشناسند؛  را  واقعی  تاریخ  و  کنند  مطالعه  تا 
مجازی  شبکه های  و  اینترنت  ماهواره ها،  کنیم؛  شناسایی  باید  را 
تغییر  حال  در  را  دنیا  رویه  آملی الریجانی  شده اند.  آرامش  مانع 
و رهبری انقالب را آورنده فکری نو دانست و با بیان این موضوع 
نو در همه جای کشور و در همه دنیا منتشر شد،  تفکر  این  که 
قدری  به  نظامی ایران  قدرت  و  علم  در  تفکر  این  کرد:  تصریح 
دست  از  را  کشور  خاک  از  وجب  یک  حتی  که  شده   متجلی 

نداده ایم.
کاستی  وجود  با  اما  بود،  نور  انفجار  ما  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
بسیار در زمینه عدم اشتغال، رکود بازار، مشکالت تجارت، مسئله 
محرومان و بی سرپرستان، ادامه داد: مردم و مسئوالن باید تالش 
محیطی  انقالب  این  آیا  که  بگیرند  نظر  در  را  چیز  همه  و  کنند 
فراهم  نخبگان  امکانی ظهور  و  کرد  فراهم  پیشرفت جوانان  برای 
آمریکایی  تفنگداران  دستگیری  درباره  قضا  دستگاه  رییس  شد؟ 
دریایی  نیروی  اسارتی که  این  اینکه  بر  تاکید  با  فارس  در خلیج 
سپاه بر سر تفنگداران آمریکایی آورد و با رأفت اسالمی آزاد شدند، 
رژیم  در  موضوع  این  کرد:  تصریح  مهمی  است،  منظره  بسیار 
جوانان خودباوری  و  استقالل  نشانه  و  نبود  امکان پذیر   طاغوت 

 است.
و  پایمردی  با  اینکه  به  اشاره  با  نیز  برجام  درباره  آملی الریجانی 
استقامت مردم و همچنین نقش تعیین کننده مقام معظم رهبری 
که خطوط قرمز را ترسیم می کردند، اضافه کرد: برجام به سرانجام 
و  عطیه   و  استقالل  و  خودباوری  حاصل  پیشرفت  این  و  رسید 
انقالب اسالمی  یک نظام فلسفی سیاسی به  از  هدیه ای است که 
 دنیا نشان داد. وی به فروپاشی کمونیسم و شوروی و انقالب های 
مخملی آمریکایی، انقالب اسالمی ایران را یک نظریه بدیع دانست 
که موج مردم ساالری دینی را در دنیا انتشار داد؛ به طوری که ترس 
کشورهای غربی از این نظریه کمتر از موشک های ما نیست اشاره 
کرد و افزود: مردم ساالری دینی دارای دو رکن است. رییس قوه 
قضاییه توان ایران را در زمینه موشک  محدودیت ناپذیر بیان کرد و 
گفت: به یمن اتحاد مردم و مسئوالن همه یک صدا و با فریاد بلند 
به دشمنان اسالم صدایمان را می رسانیم که قدرت موشکی ایران 

محدودیت نمی پذیرد.
آملی الریجانی با بیان توضیحاتی درخصوص رکن های مردم ساالری 
در  همیشه  که  هستند  مردم  نخست  مرحله  در  گفت:  دینی، 
که  است  توحیدی  نگاه  هم  بعدی  رکن  و  داشتند  حضور  صحنه 
براساس رسالت پیامبر )ص( و امامت ایجاد شد و بر پایه عدل قرار 
 گرفته؛ یعنی ارکان عقیدتی و اسالم به عنوان رکن یک نظام بیان

 شود.

«« خرب

«« روزشامر انقالب

بازتاب رزمایش نیروی دریایی  ایران در رسانه های عربی 

نمایش توان دریایی ایران در مقابل دشمن
دریادار سیاری خبر داد:

  ناوشکن آمریکا با اخطار نیروی دریایی 
از محدوده رزمایش دور شد 

رزمایش بزرگ نیروی دریایی ارتش از صبح دیروز از شرق تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند 
تا مدار 10 درجه و به وسعت 3 میلیون کیلومتر مربع آغاز شد. به گزارش کیمیای وطن، 
رزمایش بزرگ نیروی دریایی ارتش با نام »والیت 94« و با اعالم رمز یا زهرا )س( توسط 
شمال  هرمز،  تنگه  شرق  از  دیروز  صبح  از  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  »سیاری«  دریادار 
اقیانوس هند تا مدار 10 درجه و به وسعت 3 میلیون کیلومتر مربع آغاز شد. در ساعات نخست 
واکنش  رزمایش  این  به  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  به  وابسته  رسانه های  رزمایش،  این 
نشان دادند و به پوشش خبری آن پرداختند. شبکه خبری 
العربیه، وابسته به دربار آل سعود در این ارتباط گزارش داد: 
با آغاز رزمایش نیروی دریایی ایران در نزدیکی تنگه هرمز، 
این کشور از رز م ناو آمریکایی خواست تا آب های منطقه را 
ترک کند. به نوشته العربیه، رسانه های ایرانی تاکید کرده اند 
با دریافت هشدار آب های منطقه  آمریکایی  این رزم ناو  که 
امارات  به  وابسته  »ارم«  پایگاه خبری  است.  ترک کرده  را 
تنگه  در  ایران  رزمایش  آغاز  دادن  پوشش  با  عربی  متحده 
هرمز گزارش داد: نیروی دریایی ایران، رزمایش بزرگی را در آب های خلیج ]فارس[ آغاز کرد.

به گزارش این پایگاه خبری »هدف از برگزاری این رزمایش، نمایش توان دریایی در مقابل 
دشمن و آموزش نیروهای مستقر در این آب ها عنوان شده است.« روزنامه کویتی »القبس« 
نیز با پوشش این رزمایش در این ارتباط گزارش داد: ایران یک رزمایش دریایی بزرگ در 
که  می شود  برگزار  هرمز  تنگه  نزدیکی  در  رزمایش  این  است.  کرده  برگزار  ]فارس[  خلیج 
محل عبور یک پنجم نفت جهان است. شبکه خبری اسکای نیوز وابسته به امارات هم آغاز 
رزمایش ایران را پوشش داد و گزارش داد: ایران رزمایش 5 روزه خود را در نزدیکی تنگه هرمز 
آغاز کرد. اسکای نیوز افزوده است: مقامات نظامی ایران اعالم کردند که این رزمایش اولین 

رزمایشی است که بعد از به اسارت درآوردن ملوانان آمریکایی برگزار می شود.

 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت:  دیروز به یک فروند 
تاکتیکی  محدوده   نزدیکی  در  که  آن  همراه  پروازی  یگان  و  آمریکایی  ناوشکن 
رزمایش در حال تردد بودند، اخطار داده شد. به گزارش کیمیای وطن به نقل 
در  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  سیاری  حبیب اهلل  دریادار  امیر  ایسنا،  از 
محدوده رزمایش با توجه به تعداد و تنوع یگان ها و تمرینات پیش بینی شده از 
 سالح ها و مهمات جنگی استفاده می شود و انواع اژدرها و موشک ها به کار گرفته

 می شود. 
باید  دریایی  نیروی  بین المللی  عرف  بنابراین طبق 
خطری  تا  کرد  پاکسازی  را  تمرینات  محدوده 
در  حاضر  نظامی  و  تجاری  شناورهای  متوجه 
موشک ها  و  اژدرها  انواع  و  نشود  رزمایش  منطقه 
دیروز،  بامداد  افزود:  وی  می شود.  گرفته  کار  به 
هواپیماهای گشت دریایی و ناوشکن البرز، تذکراتی 
از ورود به محدوده تاکتیکی رزمایش و حفظ فاصله  ایمن، از  درباره  خودداری 
محدوده پرتاب موشک ها و اژدرهای رسمی نداجا را اعالم کردند و بالفاصله پس 
از تذکرات داده شده، ناو آمریکایی و یگان پروازی همراه آن با فاصله گرفتن از 
محدوده رزمایش نسبت به اجرای مقررات و عرف بین المللی قوانین دریایی اقدام 
کرد. امیر سیاری در پایان تاکید کرد:  امنیت کلیه شناورهای حاضر در منطقه 
مورد توجه نیروی دریایی ارتش است و با لحاظ این اصل از ورود هرگونه شناور 
خواهد ممانعت جدی  رزمایش  برگزاری  محدوده  به  نفتکش  و  تجاری   نظامی، 

 شد.

ایتالیا،  در  خبری  کنفرانس  در  جمهوری  رییس   
روابط  برای  باخت   – باخت  را دوران  تحریم  دوران 
اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا دانست و تاکید کرد: 
ما با آمریکا از همان ابتدا رابطه اقتصادی نداشتیم 
و همکاری اقتصادی با دیگر شرکا از جمله چین و 
روسیه نیز در دوره تحریم هرگز قطع نشد و در این 

میان بیشترین ضرر را اتحادیه اروپا کرد.
به گزارش کیمیای وطن، حجت االسالم و المسلمین 
کنفرانس  در  چهارشنبه  روز  روحانی  حسن  دکتر 
خبری در ایتالیا که عمده خبرنگاران رسانه های فعال 
در ایتالیا در آن حضور داشتند، گفت: روابط اقتصادی 
سنتی و خوب ایران با کشورهای اروپایی، با اعمال 
تحریم ها  این  عمال  و  شد  مشکل  دچار  ها  تحریم 
باعث شد تا اروپایی ها از فعالیت در بازار ایران محروم 
شوند؛ اما اکنون شرایط برای یک همکاری اقتصادی 
و  ایران  میان  برد   – برد  شرایط  پایه  بر  و  پرسود 

کشورهای اروپایی مهیاست.
توسعه  این سفر  رییس جمهوری گفت: در جریان 
مورد  ایتالیا  و  ایران  میان  همکاری ها  و  مناسبات 
بررسی و تبادل نظر مسئوالن عالی رتبه دو کشور قرار 
گرفت و بر این اساس، 14 سند همکاری در حضور 
مقامات عالی رتبه دو کشور در بخش های مختلف از 

جمله انرژی و حمل و نقل به امضا رسیده است. 
روحانی با بیان اینکه مردم ایران قربانی سالح های 
از  خوبی  به  ما  داشت:  اظهار  هستند،  شیمیایی 

هستیم؛  آگاه  جمعی  کشتار  سالح های  خطرات 
تا  شود  برچیده  سالح ها  گونه  این  باید   بنابراین 
خدای ناکرده در اختیار انسان های نادان قرار نگیرد تا 

با استفاده از آن دنیا را به آتش بکشانند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه ایران خواهان ادامه 
تنش با عربستان نیست، تصریح کرد: ثبات و امنیت 
باید عراق و  منطقه را به نفع دو کشور می دانیم و 
بیرون منطقه  از  تروریست ها  و  شده  امن   سوریه 

رانده شوند.
وجود  ما  منطقه  امروز  مشکل  کرد:  تاکید  وی 
تروریست هایی مانند داعش و جنگ بین عربستان 

و یمن است که باید متوقف شوند.
روابط  درباره  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  روحانی 
ایران و عربستان و اینکه یکی از دولتمردان سعودی 
خواستار عذرخواهی تهران شده است، تصریح کرد: 
به  می کند،  مطرح  را  عذرخواهی  بحث  که  فردی 
آن ها  ندارد.  آشنایی  دیپلماتیک  و  سیاسی  مسایل 
هستند که شیخ نمر را سر بریدند و مردم یمن را 
به تروریست ها در منطقه کمک  قتل عام کردند و 
می کنند؛ آیا در مقابل، ایران باید عذرخواهی کند؟ 
آن ها به خاطر عدم مدیریت صحیح باعث شدند تا 
در مراسم حج هزاران نفر کشته شوند و اگر هزاران 
بار در برابر ملت های مسلمان عذرخواهی کنند، باز 

هم اندک است.
باز  اگر  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  وی 

هم در عربستان انسان بی گناهی کشته شود، آن را 
محکوم می کند و از نظر ما حمایت از تروریست ها و 

حمله به سایر کشورها محکوم است. 
درباره  دیگری  سؤال  به  پاسخ  در  جمهوری  رییس  
ضرورت مبارزه با خشونت و ترور در منطقه و جهان، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران، یکی از قربانیان بزرگ 
تروریسم است و در سال های پس از انقالب اسالمی 
ما  و  شده اند  ترور  قربانی  ایرانی  هزار   17 حداقل 
همواره در برابر القاعده، داعش، بوکوحرام و هر گروه 
دیگری در منطقه که علیه امنیت و صلح اقدام کرده 
ایستادگی کرده و به کشورهایی نیز که برای مبارزه 

با تروریسم نیاز به کمک داشته اند، کمک کرده ایم.
انتخابات  درباره  سؤالی  به  پاسخ  روحانی  دکتر 
جریان  در  اتفاقات  برخی  آیا  اینکه  و  اسفند  هفتم 
انتخابات  این  در  کاندیداها  صالحیت های  بررسی 
می تواند بر موفقیت های بین المللی اخیر شما تاثیر 
مسایل  درباره  عالقه مندم  کرد:  تصریح  بگذارد، 
صحبت  کشور  داخل  در  بیشتر  کشورمان  داخلی 
در  باره  این  در  تا  است  الزم  هم  آینده  در  و  کنم 
پاسخ  در  جمهوری  رییس  کنم.  کشورمان صحبت 
به سؤال بعدی درباره اینکه آیا فکر می کنید امکان 
انجام چنین استقبال باشکوهی که در ایتالیا از شما 
شاهد بودیم در واشنگتن هم خواهد بود و آیا امکان 
حضور صنعتگران و سرمایه گذاران آمریکایی در ایران 
وجود خواهد داشت، گفت: آنچه گفتید امکان پذیر 

بدون  و  غیرخصمانه  رابطه ای  برقراری  امکان  است. 
تنش بین دو کشور وجود دارد؛ اما کلید آن نه در 
تهران بلکه در واشنگتن است و یقین بدانید که اگر 
استفاده آن  از  حتما  من  بود،  تهران  در  کلید   این 

 می کردم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال بعدی درباره حضور 
هم  گفت:  ایران  در  آمریکایی  اقتصادی  فعاالن 
ایران،  اقتصاد  در  آنان  فعالیت  و  حضور  نیز  اکنون 
پذیرای سرمایه  ما  و  است  بالمانع  کامال  ما  نظر  از 
فناوری و تولید محصوالت مشترک با آن ها هستیم 
داخلی  مقررات  به  مربوط  هست،  مشکلی  اگر  و 
خودشان به  مربوط  مشکل  این  که   آن هاست 

 است.
رییس  جمهوری افزود: امیدوارم مسئوالن آمریکایی 
بیندیشند  منطقی تر  منطقه  آینده  به  نسبت 
حضور،  بدون  منطقه  مسایل  که  دریابند  و 
فصل و  حل  قابل  ایران  نقش آفرینی  و   هم فکری 

 نیست. 
وی اضافه کرد: مسئله مهاجرت  امروز یک مشکل 
اروپاست و شاهد آن هستیم که  بزرگ پیش روی 
اروپای قدرتمند در پی ورود چندصد هزار مهاجر با 
چه مشکالتی مواجه شده است؛ در حالی که ما در 
ایران فقط از افغانستان پذیرای سه میلیون مهاجر 

هستیم که سر و صدایی هم برپا نکرده ایم.
تاکیدآیتاهللمکارمشیرازی

برهجرتطالبازقم:
حضوروورودروحانیت
بههرنقطهای،ازمفاسد

جلوگیریمیکند
طالب،  هجرت  خواستار  شیرازی  مکارم  اهلل  آیت  حضرت 
روحانیان و علما از قم به منظور انجام وظایف تبلیغی شد 
و با تاکید بر اینکه اسالم تنها قم نیست و خادمان اسالم 
نیز تنها ساکنان این شهر نیستند، حضور روحانیت در نقاط 

مختلف را عامل جلوگیری از بسیاری مفاسد دانست.
به گزارش کیمیای وطن، حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی 
صبح دیروز چهارشنبه در جلسه درس خارج فقه خود در 
مسجد اعظم قم، بر ضرورت هجرت علما، فضال و طالب از 

قم جهت انجام رسالت تبلیغی تاکید کرد.
آقایان  که  است  این  حوزه  مشکالت  از  یکی  گفت:  وی   
قم  در  عمر  آخر  تا  ها  خیلی  مانند؛  می  قم  و  حوزه  در 
هستند، در حالی که نه استاد هستند، نه مؤلف و نه مرجع 
تقلید؛ بلکه مادام العمر محصل هستند و معلوم نیست چه 
تبلیغ  همان  که  خود  اصلی  رسالت  به  می خواهند  زمانی 
جامه  است،  مردم  هدایت  و  اسالم  معارف  تبیین  و  دین 

عمل بپوشانند.
این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: 
این  و  شده  خالی  علما  حضور  از  شهرستان ها  غالب  االن 
مسئله به هیچ وجه درست نیست و مشکالت متعددی را 

به دنبال دارد.
این مرجع تقلید تصریح کرد: وقتی حضور روحانیت نباشد 
عرفان های کاذب، مذاهب ساختگی و نحله های فاسد رشد 
می کنند؛ اما وقتی نظارتی از سوی روحانیان باشد وضعیت 
بود؛ حضور و ورود  شهرستان ها و مناطق متفاوت خواهد 

روحانیت به هر نقطه ای از مفاسد جلوگیری می کند.
و  شد  خصوص  این  در  همه  چاره اندیشی  خواستار  وی 
برخی  میل  باب  این سخن  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان 
نباشد، باید انسان بنشیند و فکر کند می خواهد در حوزه 
چکار کند؛ اگر کاری در حوزه قم نمی تواند انجام دهد و در 

شهرستان ها می تواند، باید این کار را انجام دهد.
خواستار  قم  علمیه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
حمایت جدی ویژه از افرادی شد که از قم هجرت می کنند 
و اضافه کرد: نه تنها شهریه افرادی که به طرح هجرت و 
تدریس و تبلیغ به شهرستان ها می روند، نباید قطع شود 
بلکه باید مورد حمایت ویژه نیز قرار گیرند. امیدوارم این 
مسئله مورد توجه همگان قرار گیرد؛ ما نیز به این موضوع 
توجه ویژه داشته و داریم. حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی 
گفت: علما مرزبانان هستند؛ نباید مرزهای کشور اسالمی 
را خالی نگه داریم، اسالم فقط قم نیست؛ خادمان اسالم 
تنها ساکنان قم نیستند؛ چگونه در مسائل نظامی یک عده 
در تهران هستند، یک عده در شهرستان ها و یک عده در 
مرزها هستند؛ در حوزه نیز باید همین گونه باشد و اجازه 
ندهیم دشمنان و بدخواهان از خالی ماندن شهرستان ها از 
روحانیت سوء استفاده کنند. این استاد درس خارج حوزه 
علمیه قم با بیان خاطره ای تاکید کرد: اوایل انقالب خدمت 
حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه رسیدم و گفتم: »من به 
شمال کشور و آستارا که هم مرز با شوروی است، رفتم؛نه 
امام جمعه ای دارد و نه عالمی حضور دارد؛ حاضرم شش 
است؛  خوبی  طرح  فرمودند:  امام  بمانم؛ حضرت  بروم  ماه 
اجازه و  نکنید  رها  را  قم  تو  امثال  و  تو  گفتند  ایشان   اما 
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شهادت  و  )ص(  اسالم«  »پیامبر  رحلت  مناسبت  به   -
»امام حسن مجتبی« )ع( میلیون ها نفر در سراسر کشور 
برای  مهرآباد  فرودگاه  شدن  باز  خواستار  تظاهراتی  طی 
کارشکنی های  و  شدند  )س(  »امام  خمینی«  بازگشت 

»بختیار« را محکوم کردند. 
- »بختیار« گفت برای مالقات با »آیت اهلل خمینی« )س( 
در  )س(  »امام«  رفت.  خواهم  پاریس  به  باشد  الزم  اگر 
پاسخ گفت: »بختیار« غیرقانونی است و باید استعفا دهد. 

تا استعفا ندهد، مالقاتی در کار نیست. 
به  اعتراض  در  تهران  دانشگاه  در  روحانیون  تحصن   -
جلوگیری دولت بختیار از ورود امام خمینی )ره( به ایران 
امام خمینی  پرواز هواپیمای حضرت  افتادن  تاخیر  به   -

)س( به دلیل بسته بودن فرودگاه ایران.

رییس جمهور:

 شرایط برد- برد برای ایران و اروپا فراهم شده است 

فرماندار اصفهان گفت: پس از بررسی صالحیت 
داوطلبان در شورای نگهبان، صالحیت 1۶ نفر 

تایید و صالحیت 3۸ نامزد احراز نشد.
کفیل،  فضل اهلل  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
تایید  نامزدهای  اسامی  ارسال  به  اشاره  ضمن 
دوره  پنجمین  انتخابات  برای  صالحیت شده 
مجلس خبرگان رهبری به فرمانداری اصفهان، 

نامزد   ۶1 لیست  اجرایی،  هیئت  کرد:  اظهار 
دوره  پنجمین  انتخابات  برای  شده  ثبت نام  
کشور  وزارت  برای  را  رهبری  خبرگان  مجلس 
ارسال کرد و پس از بررسی صالحیت داوطلبان 
تایید  نفر   1۶ صالحیت  نگهبان،  شورای  در 
نشد  احراز  صالحیتشان  نامزدها  از  نفر   3۸ و 
انصراف انتخابات  در  نامزدی  از  نیز  نامزد   7  و 

 دادند.
برای هر  رقابت در کشور  میانگین  افزود:   وی 
استان  در  کرسی  هر  برای  و  نفر  دو  کرسی 

اصفهان، بیش از سه نفر است.
 انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در روز جمعه هفتم اسفندماه به  طور هم زمان 
استان  شد.  خواهد  برگزار  کشور  سراسر  در 
نمایندگی در مجلس  دارای 5 کرسی   اصفهان 

خبرگان رهبری است.

به گزارش کیمیای وطن،  به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت کشور، نخستین جلسه 
انتخابات  بازرسی  هیئت های  هم اندیشی 
سید  حضور  با  کشور  سراسر  استان های 
مرکزی  هیئت  رییس  سامانی،  سلمان 
مجلس  دوره  پنجمین  انتخابات  بازرسی 
مجلس  دوره  دهمین  و  رهبری  خبرگان 
برگزار  کشور  وزارت  در  اسالمی  شورای 

شد.
در این مراسم سید سلمان سامانی رییس 
امور  و  بازرسی  عملکرد،  مدیریت  مرکز 
تبیین  و  تشریح  به  کشور  وزارت  حقوقی 
هیئت های  ماموریت  و  مبنایی  اصول 
سامانه  همچنین  و  انتخابات  بازرسی 
)سهبا(  انتخابات  بازرسی  هوشمند 

پرداخت.

انتخابات  بازرسی  مرکزی  هیئت  رییس 
کشور، همچنین با تشریح نحوه کار سامانه 
سهبا، ارتباط لحظه ای با شعبات اخذ رأی 
و بازرس شعبه، درج سوابق، نحوه اجرای 
انتخاب  بازرسی،  بر  نظارت  انتخابات، 
بازرسان منظم و دقیق برای سالیان آتی، 
دریافت مجموعه اطالعاتی مدون، گزارش 
بازرسی در پایان انتخابات را از ویژگی های 

مثبت سامانه سهبا دانست.

دولت روحانی انتخابات مجلس را فرصتی 
به  اصالحات  جریان  حذف  برای  تاریخی 
نفع خود می داند و عقیده دارد تنها در این 
صورت است که می تواند حمایت آنها را از 

خود در انتخابات 9۶ تضمین کند.
به گزارش مشرق، برخی اعضای مرکزیت 
عقیده  اصالحات،  سیاست گذاری  شورای 
فهرست  احتمال کنار کشیدن  باید  دارند 
در  دولت  فهرست  نفع  به  شورا  این 
بدنه  از  تا لحظه آخر  را  انتخابات مجلس 

استانی این ائتالف مخفی کرد.
از  که  شد  منتشر  خبری  پیش  چندی 
برنامه ریزی دولت برای حذف اصالحات از 
انتخابات مجلس در روزهای پایانی منتهی 

به انتخابات مجلس خبر می داد.
روحانی  بود:  شده  تاکید  خبر  آن  در 
توافق هسته ای موجب شده  است  معتقد 
اعتبار سیاسی و اجتماعی دولت نسبت به 
اصالح طلبان برتری قابل توجهی پیدا کند 
اصالح طلبان هستند که  این  نتیجه  در  و 

باید دنباله روی از دولت را بپذیرند.
نشان دهنده  پراکنده  اطالعات  برخی 
شورای  از  بخش هایی  که  است  این 
محمدرضا  که  اصالحات  سیاست گذاری 
با این  عارف ریاست آن را بر عهده دارد، 
ندارند  قصد  اما  هستند؛  موافق  تئوری 
پایانی  لحظات  تا  را  خود  نهایی  دیدگاه 
که  عده  این  کنند.  علنی  فهرست  تدوین 
نزدیک به حزب کارگزاران هستند، عقیده 
دارند اصالح طلبان باید بپذیرند که دوران 
آن ها به سر آمده و اکنون زمان آن است 
که اصالحات به نفع اعتدال کنار بکشد. با 
این حال، برخی اعضای این جریان گفته اند 
این اقدام بدنه استانی اصالحات و کسانی 
را که روی حمایت شورای سیاست گذاری 
اصالحات از خود حساب کرده اند، کامال به 
هم خواهد ریخت؛ چرا که به معنای خالی 
کردن پشت آن ها در لحظه آخر است. به 
همین دلیل اعضای حزب کارگزان عقیده 
دارند تئوری کناره گیری به نفع دولت باید 

تا لحظه آخر پنهان بماند. دولت روحانی 
برای  تاریخی  را فرصتی  انتخابات مجلس 
خود  نفع  به  اصالحات  جریان  حذف 

می داند و عقیده دارد تنها در این صورت 
است که می تواند حمایت آن ها را از خود 

در انتخابات 9۶ تضمین کند.

برخیگمانهزنیهاحاکیاست؛

لیستانتخاباتیاصالحطلبانبهنفعاعتدالکنارمیکشد

فرمانداراصفهانخبرداد:

تاییدصالحیت1۶نامزدانتخابات
خبرگانرهبریدراستاناصفهان

جلسههماندیشیهیئتهایبازرسیانتخابات
سراسرکشوربرگزارشد
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انتخاباتوپیوندنامبارکقدرت
وثروت

 ««بخش سوم
ادامه از صفحه اول

اصوال انتظارآفرینی قبل از مطالعه و... کاری خطرناک است. اینان 
اگرچه از رای برخوردار نیستند، اما می کوشند خود را صاحب نظریه 
و رای نشان دهند. امام رضا علیه السالم نیز نسبت به افرادیکه حب ریاست 
دارند به شدت هشدار می دهند چرا که اینان موجب از میان رفتن دین و 
دنیای مردم می شوند و خسارت جبران ناپذیری به دین و دنیای مردم وارد 
می کنند فرمایش امام علیه السالم: یکی از یاران امام اسم شخصی را می 
برد و می گوید فالنی )یحب الریاسه( ریاست را دوست دارد قال علیه السالم 
: اگر دو گرگ درنده به یک گله گوسفند که چوپان آن حاضر نباشد حمله 
کنند خسارتی که میزنند کمتر از خسارتی است که یک انسان ریاست طلب 
و دوستدار جاه و مقام به دین مسلمانان وارد میکند)کافی ج3ص405 ( آری 
باید از صاحبان قدرت و قدرت دوستان و ریاست طلبان برحذر بود زیرا این 
گروه دین و دنیای امت را برباد میدهند و نابودی جامعه را رقم می زنند. 
مردم وقتی از ارباب قدرت ببینند و بشنوند که توصیه به بانکها و … برای 
ارباب ثروت می نمایند،وقتی باخبر شوند صاحب ثروتی میلیاردها به بانکها 
بدهکار است و نمی پردازد و سالها از سررسید پرداخت آن گذشته است 
و زمانی که بانک بخواهد براساس قانون عمل کند با ارباب قدرت مواجه 
میگردد و صاحبان قدرت به بانک توصیه می کنند که موضوع دنبال نشود و 
توجیهات عجیب و غریب می آورند آن موقع بدبینی ها ،سوءظن ها و … در 
جامعه ایجاد میشود و اگر آن صاحب قدرت در حکومتی با نام مقدس اسالم 
از ارباب ثروت حمایت کرده باشد مردم بدلیل عدم توجه صحیح و درست 

نسبت به دین بد بین میشوند گرچه این برداشت غلط اندر غلط است .
 اسالم به ذات خود ندارد عیبی                            

هر عیب که هست از مسلمانی ماست
پیدا  اسالم  به  ارتباط  بدهد  انجام  اشتباهی  قدرت  جایگاه  در  کسی  اگر   
نمیکند این امر مربوط به ضعف مسلمانی آن مدیری است که حقوق مردم 
را دنبال نمیکند و موجودی بانکی که سرمایه ملی است را به نفع صاحبان 
ثروت و نیز برای استفاده خود در قدرت و از توانایی صاحب ثروت استفاده 
میکند. واقعیت این است که اینان مسئولیت را قدرت و به تعبیر علی )ع( 
شکار می پندارند. و از این جهت اینگونه عمل می کنند و اال اگر کسی در 
جایگاهی که ظاهراً صاحب قدرت است قرار بگیرد و این جایگاه را امانت 
دانسته و خود را در مقابل خدا و مردم مسئول بداند بدون شک خود را 
حافظ حقوق عامه مردم دانسته و از حقوق مردم دفاع می کند و اصحاب 
ثروت در نزد او جایگاهی ندارند مگر اینکه از ثروت آنان بتواند در جهت 
جامعه بهره گیری کند لکن باز هم با آنان هم سفره و هم لقمه نخواهد شد 
و غیر قانونی از آنان حمایت و برای آنها توصیه نخواهد داشت راستی چگونه 
نماینده حکومت  باشد  در حکومتی دینی یک مدیر که در هر جایگاهی 
محسوب میشود به خود اجازه می دهد بر سرسفره های رنگین صاحبان 
ثروت بنشیند ؟چگونه به خود اجازه میدهد از خزانه بیت المال به آنان وام 
و تسهیالتی بدهد که نه در جهت اشتغال و اقتصاد بلکه در جهت توسعه 
سرمایه خود از آن بهره بگیرد؟چگونه به خود اجازه میدهد از حقوق مردم  
...آری، باید به کسانی رأی داد که پای قدرت و ثروت را به محدوده خود راه 
نداده و بر سر سفره آنان تناول نکرده باشند و وامدار نباشند و نیز با ضعفا 
و مستمندان حشر و نشر داشته باشند و فریب قدرت ظاهری و زود گذر 
و ثروت های آنچنانی را نخورده و برایش دین و دینداری اصل باشد که ان 

اکرمکم عنداهلل اتقیکم  

«« یادداشت  رس دبیر



همزمان با سفر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به 
ابعاد اقتصادی  فرانسه و تاکید رسانه های این کشور بر 
آمار  منظر  از  »لوموند«  فرانسوی  روزنامه  دیدار،  این 
پرداخت.  کشور  دو  اقتصادی  روابط  بررسی  به  ارقام  و 
لوموند روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: در 17 سال 
فرانسه  به  ایران  از  جمهوری  رییس  هیچ گاه  گذشته، 
برای  فرانسه  به  روحانی  امروز حسن  سفر  است؛  نرفته 
صورت  تاکنون،  میالدی   1998 سال  از  نخستین بار 
با  دیدار  از  پیش  روزه  دو  سفر  این  در  وی  می گیرد. 
تن   20 حدود  با  فرانسویش،  همتای  اوالند«  »فرانسوا 
از صاحبان صنایع دیدار خواهد کرد. روزنامه فرانسوی 
در ادامه گزارش خود افزود: هدف از این سفر، برقراری 
روابط اقتصادی میان دو کشور پس از تنش های مربوط 
ایران  بر  تحمیل شده  تحریم های  و  هسته ای  پرونده  به 
در ده سال گذشته است. همچنین پیش بینی می شود 
فرانسوی  با شرکت های  توافق نامه هایی  پنجشنبه  امروز 
و  هواپیما  فروند   127 سفارش  برای  »ایرباس«  به ویژه 
و  آ«  اس  پ  سیتروئن  »پژو  خودروسازی  شرکت های 

»رنو« امضا شود.
««یک میلیارد و 300 میلیون یورو

هرمس  اعتباری  بیمه  شرکت  اقتصادی  کارشناسان 
بازار  شدن  گشوده  نتایج  مورد  درباره  پژوهشی   در 

80 میلیونی ایران به روی شرکت های فرانسوی، عنوان 
کردند: این شرکت ها می توانند از موقعیت به دست آمده 
بهره فراوان ببرند و حجم صادرات خود را در بازه زمانی 
میلیون  و 300  میلیارد  یک  به  میالدی   2015-2017

یورو برسانند.
««514 میلیون یورو

در 10 سال گذشته و پس از تحریم های تحمیل شده بر 
ایران، سطح روابط اقتصادی این کشور با فرانسه کاهش 
یافت. مبادالت تجاری دو کشور در حالی در سال 2014 
در  میزان  این  یورو رسید که  میلیون  به 514  میالدی 
سال 2004 میالدی، چهار میلیارد یورو اعالم شده بود. 
بدین ترتیب سهم فرانسه از بازار ایران از 7 درصد به 1 
درصد تنزل یافت. امروز تولیدات دارویی بیشترین حجم 
واردات ایران و محصوالت زراعی، خوراکی و منسوجات، 

بیشترین حجم صادرات ایران را تشکیل می دهند. 
««سهم 90 درصدی واردات سوخت از ایران 

پیش از سال 2012 میالدی، سوخت، 90 درصد حجم 
واردات فرانسه از ایران بود؛ اما از سه سال پیش با تحریم 
ایران از یک  از  ایران وضع تغییر کرد. خرید نفت  نفت 
 80 به   ،2011 سال  در  یورو  میلیون   700 و  میلیارد 
میلیون یورو در سال 2012 و یک میلیون و 700 هزار 

یورو در سال 2013 میالدی رسید.

پرداخت  از  اصفهان  استان  مسکن  بانک  مدیرشعب 
تسهیالت بانکی توسط این بانک، به دو هزار واحد بافت 
فرسوده استان تا پایان سالجاری خبرداد. مهدی بلوچی 
با اشاره به اینکه دولت و وزارت راه وشهرسازی و به طور 
مشخص شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، اهمیت 
قایل  شهری  فرسوده  بافت های  نوسازی  برای  زیادی 
هستند، تاکید کرد: در این راستا برنامه های مناسبی برای 
ساماندهی بافت های فرسوده مناطق شهری در دستور کار 
استان  این طرح در  اجرای  افزود:  قرار گرفته است. وی 
بافت های  ساخت  و  عرضه  طرف  تقویت  برای  اصفهان 
فرسوده شهری با اهداف بازیابی هویت شهری، حفاظت 
و احیای میراث فرهنگی و توانمندسازی ساختمان ها از 
مسکن  بانک  مدیرشعب  می شود.  انجام  طبیعی  بالیای 
استان اصفهان به جزییات پرداخت تسهیالت برای بافت 
فرسوده شهری که توسط این بانک در استان اصفهان ارایه 
می شود، اشاره کرد و گفت: تسهیالت بافت فرسوده در 
سه سقف اعطا می شود که این تسهیالت در کالن شهرها 
 200 باالی  شهرهای  در  ریال،  میلیون   500 )اصفهان( 
هزار نفر جمعیت، 400 میلیون ریال و در شهرهای زیر 
وی  است.  ریال  میلیون   300 جمعیت،  نفر  هزار   200
مناطقی  در  فرسوده شهری  بافت های  اینکه  به  اشاره  با 
واقع هستند که زیرساخت های آن ها تامین شده و از نظر 

تسهیالت  کرد:  اظهار  ندارند،  مشکلی  نیز  زمین  تامین 
ارایه شده، بیش از 80 درصد هزینه های ساخت و احیای 
آن ها را تامین می کند. بلوچی درباره نرخ تسهیالت گفت: 
درحال حاضر نرخ سود دوران مشارکت براساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار 24 درصد و نرخ عقود مبادله ای نیز 
به حساسیت  باتوجه  کرد:  تصریح  است. وی  21 درصد 
و اهمیت نوسازی بافت های فرسوده، براساس مصوبات و 
قوانین مصوب شده نرخ تسهیالت بافت فرسوده، مشمول 
مسکن  بانک  شعب  مدیر  است.  شده  یارانه  درصد   10
استان اصفهان ادامه داد: نرخ دوران ساخت با لحاظ کردن 
یارانه برای متقاضی، 14 درصد لحاظ می شود که براساس 
سقف های اعالم شده و پیشرفت فیزیکی کار، این مبالغ به 
متقاضیان تعلق خواهد گرفت. وی مدت زمان بازپرداخت 
تسهیالت ساخت و فروش اقساطی را 12 سال اعالم کرد 
و افزود: بیشترین زمان مشارکت مدنی دو سال و بیشترین 
زمان فروش اقساطی 10 سال است. بلوچی با اشاره به 
اینکه تا پایان سال جاری، تسهیالت بانکی به 2 هزار واحد 
سهمیه استان اصفهان پرداخت خواهد شد، تاکید کرد: 
بانک مسکن استان اصفهان، در حال حاضر این آمادگی را 
دارد تا با مراجعه مشتریان به اداره راه و شهرسازی استان 
و براساس مکانیزم دریافت فرم و احراز شرایط، تسهیالت 

را پرداخت کند.

ماهه  ده  طی  گفت:  اصفهان  استان  گمرکات  کل  مدیر 
سالجاری، 850 میلیون دالر کاال از گمرک اصفهان به خارج 
بیان  با  ونهری  اسداهلل احمدی  از کشور صادر شده است. 
اینکه در ده ماهه امسال، از گمرکات استان اصفهان 850 
میلیون دالر کاال به وزن بیش از 1149 هزار تن به خارج 
کشور صادر شده است، تاکید کرد: این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزن، 3 درصد افزایش و از لحاظ 
ارزش، 10 درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به اینکه 
در 10 ماهه سالجاری، بالغ بر 580  قلم کاالی صادراتی 
از گمرکات استان اصفهان به 70 کشور جهان صادر شده 
پاکستان،  افغانستان،  عراق،  کشورهای  کرد:  اظهار  است، 
ترکمنستان و امارات مجموعا به میزان 90 درصد، بیشترین 
گفته  به  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  صادرات  حجم 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان، عمده ترین گروه کاالهای 
و  آهن  پتروشیمی،  مواد  کاالهای  مدت  این  در  صادراتی 
فوالد، فرش، محصوالت سرامیکی، مصنوعات از آهن بوده 
که مجموعا با اختصاص 80 درصد از وزن و ارزش بیشترین 
سهم را در این مدت داشته است. وی با بیان اینکه در مدت 
ده ماهه گذشته، مجموع تشریفات واردات به ارزش بیش 
کاال  تن  هزار  از 69  بیش  وزن  به  و  میلیون دالر  از 276 
درگمرک اصفهان انجام شده است، افزود: این میزان نسبت 

از  و  12درصد  ارزش،  لحاظ  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
لحاظ وزن 27 درصد افزایش داشته است. احمدی ونهری 
با تاکید بر اینکه عمده ترین کاالهای وارداتی ماشین آالت 
مکانیکی، ماشین آالت برقی، مواد پالستیکی، کاغذ و مقوا 
و آهن و فوالد است، گفت: کشورهای چین، آلمان، ایتا لیا، 
کره جنوبی  و ترکیه از حیث ارزش، بیشترین سهم را در 
اختیار دارند. وی همچنین درخصوص امور مسافری، بیان 
کرد: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت 24 
ساعته، تا پایان دی ماه جاری تشریفات امور مسافری بیش 
از 342 هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی 

نداشته است.

طالی جهانی در پی کاهش ارزش دالر و انتظار سرمایه گذاران 
برای انتشار گزارش نشست سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا، 
به بیشترین قیمت در سه ماه گذشته صعود کرد. هر اونس طال 
برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور تغییر 
چندانی نداشت و 1120 دالر بود. بهای معامالت این بازار روز 
سه شنبه به 1122 دالر رسید که بیشترین قیمت از سوم نوامبر 
با  بازار نیویورک هر اونس طال برای تحویل در فوریه  بود. در 
0.03 درصد کاهش، 1119 دالر بود. بهای معامالت این بازار 
روز سه شنبه 14.90 دالر یا 1.4 درصد افزایش یافت و به 1120 
دالر رسید. این افزایش قیمت در پی نوسان بازارهای سهام و 
سقوط نفت به پایین 30 دالر روی داد. طال در ژانویه معکوس 

بازارهای سهام حرکت کرد و افت اخیر این بازارها به افزایش 
پناهگاه  عنوان  به  است. جذابیت طال  قیمت طال کمک کرده 
مطمئن سرمایه امسال در پی ضعف اقتصادی چین و افت شدید 
قیمت نفت و همچنین تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و 
شبه جزیره کره احیا شده و بهای معامالت فوری این فلز ارزشمند 
از ابتدای ژانویه تاکنون حدود 6 درصد افزایش داشته است؛ در 
حالی که قیمت طال 10.4 درصد در سال 2015 سقوط کرد. 
بارناباس گان، اقتصاددان بانک او سی بی سی در سنگاپور که 
یکی از صحیح ترین پیش بینی های قیمت طال را داشته است، 
به رویترز گفت: با استمرار نگرانی ها نسبت به دورنمای اقتصاد 
جهانی که ریسک گریزی سرمایه گذاران را قوی نگه داشته است، 
تعجبی ندارد اگر طال در سه ماهه اول امسال به 1150 دالر 
و حتی 1200 دالر صعود کند. تحلیل گران انتظار دارند بانک 
مرکزی آمریکا در نشست سیاست گذاری دو روزه خود که روز 
جاری به پایان می رسد، به دلیل نگرانی های اقتصادی در چین 
و اروپا از افزایش نرخ های بهره خودداری کند و نرخ ها را بدون 
تغییر نگه دارد. احتمال افزایش نرخ ها در نشست دسامبر این 
بانک هم کاهش یافته که از ارزش دارایی های بدون بازده مانند 
طال پشتیبانی خواهد کرد. دالر در شرایطی که بازارها منتظر 
بیانیه نشست بانک مرکزی آمریکا هستند، در برابر سبدی از 

ارزهای بزرگ با کاهش روبه رو شده است.

با مواضع اخیر رییس شورای رقابت و همچنین برخی موارد قید 
شده در اصالحیه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، 
ابهام ها درباره چگونگی و مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی 
افزایش یافته است. از چند سال پیش شورای رقابت وارد حوزه 
شورای  رییس  بااین حال  شد؛  داخلی  خودروهای  قیمت گذاری 
رقابت، اخیرا از احتمال خروج این شورا از حوزه قیمت گذاری این 

محصوالت خبر داده است.
یا  بودن  انحصاری  تشخیص  مرجع  که  کرده  اعالم  شیوا  رضا   
نبودن یک بازار، شورای رقابت است؛ بنابراین این شورا در صورت 
تشخیص رقابتی بودن بازار خودرو، از این حوزه خارج خواهد شد. 
وی البته تاکید کرده که شورای رقابت حتی در صورت خروج از 
باشد،  الزم  که  زمان  هر  داخلی،  خودروهای  قیمت گذاری  حوزه 
دوباره به این حوزه ورود خواهد کرد. این وضعیت در حالی است که 
تا چند سال پیش، قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط کمیته 
قیمت گذاری مستقر در وزارت صنایع و معادن وقت و قیمت گذاری 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  توسط  وارداتی  خودروهای 
شورای  رییس  اخیر  مواضع  می گرفت.  صورت  تولیدکنندگان 
قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  در  که  است  حالی  در  رقابت 
این  عرضه کنندگان  خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت 
حمایت  سازمان  قیمت گذاری  ضوابط  رعایت  به  ملزم  محصول 
قانون  این   3 ماده  در  تولیدکنندگان شده اند.  و  مصرف کنندگان 

در این زمینه آمده است:»عرضه کنندگان خودرو موظف هستند 
کلیه مصوبات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به انواع فروش 
)فوری، اقساطی، پیش فروش و ...(، قیمت گذاری و آئین نامه های 
اجرایی و همچنین ضوابط خدمات فروش خودروهای تولید داخل 
و  از مصرف کنندگان  سازمان حمایت  از طرف  وارداتی صادره  و 
تولیدکنندگان را، رعایت کنند«. البته اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو هم اکنون در هیئت 
نرسیده  نهایی  تصویب  به  هنوز  و  است  بررسی  در دست  دولت 
سرنوشت  پیرامون  شکل گرفته  ابهام های  و  وضعیت  این  است. 
قیمت گذاری خودروهای داخلی در حالی است که مصرف کنندگان 
ناراضی  داخلی  خودروهای  کیفیت  و  قیمت  از   هم چنان 

هستند.

اصفهان،  در  روسیه  سرکنسولگری  حضور  با  که  نشستی  در 
امور  وزیر  نماینده  و  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مسئوالن 
برگزار  امور خارجه در اصفهان  نمایندگی وزارت  خارجه در دفتر 
شد، ظرفیت های این استان برای صادرات محصوالت کشاورزی به 
روسیه بررسی شد. نماینده وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در 
گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: روسیه عالقه مند به واردات محصوالت 
کشاورزی استان اصفهان نظیر لبنیات، خشکبار و صیفی جات است. 
که  نشستی  در  راستا  همین  در  اظهارکرد:  کارشناس  محمدرضا 
روز گذشته در نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با حضور 
کشاورزی  جهاد  کارشناسان  و  استان  این  در  روسیه  سرکنسول 
صدور  برای  استان  کشاورزی  ظرفیت های  شد،  برگزار  استان 

این  در  گفت:  همچنین  وی  شد.   بررسی  روسیه  به  محصوالت 
جلسه مقرر شد نمایندگان روسیه از چند مرکز تولید محصوالت 
کشاورزی استان دیدن و از نزدیک با توانمندی های کشاورزی این 
استان آشنا شوند.  نماینده وزارت امور خارجه در اصفهان با اشاره به 
فراهم شدن زمینه برقراری ارتباط فعال تر ایران با کشورهای جهان 
پس از اجرایی شدن برجام اظهارکرد: روسیه تنها کشوری است که 
در اصفهان سرکنسول گری دارد و این موضوع می تواند زمینه صدور 
محصوالت مورد نیاز روسیه از استان به این کشور را تسهیل کند. 
وی بااشاره به اینکه قرار است کمیسیون اقتصادی ایران و رسیه در 
روزهای آینده در تهران تشکیل شود، افزود: ظرفیت های کشاورزی 
این  کشاورزی  محصوالت  صدور  زمینه های  و  اصفهان  استان 
استان به روسیه در کمیسیون یاد شده بررسی خواهد شد. معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
نیز در این باره گفت: قابلیت های صادراتی بخش کشاورزی استان 
در این نشست به طرف روسی ارایه شد. احمد صفی افزود: در این 
نشست به ایجاد خط سبز میان استان اصفهان و روسیه، در راستای 
صادرات محصوالت کشاورزی از جمله سبزی و صیفی، محصوالت 
لبنی، تخم مرغ و ... به آن کشور  توجه شد. معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به شرایط ایجاد 
برای  از فضای موجود  استفاده  افزود:  برجام،  اجرای  از  شده پس 

بهبود وضعیت اقتصادی استان، یک ضرورت است.  

 رونمایی از دو خودروی جدید 
در نمایشگاه خودروی کرمان

خودروی  و  موتور  کرمان  محصول  تمام اتوماتیک،   S5 خودروهای 
شاسی بلند BYD مدل S6 محصول خودروسازان کارمانیا، شامگاه 
شدند.  رونمایی  کرمان  خودروی  نمایشگاه  ششمین  در  سه شنبه 
خودروی شاسی بلند BYD مدل S6 محصول خودروسازان کارمانیا 
160 اسب بخار قدرت، فرمان هیدرولیک و سانروف دوحالته دارد.  
این خودرو به ویژگی هایی مانند وجود ترمز ABS، قابلیت تعویض 
 GPS دنده به صورت دستی و اتوماتیک، شش ایربگ در 10 نقطه و
براساس نقشه ایران مزین است. خودروی S5 تمام اتوماتیک نیز با 
گیربکس  تکنولوژی های  آخرین  به  مجهز  قدرت،  بخار  اسب   174
مجهز  شارژ  توربو  هزار   2 و  ایربگ  چهار  دنیا،  روز  خودروهای  در 
فرماندار،  استاندار،  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  است. 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، کرمان و جمع زیادی از فعاالن 
و عالقه مندان صنعت خودرو در آیین رونمایی از این دو خودرو در 
از  رونمایی  استان حضور داشتند.  این  نمایشگاه های  سایت دایمی 
نمایشگاه صنعت خودرو  افتتاح ششمین  با  این خودروها همزمان 
انجام شد. مجموعه های کرمان خودرو، مدیران خودرو،  در کرمان 
ام  بی  نماینده  خودرو  پرشیا  مدیاموتور،  کارمانیا،  خودروسازان 
دبلیو در ایران، نماینده میتسوبیشی، اطلس خودرو نمایندگی کیا، 
نمایندگی هوندا و شرکت های تولید قطعات و خدمات خودرویی در 

این نمایشگاه حضور دارند.

500 نفر از مردم چهارمحال و 
بختیاری در انتظار تسهیالت مسکن

مدیر شعب بانک مسکن استان چهار محال  و بختیاری گفت: 500 
انتظار  در  استان،  سطح  در  مسکن  صندوق  سپرده  طریق  از  نفر 
ابالغ  به  اشاره  با  آباد  لطـف اهلل  هستند.  مسکن  تسهیالت  دریافت 
بخشنامه جدید خرید مسکن، اظهار کرد: تعداد افرادی که از طریق 
سپرده صندوق مسکن در سطح استان در انتظار دریافت تسهیالت 
هستند، بیش از 500 نفر است که اعتبار پرداخت تسهیالت به آن ها 
تامین شده است. وی افزود: پرداخت تسهیالت از طریق اوراق حق 
تقدم در حال حاضر در کلیه شعب، به طور مستمر در حال پرداخت 
است و نیاز به سپرده گذاری و گذر زمان نیست . آباد با بیان اینکه 
سقف تسهیالت پرداختی در شهرکرد به میزان 50 میلیون تومان 
 40 استان  شهرهای  سایر  برای  تسهیالت  این  مقدار  گفت:  است، 
میلیون تومان مقرر شده است که به ازای هر تسهیالت خرید می توان 
به  نیز  تومان  10میلیون  سقف  تا  مسکن  تعمیرات  تسهیالت  یک 
متقاضیان پرداخت کرد. وی خاطر نشان کرد: متقاضیان می توانند از 
طریق سپرده گذاری در حساب صندوق مسکن اقدام کنند و حسابی 
به منظور استفاده از تسهیالت در شهرکرد با شرایط، حداقل دوره 
انتظار یک سال، نرخ سود بازپرداخت 14درصد، مدت بازپرداخت 12 
میلیون  تسهیالت60  مبلغ  تومان،  میلیون   30 سپرده  مبلغ  سال، 
خاطرنشان  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر  کنند.  افتتاح  تومان  
کرد: در صورتی مبلغ سپرده کاهش یابد، مدت دوره انتظار افزایش 

می یابد؛ اما نرخ تسهیالت و مدت زمان بازپرداخت تفاوتی ندارد.

سرمایه گذاری 80 هزار میلیارد ریالی 
برای اشتغال در یزد

سرمایه گذاری 80  از  یزد  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رییس 
هزار میلیارد ریالی برای اشتغال 100 هزار نفر در استان خبر داد. 
فرصت های  بررسی  نشست  هشتمین  در  یزدی  علمدار  محمدرضا 
سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: در حال حاضر 3 هزار و 612 
پروانه بهره برداری در استان صادر شده که زمینه اشتغال 100 هزار 
استان  در  اینکه  بیان  با  وی  است.  آورده  فراهم  استان  در  را  نفر 
ادامه  تکمیل شود،  باید  که  داریم  نیز  نیمه تمام صنعتی  طرح های 
برسند  بهره برداری  به  اگر  استان،  نیمه تمام صنعتی  داد: طرح های 
69 هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت را محقق می کنند که این میزان 
موجب اشتغال 46 هزار نفر برای استان خواهد شد. این مسئول با 
اشاره به روند سرمایه گذاری برنامه پنجم توسعه در بخش صنعت 
و 652  امسال، 5 هزار  ماهه  در 9  اضافه کرد:  و  دانست  مثبت  را 
فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 271 میلیارد و 265 هزار ریال 
ایجاد شغل کرده است.  نفر  از 130 هزار  صادر شده و برای بیش 
وی افزود: البته تنها 20 درصد از جواس تاسیس های صادر شده به 
صدور پروانه بهره برداری منجر می شود و 80 درصد اصال به مرحله 
وضعیت  تشریح  به  یزدی  علمدار  نمی رسد.  بهره برداری  و  تاسیس 
موجود پروانه های بخش معدنی در استان پرداخت و بیان داشت: 
در طول برنامه پنجم توسعه، 616 پروانه اکتشاف برای متقاضیان 
صادر شده است که با افت شدید مواجه شدیم. وی دلیل افت صدور 
و  ایمدرو  از سوی  معدنی  پهنه های  بلوکه شدن  را  اکتشاف  پروانه 
انرژی اتمی عنوان کرد و گفت: گواهی کشف هم در دو سال گذشته 
افت داشته که موجب اعتراض شده است و پیگیر رفع موانع موجود 
هستیم. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد ادامه داد: در 
حوزه  در  بهره برداری  پروانه  فقره  توسعه، 208  پنجم  برنامه  طول 

معدن صادر شده است.

 افزایش قیمت بلیت قطار
 قانونی است

قانونی،  اختیارات  براساس  کرد:  اعالم  راه آهن  شرکت  عامل  مدیر 
راه آهن، تعیین نرخ بلیت قطار را به شرکت های ریلی سپرده و سازمان 
حمایت می تواند اعتراض خود نسبت به این موضوع را از طریق قانون 
پیگیری کند. محسن پورسید آقایی اظهار کرد: مصوبه ای که راه آهن 
برای افزایش هشت درصدی قیمت بلیت قطار نهایی کرده براساس 
اختیارات قانونی بوده که طبق آن شرکت های ریلی را مجاز به تعیین 
نرخ بلیت کرده است. وی اضافه کرد: این مصوبه براساس نص صریح 
قانون و اختیاراتی است که شرکت راه آهن داشته و قطعا این موضوع 
برای اجرا هیچ مشکلی نخواهد داشت. مدیر عامل شرکت راه آهن 
در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض سازمان حمایت به این مصوبه 
امکان ایجاد تغییر در آن را خواهد داشت، ادامه داد: کار ما قانونی 
بوده و سازمان حمایت نیز اگر با این مصوبه مشکلی دارد، می تواند 
آن را در قالب پیگیری های قانونی دنبال کند. روز گذشته سازمان 
حمایت بار دیگر اعالم کرد که اجازه افزایش قیمت بلیت قطار را 
طول  در  شرکت ها  برخی  اگر  و  داد  نخواهد  ریلی  شرکت های  به 
باشند  کرده  قطار  بلیت  قیمت  افزایش  به  اقدام  هفته های گذشته 
طبق قانون با آن ها برخورد می شود. سازمان حمایت در این رابطه 
به سخنان معاون حقوقی رییس جمهور استناد کرد که براساس آن 

قیمت بلیت قطار باید با نرخی مصوب فروخته شود.

««سیری در دنیای خرب  روزنامه لوموند منتشرکرد

 آمار ارقام روابط اقتصادی
 ایران - فرانسه 

مدیرشعب بانک مسکن استان اصفهان

 پرداخت تسهیالت به دو هزار واحد 
بافت فرسوده اصفهان

تا پایان دی ماه ثبت شد؛

صادرات 850 میلیون دالر کاال از گمرک اصفهان
 ابهام در قیمت گذاری خودروهای داخلی

کالف سردرگم بازار خودرو

در پی کاهش ارزش دالر

طال، رکورد گرانی سه ماهه اخیر را شکست

نماینده وزارت خارجه:

روسیه عالقه مند به واردات محصوالت کشاورزی اصفهان است
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استاندار یزد: 

رأی اولی ها در انتخابات 
حضوری پررنگ داشته باشند

  استاندار یزد گفت: ضروری است دانش آموزانی که به سن 
قانونی رأی دادن رسیده اند و رأی اولی محسوب می شوند 
در انتخابات پیش رو حضوری موثر و پرشور داشته باشند.

سیدمحمد  یزد  عمومی  استانداری  روابط  گزارش  به 
جشن  و  حضور  فصل  استانی  همایش  در  میرمحمدی 
این  برگزاری  افزود:  استان  دانش آموزان  سیاسی  تکلیف 
جشن تکلیف سیاسی، می تواند نماد حماسه حضور موثر و 
بانشاط شما دانش آموزان به اصطالح رأی اولی در انتخابات 
پیش رو باشد.عالی ترین مقام اجرایی استان ادامه داد: وقتی 
مذهبی  تکلیف  برایش جشن  و  می رسد  تکلیف  سن  به  انسان 
می گیرند مسئولیت های گسترده ای بر عهده او گذارده می شود و 
این نشان می دهد که پسران ما در سن 15 سالگی و دخترانمان 
در سن 9 سالگی، آمادگی برای حضور و ایفای نقش در اجتماع 
و مجموعه مسئولیت هایی را که یک انسان بالغ می تواند بپذیرد، 
دارند.وی خاطرنشان کرد: اینکه جشن تکلیف سیاسی را از جشن 
تکلیف مذهبی جدا کرده ایم، به علت آن است که قانون انتخابات 
تمام  سال   18 را  رأی دهندگان  سن  اسالمی ایران  جمهوری  در 
ذکر کرده است و ما نیز در برگزاری انتخابات و کلیه مراحل آن 
تابع قانون هستیم.میرمحمدی تاکید کرد: در انتخابات پیش رو، 
نه تنها دانش آموزان رأی اولی باید حضوری تاثیرگذار و بانشاط در 
پای صندوق های رأی داشته باشند، بلکه می توانند پدران، مادران 
و سایر اعضای خانواده خود را نیز به حضور در انتخابات تشویق 
و ترغیب نمایند.استاندار یزد یادآور شد: ضروری است به کسانی 
رأی دهیم که دلسوز نظام و انقالب باشند؛ نسبت به ملت ایران 
وفای به عهد داشته باشند؛ با مشکالت مردم آشنا باشند و با وضع 
تعالی  را  اسالمی ایران  جمهوری  نظام  بتوانند  مترقی  قوانین 
میراث  دانش آموزان  شما  کرد:  تصریح  ببخشند.استاندار 
ارزشمند، فرهنگ غنی و دستاوردهای عظیم نسل گذشته 
ایران زمین هستید و ضروری است با دانایی و توانایی ضمن 
حفظ این فرهنگ غنی و هویت تاریخی، آن را تقویت و در 
سراسر جهان گسترش دهید تا تمام مردم دنیا از فرهنگ 

غنی ایران اسالمی بهره مند شوند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های 

نفتی منطقه استان 

100 میلیون لیتر سوخت 
در چهارمحال وبختیاری 
ذخیره سازی شده است

منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  عامل  مدیر    
میلیون   100 ذخیره سازی  از  بختیاری  و  چهارمحال 
استان خبر داد  انبارهای ذخیره سوخت  لیتر سوخت در 
در  را  استان  روز   15 نیاز  سوخت،  میزان  این  گفت:  و 
شرایط اضطراری تامین می کند.به گزارش کیمیای وطن، 
مجتبی سرداری  در شورای پدافند غیرعامل استان اظهار 
داشت: فرآورده های ذخیره سازی شده بنزین و نفت گاز را 
شامل می شود که عاله بر میزان ذخیره سازی شده سوخت 
 8 استان،  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  انبارهای  در 
توزیع  جایگاه های  مخازن  در  نیز  سوخت  لیتر  میلیون 
سوخت استان ذخیره شده است.وی تصریح کرد: سوخت 
میلیون   4 شامل  توزیع  جایگاه های  در  ذخیره سازی شده 
ساعت   48 نیاز  که  است  گاز  نفت  مابقی  و  بنزین  لیتر 
شرکت  عامل  می کند.مدیر  تامین  را  سوخت  به  استان 
بختیاری  و  چهارمحال  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
برای  نیاز  مورد  الزامات  سایر  و  آب  ذخیره  داشت:  بیان 
مقابله با بحران های احتمالی مربوط به سوخت نیز، برای 
مدت یک هفته در استان ذخیره شده است.سرداری اضافه 
در  نیز  آتش نشانی  نیاز  مورد  آب  لیتر  میلیون  یک  کرد: 
صورت  به  استان  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت  انبار 
با  مقابله  منظور  به  داشت:  عنوان  دارد.وی  وجود  ذخیره 
استان، مخازن شرکت پخش  احتمالی در  تهدید  هرگونه 
و  آتش  خاموش کننده  سیستم های  به  نفتی  فرآورده های 

سردکننده مجهز شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان 

 50 درصد مدارس استان 
از سامانه گرمایشی استاندارد 

برخوردار است
  مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: از 26 هزار و 
400 کالس درس دایر در 24 شهرستان استان، حدود 13 هزار 
به سامانه  استان  مدارس  یعنی حدود 50 درصد  کالس درس، 
گرمایشی استاندارد مجهز شده است. محمد حسین سجاد افزود: 
دو  ظرف  تومان،  میلیارد   80 معادل  اعتباری  تامین  در صورت 
به سامانه گرمایشی  استان  این  آینده تمام مدارس  تا سه سال 
استاندارد مجهز می شود. وی افزود: در صورت تامین این اعتبار، 
گرمایشی  سیستم  به  استان  در  درس  کالس   769 و  هزار   9
اعتبارات  تحلیل  در  کرد:  اظهار  وی  می شود.   مجهز  استاندارد 
مورد نیاز در تکمیل طرح های گرمایش مدارس استان، برآوردها 
نشان می دهد برای 6 ماهه دوم سالجاری در صورت تامین اعتبار 
تومان  میلیارد   32 معادل  اعتباری  با  کالس   658 و  هزار  سه 
به سامانه های گرمایشی استاندارد تجهیز خواهد شد. وی 
خاطرنشان کرد: در سالهای 92 و 93 در مجموع پنج هزار 
بالغ بر 48  اعتباری  با صرف  و 573 کالس درس استان 
میلیارد تومان به سامانه گرمایش استاندارد تجهیز و برای 
الزم  ریزی های  برنامه  نیز  استان  درس  کالس های  سایر 
اولویت  ترین  مهم  را  ایمن سازی  است.سجاد  انجام شده 
این سازمان در سطح کشور عنوان کرد و گفت: محصول 
آن استاندارد شدن درصد باالیی از مدارس استان به لحاظ 

بهره مندی از سامانه گرمایشی بوده است.

استاد دانشگاه آفریقای جنوبی:
اگر من جای ایران بودم، هیچ 
کاالی آمریکایی را نمی خریدم 
استاد دانشگاه آفریقای جنوبی: اگر شرکت های آمریکایی اجازه ورود به 
ایران را کسب کردند، ایران باید سهام بیشتری در آن ها داشته باشد و 
خارجی  به شرکت های  درصد سهام  از 30  بیش  ندهد  اجازه  درحقیقت 
برسد. سهام کارها باید به صورت 50 درصد ایران ،20 درصد کارگران و 

30 درصد کشورهای خارجی باشد.
 به گزارش کیمیای وطن، ابل کوتز Abel Kotze استاد دانشگاه آفریقای 
مسایل  بعضی  به  کرمان  آرمان  با   اختصاصی  گفت وگوی  در  جنوبی، 

پسابرجام در جهان پاسخ داد:
فرق  دیگر  با  بین شیعه  و  را می شناسند  تشیع  آمریکا چقدر  مردم   _  

اسالمی تفاوت قایل می شوند؟ 
جامعه  آمریکا حتی نمی داند وهابیت چیست؛ چه کسی می تواند تشیع 

را به آن ها معرفی کند.
_ چرا البی صهیونیست توانست بر آمریکا مسلط شود؟

 ساختار مالی و میلیاردرها همه چیز از جمله شرکت های بزرگ نفت، 
انرژی، سالح ، دارو و... را تحت کنترل دارند و البی فقط به عنوان سگ 
مهاجم برای نگهداری از این منابع و نگه داشتن سناتورها و نمایندگان در 

خط آن هاست.
_ آیا توافق هسته ای تاثیری بر روابط  بین ایران و آمریکا دارد؟

 رهبران ایران نباید هیچ ارتباطی با ایاالت متحده آمریکا و کشورهایی که 
در جنگ از آمریکا پیروی می کنند، داشته باشند. اگر من به جای آن ها 
، نه سالح و نه  بودم، هیچ کاالی آمریکایی را نمی خریدم؛  نه هواپیما 
خودرو. به جای آن با کشورهای آسیایی متحد خواهم شد تا ایاالت متحده 

آمریکا دست از نگرش ابر قدرت بودنش بردارد.
اگر شرکت های آمریکایی اجازه ورود به ایران را کسب کردند، ایران باید 
سهام بیشتری در آن ها داشته باشد و در حقیقت اجازه ندهد بیش از 30 
درصد سهام به شرکت های خارجی برسد . سهام کارها باید به صورت 50 

درصد ایران ،20 درصد کارگران و 30 درصدکشورهای خارجی باشد.
_ درباره تاثیر فرهنگی ایران بر جامعه آمریکا، آیا ایران می تواند چهره 

اسالم را در بین مردم آمریکا بهبود ببخشد؟
 بله، امیدوارم؛ 5 میلیون ایرانی مقیم کالیفرنیا هستند که می توانند برای 

ازبین رفتن نفرت تالش کنند.
من هم بر تبلیغ شناساندن اهل بیت در بین اقلیت جامعه آمریکای شمالی 
و آمریکای التین تمرکز دارم و به حمایت حداکثری از کشورهایی که نظام 

سلطه را نپذیرفتند، مانند ونزویال و بولیوی اهتمام میورزم.
چهره اسالم به لطف فرقه منفور وهابیت در حال تغییر است و روزبه روز 
مردم بیشتری تفاوت بین وهابیت با دشمن واقعی آن ها یعنی اسالم شیعی 
به  و  از سنی ها در حال ترک اسالم هستند  را درک می کنند. بسیاری 
طور معمول فرزندان آن ها اسمی  مسلمان هستند، اما نوه های آنان حتی 
به صورت اسمی  هم مسلمان نخواهند بود. تشیع تا قبل از سال 2020 
30  درصد افزایش خواهد داشت و حتی به 50 درصد در دهه های بعد 
از آن خواهد رسید. شمار زیادی از سنی ها و مسیحیان به کاروان اهل 
بیت پیوسته اند؛ به عنوان مثال می توان چنین گروه هایی را در سوریه و 

حزب اهلل لبنان دید.
• درباره اسالم هراسی چطور؟ آیا این معضل در حال افزایش است و آیا 

گروهک تروریستی داعش تاثیری بر آن داشته است؟ 
توطئه بین المللی داعش از صهیونیسم نشأت گرفته است. در گذشته جنبه 
ضد اسالم مبارزه خود را با قلم موی »اسالم« نقاشی کرد و هالیوود نیز 
نقش عمده ای در بازنویسی تاریخ و اهریمن جلوه دادن اسالم  بازی کرده 
و بازی می کند؛ اما امروز مبارزه، مبارزه رسانه ای است و قطعا ما برنده ایم. 
به لطف خدا بنده  به عنوان یک فعال سیاسی اسالم را در آغوش کشیده ام 
و هر روزه 16 ساعت از وقت خود را صرف تحقیقات در صحنه سیاسی 
می کنم. من معتقدم مشکلی وجود ندارد جز »فهمیدن« که نیمی  از آن 

هم حل شده است. 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان:

 کسری مخزن آب های زیرزمینی 
به فاجعه منجر می شود

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان 
اینکه برداشت بی رویه و کسری مخزن آب های زیرزمینی 
طبق  گفت:  بزند،  رقم  را  فاجعه  یک  می تواند  کشور  در 
در  غیرمجاز  چاه  حلقه   633 حدود  نیرو،  وزارت  برنامه 

استان اصفهان در سال جاری بسته شد.
 به گزارش کیمیای وطن، مسعود میرمحمد صادقی دیروز 
)چهارشنبه( در نخستین نشست طرح احیا و تعادل بخشی 
آمارها ساالنه شش  اظهار کرد: طبق  منطقه شش کشور 
کشور  زمینی  زیر  آب های  از  آب  مکعب  متر  میلیارد 
برداشت می شود که در بلند مدت این رقم به 110 میلیارد 
یک  می تواند  مخزن،  ادامه کسری  و  مکعب می رسد  متر 

فاجعه را رقم بزند. 
است  قرار  نیرو  وزارت  تعادل بخشی،  طرح  در  افزود:  وی 
 85 سال  از  که  را  آن هایی  به خصوص  غیرمجاز  چاه های 
نیز  مجاز  چاه های  و  ببندد  کامل  طور  به  شده اند،  حفر 
مجهز به کنتور هوشمند شوند و با برنامه 20 ساله ظرفیت 

آبخوا ن ها دوباره بازخواهد گشت.
 میرمحمد صادقی اضافه کرد: طبق برنامه وزارت نیرو، قرار 
بود در استان اصفهان 400 چاه غیرمجاز بسته شود؛ اما 
این رقم به 700 حلقه چاه رسید که با تالشی که در سال 
جاری انجام شد، حدود 633 چاه غیرمجاز را پلمب کردیم 
کنتور  به  مجهز  نیز  چاه  حلقه   42 و  هزار  یک  حدود  و 
هوشمند شد که طبق این آمار یک و نیم برابر جلوتر از 

برنامه مذکور هستیم.
افزود:  اصفهان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
 زاینده رود بخشی از حوضه آبریز گاوخونی در فالت مرکزی

 است. این رودخانه عامل ایجاد تمدن در طول تاریخ بوده 
است و وسعت حوضه آن در دو استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری حدود 27 هزار کیلومتر مربع است و این در 
نفر   میلیون  حالی است که درحال حاضر آب شرب شش 
68 درصد فوالد، 9 درصد تولید برق و 26 درصد تولیدات 

نفتی به آب این رودخانه وابسته است.

جدید  قرن  در  گفت:  اصفهان  شهردار 
تعریف قدرت تغییر کرده است و در کنار 
نیز  هوشمند  و  نرم  قدرت  سخت،  قدرت 
استفاده  راستا  این  در  و  می شود  مطرح 
را  جهانی  معادالت  رسانه  ابزار  از  درست 

تغییر می دهد.
به گزارش کیمیای وطن، مهدی جمالی نژاد 
در آیین افتتاحیه بیست و پنجمین نشست 
بین المللی  امور  و  عمومی  روابط  کمیته 
با  کشور،  کالن شهرهای  شهرداری های 
حال  در  کالن شهرها  امروزه  اینکه  بیان 
جدید  دوره  یک  شروع  و  پوست اندازی 
در  عمومی ها  روابط  نقش  گفت:  هستند، 

این تغییر اساسی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به انواع قدرت گفت: 
کرده  تغییر  قدرت،  تعریف  قرن جدید  در 
است و در کنار قدرت سخت، قدرت نرم و 
هوشمند نیز مطرح می شود؛ در این راستا 
معادالت  رسانه  ابزار  از  درست  استفاده 

جهانی را تغییر می دهد.
دنبال  به  اگر  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
باید  شهری پایدار و توسعه  یافته هستیم، 
در توسعه محله ها و حفظ تعلق شهروندان 

نباید شهروندان خودشان را  تمرکز کنیم؛ 
از محله و مدیران شهری جدا بدانند.

وی اضافه کرد: این حس تعلق باعث انسجام 
درون محله ها و همدلی میان شهروندان در 
تبع  به  و  شد  خواهد  شهر  کل  و  مناطق 
آن یک دفاع و همبستگی اجتماعی در کل 

کشور به وجود خواهد آمد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  جمالی نژاد 
سلسله مراتب باال به پایین معنی خودش 
نرم  اظهار داشت: قدرت  از دست داده،  را 
برخالف قدرت سخت، بر مبنای همکاری 
و مشارکت صورت می گیرد، در عصر آینده 
باید  شده،  نام گذاری  مجازی  عصر  که 

فرایندها بر مبنای مشارکت تغییر کند.
قرن  ابزارهای  استفاده  از  انتقاد  با  وی 
بیستم برای حل مشکالت در قرن بیست 
و یک گفت: باور کنیم دنیا در حال تغییر 
است و باید درک درستی از مسایل داشته 

باشیم.
جمالی نژاد در ادامه به تقسیم بندی مدیران 
پرداخت و عنوان کرد: مدیری که فقط بر 
توان و زور بازوی خودش تکیه می کند، یک 
با  که  مدیری  است؛  چهارمی  جهان  مدیر 

تکیه بر فکر و دانش خودش تصمیم گیری 
که  مدیری  است؛  سومی  جهان  می کند، 
برمبنای سازمان و روش ها و سلسله مراتب 
حرکت می کند، جهان دومی و مدیری که 
براساس فکر خالق و نوآور به پیش می رود 

یک مدیر جهان اولی است.
دیپلماسی  تقسیم بندی  انواع  بیان  با  وی 
رسمی  نوع  دو  به  دیپلماسی  کرد:  تصریح 
و عمومی تقسیم می شود که رسمی، آنچه 
میان دولت ها بوده و عمومی ارتباط میان 
که  آنجاست  تا  آن  اهمیت  و  است  مردم 
تحت  هم  را  رسمی  دیپلماسی  می تواند 
تاثیر قرار دهد. شهردار اصفهان دیپلماسی 
و  را دوجانبه و چندجانبه دانست  عمومی 
همان  دوجانبه  عمومی  دیپلماسی  افزود: 
خواهرخوانده  شهرهای  میان  ارتباط 
با  شهر  ارتباط  چندجانبه  و  است 
این  در  که  است  بین المللی  سازمان های 
خواهرخوانده  شهر   13 با  اصفهان  راستا، 
امروز به  تا  بین المللی  سازمان   8 عضو   و 

 شده است.
وی در پایان با اشاره به پیوستن اصفهان به 
شبکه های خالق بیان کرد: عضویت در این 
زیادی  ظرفیت  شبکه ها  و  سازمان ها  نوع 
می آورد  وجود  به  اصفهان  شهر  برای  را 
این  دفاتری مشترک  ایجاد  با  که می توان 
ظرفیت را در اختیار دیگر شهرها نیز قرار 

داد.

شهردار اصفهان:

استفاده درست از ابزار رسانه، معادالت جهانی را تغییر می دهد

«« سیری در استانها «« بین املللی
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اصفهان بر سکوی نخست کشور در افزایش 

روزهای سالم ایستاد 
 اصفهان بر سکوی نخست کشور 
در افزایش روزهای سالم ایستاد 

صادرات زعفران ایرانی به آمریکا 

کالن شهر اصفهان رتبه نخست افزایش روزهای سالم را در مقایسه با سایر 
کالنشهرهای کشور به دست آورد. 

 حمید ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: 
بر اساس برنامه ریزی های هر دستگاه وظیفه ای بر عهده داشته که فعالیت 

آنها در دو سال اخیر بررسی شده است
وی افزود: در مجموع، طی این دو سال 60 درصد از برنامه محقق شده 

است که باید 40 درصد باقی مانده آن در سال آینده اجرایی شود.
وی همچنین خواهان همکاری صدا وسیمای مرکز اصفهان در آموزش 
همگانی، اطالع رسانی و تهیه پویانمایی های آموزش برای کنترل کیفی 

هوا شد.
ظهرابی گفت: با اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان روزهای 
سالم به 198 روز رسید و روز بسیار ناسالم در سال 93 و 94 در کالنشهر 
اصفهان نداشتیم در حالی که در سال 92، هفت روز بسیار ناسالم داشتیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: کالنشهر اصفهان 
رتبه نخست افزایش روزهای سالم را در مقایسه با سایر کالنشهرهای 

کشور داشته است

منابع آب ایران گفت: طرح احیاء و تعادل بخشی 
برای نجات 91 دشت کشور از وضع فجیعی که در 

زمینه منابع آبی زیرزمینی دارند، اجرا می شود.
روز  حبیبی  جهانگیر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
›نخستین نشست کارگروه  چهارشنبه در حاشیه 
تعادل بخشی منطقه شش کشور‹ در اصفهان در 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: در جلسه شورای 
عالی آب تصمیم گرفته شد با توجه به وضع بحرانی 
دشت های کشور از نظر منابع آبی زیر زمینی، طرح 
یا راهکاری برای نجات دشت ها تدوین شود که در 
این پیوند سال گذشته طرحی به نام ›طرح احیاء و 
تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی‹ تصویب شد.وی 
با اشاره به اینکه مشابه چنین طرحی از سال 84 
نیز مطرح بود، تصریح کرد: با این وجود به آن طرح 
 توجه چندانی نشد و اعتبار و برنامه مشخصی نیز

 نداشت.
برای  هایی  تکلیف  و  احکام  اینکه  بیان  با  وی 
این طرح پیش  اجرایی در  دستگاه های مختلف 
بینی شده است، اظهار کرد: عالوه بر این احکام، 
پروژه   11 که  شده  تعریف  آن  در  پروژه   15
مربوط به وزارت نیرو، سه پروژه مربوط به جهاد 
زمین  سازمان  به  مربوط  پروژه  یک  و  کشاورزی 
 شناسی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت

 است.
این  ها  پروژه  این  اجرای  از  هدف  گفت:  حبیبی 
است که تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال 
99، اُفت سطح آب های زیرزمینی کنترل و 58 
مهار  ساالنه  مخزن  کسری  مکعب  متر   میلیارد 

شود.
از  پس  است  مقرر  همچنین  داد:  ادامه  وی 
ساله،   20 تا   15 ای  برنامه  در  ششم  برنامه 
یعنی  گذشته  سال   40 تا   30 تجمعی  کسری 
اول حالت  به  را  آب  مترمکعب  میلیارد   یکصد 

 برگردانیم.
وی با اشاره به اعتبار پیش بینی شده برای اجرای 
طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی 
اظهار کرد: اعتبار این طرح پارسال 230 میلیارد 
میلیارد  و 250  هزار  به سه  امسال  که  بود  ریال 
ریال رسید و تاکنون حدود 43 درصد آن جذب 

شده است.

بین المللی  نمایشگاه  چهاردهمین 
)نهاده ها، محصوالت  تکنولوژی کشاورزی 
بهمن،   14 تا   11 از  وابسته(  خدمات  و 
از  مشارکت کننده   124 حضور  با 
خراسان  مرکزی،  تهران،  استان های 
رضوی، فارس و اصفهان، حضور مستقیم 
ترکیه،  هلند،  کشورهای  از  شرکت  چهار 
کشور  نمایندگی های  و  بحرین  و  عراق 
در  هند  و  آمریکا  کانادا،  چین،  اسپانیا، 
استان  بین المللی  نمایشگاه های  محل 
برگزار شهرستان  پل  در  واقع   اصفهان، 

 می شود.
شرکت  رسانه  واحد  گزارش  به 
اصفهان،  استان  بین المللی  نمایشگاه های 
سال  چهاردهمین  در  حاضر  شرکت های 
به  فضایی  در  اگروت  نمایشگاه  برگزاری 
متراژ 8500 متر مربع به ارایه جدیدترین 
دستاوردهای خود در زمینه های کود، سم 
و بذر، خدمات کشاورزی، گلخانه و آب و 

آبیاری می پردازند.
همچنین در حاشیه برگزاری این نمایشگاه 
در ساعت 19 روز 13 بهمن، همایشی با 
و  خصوصیات  با  الزم  »آشنایی  عنوان 
انواع بذر خیار و گوجه فرنگی  ویژگی های 
و پتانسیل کاشت آن در اقلیم های مختلف 

کشور  از  کارشناسانی  حضور  با  ایران« 
ترکیه برگزار خواهد شد.

تا   15 برگزاری  ساعات  در  نمایشگاه  این 
بازدیدکنندگان  و  متخصصان  میزبان   21

خواهد بود.
از  یکی  اگروت  نمایشگاه  برند 
نمایشگاهی  برندهای  شناخته شده ترین 
برندهای  از  یکی  و  کشاورزی  حوزه  در 
ایران  در  نمایشگاهی  بین المللی  و  موفق 
است که به اذعان کارشناسان و مسئوالن 
تاثیر  گذشته  سال های  در  بخش،  این 
ملموسی در ارتقای سطح کیفی تولیدات 
داشته حوزه  این  تکنولوژی های   و 

 است.

 به گزارش کیمیای وطن به نقل از خبرگزاری 
صدا وسیما، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان امروز گفت: با تولید این محصول در 
شرکتی دانش بنیان مستقر در این شهرک، ایران 
 به جمع معدود کشورهای تولید کننده اروپایی

پیوست.
سرامیکی  فیلترهای  افزود:  کشمیری  مهدی 
پیشرفته  مواد  از  دسته ای  متخلخل  ماکرو 
پایداری حرارتی  بر  است که عالوه  مهندسی 
و  باز  تخلخل  دارای  زیاد،  شیمیایی  و 
این  از  و  میکرونی   مقیاس  در  به هم پیوسته 
سیاالت  انتقال  کاربردهای  انواع  برای  لحاظ 

مناسب است.
دانش بنیان  این شرکت  عامل  مدیر  همچنین 
گریدهای  در  محصول  این  اکنون  هم  گفت: 
سیلیکن  و  سیلیکاتی  آلومینا  آلومینا،  
کاربایدی  با خواص مختلف قابل تولید است.

مسعود پروانیان افزود: این محصوالت به دلیل 
ماهیت  و  زیاد  شیمیایی  و  حرارتی  پایداری 
از  سیاالت  انتقال  کاربردهای  در  باز  تخلخل 
فلزات،  مذاب  فیلتراسیون  فرایندهای  جمله 

آالینده های  پاالیش  اسیدی،  بخارات  تصفیه 
سیاالت صنعتی، پایه کاتالیست، سد شعله های 
استفاده  بدن  کاشتنی های   نیروگاهی، 

می شود.
در  رده  نوع  به  بسته  محصوالت  این 
و  هزار  تا   200 و  هزار  دمایی  محدوده 
شرایط  هر  در  و  سانتیگراد  درجه   500
کاربرد قابل  بازی  و  اسیدی   شیمیایی  

 هستند.
محصول  این  گفت:  فناوری  این  تولیدکننده 
به عنوان فیلتر مذاب در ریخته گری قطعات 
ریختگی، پاکسازی و تصفیه ذوب از آخال ها 
و ذرات اکسیدی و شکست جریان متالطم و 
بدون  نتیجه  در  و  آرام  جریان  به  آن  تبدیل 
کاربرد قالب  شدن  پر  حین  در   ماسه شویی 

دارد.
شیمیایی  پایداری  افزود:  پروانیان  مسعود 
را  ممتازی  خاصیت  محصول  این  بسیار 
خورنده  مواد  انواع  با  درمعرض  کاربرد  برای 
 و ساینده حتی در دماهای زیاد فراهم آورده

 است.

کالن شهر اصفهان رتبه نخست افزایش روزهای سالم را در مقایسه 
با سایر کالن شهرهای کشور به دست آورد. 

 حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اظهار کرد: براساس برنامه ریزی ها هر دستگاه وظیفه ای بر عهده 

داشته که فعالیت آن ها در دو سال اخیر بررسی شده است.
وی افزود: در مجموع، طی این دو سال، 60 درصد از برنامه محقق 
شده است که باید 40 درصد باقی مانده آن در سال آینده اجرایی 
شود.وی همچنین خواهان همکاری صدا وسیمای مرکز اصفهان 
در آموزش همگانی، اطالع رسانی و تهیه پویانمایی های آموزشی 

برای کنترل کیفی هوا شد.
ظهرابی گفت: با اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان 
روزهای سالم به 198 روز رسید و روز بسیار ناسالم در سال 93 و 
94 در کالن شهر اصفهان نداشتیم؛ در حالی که در سال 92، هفت 

روز بسیار ناسالم داشتیم. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: کالن شهر 
اصفهان رتبه نخست افزایش روزهای سالم را در مقایسه با سایر 

کالن شهرهای کشور داشته است.

رییس صندوق توسعه صادرات زعفران از صادرات نخستین محموله 
زعفران ایرانی به آمریکا پس از 15 سال در پی اجرایی شدن برجام 

و توافقات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 تا هفته آینده خبر داد.
کرد:  اظهار  رضایی   محمدجواد  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
درحال حاضر، بازار زعفران مناسب است و قیمت آن به حدود کیلویی 
هفت میلیون تومان رسیده است که نشان می دهد با توجه به افزایش 
تولید این محصول در کشور، وضعیت خرید و فروش آن نیز در بازار 

داخلی و خارجی مناسب است.
 رضایی گفت: پس از اجرایی شدن برجام و توافقات هسته ای ایران 
با کشورهای 1+5، کشورهای اروپایی مانند اسپانیا نیز خواهان خرید 
مستقیم زعفران ایرانی شدند؛ در حالی که در دوران تحریم صادرات 
این محصول به کشورهای اروپایی با محدودیت و کاهش شدیدی 
مواجه شده بود؛ چرا که با توجه به تحریم های بانکی، نقل و انتقال 
پول و ارز با مشکالت بسیاری مواجه شده بود. رییس صندوق توسعه 
صادرات زعفران ادامه داد: در حال حاضر تقاضای خرید زعفران از 
سوی آمریکا نیز ارایه شده که به زودی اولین محموله 20 کیلوگرمی 
زعفران برای نخستین بار پس از 15 سال آماده ارسال به آمریکاست 

و پیش بینی می شود تا هفته آینده این صادرات انجام شود.

 طرح تعادل بخشی برای نجات 91 دشت 
کشور اجرا می شود

 آغاز رویداد بزرگ نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی کشاورزی  از 11 بهمن

ایران در ردیف کشورهای تولیدکننده فیلترهای سرامیکی 
تولید فیلترهای سرامیکی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 



براینخستینبار

برگزاری نمایشگاه موشن 
گرافیک در اصفهان

نمایشگاه  نخستین  وطن:  کیمیای 
گروهی موشن گرافیک در روز 8 بهمن 
ماه در گالری نقش خانه افتتاح می شود. 
نخستین  اصفهان  استان  هنری  حوزه 
در  را  گرافیک  موشن  گروهی  نمایشگاه 
 8 شنبه  پنج  روز  بعدازظهر   16 ساعت 
بهمن ماه در گالری نقش خانه اصفهان 

جشنواره  منتخب  آثار  شامل  نمایشگاه  این  می کند.  افتتاح 
موشن گرافیک ) گرافیک متحرک ( است که انجمن طراحان 
گرافیک این آثار را با داوری افرادی مانند اکبر عالمی انتخاب 
نموده اند. گفتنی است، این نمایشگاه تا روز یکشنبه 11 بهمن 
جهت بازدید عالقه مندان و هنرمندان گرافیست در این گالری 
این  این هنر، در روز اختتامیه  نوپا بودن  به دلیل  دایر است. 
علی  حضور  با  نیز  میزگردی  ماه94(  )11بهمن  نمایشگاه 
سجادیه، محمدتقی عمادی و رسول کمالی در ساعت 17 الی 
19 در سالن سوره )مجتمع فرهنگی و هنری سوره، واقع در 

خیابان آمادگاه( برگزار خواهد شد.

همزمانبادههفجر؛

پاتوق شهروندی در پل 
خواجو بازگشایی می شود

پاتوق شهروندی که در ضلع جنوبی پل 
فرارسیدن  با  دارد، همزمان  قرار  خواجو 
متفاوت  فضایی  با  فجر،  مبارک  دهه 
فرهنگ  دبیر کمیته  بازگشایی می شود. 
ضمن  اصفهان  شهرداری  شهروندی 
این  داخلی  فضای  افزود:  خبر  این  بیان 
خالق  ایده های  از  بهره گیری  با  پاتوق 

طراحان داخلی مورد اصالح قرار گرفته و با بهره گیری از یک 
سازه جدید نمایشگاهی و چیدمانی متفاوت که سقف گنبدی 
و نقش بته جقه، محور آن را تشکیل می دهد، به یک گالری 
فعال هنری تبدیل خواهد شد. محمدحسن مردانی، استفاده 
چیدمان  مهم  ویژگی  را  ایرانی  و  اسالمی  اصیل  معماری  از 
جدید پاتوق شهروندی ذکر و تصریح کرد: نورپردازی متفاوت، 
جلوه ای جدید به این فضا خواهد داد و به زودی نمایشگاه هایی 
از هنرهای نقاشی، خطاطی، کاریکاتور، تذهیب و... با موضوعات 
فرهنگی و اجتماعی در این مکان برگزار خواهد شد. وی ادامه 
داد: با توجه به اینکه این نمایشگاه در مکان گردشگری مهمی 
واقع شده است، روزانه مورد استقبال تعداد انبوهی از شهروندان 
آثار  امر موجب خواهد شد  این  و گردشگران قرار می گیرد و 
به نمایش درآمده در پاتوق شهروندی، به تعداد قابل توجهی از 

هنردوستان معرفی شود. 

 گشتی در اخبار

  حرف و نقل 

دامون رشیدزاده
جشنواره  چهارمین  و  سی  در  شرکت کننده  فیلم های  پرونده 
از  فیلم فجر در حالی بسته شد که حذف و عدم شرکت برخی 
کارگردانان سرشناس، حرف و حدیث های بسیاری را در محافل 
از جشنواره سی و  فیلم های جامانده  از میان  هنری مطرح کرد. 
چهارم، شاید سوال برانگیزترین فیلم، تازه ترین اثر رضا عطاران با 
عنوان »دراکوال« باشد. فیلمی که به نظر می رسد می توانست موجب 
رونق جشنواره و افزایش مخاطب شود. همچنین شایعه هایی درباره 
حذف فیلم داریوش مهرجویی با عنوان »سنتوری، مرد پائیزی« در 
برخی رسانه ها منتشر شده است که با پیگیری های به عمل آمده 
مشخص شد این کارگردان باسابقه سینما، اصال فرم جشنواره را پر 
نکرده است؛ چرا که تقریبا نیمی  از فیلمبرداری این اثر باقی مانده 
است. اما دیگر آثار جامانده از جشنواره فیلم فجر را که با توجه به 
اظهارنظرهای برخی از اعضای هیئت داوران ظاهرا بدون ممیزی و 
هر گونه سفارشی راه به بخش مسابقه نبرده اند، در ادامه خواهید 
خواند. این فیلم ها هرکدام به دالیلی موفق به رقابت در این رویداد 
سینمایی نشده اند؛ برخی به دلیل کیفیت و برخی دیگر نیز هنوز 

در مراحل تولید هستند.
سرشناس ها

از جمله کارگردان های سرشناس که موفق به حضور در جشنواره 
داودنژاد،  علیرضا  کارگردانی  به  »فراری«  به  می توان   نشده اند، 
رضویان،  امیرشهاب  کارگردانی  به  عاشقانه«  دزدی   »یک 
»ربوده شده« به کارگردانی بیژن میرباقری، »امتحان نهایی« ساخته 

عادل یراقی، »یتیم خانه ایران« ساخته ابوالقاسم طالبی، »غیرمجاز« 
ساخته حسن یکتاپناه، »مشکل گیتی« به کارگردانی بهرام کاظمی، 
»خشکسالی و دروغ« به کارگردانی پدرام علیزاده، »پری دریایی« 
ژرژ  کارگردانی  به  آقاباباییان، »در سکوت«  امیر مسعود  از  کاری 
هاشم پور، »تمرین برای اجرا« ساخته محمدعلی سجادی و »ماه 

درجنگل« به کارگردانی سیامک شایقی اشاره کرد.
جوانان ناکام

همچنین از جمله کارگردان های جوان نیامده به جشنواره می توان 
عبدی پور،  احسان  بلند  ساخته  سومین  عبدالعظیم«  ای  »آه  به 
»اروند«  همایون،  تکمیل  نادر  کارگردانی  به  فرشچی«  »خانواده 

بلند پوریا آذربایجانی، »هلن« به کارگردانی  سومین تجربه فیلم 
موساییان،  وحید  ساخته  فرنگ«  و  »قشنگ  ثقفی،  علی اکبر 
ساخته  »هیهات«  راست گفتار،  کاظم  کارگردانی  به  »آشوب« 
و  اقباشاوی  دانش  ناییجی،  هادی  مقدم دوست،  هادی  مشترک 
روح اهلل حجازی، »آبجی« ساخته مرجان اشرفی زاده و »پارادیس« 

تازه ترین ساخته علی عطشانی اشاره کرد.
جامانده ها

)رامبد  نگار  فرهادی(،  )اصغر  فروشنده  فیلم هایی چون  همچنین 
که  بودند  آثاری  دیگر  از  نعمت اهلل(  )حمید  خواب  رگ  و  جوان( 
نتوانستند تا آخرین لحظه به این جشنواره برسندو بازبینی شوند و 

از این رقابت جا ماندند.
کارگردان هاِی تهیه کننده

یکی دیگر از نکات جالب جشنواره امسال در زمینه تهیه کنندگی 
برعهده گرفتن  این جشنواره،  به بخش های مختلف  راه یافته  آثار 
آن هاست.   خود  توسط  کارگردانان  از  بسیاری  آثار  تهیه کنندگی 
مسعود  »رسوایی۲«  کیایی،  مصطفی  »بارکد«  چون  فیلم های 
سید  »دختر«  حقیقی،  مانی  می شود«  وارد  »اژدها  نمکی،  ده 
رضا میرکریمی، »النتوری« رضا درمیشیان، »نقطه کور« مهدی 
گلستانه، »وارونگی« بهنام بهزادی و »نیمه شب اتفاق افتاد« تینا 
پاکروان از دیگر فیلم های حاضر در بخش سودای سیمرغ سی و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر است که کارگردان های آن ها تصمیم 
خود  نیز  را  اثرشان  تهیه کنندگی  کارگردانی،  بر  عالوه  گرفتند 

برعهده بگیرند.

 ستون ویژه 
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سفارش  را  »شهرزاد«  سریال  مردم  گفت:  معلم  علی 
دادند، نه اینکه مثل بسیاری از آثار دیگر عده ای آن را 
سفارش بدهند و به مردم آن را به زور بخورانند. این 

منتقد سینما از وضعیت نامناسب 
سریال سازی در تلویزیون، روی 
موفق  و  کارگردانان  بنام  آوردن 
و  شبکه خانگی  به  تلویزیونی 
سریال »شهرزاد« سخن گفت. او 
»شهرزاد« را سریال شایسته ای 
به ویژه  کرد:  اظهار  و  برشمرد 

اینکه این سریال در فضا و زمانه ای ساخته شده که اغلب 
کارهای نمایشی مخصوصا کارهای تلویزیونی، وحدت 
دراماتیک و وظیفه یک سریال تلویزیونی را که در درجه 
اول جذب مخاطبان است، ندارند. فکر می کنم »شهرزاد« 
توانست به خوبی داستانش را در میان مردم جا بیندازد. 

معلم با بیان اینکه یادمان باشد »شهرزاد« مجانی در 
اختیار مردم قرار نمی گیرد و آن ها مجبورند هر هفته 
برای آن هزینه پرداخت کنند، ادامه داد: همان طور که 
ما ثابت کردیم می شود یک جشن 
خصوصی داشت، با مردم آن را نگه 
خاصی  کمک  به  نیازی  و  داشت 
وجود ندارد. سریال »شهرزاد« هم 
به همراه چند سریال دیگر که در 
این سال ها در شبکه خانگی ساخته 
شدند، ثابت کرد که مردم خودشان 
می توانند سفارش دهندگان خوبی باشند. این نکته مهمی 
است که مردم با اشتیاق »شهرزاد« را تهیه می کنند، به 
هر حال با اتمام سریال، مردم هزینه ای را پرداخت کردند؛ 
این در حالی است که تلویزیون، بدون هیچ هزینه ای 

سریال پخش می کند.

 کیمیای وطن: کارگاه نمایشنامه نویسي با حضور 
»محمد چرمشیر« از 14 تا 16 بهمن ماه در تاالر هنر 
اصفهان برگزار مي شود . در این کارگاه سبک هاي 

به  نمایشنامه نویسي 
تئوري  و  عملي  صورت 
مي شود.  داده  آموزش 
 18 مدت  به  کارگاه  این 
شد  خواهد  برگزار  ساعت 
دوره  پایان  گواهینامه  که 
هنري  موسسه  توسط 

فرهنگسي کارنامه به شرکت کنندگان اعطا مي شود. 
تا  مي توانند  کارگاه  در  عالقه مندان جهت حضور 
تاریخ 13 بهمن به تاالر هنر واقع در میدان الله 
تماس   35660888 تلفن  شماره  با  یا  مراجعه 
حاصل کنند. محمد چرمشیر کسی است که باید 

او را شاعر صحنه نامید؛ کسی که نمایشنامه هایش 
فر اتر از دیالوگ و صحنه سازی های تئاتر است و 
و  زایش کلمه  با  است که  بیشتر شهودی درونی 
وی  می نشیند.  صحنه  بر  جمله 
توانست  سریع  خیلی  هرچند 
ایران  تئاتر  در  ویژه ای  جایگاه 
به  باید  او  از  اما  کند،  پیدا 
پرآثارترین  و  پرکارترین  عنوان 
یاد  هم  ایرانی  نمایشنامه نویس 
زمینه های  در  تاکنون  که  کرد 
فیلمنامه نویسی،  نمایشنامه نویسی،  مختلف 
نمایشنامه نویسی برای کودکان، اقتباس و بازخوانی 
و  ادبیات  شاهکارهای  خارجی،  نمایشنامه های 
برای اجرا در صحنه، تجربه های  رمان های جهان 

بسیاری را کسب کرده است. 

علی معلم:

»شهرزاد« را به  زور به مردم نخوراندند
برای برگزاری كارگاه نمایشنامه نویسي

استاد محمد چرمشیر به اصفهان می آید

- بهروز بقایی بازیگر و کارگردان تئاتر با بیان اینکه تئاتر باید 
به زندگی مردم بپردازد، گفت: مردم زندگی خود را در تئاتر 

نمی بینند؛ بنابراین حق دارند به سالن های نمایش نروند.
ایران  - مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان 
تالشی  را  هنرمند  شهدای  از  تجلیل  کنگره  برگزاری 
ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای هنرمند 

دانست.
- خانمی که با انتصاب محمد سرافراز ریاست صداوسیما، 
به  پرس تی وی  شبکه  بین الملل  امور  از  وی   همراه 
جام جم رفت و عهده دار مسئولیت کلیدی بازرس ویژه 
رییس صداوسیما شد، نیمه دی ماه به صورت ناگهانی با 

خروج از کشور به مسقط پایتخت عمان رفت.
- خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت: کیفیت عالی فیلم 
»محمد رسوال اهلل )ص(« کارت ویزیت سینمای معاصر 
ایران است و استفاده از فناوری های نو نشان می دهد این 
کشور می تواند هم ردیف تولیدکنندگان بزرگ فیلم جهان 

قرار گیرد.
- هفته فرهنگی ایران همزمان با سفر حجت االسالم و 
المسلمین دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی 

به فرانسه، در پاریس برگزار می شود.
- علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ترویج 
فرهنگ دینی از دریچه هنر موثرتر است و با استفاده از 
هنرهای تجسمی و دیگر محصوالت هنری می توان زمینه 

نفوذ هرچه بیشتر نماز را در جامعه فراهم کرد.
 - سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی توسعه زیرساخت های حوزه نشر و ترویج 
کتاب و کتابخوانی را دو هدف جدی و اصلی این وزارتخانه 

با رویکرد عدالت محوری عنوان کرد.
تبلیغات  اداره فرهنگی هنری  پایون سرپرست  - مهدی 
اسالمی اصفهان، از برپایی محفل شعر طالب هر دو هفته 

در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد.
- طی اعالم وزارت ارشاد، در چهاردهمین آزمون سراسری 
قرآن و عترت کشور، 6 موسسه برتر از 14 موسسه برتر 

کشور از استان اصفهان هستند.
- گزیده ای از شعرهای »شیرکو بی کس« با عنوان »تو اینجا 
نیستی اما« با ترجمه مختار شکری پور از سوی موسسه 

انتشارات نگاه منتشر شد.
- مراسم پاسداشت محمد میرزاوندی که نوای آشنای »دایه 
دایه« متعلق به اوست و به علت سکته مغزی نزدیک به ۲5 

سال است که سکوت اختیار کرده، برگزار شد.

نگاهی به جشنواره سی و چهارمین فیلم فجر

جای خالی سرشناس ها درجشنواره فیلم فجر

آ گهی ابالغ 
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اعالم  مراجعه و ضمن  به دادگاه  مفاد آن  از  اطالع   و  نشر آگهی  از  فوق پس 
نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
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دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)) آگهی مزایده((
:شماره نامه: 9410116838300278 شماره پرونده: 9109980351801671 شماره 
بایگانی شعبه: 940229 تاریخ تنظیم: 1394/11/03 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه 
خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 940229 اجرایی شعبه 
سوم دادگاه خانواده له خانم رقیه فقیهی فرزند علی اكبر علیه آقای ناظم زكریا 
پور صیاد فرزند عزیز به خواسته تعداد 356 عدد سکه تمام بهار آزادی ، مقدار 
20 مثقال طالی 18 عیار و مبلغ 11/000/000 ریال وجه نقد بابت مهریه ) بدون 
احتساب مبالغ كسر شده از حقوق و مزایای محکوم علیه( ، مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت هزینه كارشناسی ، مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا دولتی و مبلغ 
300/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت 
فروش یک دستگاه آپارتمان به شرح زیر بر گزار نماید: مورد مزایده عبارتست از 
یک آپارتمان كه امتیاز آپارتمان متعلق به محکوم علیه نزد شركت تعاونی مسکن 
زاینده  ، شهرک  مشتاق سوم  ، خیابان  اصفهان  اصفهان كه در  ای  صنعت هسته 
رود، پروژه 450 واحدی امام رضا، بلوک 24041، پالک 6 ، طبقه سوم ، واحد 3 
واقع شده است. حسب نظریه هیئت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری كه به 
این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده محل معرفی شده 
طبق قرار داد  واگذاری یک دستگاه آپارتمان مسکونی در پروژه 450 واحدی  
روی  طبقه   4 شامل  5 سقف  دارای  بلو ک  هر  و  بلوک   54 مشتمل   ، رضا  امام 
پیلوت می باشد كه طبق استعالم شماره 93/100/238 مورخ 1393/12/10 شركت 
امتیاز  ناظم زكریا پور صیاد دارای  ناظم  تعاونی صنعت هسته ای اصفهان آقای 
یک واحد آپارتمان به مساحت 102 متر مربع در بلوک 24041 پالک 6 ، طبقه 
3 واحد 3 می باشد كه ساخت و نصب كابینت ، كمد، سینک ، لوازم بهداشتی ، 
شیر آالت ، پکیج ، رادیاتور ، كولر و رنگ ساختمان به عهده واگذار كننده نمی 
باشد. مشخصات ساختمانی به صورت سازه بتونی ، دارای آسانسور و پوشش دال 
بتونی ، سطوح داخلی گچ و خاک و گچ، كف سرامیک و پیش بینی گرمایش 
پکیج و سرمایش كولر آبی و دارای پاركینگ و انباری می باشد. در حال حاظر 
رادیاتور   ، پکیج   ، آالت  شیر   ، بهداشتی  لوازم   ، سینک   ، چوبی  كمد  كابینت، 
نفره  سه  هیئت  نظریه  اساس  بر  است.  نشده  اجرا  آپارتمان  در  رنگ  و  كولر   ،
كارشناس رسمی دادگستری ارزش یک دستگاه آپارتمان مذكور با اوصاف ذكر 
شده مبلغ 1/400/000/000 ریال ارزیابی و اعالم شده است . حسب نامه شماره 
418-94/100 مورخ 1394/10/07 شركت تعاونی صنعت هسته ای اصفهان اعالم 
گردیده آ قای ناظم زكریا پور صیاد ) محکوم علیه( در حال حاضر بابت واحد 
خود در پروژه امام رضا تسویه حساب كامل نموده است. متقاضیان می توانند 5 
روز قبل از فروش در محل فوق از آپارتمان مذكور دیدن كرده و جهت شركت 
در مزایده و خرید در تاریخ 1394/12/16 ساعت 09:30 صبح در دفتر این اجرا 
واحد   ، اول  طبقه   ، حقوقی  احکام  اجرای  مجتمع   ، نیکبخت  خیابان  در  واقع 
یک حاضر شوند . فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده كسی خواهد بود كه  
پیشنهاد كننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./ 
شماره: 30821/ م الف اجرای احکام شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی كالسه 930023 ج ح /2 له سرویس زارعی و علیه 
خانم مریم انتشاری مبنی بر فروش اموال وفق نظریه كارشناس به نشانی: اصفهان 
الذكر  ذیل  كارشناسی  وصف  با   2 میالد  بست  بن   - میالد  كوی  غرضی-  خ   -
ساعت   94/11/28 مورخ  روز  در  است  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون 
) طبقه چهارم - ساختمان اجرای احکام  این اجراء  از 9تا9/30 صبح در محل 
دادگستری- خ نیکبخت - جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی اموال ، قادر به بازدید آن خواهند بود تا با تو دیع 
10% قیمت كارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 217290210008 
نزد بانک ملی دادگستری اصفهان وارائه فیش واریزی به این اجرای در جلسه 
مزایده از مبلغ كارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده خواهد 
باشد: 1- یک دستگاه  زیر می  به شرح  نظریه كارشناسی  با  قیمت گذاری  بود. 
پیرینتز سه كاره  با مارک hpبا كد 283714 به مبلغ دو میلیون ریال )2/000/000( 
ریال  هزار  هشتصد  مبلغ  به   4057 كد  با   canan پیرینتر  دستگاه  یک   -2 ریال 
)850/000( ریال 3- یک دستگاه تلفن و فاكس Panasonic) پاناسونیک ( مدل 
kxfb711به مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال )1/800/000( ریال 
ریال  مبلغ 300/000  به  مشکی هر كدام  ای  قهوه  فلزی  4- شش عدد صندلی 
جمعا 6 عدد به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال )1/800/000( ریال جمعا 
اقالم فوق الذكر به مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان قیمت پایه اعالم 

نظر می نماید. 
شماره: 30822/ م الف 

اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
شعبه 11 اجرای احکام حقوقی در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 359/88 
ج/11 له جعفر حاتمی با وكالت احمد شفیعیان و علیه 1- شركت گروه صنعت 
 818 828و  732و  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ساطع  اصغر   -2 خواه  آرمانی  كاران 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500و 558و 3 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
جلسه   ) ریال   827 935و  732و  جمعا   ( الوكاله  حق  بابت  ریال   5 550و  000و 
اجرا  این  محل  در  صبح   9 ساعت   94/12/3 مورخ  دوشنبه  روز  در  ای  مزایده 
واقع در خ نیکبخت بعد از دادگستری اصفهان- مجتمع اجرای احکام طبقه 3 
برگزار نمناید. مشخصات و مورد مزایده:  1- سرویس مبلمان و نهار خوری كد 
و  پارچه(   19( نفره   8 نهار خوری  و  نفره   9 مبلمان  كامل  روبینور  مدل   10/21
، دوعدد گل میز و میز وسط و میز  صفحه غذا خوری و پیش دستی شیشه ای 
نهار خوری رنگ چوب مالمین و رنگ پارچه سبز- جنس ترک و جنس چوب 
راش ایرانی به مبلغ 000و000و45 ریال 2- سرویس مبلمان و نهار خوری مدل 
الیزابت كد 3/2 شامل: مبلمان 9 نفره و نهار خوری 8 نفره ) 19 پارچه( + صفحات 
میزها شیشه ای  و دو عدد گل میز و میز متوسط و میز نهارخوری+ جنس چوب 
طالیی راش ایرانی و جنس پارچه ترک قهوه ای رنگ به مبلغ 000و 000و315 
ریال  000و000و810  مبلغ  جمعا  دادگستری  رسمی  كارشناس  توسط  كه  ریال 
باقی مانده است. لذا طالبین خرید  ارزیابی و نظریه مصون از اعتراض طرفین 
می توانند 5 روز قبل از مزایده با مراجعه به آدرس چهارباغ باال- ابتدای نظر 
شرقی- نمایشگاه مبل آرمانی خواه مراجعه و ضمن بازدید از اقالم با تودیع 10 
دهنده  پیشنهاد  باالترین  نمایند.  شركت  مزایده  جلسه  در  پایه  قیمت  از  درصد 

برنده مزایده خواهد بود. 
شماره: 30823/ م الف 

دادورز شعبه 11 اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  چهارم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
مجتبی-  له   4/ ح  ج   940008 كالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  ای  مزایده 
رسول - مرتضی - قاسم - علیرضا - محمد رضا و خانم سهیال همگی مركبیان 
و  نژاد  مهدوی  وكالت خانم  صفورا  با  مسائلی  عبدالکریم  آقای  و  واژگانی  تل 
علیه صفر علی - حسین - صغرا - بتول - فاطمه - زهرا شهرت مركبیان و وراث 
احمد ) فرزند غالمرضا( . مركبیان به اسامی ریحانه- زهره - صدیقه - طاهره- 

ملوک - رضوان - عباسعلی شهرت مركبیان و مونس شاه زیدی - وراث مرتضی 
 - اكبر   - محمد   - زهره   - مرضیه  عذرا-  اسامی  به  مركبیان  غالمرضا(  فرزند   (
اصغر مركبیان - عالم خمسه عشر - وراث زهره فرزند مرتضی) فرزند غالمرضا( 
مركبیان  به اسامی نفیسه- ناصر- رسول همگی حجار زاده - علی حجار زاده 
- عالم خمسه عشر - وراث مرحوم همدم خانم مركبیان ) همسر مرحوم غالمرضا( 
مركبیان  فاطمه شهرت   - بتول   - - صغرا  - حسین  علی  - صفر  زهرا  اسامی  به 
مبنی بر دستور فروش به منظور فروش ششدانگ پالک ثبتی 15191/4895 واقع 
در بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان - خ ركن الدوله - بین حمزه و اتوبان - 
روبروی  كوچه بهار با وصف كارشناسی ذیل الذكر كه مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده است در مورخ94/12/4 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل این 
اجرا ) خ نیکبخت - 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری اصفهان - جنب بیمه 
پارسیان - ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان- طبقه چهارم - شعبه چهارم 
 111 ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  خصوص  در  نماید.  برگزار  اصفهان(  حقوقی 
قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی ملک قادر به بازد ید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت 
كارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد 
نمایند.  شركت  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  واریزی  فیش  ارائه  و  ملی  بانک 
مزایده از مبلغ كارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده 
خواهد بود. اوصاف ملک بر اساس نظریه كارشناسی پالک مورد نظر به صورت 
تجاری - انبار- مسکونی به مساحت كل عرصه موجود و مطابق سند مالکیت 390 
متر مربع و اعیانی  بر خیابان ركن الدوله به مساحت حدود 210 متر مربع شامل 
دفتر مصالح فروشی ، انبار سیمان ، مغازه لوله كشی ، تعمیر گاه متور سیکلت و 
نجاری می باشد. بقیه پالک خانه قدیمی مخروبه است. طبق مدارک موجود در 
ماده  و رای شماره 4885567 مورخ  1388/3/30 كمیسیون  پرونده شهر داری 
100 شهرداری مغازه ها در سال 1357 و انبار سیمان در سال 1372 بدون پروانه 
و خالف ساخته شده و مشمول جریمه ماده 100 شده كه فقط 22 متر مربع جریمه 
تجاری پرداخت و مابقی باید به شهر داری پرداخت شود. با توجه به تو ضیحات 
و  نوع   ، پالک  موقعیت  و  قواره   ، مساحت  محلی  موقعیت  به  عنایت  با  و  فوق 
قدمت ساخت ، كاربری، و جود مستاجران با سابقه تجاری و كلیه عوامل موثر 
در ارزیابی ، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالک مذكور با كسر حقوق تجاری 
مستاجرین جمعا به مبلغ 16/200/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد و 
بیست میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد. شماره : 30824/ م الف اجرای 

احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
-

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 10 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی كالسه 
910502 آقای احمد غفاری و علیه آقای حمید نیکبخت نصر آبادی  به خواسته 
مطالبه و مبلغ 6/962/285/785 ریال  و مبلغ 86/610/000 ریال نیم عشر دولتی 
شماره  از  فرعی   40444 ثبتی  پالک  دانگ  شش  حبه   67/66 فروش  منظور  به 
15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خ جی نبش آذر 
نبش خیابانهای جی  اداری طلوع سجاد- مغازه ط همکف  مهر مجتمع تجاری 
و  آذرمهركه بصورت یک باب مغازه به مساحت 44/77 متر مربع به اسکلت بتن 
آرمه  ، نما آجر و سنگ ، كف سنگ فرش ، سطوح داخلی سرامیک ، نور پردازی 
، شیشه سکوریت ، در ورودی برقی حصیری، بالکن در انتهای مغازه به مساحت 
سیستم گرمایش    ،mdf كابینت   ، آبدارخانه  مربع  متر  نیم  و  و سه  بیست  حدود 
با  گاز   ، فاضالب   ، برق   ، انشعابات موجود آب    ، آبی  و سرمایش كولر  اسپیلت 
توسط كارشناسی  قدمت حدود 10 سال ساخت مشخصات كه شش دانگ آن 
 9 ساعت  راس   94/962/285/789 معادل  و  ریال   7/500/000/000 مبلغ  معادل 
و  حقوقی  احکام  اجرای  مجتمع  سوم  طبقه   5 واحد  اجرا   این  دفتر  در  صبح 
خانواده دادگستری اصفهان واقع در خ نیکبخت بر گزار نماید . طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک دیدن كرده و در صورت تمایل %10 

مبلغ تصویبی را فی  المجلس واریز نمایند.
 شماره : 30825/ م الف

 اجرای احکام شعبه 10 حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره   1394/06/01  : تنظیم  تاریخ   9409970353501129  : دادنامه  شماره 
پرونده: 9409980358300326 شماره بایگانی شعبه : 940482و 940843 شاكی: 

آقای عبداله ظفری دهکنه فرزند علی داد به نشانی شهرستان اصفهان ملک شهر 
خ مفتح كوچه استقالل پ 7 متهم: آقای رضا محسن زاده و متین محسن زاده 
مینوک  خ  مهدیه  شهرک  آباد  عاشق  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  محمد  فرزند 
ایران بلوک ک عبد الرسول قاسمی اتهام ها: .1 تخریب .2 قدرت نمایی با چاقو 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام 1- متین محسن 
زاده فرزند محمد 17 ساله دائر بر تهدید و قدرت نمایی با چاقو 2- رضا محسن 
بر تخریب خودرو و قدرت  بلحاظ متواری بودن دائر  زاده فرزند محمد آزاد 
نمایی و تهدید با چاقو نسبت به آقای عبدا.... ظفری دهکنه دادگاه با عنایت به 
كیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت 
شاكی خصوصی و اظهارات مطلعین و نحوه اظهارات متهم ردیف اول در دادسرا 
و عدم حضور دیگر متهم بلحاظ متواری بودن و عدم حضور متهمین در جلسه 
به  آنان محرز  انتسابی  بزه  امارات موجود در پرونده  دادرسی و سایر قرائن و 
تعزیرات  اسالمی بخش  قانون مجازات  مواد 617و 677  به  مستندا  بوده  مسلم  و 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  و مواد 19و 89 و 134  مصوب سال 1375 
1392 متهم ردیف اول ) متهمین محسن زاده( را از حیث قدرت نمایی و تهدید 
با چاقو به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم 
ردیف دوم ) رضا محسن زاده( را از حیث تهدید و قدرت نمایی با چاقو به تحمل 
دو سال و 74 ضربه شالق تعزیری و از حیث تخریب خودرو به تحمل سه سال 
حبس تعزیری ) كه صرفا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود ( محکوم می نماید . 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ  واقعی قابل واخواهی در 
همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ ض شماره: 30847/ م الف رئیس شعبه 109 

دادگاه كیفری دو اصفهان حسین گازری

دادنامه 
شماره   1394/11/03  : تنظیم  تاریخ   9409970350601873  : دادنامه  شماره 
كالسه  پرونده   940090  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980350600075 پرونده: 
9409980350600075 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
نهایی شماره 9409970350601873 خواهان : تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وكالت 
آباد  احمد  میدان  اصفهان  نشانی  به  فرزند حسین  با صیری  اكرم شجاعی  خانم 
خیابان جی  بعد از سه راه شهید رجایی ساختمان سمند خواندگان : 1. آقای 
مهرداد كریمی فرزند محمد رضا 2. آقای دانیال داوری فرزند ایرج همگی به 
نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1.  مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه 
چک 3. مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( با وكالت خانم اكرم شجاعی 
باصیری به طرفیت آقایان 1- مهرداد كریمی آغچه فرزند محمد رضا 2- دانیال 
داوری فرزند ایرج بخواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک به شماره 
794197-1393/7/28 عهده بانک ملی با نضمام خسارات دادرسی و تا خیر تادیه  
عدم  گواهی  و  چک  مصدق  نوشت  رو  و  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با 
خواهان  ید  در  مدارک  اصول  ووجود  علیه  محال  بانک  از   صادره  پرداخت 
خوانده  و  گردد  پرداخت  و  كارسازی  ارائه  محض  به  باید  چک   وجه  واینکه 
مسولیت  دارای  و  نویس  ظهر  دوم   ردیف  و خوانده  كننده  اول صادر  ردیف 
تضامنی می باشد و با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
ننموده  دفاعی  و  ایراد  خویش  ذمه  برائت  و  خواهان  دعوی  قبال  در  و  نشده 
ماده 310-249- به  تلقی و مستندا  بر صحت  فلذا دعوی خواهان محمول  اند 

قانون چک و ماده واحده مصوب  الحاقی ماده 2  تبصره  قانون تجارت و   313
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515- 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
و  خواسته  اصل  بعنوان  ریال  میلیون  هشتاد  مبلغ  بپرداخت  متضامنا  خواندگان 
نیز پرداخت  تعرقه و  الوكاله وكیل طبق  نیز پرداخت خسارت دادرسی و حق 
آن  وصول  زمان  تا  چک  تاریخ   از  تورم  نرخ  مبنای  بر  تادیه  تاخیر  خسارات 
كه توسط بانک مركزی اعالم وحین اجرای حکم  محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان محکوم می گردند رای صادره  غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاكم  تجدید نظر اصفهان می باشد.
 شماره : 30849/ م الف رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان سید 

مجید نبوی



مدیره  هیئت  جلسه  اینکه  با  رابطه  در  افشارزاده  بهرام 
استقالل که قرار بود در هفته جاری برگزار شود، باالخره 
»هنوز  داشت:  اظهار  شد،  خواهد  تشکیل  زمانی  چه 
هیئت  جلسه  می توانیم  زمانی  چه  که  نیست  مشخص 
مدیره را هماهنگ کنیم؛ اما به زودی این اتفاق می افتد.«

این  در  است  قرار  شده  گفته  اینکه  به  واکنش  در  وی   
جلسه انقالبی رخ دهد، عنوان کرد: »من در این باره فعال 
نظری ندارم و همه چیز در هیئت مدیره مشخص خواهد 

شد.«
 سرپرست باشگاه استقالل درباره آخرین وضعیت بازیکن 
تصریح  آبی پوشان  با  قرارداد  عقد  برای  کوزویی  آلمانی- 

هر  تا  مظلومی هستیم  نظر  اعالم  منتظر  فعال  »ما  کرد: 
چه او می گوید، عمل کنیم. این بازیکن فعال در تمرینات 
شرکت می کند و باید برای عقد قرارداد با او کمی با صبر 

و حوصله عمل کنیم.«
تدارکاتی  بازی  در  توسکی  غیبت  درخصوص  افشارزاده   
دیروز استقالل گفت: »به نظر من این بازیکن حرفه ای است 
و حق دارد که در بازی شرکت نکند. با این وجود کادر فنی 
استقالل هم می گوید می خواهد این بازیکن را در یک بازی 
تدارکاتی تست کند و بعد از آن تاییدیه عقد قراردادش را 
به باشگاه بدهد. به هر حال ما طی چند روز آینده بهترین 
تصمیم را درباره جذب این بازیکن دو رگه خواهیم گرفت. 
 نمی خواهیم اتفاقاتی بیفتد که در نهایت به ضرر استقالل

 شود.«
امید  نتایجی که تیم  از  ارزیابی اش  پایان درباره   وی در 
همچنین  و  کرد  کسب  المپیک  مقدماتی  رقابت های  در 
گفت:  می شود،  مطرح  تیم  این  به  نسبت  که  انتقاداتی 
»اتفاقا خیلی دوست داشتم در این خصوص صحبت کنم 
اما به نظرم در شرایط فعلی تمرکزم بر کارهای استقالل 
خواهم  را  کار  این  فرصت  اولین  در  و  است  بهتر   باشد 

کرد.«

  اصغرقلندری:
عمده ترین دلشوره و نگرانی های اهالی ورزش اصفهان در سال های 
اخیر، عدم توجه مسئوالن ورزش و مدیرعامالن باشگاه های بزرگ و 
متمول اصفهان به  ورزش های غیرفوتبالی، به  ویژه  والیبال بوده 

است .
این بی توجهی و بی مهری ها به والیبال دیار نصف جهان، در شرایطی 
صورت می گیرد که ورزشیان مدام در محافل ورزشی وجوامع مردمی، 
دم از قدمت 60 ـ 70 ساله والیبال حاشیه نشینان زاینده رود می زنند 
و با افتخار اشاره دارند که این رشته  جذاب و پرطرفدار، از دیرباز 
سرآمد والیبال سایر استان های کشور و از جایگاه رفیعی  در سطوح 

مختلف برخوردار بوده است.
حال چرا و به چه علت والیبال حرفه ای اصفهان به این حال و روز 
افتاده و دچار بی سروسامانی شده و به  رغم داشتن بازیکنان شاخص 
و شایسته و ملی پوشانی نظیرامیر غفور، علی مباشری، محمدجواد 
معنوی نژاد، مسعود غالمی، سروش معصومی، علی جاللی، علیرضا 
نصراصفهانی، مسعود رمضانی، محمد باقری، برادران فرشاد و فرهاد 
مالبهرامی و... تیمی در لیگ برتر ندارد؟ این سوالی است که سال ها 
بی پاسخ مانده وکسی حاضر نیست در این باره به طور مستدل و با 
و  متعصب  هواداران  و  بی شمار  به دوستداران  برهان،  و  دلیل  ارایه 
ارایه  قانع کننده ای  این  رشته  جذاب ورزشی، پا سخ   عالقه مند 
باشگاه  ذوب آهن، در  اینکه سعید آذری مدیر عامل  کند؛ ضمن 
ابتدا علت انحالل  تیم والیبال لیگ دسته یکی  باشگاه را در سال 
و در جای دیگری   اعتبارات عنوان کرده   و  بودجه  جاری، کمبود 
تیم شایسته  به تشکیل  آینده نسبت  امیدواری می کند: سال  ابراز 
و یکد ست بومی که در شأن اصفهان باشد، اقدام خواهیم کرد و در 

رقابت های لیگ برترحضور خواهیم یافت.
به  می شود،  اجرایی  آذری  نظرآقای  اظهار  اندازه  چه  تا  حال 
هم صحبت های  بار  این  است  ممکن  که  چرا  دارد؛  بستگی  آینده 
امیدوارکننده مدیر عامل باشگاه ذوب آهن جنبه  دل خوش کنک  

برای دوستداران والیبال داشته باشد.     
به هر حال با تماشای مسابقات والیبال لیگ برترکشور که هم اکنون  
شدیم  برآن  باردیگر  می کند،  سپری  را  خود  برگشت  دور  مرحله 

یادآورشویم، مسئوالن ورزش و مقامات بلندپایه استانی چشمانشان را 
به روی ورزش های جذاب و پرطرفداری مانند والیبال نبدند؛ والیبالی 

که سال هاست مظلوم واقع شده است.
بارها درنوشتارهای  بارها و  البته بد نیست اشاره کنیم که نگارنده 
خود در نشریات معتبرکشور و استان به صراحت و منتقدانه مطالبی 
را عنوان کرده است که شاید به مذاق بعضی ها هم خوش نیامد؛ اما 

همان گونه که اشاره شد نه گوش شنوایی بود و نه چشم بینایی.

کوچک ترین  بدون  دیگر  بار  داریم،  که  ورسالتی  وظیفه  برحسب 
والیبال  دامن گیر  واقعیت های  و  حقایق  رودربایستی،  و  پرده پوشی 
اصفهان را عیان می کنیم تا شاید آن دسته از مسئوالنی که خود را 
شیفته و عاشق سینه چاک والیبال اصفهان می دانند، آستین همت 
باال بزنند و تقابل و ضدیت را به تعامل و جدیت تبدیل کنند و با 
ایجاد زمینه و بستری مناسب و درحد و اندازه نام بلند آوازه اصفهان، 
مدافع والیبال دیار زاینده رود باشند و عاشقانه با همکاری و همدلی 

با  جهان،  نصف  والیبال  دلسوختگان  و  کارشناسان  صاحب نظران، 
تالشی همه جانبه ناجی والیبال اصفهان شوند!

 البته هیئت والیبال استان اصفهان، با وجود همه مشکالت مالی در 
توانایی های خود در رده های مختلف سنی دختران و پسران،  حد 
عنوان دار قهرمانی کشور است که بی شک پشتوانه ساز آینده والیبال 
حضور  برای  حرفه ای  والیبال  برای  اما  بود؛  خواهند  استان   این 
مقتدرانه در لیگ برتر  به حمایت و پشتیبانی همه جانبه مسئوالن 
نیازدارد که امیدواریم مسئوالن ورزش استان در شرایط  باشگاه ها 
به  این سرزمین کهن که  ارزنده والیبال  از کمک به جوانان  فعلی 

نصف جهان شهرت دارد، دریغ نکنند.
در زمانی که به تصدیق همگان، والیبال اصفهان از پتانسیل زیاد و 
این  بر  اتفاق  به  نابی برخوردار است و اکثریت قریب  استعدادهای 
عقیده اند که با جوانان شایسته ای که در والیبال این استان وجود 
دارند، می توانند یکی از سکوهای قهرمانی را به خود اختصاص دهند، 
بیایید سرآغاز تازه ای باشیم برای رهایی والیبال این دیار از بحرانی 

که  خواسته یا نا خواسته گریبان گیرش شده است.
یاور  و  یار  که  شود  پیدا  اسپانسری  اگر  بگوییم  باید  اغراق  بدون 
هم  که  باشد  اصفهان  مستعد  جوانان  و  شکوفاشده  استعدادهای 
اکنون در سایر استان های کشور و درتیم های مختلف بازی می کنند 
و چشم امیدشان را به شما مسئوالن و مقامات به ویژه شخصیت های 
بلندپایه استانی دوخته اند، می شود با اندک هزینه و سرمایه گذاری، 
تیمی  شایسته را روانه میدان رقابت های لیگ برترکرد و بر سکو رفت.

ملی پوش  و  شایسته   جوانان   کرد:  خاطرنشان  باید  خاتمه  در 
حال  به  متاسفانه  که  هستند  تیم  یک  از  بیش  اصفهان  والیبال 
یقین  می توانند،  به  که  ندارند! جوانانی   بانی  و  رها شده اند  خود 
تیمی یکدست بومی  را تشکیل بدهند و به قول ورزشی ها حرف های 
باشند،  داشته  برتر  لیگ  رقابت های  عرصه  در  گفتن  برای  زیادی 
متمول  باشگاه های  مسئوالن  که  دارند  را  این  استحقاق  پس 
را  یاریشان  و دست  باشند  داشته  آن ها  اصفهان گوشه چشمی  به 
راستای  در  که  سرمایه ای  باشند  داشته  یقین  و  گرمی بفشارند  به 
مطلوب  نتیجه  می کنند،  هزینه  کهن  دیار  این  والیبال  از   حمایت 

دربرخواهد داشت. 

 ورزش و تندرستی

دکتر نازیال کرمی، تخصصی جراحی زنان و زایمان نازایی:
 مادران باردار از ورزش در هوای آلوده بپرهیزند:

اهمیت  انسان  سالمت  برای  فی نفسه  ورزش 
غیرقابل انکاری دارد؛ ولی همین فرصت خوب برای 
یک  می تواند  به جا  نا  کاربرد  درصورت  تندرستی، 

تهدید جدی برای سالمت باشد.
به عنوان مثال ورزش برای مادران باردارمفید است 
به شرطی که در هوای آلوده نباشد؛ به ویژه که این 
روزها بحث آلودگی در کالن شهرهایی مثل تهران و 

اصفهان جدی است.
ورزش در هوای آزاد در شرایط آلودگی هوا، مضراتی 

دارد که باید به آن توجه کرد.
مطالعه ای  جمله  از  انجام شده  مطالعات  براساس 
که درسال 2009 صورت گرفته است، آلودگی هوا 
موجب  و  دارد  شده ای  ثابت  تاثیر  جنین  رشد  بر 
شده  سونوگرافیک  مطالعات  در  سر  قطر  کاهش 
است  نموده  ثابت  دیگر  پژوهشی  همچنین  است. 
که آلودگی هوا در جنین می تواند موجب اختالالت 
توجه  با  لذا  درآینده شود.  شناختی وحتی هوشی 
می یابد،  افزایش  ورزش  حین  هوا  تبادل  اینکه  به 
به طورجدی توصیه می شود، مادران بارداراز ورزش 
کردن در هوای آلوده به ویژه درفضای باز خودداری 

کنند.
نیست.  دوتا  یکی  بارداری،  دوران  در  ورزش  فواید 
و  ورزش  هرنوع  از  را  باردار  مادران  درگذشته 
تحرکی منع می کردند وحرکات نرمشی و پیاده روی 
اما  می دانستند؛  زودرس  زایمان  یا  سقط  باعث  را 
امروزه کامال مشخص شده است که به جز درموارد 
خاص که پزشکان آن ها را تعیین می کنند، ورزش 
مادران  برای  تنها  نه  بارداری  دردوران  بهداشت  و 
باردارمفید است که بر سالمت جنین نیز تاثیرگذار 
تحرک  و  ورزش  فواید  از  برخی  با  ادامه  در  است. 

بدنی در طول دوران مهم بارداری آشنا می شوید.
و  قدرت  کشیدگی،  افزایش  موجب  ورزش   »»
استقامت عضالت مادر می شود و درنتیجه به تحمل 

اضافه وزن دوران بارداری کمک می کند.
زایمان  برای فشار  را  او  مادر،  تقویت عضالت    »»

آماده تر و فرآیند زایمان را تسهیل می کند.
فیزیکی  باعث کاهش بعضی  مشکالت  «« ورزش 
حین بارداری مانند کمردرد، تورم اندام ها، یبوست، 
خستگی و کوفتگی بدن، گرفتگی ساق پا و تنگی 

نفس می شود.
«« مطالعات زیادی مؤید نقش ورزش در پیشگیری 
و درمان افسردگی مادران باردار و افسردگی بعد از 

زایمان بوده است.
بعد  اول  حالت  به  بدن  بازگشت  به  ورزش   »»

اززایمان کمک شایانی می کند.
باردار  مادران  از  توجهی  شایان  انرژی  بارداری   »»
تا حد زیادی به  می گیرد؛ ورزش و تغذیه مناسب 
و  احساس خستگی  از  و  کمک  انرژی  این  جبران 

خمودی مادران باردار جلوگیری می کند.
«« ورزش گردش خون را افزایش می دهد و سیستم 
قلب و عروق را تقویت می کند؛ تقویت این سیستم 

برای مادر وجنین بسیار مفید خواهد بود.
خواب  تا  می کند  کمک  باردار  مادر  به  ورزش   »»
بهتری داشته باشد. موضوعی که برای سالمت مادر 

و جنین مفید است.
تصور  ورزش  که  دارد  علمی ای  وجود  شواهد   »»
مادر ازخود، شخصیت و اعتماد به نفس او را بهبود 

می بخشد.
مضر  باردار  مادر  برای  ورزش  است  ممکن  آیا   »»
باید  باردار  خانم های  از  برخی  باشد؟  نامناسب  و 
در زمان شروع ورزش مراقبت بیشتری از خود به 
عمل آورند؛ اساسا ورزش در برخی خانم های باردار 
به  موارد  این  تشخیص  دارد.  نسبی  یا  مطلق  منع 
عهده پزشک معالج است. لذا مشاوره بارداری درباره 

شروع، نوع و شدت ورزش ضروری است.  

گروه ورزش: در مسابقات کشتی آزاد نونهاالن باشگاه های استان اصفهان، 192 کشتی گیر در 
قالب  27 تیم شرکت داشتند که طی دو روز، رقابت های خود را درخانه کشتی اصفهان برگزار 
کردند واین نتایج حاصل شد. در وزن 32 کیلوگرم کیارش ذاکری از باشگاه پوریای ولی، در وزن 
35 کیلو احمدرضا زارعی از گلپایگان، در وزن 38 کیلو احمد حق شناس از شهر گز، در وزن 42 
کیلو محمد ضیایی از شهر گز، در وزن 48 کیلو ابوالفضل قاسمی از شهید باهنر اصفهان، در وزن 
53 کیلو علیرضا طایفه قنبر از نجف آباد، در وزن 59 کیلو اشکان دهقانی از شهرداری اصفهان، 
در وزن 66 کیلو ادریس کاظمی از شهرداری اصفهان، در وزن 73 کیلو حسین ابراهیمی از 
شهرداری چرمهین، در وزن 85 کیلو محمدحسین امین الرعایا از باشگاه تجدد اصفهان به مقام 
اول دست پیدا کردند. در مجموع  تیمی: شهرداری اصفهان با کسب )58( امتیاز به مقام قهرمانی نایل گردید؛ شهرستان نجف آباد با به دست 
آوردن )57( امتیازدوم شد؛ شهرستان کاشان با )53( امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و شهرستان مبارکه با )44 ( امتیاز مکان چهارم را دراختیار 

گرفت. این مسابقات زیر نظر هیئت کشتی استان اصفهان برگزار شد. 

تیم واترپلوی زیر 17 سال استان اصفهان در دور سوم مسابقات لیگ واترپلوی 
کشور در تهران حضور پیدا کرد.                                                         به 
نقل  به  و  اصفهان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  خبری  پایگاه  گزارش 
لیگ  مسابقات  دوره  سوسمین  استان،  شنای  هیئت  عمومی  روابط  از 
برگزار  تهران  دی   9 استخر  در  فردا  و  امروز  کشور،  سال  زیر 17   واترپلوی 

می شود.
این رقابت ها در دو گروه اول و دوم برگزار می شود  که تیم اصفهان در گروه 
اول این رقاب  ها با تیم های آزادی تهران، فاس، نوفالح ج تهران، نو فالح ب 
تهران و تیم یزد هم گروه است. گفتنی است تیم اصفهان با 11 امتیاز در رتبه 

چهارم گروه قرار دارد.

المپیک  تیم  شکست  از  پس  روز  یک  اللهی  عزت  سعید 
به  که  کرد  وارد  فنی  کادر  به  را  انتقادهایی  ژاپن  مقابل 
مذاق خیلی از پیشکسوت ها خوش نیامد. از عزت اللهی که 
و  نونهاالن  از  ملی،  تیم  مختلف  رده های  در  بازی  سابقه 
نوجوانان گرفته تا جوانان و بزرگساالن را در کارنامه دارد، 
البته یکی دو روز  او  بودیم.  هیچ گاه چنین رفتاری ندیده 
بعد از این مصاحبه در گفت وگو با خبرنگار »ورزش سه« 
بابت آن مصاحبه از همه پیشکسوت ها عذرخواهی می کند. 
فکر  ولی  زدم  را  دلم  حرف  »من  می گوید:  اللهی  عزت 
منظورم  ندادم.  قرار  هم  کنار  را  مناسبی  می کنم جمالت 
را بد رساندم و باعث دلخوری برخی از پیشکسوت ها شدم. 

پشیمانی  ابراز  جا  همین  اما  نبردم؛  کسی  از  اسمی  من 
می کنم و این شهامت را دارم که عذرخواهی کنم. امیدوارم 

پیشکسوت ها به بزرگی خودشان مرا ببخشند.«
بزرگی  فوتبالیست  »پدرم  گوید:  می  ادامه  در  عزت اللهی 
از  هم  من  گذاشته.  احترام  بزرگترش  به  همیشه  و  بوده 
او یاد گرفته ام که به بزرگتر و پیشکسوتم احترام بگذارم. 
نتوانستم درست  را  منظورم  که  نمی دانم چه شد  روز  آن 
و  فوتبال  در  موفقیت  برای  و  نداشتم  برسانم. من قصدی 
احتیاج  پیشکسوت ها  تک  تک  راهنمایی های  به  پیشرفتم 
دارم. آن ها باید به من کمک کنند تا روز به روز پیشرفت 
کنم و نماینده سربلندی برای ایران در فوتبال اروپا باشم.«

می کند:  صحبت  هم  المپیک  تیم  درباره  عزت اللهی 
»مصاحبه من نشان می دهد که من از نتیجه تیم المپیک 
باختیم؛  شد  حیف  بودم.  ناراحت  ژاپن  مقابل  شکست  و 
دقیقه.   90 طول  در  هم  آن  باشیم.  برنده  می توانستیم 
بازیکنان  و  برسد  پایان  به  فوتبالمان  مشکالت  امیدوارم 
این نسل، دست در دست هم، بتوانیم تیم ملی قدرتمندی 
پیشکسوت ها  از  چندمین بار  برای  بدهیم.  تشسکیل  را 
فراموش  مرا  مصاحبه  امیدوارم  و  می کنم   عذرخواهی 

کنند.«  

سارا صانعی و شیما صالحی به جشنواره استعدادپروری فجر خردساالن بدمینتون باز 
کشور در تهران دعوت شدند.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان و به نقل از روابط عمومی هیئت بدمینتون استان، سارا صانعی و شیما صالحی 
بدمینتون بازان استان اصفهان طی نامه فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی 
 ایران جهت شرکت در مسابقات و جشنواره فجر خردساالن کشور )دختران( دعوت

 شدند.
جشنواره استعدادپروری فجر به منظور انتخاب نفرات برتر بین متولدین 1382 
تا 1384 جهت حضور در اردوهای استعدادپروری آینده بدمینتون کشور برگزار 

می شود. 
بازیکنان منتخب خردساالن کشور زیر نظر مربیان فدراسیون بدمینتون در این 
اردو، از تاریخ 17 الی 20 بهمن ماه سال جاری به تمرین و رقابت خواهند پرداخت.

در سال هایی که علی پروین به عنوان سرمربی در پرسپولیس حضور داشت، همواره از وحید 
قلیچ همبازی سابق خود به عنوان مربی دروازه بان ها استفاده می کرد.

 همان زمان خیلی ها به پروین خرده می گرفتند که باید مربی بهتری انتخاب کند؛ اما وی 
همیشه قلیچ را در کار خود داشت.

 حاال مدتی است که پروین در راس کار نیست و قلیچ نیز که مدتی در بیمارستان بستری 
بود، به بهانه اینکه پروین سراغی از وی نگرفته حسابی علیه او موضع گیری کرده است. 

جالب اینکه پروین به مالقات وی هم رفته است!
 وی با کنایه به روزنامه همشهری اعالم کرده: »ایشان که ماشاءاهلل یک سر دارد و هزار سودا! 
باالخره باید تحت هر شرایطی عکسش در روزنامه ها باشد. هر جا دوربین هست، سلطان هم 

هست؛ خدا را شکر.«
 عجیب است که قلیچ تمام سال هایی را که با لطف سرمربی وقت قرمزها، مربی دروازه بان ها 

بود، فراموش کرده است.

منتظر اعالم نظر مظلومی هستیمعزت اللهی: پیشکسوت ها مرا ببخشند

حمله عجیب و ناجوانمردانه یک پرسپولیسی به پروین  انتخاب نفرات برتر کشتی آزاد نونهاالن

سارا صانعی و شیما صالحی در جشنواره استعدادپروری فجر خردساالن بدمینتون بازکشورحضور تیم واترپلوی اصفهان دردور سوم مسابقات لیگ زیر 17 سال کشور

ساحل مقصود زیاد دورنیست اگر...

      والیبال اصفهان، نیازبه حمایت اسپانسردارد!
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درگیری های  درباره  صادقی  ایمان 
و  خونه به خونه  بازی  در  ایجاد شده 
مازندران عنوان کرد: »ما در  نساجی 
این مسابقه بهتر از حریف کار کردیم و 
حقمان کسب پیروزی بود؛ اما واقعیت 
این است که هواداران تیم نساجی از 
زمین  به  کردن  گرم  برای  که  زمانی 
آمدم، به من فحاشی کردند. من هیچ 
وقت در دوران فوتبالم از هوادار فحش 
نخورده ام و واقعا اعصابم به هم ریخته 

بود. این رفتار اصال درست نبود.«
شده  عصبی  »آنقدر  داد:  ادامه  وی   
را  دستم  زدیم،  گل  وقتی  که  بودم 

سمت  به  و  گذاشتم  گوشم  روی 
قصدم  البته  رفتم.  نساجی  هواداران 
قدری  به  شرایط  اما  نبود،  تحریک 
نمی توانستم  که  بود  شده  دشوار 
جلوی خودم را بگیرم. من نزدیک به 
120 دقیقه فحش خوردم و نمی دانم 
کمیته انضباطی چطور می خواهد از 

خجالت هواداران نساجی دربیاید.«
»هواداران  افزود:  پایان  در  صادقی   
بدی  بسیار  جو  متاسفانه  نساجی 
به  تا  کردند.  ایجاد  ورزشگاه  در  را 
ندیده  را  صحنه هایی  چنین   حال 

بودم.« کاپ

بلک  شهر  در  را  گذشته  روز   10 که  فرانکفورت   fsv
مصاف  به  دوستانه  بازی  سومین  در  بود،  زده  اردو  ترکیه 
موفق  و  رفت  شهر  این  در  حاضر  آلمانی  تیم  دیگر 
هر  تا  کند  عبور  برلینر   AK سد  از   1  -3 نتیجه  با  شد 
سر پشت  برد  با  را  ترکیه  در  اش  دوستانه  بازی   سه 

 بگذارد.
ثابت  ترکیب  در  دیگر  بار  حاج صفی  احسان  بازی  این  در 
اتفاقا  بازی کرد که  تا دقیقه 63  به میدان رفت و  تیمش 
نمایش خوبی هم داشت چون روی یکی از گل های تیمش 
تاثیر گذار بود. فرانکفورتی ها امروز به آلمان بازخواهند گشت 
تا خود را برای بازی روز یکشنبه هفته آینده برابر کارلسروهه 

در آغاز دور برگشت بوندس لیگای دو آماده کنند. 

بازیکنان  استقالل،  باشگاه  مالی  مشکالت  تداوم  با 
تحریم را  تیم  تمرینات  گرفته اند  تصمیم  تیم   این 

 کنند.
مربی  دین محمدی،  سیروس  رابطه  همین  در   
استقالل گفت: »من دیروز نرفتم تمرین و االن هم 
در جریان تحریم تمرین از طرف بازیکنان نیستم.«

 وی در پاسخ به اینکه چه زمانی قرار است مشکالت 
باره  این  »در  گفت:  شود،  برطرف  استقالل  مالی 
صدر  تیم  باشد.  پاسخگو  باید  باشگاه  مدیره  هیئت 
ضربه  مشکالت  این  با  است  حیف  و  است  جدول 

بخوریم.« ایلنا

 سومین برد یاران حاج صفی 
واکنش مربی استقالل به تحریم جلوی خودم را بگیرمعصبی شدم و نمی توانستم در ترکیه

تمرین توسط آبی پوشان



قابلیت های اصفهان در توسعه 
گردشگری پزشکی

آذین عطریان
گردشگری  از  پزشکی، شاخه ای  پزشکی یا توریسم  گردشگری 
سالمت است که در آن شخص از کشوری پیشرفته به سایر نقاط 
دنیا سفر می کند تا از خدمات پزشکی کشور مقصد در مراکز درمانی 
بهره مند شود. در اغلب موارد، هدف از توریسم پزشکی، بهره مندی 
از قیمت کم خدمات پزشکی یا دریافت سریع تر خدمات در سایر 
نقاط دنیاست. توریسم پزشکی با سفرهای معمولی پزشکی متفاوت 
توسعه یافته،  کمتر  کشوری  از  معمول، شخص  سفرهای  در  است. 
برای دریافت خدمات پزشکی به کشورهای پیشرفته می رود و دلیل 
توریسم  است؛ درحالی که در  نبود خدمات مشابه در کشورش  آن 
دیگر  کشور  توریست  ولی  می شود،  ارایه  مشابه  خدمات  پزشکی، 
ارایه شده در توریسم پزشکی متفاوت  را ترجیح می دهد. خدمات 
ساده  و  بیسیک  خدمات  از  دارد.  گردشگر  انتخاب  به  بستگی  و 
دندان پزشکی تا جراحی های پیشرفته همچون تعویض زانو، جراحی 
قلب یا جراحی های زیبایی قابل ارایه است و محدودیتی وجود ندارد. 
استان اصفهان نیز در این زمینه قابلیت های فراورانی دارد. اکنون در 
بسیاری از مراکز درمانی در اصفهان، بیماران از کشورهای دیگر و 
نیز از همه استان های ایران و پذیرش می شوند. عالوه بر آن، وجود 
بخش هایی همچون تپه های شنی در ورزنه یا چشمه آبگرم سجزی و 
گودال های نمکی که در استان اصفهان به وفور یافت می شود می تواند 
در رونق گردشگری سالمت استان اصفهان نقش بسزایی داشته باشد.

توسعه گردشگری، تضمین کننده 
آینده اقتصاد ایران است

مقاصد  مهم ترین  از  فهرستی  بلژیک،  لیبر«  »ال  روزنامه  تارنمای 
گردشگری در سال 2016 میالدی را منتشر کرد که در این فهرست 
ایران صدرنشین است. یک فعال و کارشناس صنعت گردشگری در 
همین رابطه گفت: با توجه به توافق هسته ای ایران و شش قدرت 
بزرگ جهانی و تغییر نگاهی که در حوزه سیاسی بین ایران و گروه 
ایران  به  سفر  تقاضای  که  می شود  پیش بینی  آمد،  وجود  به   5+1
خبر  شال بافیان  اصغر  کند.علی  پیدا  افزایش  پساتحریم  دوران  در 
افزود: کشور ایران منطقه ای است که همواره مورد اشتیاق و عالقه 
مسافران بین المللی بوده است؛ اما باتوجه به تبلیغات منفی جهانی 
که به صورت کاذب علیه جمهوری اسالمی ایجاد شده بود، تقاضا 
گردشگری بین المللی بالفعل نمی شد. وی ادامه داد: در ماه های آینده 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران با تقاضای بین المللی  روبه رو شده 
و تعداد گردشگران ورودی به ایران به طور شایان مالحظه ای افزایش 
پیدا می کند. وی تاکید کرد: اگر بنا باشد اهداف توسعه گردشگری 
جمهوری اسالمی ایران و چند برابر شدن تعداد گردشگران خارجی، 
ایران  اسالمی  جمهوری   1404 انداز  چشم  سیاست های  براساس 
تعداد  میزبانی  تکافوی  موجود  اقامتی  زیرساخت های  محقق شود، 

انبوه گردشگران بین المللی را نخواهد داشت.

معارف و گردشگری 

 رونق اماکن اقامتی  پذیرایی 
در رفسنجان

اماکن اقامتی  پذیرایی از زیرساخت های صنعت گردشگری به حساب 
می آیند و در رفسنجان در حال رونق گرفتن هستند.

این شهرستان دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه گردشگری است 
موضوع  این  گواه  دارد،  وجود  فسنجان  در  که  زیادی  مکان های  و 

است.
روستاهای تاریخی نظیر اودرج که بومکن های تاریخی در دل کوه و 
تپه در آن ایجاد شده است، سبب شده این منطقه به روستای نمونه 
گردشگری تبدیل شود، این روستا در مسیر جاده رفسنجان- داوران 

واقع شده و درخت پسته کهنسال نیز در این روستا قرار دارد.
که  رفسنجان  شهرستان  زیبای  و  بکر  تاریخی،  مناطق  جمله  از 
دّره در،  خنامان،  راویز،  مناطق  به  می توان  هستند،  گردشگرپذیر 
دره رنج، داوران و ... اشاره کرد که تعداد زیادی از گردشگران را به 

خود جذب می کند؛
البته بزرگ ترین خانه خشتی را نباید فراموش کرد. این خانه در   
گردشگران  بیشترین  نظر  و  شده  واقع  حاجی  قاسم آباد  روستای 

خارجی را به خود معطوف کرده است.
حاجی  عباس آباد  یخدان  و  برج ها  تاریخی،  بناهای  از  همچنین 

روستاهای یاد شده و این شهرستان نباید غفلت کرد.
در کنار همه این ظرفیت ها باید زیرساختی وجود داشته باشد؛ زمانی 
که گردشگری از داخل یا خارج از کشور به این شهرستان می آید، 
مکانی برای استراحت و اقامت داشته باشد تا به جای اینکه گوشه 
خیابان در چادر بماند، در این مکان امن و راحت استراحت کند و 

خاطره خوبی از رفسنجان در ذهنش بماند.
اماکن اقامتی شهرستان رفسنجان در برابر ظرفیت های گردشگری 

ناچیز هستند و برای آن باید فکری می شد.
خانه حاج آقاعلی یکی از اماکن اقامتی پذیرایی شهرستان رفسنجان 
مسافران  که  دارد  نفر شب خواب  سرایداری 100  گفته  به  و  است 

می توانند از سوییت هایی که در حال احداث است، بهره مند شوند.
منبع: فارس

بی توجهی به مفاخر ادامه دارد
آذین عطریان 

طوقچی  میدان  در  راس الرضا  ضریح  شمالی  قسمت  در 
اصفهان، رواق دیگری قرار دارد که قبر استاد »محمدحسین 
صغیر  دارد.  قرار  معاصر  معروف  شاعر  اصفهانی«  صغیر 
اصفهانی در سال 1390 ق چشم از جهان فرو بست. وی از 
مداحان اهل بیت و از اساتید فن شعر و ادب و از جمله غزل 
سرایان معروف اصفهان است که به خاطر اشعارش در مدح 

ائمه اطهار محبوبیتی خاص در بین مردم اصفهان دارد.
صغیر اکنون از مفاخر ملی ایران به شمار می رود. سال گذشته 
در یکی از جلسات علنی شورای شهر اصفهان از سوی نایب 
صغیر  آرامگاه  فضای  توسعه  و  مرمت  پیشنهاد  شورا  رییس 
مورد  هنوز  پیشنهاد  این  اما  یافت؛  اصفهانی ضرورت 
 اهمیت قرار نگرفته و به نظر می رسد در برنامه های اجرایی 

قرار نگیرد.
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فجر  دهه  ستاد  بانوان  کمیته  مسئول 
فجر  دهه  برنامه های  گفت:  کرمان  استان 
نباید مورد سوءاستفاده گروه های سیاسی 

قرار گیرد.
فاطمه السادات حسینی در نشست کمیته 
در  کرمان  استان  فجر  دهه  ستاد  بانوان 
استانداری  اعظم )ص(  پیامبر  محل سالن 
و  رویدادها  جوامع،  تمام  داشت:  اظهار 
رخدادهای مهم کشورشان را ضبط و ثبت 

کرده و هر سال آن را یادآوری می کنند.
وی بیان داشت: انقالب اسالمی یک رخداد 
اسالمی  جمهوری  نظام  به  که  بود  مهم 
امام  رهبری  فجر با  طلوع  و  شد  تبدیل 
خمینی )ره( در کشور اتفاق افتاد و تاثیر 

آن را در منطقه و جهان شاهد هستیم.
این مسئول ابراز داشت: اصل والیت فقیه 
و وحدت حول والیت، مورد تاکید استاندار 
مورد  باید  موضوع  این  و  است  کرمان 
مردم  همه  زیرا  گیرد؛  قرار  همگان  توجه 
ما انقالب را دوست دارند و باید مشارکت 
حداکثری مردم را در برنامه های دهه فجر 

داشته باشیم.

آستانه  در  کرد:  تصریح  حسینی 
ندهیم،  و اجازه  داریم  قرار  انتخابات 
گروه های سیاسی از برنامه های دهه فجر 

سوءاستفاده کنند.
وی با مهم خواندن نقش بانوان در انقالب 
با  ما  زنان  هویت  کرد:  عنوان  اسالمی 
مشخص  دوباره  اسالمی  انقالب  پیروزی 
بسیار مهم  انقالب  بانوان در  نقش  و  شد 

و اساسی است.
استانداری  خانواده  و  بانوان  کل  مدیر 
کرمان افزود: امام راحل می فرماید »زنان 
باید در تمام مقدرات اساسی جامعه خود 

شرکت کنند«.
دوران  در  حالی  در  داد:  ادامه  حسینی 
زهرا  حضرت  میالد  روز  اسالمی  انقالب 

انتخاب  مادر  و  زن  روز  عنوان  به  )س( 
شده است که در دوران طاغوت روز کشف 
حجاب را به عنوان روز زن برگزیده بودند.

وی ابراز داشت: باید نگاه امام راحل را برای 
خدمات  و  کنیم  تبیین  خوبی  به  جامعه 
نظام جمهوری اسالمی را به اطالع همگان 
هزار  یک  اینکه  به  اشاره  با  وی  برسانیم. 

ستاد  بانوان  کمیته  توسط  برنامه   700 و 
دهه فجر استان کرمان برگزار می شود، از 
ایام اهلل  در  فجر  پرنیان  نمایشگاه  برگزاری 
این  داشت:  بیان  و  داد  خبر  فجر  دهه 
نقاش  بانوان  نمایشگاه  نخستین  نمایشگاه 
مهر  نگارخانه  در  که  است  کرمانی  نام  به 

برگزار می شود.

مدیر کل بانوان و امور خانواده استانداری 
بازارچه  برپایی  کرد:  اضافه  کرمان 
خوداشتغالی بانوان، جشن گلریزان ویژه 
آموزشی،  کارگاه  نسوان،  بند  بدهکاران 
و  شهدا  گلزار  غبارروبی  کوه پیمایی، 
جشن انقالب از جمله برنامه های کمیته 
بانوان ستاد دهه فجر استان کرمان است.

حسینی از برگزاری جشن ویژه بانوان به 
مناسبت  به  همراه پخت 37 عدد کیک 
انقالب  پیروزی  سالگرد  هفتمین  و  سی 
مدافع  شهید  خانواده  با  دیدار  اسالمی، 
زنان  نقش  نشست  و  نمایشگاه  حرم، 
از  تجلیل  همراه  به  اسالمی  انقالب  در 
دهه  در  انقالبی  مبارز  زنان  از  تعدادی 

فجر خبر داد.
فجر  دهه  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
عفاف،  سفیران  همایش  و  جشن  مراسم 
ویژه  رایگان  مشاوره  و  آموزشی  دوره 
بانوان در حوزه خانوادگی، ازدواج، حقوقی، 
بانوان  کمیته  توسط  مذهبی  و  تحصیلی 
برگزار  کرمان  استان  فجر  دهه   ستاد 

می شود.

مسئول کمیته بانوان ستاد دهه فجر کرمان:

برنامه های دهه فجر نباید مورد سوءاستفاده گروه های سیاسی قرار گیرد
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رسیدگی  مرکز  مشترک  تفاهم نامه  امضای  با 
به امور مساجد و دانشگاه علمی کاربردی رشته 

»خدمت مسجد« ایجاد می شود.
آموزشی  معاون  نوری،  علی  حجت االسالم 
مرکز رسیدگی به امور مساجدکشور، از امضای 

رسیدگی  مرکز  تفاهم نامه 
دانشگاه  و  مساجد  امور  به 
گفتمان  علمی کاربردی 
هدف  با  اسالمی  انقالب 
مقطع  اجرای  و  طراحی 
»خدمت  رشته  کاردانی 
مسجد« ویژه خدام خبر داد.

خادمان  اینکه  بیان  با  نوری 
جهت  به  مساجد  محترم 

مدیریت  در  که  خاصی  و  ویژه  نقش آفرینی 
فنی  الزم،  آموزش های  از  باید  دارند،  مسجد 
شوند،  برخوردار  زمینه  این  در  تخصصی  و 

گفت: این تفاهم نامه به منظور رشد و ارتقای 
تنظیم شده مساجد  خادمان  تخصصی   سطح 

 است.
وی ابراز امیدواری کرد: با این تفاهم نامه بتوانیم 
در راستای شعار »مدیریت مسجد یک تخصص 
سطح  ارتقای  در  است« 
فنی تخصصی خادمان مسجد 
ثمره  و  برداریم  مثبتی  قدم 
مساجد  مدیریت  در  را  آن 

ببینیم.
میان  تفاهم نامه  این 
المسلمین  و  حجت االسالم 
حاج علی اکبری، رییس مرکز 
و  مساجد  امور  به  رسیدگی 

فخاری،  رییس دانشگاه علمی کاربردی دکتر 
انقالب اسالمی برای همکاری های مشترک این 

دو مرکز به امضا رسیده است.

کرسی امام علی)ع( به منظور معرفی هر چه بیشتر 
و  آمریکا  علمی  جامعه  به  علی)ع(  امام  شخصیت 
جهان در دانشگاه علوم دینی هارتفورد آمریکا افتتاح 
می شود.کرسی امام علی )ع( با حضور حجت االسالم 

رییس  رییسیان،  غالمرضا 
دانشگاه  الهیات  دانشکده 
اساتید  از  جمعی  و  فردوسی 
و  ادیان  حوزه  در  متفکران  و 
دینی  علوم  دانشگاه  در  الهیات 
شد.  افتتاح  آمریکا  هارتفورد 
بار  اولین  برای  که  کرسی  این 
در حوزه آمریکای شمالی ایجاد 
متفکران  همکاری  با  می شود، 
و  دینی  علوم  صاحب نظران  و 

با کمک و حمایت های مردمی با پشتوانه مالی 1.5 
میلیون دالر تشکیل شده است. این کرسی قرار است 
امام علی)ع(  بیشتر شخصیت  ضمن معرفی هر چه 
به جامعه علمی آمریکا و جهان، برای مطالعه اسالم 
شیعی و ترویج گفت وگو میان مذاهب اسالمی فعالیت 

استاد  نخجوانی،  عمار  سید  باشد.پرفسور  داشته 
دانشگاه علوم دینی هارتفورد، به عنوان رییس هیئت 
مرکزی این کرسی انتخاب شد. دکتر محمود ایوب، 
هارتفورد،  دینی  علوم  دانشگاه  اساتید  از  دیگر  یکی 
به  کرسی  این  کرد:  خاطرنشان 
میان  واقعی  اتحاد  ایجاد  منظور 
شده  تشکیل  مسلمانان  جامعه 
دانشگاه  کرد:  تصریح  وی  است. 
عنوان  به  هارتفورد  دینی  علوم 
و  مسلمانان  عقاید  ابراز  بنیاد 
به شمارمی رود. جهان  مسیحیان 

اسالمی  محمد  حجت االسالم 
موسسه  جماعت  امام  قرائتی، 
شهر  )ع(  علی  امام  اسالمی 

و  رییسیان، نیویورک  غالمرضا  حجت االسالم 
ضمن  فردوسی،  دانشگاه  الهیات  دانشکده  رییس 
راه اندازی  از  را  خود  حمایت  مراسم،  این  در  حضور 
کرسی های مناظره، نقد و نظریه پردازی در محیط های 

علمی و دانشگاهی اعالم کردند. منبع: مهر

معاون آموزشی مرکز رسیدگی به امور مساجد؛

ایجاد رشته »خدمت مسجد« در دانشگاه ها

در دانشگاه علوم دینی هارتفورد آمریکا؛

افتتاح کرسی امام علی)ع( 

آگهی احضار
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان چون آقا/ خانم بانک انصار 
شکایتی علیه آقا کاوه رحیم زاده فرزند: رحمن مبنی بر استفاده از سند مجعول 
مطرح نموده  که پرونده به کالسه فوق ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر 
به اینکه متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی 
عدم  صورت  در  نمایند  مراجعه  مرجع  این  به  خود  اتهام  به  پاسخگویی  جهت 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره: 30804/ م الف 

مدیر دفتر شعبه اول باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت سمیه  با  اقتصاد  مهر  بانک  پرونده کالسه 1453/94خواهان  در خصوص 
ثمین فر  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- آیلین عبدالیان 2- امیر حسن 
 94/12/22 مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  زندی 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب - روبه روی مدرسه نیلی 
حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   - صبا  ساختمان  -جنب  پور 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   - اصفهان  اختالف 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30891/م الف  مدیر دفتر شعبه 

ششم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت سمیه  با  اقتصاد  مهر  بانک  پرونده کالسه 1454/94خواهان  در خصوص 
آبادی  بهرام  زارع  علی   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  فر   ثمین 
2- امیر حسن زندی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
المکان بودن  با توجه به مجهول  94/12/22 ساعت 10:30 تعیین گردیده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ارباب - روبه روی  این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  به  رسیدگی 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   - صبا  ساختمان  جنب   - پور  نیلی  مدرسه 
و  مراجعه  اصفهان  اختالف  اصفهان - شعبه 6 شورای حل  اختالف  شورای حل 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 30890/م الف  

مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
بسمه تعالی ریاست محترم اداره ارشاد اسالمی شهرستان اصفهان با سالم و احترام: 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 463/94 بنا به در خواست خواهان مهران حمزه 
نژاد وکیل خواهان  خانم ثمین سالم به طرفیت غالم رضا نصر با موضوع مطالبه 
با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی ، لذا بدینوسیله به 
. ظرف  باشند اخطار می گردد  المکان می  الذکر که مجهول  خواندگان فوق 
یک هفته جهت رو یت نظریه ی کارشناسی و اعالم نظر ، به آدرس ذیل مراجعه 
نمایید. اصفهان -  خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

شماره: 30899/م الف مدیر دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
شماره در خواست : 9410460353300004 شماره پرونده: 9409980360101128 
شماره بایگانی شعبه: 941097 تاریخ تنظیم: 1394/10/13 با سالم و احترام نظر به 
اینکه در پرونده کالسه 941097 دادگاه  کیفری دو اصفهان . حسب شکایت آقای 
آقای  وکالت  با  محمود  فرزند  اکیخائی  سمیر  و  محمود  فرزند  افیونیان  جالل 

پالک  شماره  به  تیبا  به خودرو  نسبت  امانت  در  خیانت  اتهام  به  کارگر  علیرضا 
به شماره پالک 419و63  زانتیا نوک مدادی  ایران 53 و خودرو  9950ق 76- 
این شعبه می  ایران 13 که در وقت رسیدگی 1394/11/14 ساعت 9 صبح در 
آئین  قانون  ماده 174  باشد حسب  المکان می  متهم مجهول  اینکه  به  نظر  باشد 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 1392 در امور کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا نامبرده از تاریخ نشر 
آگهی ظر مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد. در صورت عدم 

حضور در دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 
شماره: 30856/ م الف 

منشی شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی سابق (- سواری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
جلیل  وکالت  با  سلطانیان  خسرو  941199خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر یزدانی تقدیم نموده است. 
تعیین  صبح  ساعت10:30  مورخ94/12/16  شنبه  یک  روز  برای  رسیدگی  وقت 

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

می شود.
شماره: 30893/ م الف

مدیر دفتر شعبه  5 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
جلیل  وکالت  با  سلطانیان  خسرو  941200خواهان  کالسه   پرونده  خصوص  در 
صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر یزدانی تقدیم نموده است. 
تعیین  صبح  ساعت10  مورخ94/12/16  شنبه  یک  روز  برای  رسیدگی  وقت 

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

می شود.
شماره: 30892/ م الف

مدیر دفتر شعبه  5 مجتمع شماره  2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
 : رسیدگی  مرجع   94/2/29 مورخ   128 دادنامه  شماره   809/93 پرونده  کالسه 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد اسماعیلی نشانی: اصفهان 
مجهول   : نشانی  شیرازی  هاجر گل  روبروی همدانیان خوانده:  - خیابان جی 
مبلغ 28/300/000 ریال وجه دو فقره چک  تقا ضای مطالبه   : المکان  خواسته 
مورخ   1496/770425/41 و   93/3/15 مورخ   1496/770424/55 های  شماره  به 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  ملت  بانک   93/3/15
با استعانت از خداوند  مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
در  شورا((  قاضی  ))رای  نماید:  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی  بشرح  متعال 
بخواسته  شیرازی  گل  هاجر  طرفیت  به  اسماعیلی  احمد  دادخواست  خصوص 
مطالبه مبلغ بیست و هشت میلیون و سیصد هزار ریال فقره چک  به شماره های 
عهده   93/3/15 مورخ   1496/770425/41 و   93/3/15 مورخ   1496/770424/55
بانک ملت شعبه چهارراه نورباران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 

توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 
نشده و  انتظار کافی در جلسه شورا حاضر  و  قانونی وقت  ابالغ  با  / خواندگان 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به اسناد مواد 198، 519، 
522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307 ، 249 قانون  تجارت 
حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و 
سیصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و هشتاد هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سر رسید لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 30864/ م الف
 قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
رسیدگی  مرجع   94/5/25 مورخ   454 دادنامه  شماره   308-94 پرونده  کالسه 
نشانی:  احمدی  مجید  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31 شعبه   :
اصفهان  ورودی خانه اصفهان  کوچه 22 بن بست ک پروانه  منزل آخر سمت 
 : المکان  خواسته  : مجهول  نشانی  بکیانی   راست خوانده: آقای ستار احمدی 
مطالبه وجه فاکتور با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت بصدور رای می نماید: ))رای قاضی شورای حل اختالف(( در خصوص 
دعوی آقای مجید احمدی  به طرفیت آقای ستار احمدی بکیانی بخواسته مطالبه 
مبلغ بیست و پنج میلیون و چهار صد هزار ریال وجه فاکتورشماره 3435مورخ 
93/6/5  به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  و 
استحاق  خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
دعوای  شورا  تکذیب  و  تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی 
519و  515و  198و  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه 
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و چهار صد هزار ریال 
بابت اصل خواسته  و یکصدو شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/4/1 تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصولر 
بانک مرکزی جمهوری  بر اساس آخرین نرخ اعالمی از سوی  که محاسبه آن 
اسالمی  ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در  تجدید   قابل  واخواهی   انقضای  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  شورا  این  در 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می با شد. 
شماره: 30866/ م الف

 قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: سید امین نام خانوادگی : مستوفی زاده نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  
مشخصات محکوم له: نام : سیده فریال موسوی با وکالت  نام خانوادگی: آقای 
 29 دوم پ  آبشار  اصفهان  خ   : اقامت  محل  نشانی  بابا صفری  رضا  محمد  سید 
مجتمع مسکونی ساحل طبقه دوم  محکوم به به  موجب رای شماره 598 تاریخ 
94/4/3 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم 
بابت مهریه و مبلغ  بهار آزادی  به پرداخت عین دو هزار عدد سکه تمام  است 
الوکاله  نشر آگهی و حق  پانصد تومان هزینه دادرسی و  بیست و چهار هزار و 
نیم عشر در حق دولت  تعرفه مقوم 20/000/000 ریال و پرداخت  وکیل طبق 

شماره: 30865/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع  شماره یک شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام خانوادگی : آل داود نشانی  محل اقامت: مجهول  نام: امین محمد صالح  
محل  نشانی  کریمی  خانوادگی:  نام  اصغر   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  
اقامت : زینبیه  دارک  کوی طالب پالک 22محکوم به به  موجب رای شماره 
محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  29شورای  حوزه   94/8/10 تاریخ   577
اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 6/260/000/000  پرداخت  به  است  علیه محکوم 
و پرداخت مبلغ /260/000 ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تا خیر تادیه 
تا تاریخ اجرای حکم در حق  از تاریخ سر رسید چک 390457 مورخ 89/8/5 

خواهان و پرداخت نیم عشر حق االاجرا 
شماره : 30874/ م الف دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: رامین  نام خانوادگی : عضدی نام پدر: عزیزاهلل نشانی  محل اقامت: مجهول 
المکان  مشخصات محکوم له: نام : سارا نام خانوادگی: کریمی نشانی محل اقامت 
: اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر خروجی گلستان درب اول کلید سازی امین 
محکوم به به  موجب رای شماره 1373 تاریخ 94/8/19حوزه  پنجم شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت پنجاه میلیون 
ریال اصل خواسته و 180/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
نیم عشر  به انضمام  به تاریخ ) 94/6/11(  تا خیر تادیه از سر رسید چک وصوف 

دولتی 
شماره : 30894/ م الف شعبه پنجم مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام: مسعود نام خانوادگی : اله دادی نام پدر: محمد نشانی  محل اقامت: مجهول 
نشانی  محمدی  خانوادگی:  نام  اهلل  شکر   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  
به  بابایی پ 20 محکوم  آقا  اصفهان ملک شهر آزادگان ک ش   : اقامت  محل 
اختالف  پنجم شورای حل  94/5/26حوزه   تاریخ   864 شماره  رای  موجب  به  
شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت هشت میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت خسارت و مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق 
اجرا در حق اجرای احکام  نیم عشر حق  له و همچنین  تعرفه در حق محکوم 
شورای حل اختالف  شماره : 30895/ م الف دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو 

شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

المکان   مجهول  اقامت:  محل  نشانی   مهر  شریعتی   : خانوادگی  نام  علی  نام: 
نشانی محل  نام خانوادگی: احمدی شورجه  : مهدی  نام  له:  مشخصات محکوم 
بهارستان  خ فروردین غربی  ک شهید محمدی 8 پالک  : اصفهان  خ  اقامت 
شورای   17 1-7-94حوزه   تاریخ   598 شماره  رای  موجب  به   به  290محکوم 
حل اختالف شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
تا وصول  نشر آگهی  پرداخت هزینه  به  و  به عنوان اصل خواسته  میلیون ریال 
نتیجه و همچنین یکصد و شصت و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
لغایبت اجرای حکم در حق  همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/16 

خواهان و نیم عشر حق اجرا در حق خوانده
 شماره: 30888/ م الف 

دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان
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راست پهلوی روی همیشه شدن مسموم هنگام به مورچه ـ

میافتد.
ـدرفصلپاییز700تا900هزاربرگدرختبلوطمیریزد.

پسر فرزندان باشد، مبتال کوررنگی به زنی که درصورتی ـ
اوکوررنگمیشوند.

ـمغزانسانبیشازسایراعضایبدنکارمیکندوبیشاز20 
درصدازانرژیبدنرامصرفمیکند.

ـهریکلیتربنزینمعادل23/5تنگیاهانمدفونشدهدر
قرنهاپیشاست.

ـ90 درصدیخدنیادرسرزمینهایقطبیاست.
ـمتوسطوزنمرداندرکرهزمینبیشازوزنزناناست.

ـنیازمردانبهصحبتکردندرهرروزدوازدههزارواژهونیاز
زنان23هزارواژهاست.

ـاگرتکثیرباکتریتا24ساعتادامهیابد،توده2تنیازیک
باکتریبهوجودمیآید.

ـوسعتوعرضکهکشانراهشیریحدود70هزارسالنوری
است.

ـسرعتگردبادگاهیبه300تا450کیلومتردرساعتمیرسد.
ـعمیقتریندریاچهجهان،دریاچهبایکالدرروسیهاستکه

1940مترعمقدارد.
ـحدود7هزارنوعبرنجمختلفدردنیاوجوددارد.

ـیکمیلیونکرهبهاندازهزمیندرخورشیدجایمیگیرد.

مطالعاتجدیددانشمنداننشانمیدهد؛

اینجانورازانسانها
وسواسیتراست

میدهد نشان دانشمندان جدید مطالعات
وسواس پستانداران میان در ماده میمونهای

بیشترینسبتبهتغذیهخوددارند.
باشگاه از نقل به وطن، کیمیای گزارش به
خبرنگاران،طیتحقیقاتدانشمندانژاپنیبهاین
موضوعپیبردندکهازمیانپستاندارانمیمونها
انگلکمتریدربدنخوددارند؛اینتحقیقاتبه
نوعجنسیتپستاندارانهم برای تقریبی صورت
مطرحمیشودومادههاانگلکمترینسبتبهنرها

دارند.
غذایی عادات برحسب میدهند، نشان مطالعات 
برای راکه موادغذاییای وشامپانزهها میمونها
خوراکیمصرفمیکنند،قبلازخوردنمیشویند

وشستوشویآنهادقیقترازانسانهاست.
درتحقیقاتاخیراستکهژاپنیهابهایننتیجه
رسیدهاندبرایضدعفونیکردنموادغذاییبهتر
حالی در این کرد؛ استفاده نمک و آب از است
به که را غذایی باغوحش در میمونها که است
کار این با تا میمالند خاک به میدهند، آنها
آلودگیموادازبینبرود؛باالگوبرداریازعملاین
خاک که شدهاند متوجه دانشمندان پستانداران

زمینخاصیتضدعفونیکنندهدارد.
بهویژه پستانداران میدهد نشان تحقیقات نتایج
و دارد اهمیت برایشان غذا پاکیزگی میمونها
دانشمندانبامقایسهبیننرومادهاینحیوانات
متوجهشدندکهمادههاوسواسبیشتریدرتمیز

کردنغذایخوددارند.

خواصوکاربردگیاهسیبزمینیشیرین
اینسیبزمینیسرشارازبتاکاروتناستوبههمیندلیلطعمشیرینی
دارد.بدنماازاینترکیبمفیدبرایتولیدویتامینAاستفادهمیکندوبه
همیندلیلبهآنپیشسازویتامینAنیزگفتهمیشود.بتاکاروتنیکی
دیگرازموادضروریبرایبدناستکهسیستمایمنیراتقویتمیکند؛
همچنینویتامینAحاصلازبتاکاروتنبرایسالمتوتقویتچشمها
نیزبسیارمفیداست.سیبزمینیشیریندرحدود10درصدقندو15

درصدفکول)نشاستهسیبزمینی(دارد.
طبقتجزیهبهعملآمده،روشنشدهاستکهعالوهبرقندونشاسته،
فیتوسترول، ایپومایین، و موادچرب دارایمقداری سیبزمینیشیرین
کاروتن،کلروژنیکاسیدوویتامینهایA,B,Cاست.درچینازغدهآنبه
عنوانمقویبرایمعدهوطحالوکلیهاستفادهمیشود.درهندوچین،
برایتقویتاشخاصیکهدورهنقاهتبیماریرامیگذرانندوهمچنین

برایاشخاصمبتالبهبیماریدریاگرفتگیتجویزمیشود.
درشبهجزیرهماالیاازآنمشروبیدرستمیکنندکهبرایرفعتشنگی
درهنگامتبمیخوردند.دراندونزیبرگهایخردشدهآنرارویمحل
سوختگیومفاصلسفتشدهمیمالند.ساقههاوشاخههایآنراروی
مفاصلروماتیسمیسفتشدهمیبندند.نوعیازآنکهدارایغدهقرمز
گیاه است.شیرهغدهخام مفید اسهالخونی برای است، رنگ قهوهای
در آن رنگ ارغوانی غده تسکینمیدهد. را ازسوختگی ناشی سوزش
مواردبیماریقندبهکاربردهمیشود.درهندوستانازریشهگیاهبهعنوان
ملیناستفادهمیشودوازسرشاخههایلهشدهگیاهبهصورتضمادبرای

رسانیددملاستفادهمیشود.
««سیبزمینیشیرینمفیدبرایدیابتیها

قند اما است؛ کربوهیدرات و طبیعی قند حاوی شیرین، سیبزمینی
تثبیت و کنترل باعث قندها این میکند. کنترل بدن در را خون
کاهش را انسولین به سلولهای مقاومت حالت و میشوند خون قند
به است؛ فیبر از غنی سیبزمینی از نوع این همچنین میدهند.
در  میکند. کم را جریانخون به گلوکز انتشار کهسرعت معنی این
مفید دیابتیها برای سیبزمینی این که گفت میتوان نتیجه

است.
««سیبزمینیشیرینبرایهضمغذا

سیبزمینیشیرین،سرشارازفیبرهایغذاییاستکهبرایارتقای
سالمتدستگاهگوارشالزموضروریهستند.اینفیبرهاازبروز

سرطانکولونپیشگیریوبایبوستمقابلهمیکنند.
««سیبزمینیشیرینبرایمقابلهباآمفیزم

سیگاریهابیشتردچارآمفیزم)یکبیماریمزمنریه(وکمبود
در موجود کاراتنوییدهای خوشبختانه میشوند. A ویتامین
سیبزمینیشیرینبهبدنکمکمیکنندتاویتامینAتولیدو
دستگاهتنفسیرااحیاکند.درنتیجهپیشنهادمیشودبرایداشتن

ریههایسالمتروقویترسیبزمینیشیرینمصرفکنید.
و منگنز،کلسیم منیزیم، پتاسیم، از سیبزمینیشیرینسرشار
آهناست.اینموادمعدنیبرایعملکرددرستبدنومتابولیسم

آنزیمهاالزموضروریهستند.
««سیبزمینیشیرینبرایتقویتسیستمایمنیبدن

میشود. محسوب D ویتامین خوب منبع شیرین سیبزمینی
اینویتامینبرایعملکردخوبغدهتیرویید،دندانها،عصبها،

استخوانها،پوستوافزایشانرژیالزموضروریاست.
««سیبزمینیشیرینبرایارتقایسالمتقلب

سیبزمینیشیرینحاویمیزانشایانتوجهیپتاسیماستکه
کاهش را سدیم اثرات و است مفید قلب سالمتی افزایش برای
میدهد.بهاینترتیبنیزباعثکنترلفشارخونمیشود.ویتامین
بروزسکتهیمغزی، از B6موجوددرسیبزمینیشیرین،مانع

سکتهقلبیوبیماریهایدژنراتیومیشود.
سیبزمینیشیرینبرایتسکینعالیمقاعدگی

سیبزمینیشیرینحاویمیزانزیادیمنگنزوآهناستکهبرای
تسکینعالیمپیشازقاعدگیمفیداست.خانمهاچندروزماندهبه
عادتشاندچاردردهاییجسمیوروحیشدیدمیشوندکهآنها
راکالفهمیکند.اگرشماهمازاینقبیلمشکالترنجمیبرید

میتوانیدبهاینسیبزمینیاعتمادکنید.
««سیبزمینیشیرینبرایعضالتسالمتر

و عضالنی کاهش برای شیرین سیبزمینی در موجود پتاسیم
انرژی پرخاصیت سبزی این است. مفید بسیار ورزشکاران نفخ
زیادیبهشماخواهددادوازگرفتگیعضالنیپیشگیریمیکند.
سیبزمینیشیرینبهدلیلدارابودنپتاسیمبهتنظیمضربانقلب

وعالیمعصبینیزکمکمیکند.
««سیبزمینیشیرینسرشارازآنتیاکسیدانها

سیبزمینیشیرینبرایمقابلهبابیمارینقرس،آرتریتوآسم
مفیداست؛چونسرشارازکاراتنوییدهاییمانندبتاکاروتنهاست.
اینترکیبمفیدباعثکاهشاثراتپیریشدهوازرشدسلولهای

سرطانسینهوریهپیشگیریمیکند.
««سیبزمینیشیرینبرایرشدجنین

سیبزمینی و دارند اسیدفولیک به زیادی نیاز باردار خانمهای
شیرینسرشارازاینویتامیناست.حتمامیدانیدکهاسیدفولیک

بهرشدبافتهایجنینیورشدسلولهایآنکمکمیکند.
سیبزمینیشیرینسرشارازموادمعدنیاست

و منگنز،کلسیم منیزیم، پتاسیم، از سیبزمینیشیرینسرشار
آهناست.اینموادمعدنیبرایعملکرددرستبدنومتابولیسم

آنزیمهاالزموضروریهستند.
««سیبزمینیشیرینضداسترس

بدنکمک آب تعادل به درسیبزمینیشیرین موجود پتاسیم
میکندوباعثگردشخوباکسیژنوتنظیمضربانقلبمیشود.
سیبزمینیشیرینهمچنینحاویمنیزیماستکهنقشمهمی

دررفعوکاهشاسترسدارد.
Cسیبزمینیشیرینسرشارازویتامین»»

C ویتامین  توجهی شایان میزان حاوی شیرین سیبزمینی
ضروری و الزم بدن اعضای عملکرد برای ویتامین این است.
پوست شود، قوی بدنتان ایمنی سیستم میخواهید اگر است.
مفید سیبزمینی این باشید، پرانرژی و باشید داشته سالمی
کمک بدن به C ویتامین بکنید. غذاییتان برنامه وارد را
است، مفید پوست و مفاصل برای که را کالژن تا میکند
مبارزه استرس با بهتر تا میکند کمک همچنین کند. تولید

کنیم.
««سیبزمینیشیرینبرایحفظجوانیپوست

اگرسیبزمینیشیرینرامیجوشانید،آبآنرادورنریزیدواز
آنبهعنوانلوسیونپوستاستفادهکنید.

عینکپیشرفتهبرایدرمانتنبلیچشم
آمریکا ایندیانای دانشگاه محققان
Amblyz نام به پیشرفتهای عینک
راارایهدادندکهمیتواندبرایدرمان
شود. گرفته کار به چشم تنبلی
به که کودکانی درصد 3 تا 2 برای
تنبلیچشممبتالهستندیاچشمان
درمانی گزینههای دارند، ضعیفی
ضعف که آنجا از ندارد. وجود
تضعیف نتیجه در معموال بینایی
رخ مغز به چشم سیگنالهای
میدهد،کودکانناچارندچندساعت

درروزازچشمبندیاقطرهبرایتقویتچشمضعیفتراستفادهکنند.اینامرمیتواندبچهها
رادچاراسترسیاباهمساالنخودبیگانهکند.لنزهایعینکAmblyzدارایالسیدیهای
قابلبرنامهریزیاست.لنزیکهبررویچشمتنبلقرارگرفتهاست،درهر30ثانیهبهمدت
ازآنجاییکهکودکان باشد. باچشمبندداشته تاعملکردیمشابه ثانیهتیرهمیشود چند
مبتالبهتنبلیچشم،معموالدچارسایرمشکالتبیناییمانندنزدیکبینییاآستیگماتیسم
نیزمیشوند،Amblyzبهاصالحبیناییآنهادرزمانیکهازاینعینکاستفادهنمیکنند،
میپردازد.محققاندراینپژوهشاثرAmblyzرادرمقایسهباچشمبندهایسنتیدر33
کودکسهتاهشتسالهمبتالبهتنبلیچشممقایسهکردند.درطولیکآزمایشسهماهه،
یکگروهبهمدتدوساعتدرروزازچشمبندوگروهیدیگرازعینکAmblyzبهمدت
چهارساعتدرروزاستفادهکردند.درپایانآزمایش،هردوگروهباوجودتفاوتدرنوعدرمان،
بهنتایجمشابهیدستیافتند.اینکودکانبهطورمتوسطقادربهدیدندوخطازیکنمودار
بودند.Amblyzتنهاپروژهاینیستکهبهدنبالراهحلهایخالقانهبرایدرمانتنبلیچشم
میگردد.درسالهایاخیرچندینگروهازمحققانبازیهایویدیوییراایجادکردندکهادعا
میکننداینبازیهامیتواندتنبلیچشمرادرمانکند.اماAmblyzوسیلهایمتفاوتاست

بهایندلیلکهسازمانغذاوداروآنرابهعنوانیکوسیلهپزشکیتاییدکردهاست.

ساختعصایویژهنابینایانمجهزبهفناوری
GPSوتشخیصچهره

نسلجدیدیازعصایویژهنابینایانوکمنابینایانساختهشدهکهبهلطفمجهزبودنبه
سیستمموقعیتیابجهانی)GPS(فرداستفادهکنندهرابهدربخانهدوستانوآشنایان
میرساند!محققانعنوانXploRرابرایاینفناوریجدیدوکامالکاربردیبرگزیدهاند.
جلب خود به را نظرها پیشرفته سفید عصای این در که بخشی مهمترین شک بدون
این از پیش تا است. آن جهانی موقعیتیاب سیستم و چهره تشخیص فناوری میکند
نسخههایمتفاوتیازعصایسفیدارایهشدهبودکهدرتازهترینآنهانمونهایباقابلیت
انتقالموقعیتمحیطاطرافبهفردنابیناوکمبیناازطریقامواجمافوقصوتولیزربوده
گذاشته جلوتر گامی انگلیس بیرمنگام دانشگاه محققان از گروهی حاال اما است. 
فرد آن، در شده نصب الکترونیکی تجهیزات لطف به که ساختهاند مدرنتری عصای و
ازجملهدوستانوآشنایانراردیابی افرادمدنظرش استفادهکنندهمیتواندمحلزندگی
کند.نکتهجالبتوجهدیگردرخصوصاینفناورینوین،سیستمتشخیصچهرهآناست.
بهلطفپایگاهاطالعاتینصبشدهدرآنکهانبوهیازتصاویرمربوطبهدوستانوآشنایان
فرد دارد، ذخیره خود در را کاربر
متری 10 فاصله از میتواند نابینا
روبهرو شخصی با شود مطمئن
است. بوده مدنظرش که میشود
دراینشرایطعصاباایجادلرزشی
محسوسفرداستفادهکنندهراآگاه
فناوریهای بودن ارزان میکند.
جدید عصای این در رفته کار به
آن مهم ویژگیهای دیگر از

بهشمارمیآید.

امروزهاستفادهازتلفنهمراهبهعنوانیکوسیلهضروری
درزندگیروزمرهبشرپذیرفتهشدهومیزاناستفادهازآنبه
واسطهکاربردهایمتنوعومختلفآنروزبهروزافزایشمییابد.
میزاننوموفوبیایاهمانترسازجداشدنازتلفنهمراه،
66درصدگزارششدهوایندرحالیاستکهاینآمار
گزارش این است. بوده درصد 53 گذشته سال سه در
حاکیاستکه70درصدازخانمهاازدوربودنازموبایل
خودهراسدارندو66درصدازمردمقبلازخوابحتما
بین در نوموفوبیا میزان میکنند. چک را خود موبایل
سنین24-18سال،77درصداستو72درصدازمردم
موبایل از مربع متر از150سانتی بیش نمیتوانند جهان

دانشمندانمیزان ازطرفدیگر باشند. فاصلهداشته خود
کثیفترین از آلودهتر مراتب به را همراه تلفن آلودگی
گزارش توالت یعنی انسان، زیست محل اطراف سطوح
کردهاند.همهاینهااهمیتتمیزکردنتلفنهمراهراصد
الکترونیکی وسیله این که آنجا از اما است؛ کرده چندان
معرفی اسپریهای یا دستمالها و نیست قابلشستوشو
را چندانی اثربخشی آمده، عمل به تحقیقات برابر شده
یا UV اشعه از استفاده بنابراین ندادهاند، نشان خود از
آمده همراه تلفن میکروبکشی کمک به بنفش ماورای
سنیتایزر سایت در شده منتشر اطالعات است.براساس
بهتازگیدستگاهیبانامسنیتایزرتلفنهمراهمعرفیشده

استکهباکمترینضررقادربهازبینبردنالودگیهای
تابشاشعهماورایبنفش با تلفنهمراهاست.ایندستگاه
یاهمانuv-cباطولموج230نانومتردرمدت6دقیقه
باعثازبینبردنمیکروبهابهمیزان99.9درصدمیشود.
دستگاهسنیتایزربهگونهایطراحیشدهکهعالوهبرتلفن
همراهوسایلینظیرساعتمچی،عینک،سمعک،سکهو...

راهممیتواندضدعفونیکند.
این ازمزیتهای دیگر یکی نیز، تلفنهمراه قابلیتشارژ
دستگاهاست.درهمینزمینهپیشبینیمیشودبهدلیل
همراه، تلفن آلودگیهای درخصوص جامعه نگرانی علت

دستگاهسنیتایزر،جایگزینشارژرهایفعلیشود.

«« سالمت «« دانستنی ها 
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نشانی:خیابانصغیر-جنبکوچه16-پالک243-

نخودگیاهیاستیکسالهوازخانوادهحبوباتکهبلندی
بوتهآنبهحدود30سانتیمترمیرسد.

ساقهاینگیاهپوشیدهازتارهایغدهایاست.برگهای
آنمرکباز13تا17برگچهکوچکودندانهداراست.
گلهایآنسفیدرنگمایلبهقرمزیاآبیبهطورتک
تکبررویساقهقراردرد.میوهآنبهصورتنیاموغالف
آنکوچک،متورمونوکتیزبهطول2تا3سانتیمتر
استکهدرآنیکدانهنخودبهرنگنخودییاسیاه

قراردارد.
نخودیکیازحبوباتمغذیوانرژیزاوپرمصرفاست.

ترکیباتشیمیایی:
در100گرمنخودموادزیرموجوداست:

آب10گرم
پروتئین20گرم
نشاسته155گرم

کلسیم150میلیگرم
فسفر35میلیگرم
آهن7میلیگرم

سدیم25میلیگرم

پتاسیم780میلیگرم
ویتامینآ50واحد

ویتامینب3/01واحد
ویتامینب15/02واحد

ویتامینب23میلیگرم
موادروغنی5گرم

نخودهمچنیندارایمقدربسیارکمیارسنیک،اسید
کمیابی امالح و مالیک اسید و استیک اسید اگزالیک،
لسیتین، مانند موادی ضمنا است. مس و لیتیوم نظیر
گاالکتان،ساکاروز،دکستروزوسلولزدرنخودوجوددارد.

خواصدارویی:
مختلف، آمینه اسیدهای بودن دارا علت به نخود 

ویتامینهاوموادمعدنیغذایبسیارخوبیاست.
نخودازنظرطبقدیمایرانگرموخشکاستوباهمه
خواصبیشماریکهداردنفاخودیرهضماستونباید

درخوردنآنافراطکرد.
1(نخودکمیملیناست
2(نخوداثرادرارآوردارد
3(نخودکرمکشاست

4(برایبرطرفکردندردسینهوریهبایدنخودرابا
کمینمکپختوآبژلهمانندآنراخورد.

5(روغننخودبرایتقویتموموثراست؛شبهاآنرا
بهسربمالیدوصبحمورابشویید.

6(روغننخودرااگربهسربمالیدسردردراشفامیدهد.
7(روغننخودرابررویدندانیکهدردمیکندبمالید،

دردرابرطرفخواهدکرد.
8(روغننخودبرایتقویتنیرویجنسیموثراست.

9(افرادگرممزاجبایدنخودراباسکنجبینبخورندتااز
نفخشکمجلوگیریکند.

10(نخودرامیتوانبرایدفعرسوباتودرمانزردی
بکاربرد.

11(نخوددرمانکنندهقولنجهایکلیویاست.
ازپروتیئنهای 12(یکیازغذاهایمغذیکهسرشار
گیاهی،ویتامینهاوموادمعدنیاست،هموسمیباشد
آنهاست. اصلی غذاهای جزو عربی کشورهای در که
گیاهخوارانهموسراجانشینگوشتمیکنند؛اینغذا
نامیدهمیشود، تاهینی که کرهکنجد و پخته نخود از
درستمیشود.منبع:پایگاهجامعاطالعرسانیپزشکان

ایران

««محمدحسینپسندیده
کارشناسفرهنگیومدرسدانشگاه

دردوبخشابتداییمقاله»خانوادههایایرانیوپدیدهای
فریبندهبهنامشبکههایاجتماعیمجازی«بهآسیبزایی
اینپدیدهفریبندهپیبردیموباپیامدهایمثبتومنفی
آنآشناشدیم.نگرانیهاازافزایشارتباطاتوخطرات
فضایدوستیابیمارادرشناختبیشتراینرسانههای

کنترلنشدنییاریمیدهد.
بخشسوم

خطراتفضایدوستیابی
میان در سرعت به ما کشور در دوستیابی شبکههای
جوانانایرانیمحبوبشدهاستوایرانیهارتبهسومرا
دراینشبکههاکسبکردهاند.فرهنگرسانهایاینترنت،
فضایذهنیجوانانرااشغالکردهوازآنمهمتر،نمایانگر
بر والدین که است ابررسانه این کنار در خانواده نقش
فرزندانخودتاچهحدکنترلتربیتیونظارتاخالقی

دارند.)ستارزاده،1386(
نتیجهتحقیقاتانجامشدهدرکشور،نشانمیدهدکه
هستند جوانان اینترنت از استفادهکنندگان بیشترین
چتروم در حضور خاطر به آنها از درصد 35 و
اینترنتی، بازیهای برای درصد 28 گفتوگو(، )اتاق
و الکترونیکی پست کردن چک منظور به درصد 30
جهانی شبکه در جستوجو، دلیل به نیز درصد 25

هستند.)بیابانگرد،1387(.
اینترنتشکافمیاننسلهارابیشترکردهاستواکنون
اینترنتنیز شکافمیاننسلدوموسومعالقهمندبه
را دیگری زبان یک هیچ که گونهای به شده، آشکار
نمیفهمند.امروزهباورودوسایلوتکنولوژيهايجدید
بهعرصهخانوادههاشاهداینهستیمکهوالدینوفرزندان
ساعتهايمتماديدرکناریکدیگرمينشینند،بدونآنکه
حرفيبرايگفتنداشتهباشند.مادیگرکمترنشانههایي
دورهم فرزندان و والدین که داریم آنخانوادههایي از
مینشستندودربارهموضوعاتمختلفخانوادگيوکاري
به راراجع نظراتهمدیگر و باهمگفتوگومیکردند
موضوعاتمختلفجویامیشدند.درشرایطفعليروابط
موجودمیانوالدینوفرزندانبهسرديگراییدهودونسل
بهدلیلداشتنتفاوتهاياجتماعیوتجربههايزیستی
با ومطابق ازدیدگاهخودمینگرند را زندگي مختلف،
بینشخودآنراتفسیرميکنند.نسلدیروز)والدین(
احساسدانایيوباتجربگيميکنندونسلامروز)فرزندان(
کهخواهانتطابقباپیشرفتهايروزاست،دربرابرآنها
واکنشنشانميدهندوچونازپسمنطقونصیحتهاي
ریشهداروسرشارازتجربهآنهابرنميآید،بهلجبازي

رويميآورد.)رحیمی،1390(.
و فرزندان نسل بین شکاف تکنولوژي سرعت امروزه
معاون اظهارات براساس است. داده بسط را والدینشان
سازمانبهزیستيکشور،میزانگفتوگودربیناعضاي
این که است دقیقه 30 حدود تنها کشور در خانواده
والدین با مقایسه در فرزندان باشد. آسیبزا ميتواند
ميکنند زندگي فرهنگي فضاي یک در اینکه وجود با
عوامل دارند؛ متفاوتي رفتارهاي و گرایشها اطالعات،
متعددينظیرسرعتتحوالتوبسطارتباطاتباجهان
توسعهیافته،توجهبیشترجوانانبهبرنامههايجهانيشدن
و انجمنها روزافزون گسترش رسانهها، فرهنگ،
تعلق و پیوستن براي خانواده کانون از غیر کانونهایي
یافتنجوانانبهآنهاوغیرهبراینپدیدهتاثیرگذارند
واینشکافراروزبهروزبیشترميکنند.)رحیمی،1390(.

نگرانیهاازافزایشارتباطات
اجتماعی ارتباطات افزایش موجب اجتماعی شبکههای
شدهاست.نگرانیهاییدربارهتاثیرشبکههایاجتماعی
ارتباط و همسران ارتباط جمله از خانوادگی، روابط بر
بافرزندانشانوجوددارد.استفادهازشبکههای والدین

اجتماعیتوسطجوانانایرانی،سبکزندگیآنانراتغییر
منفی نتایج از ویترینی زندگی و است.خودنمایی داده
شبکههایاجتماعیاست.»سایتالکسا«اعالمکردهاست
کهایرانیانبزرگترینگروهمخاطبان»وایبر«رادرجهان
تشکیلمیدهند.بحثهایسیاسی،فرهنگی،اجتماعی،
جوک،لطیفه،عکس،فیلم،موسیقی،قصهخوانی،نقدو
بررسیداستانو...مهمترینموضوعاتدرفضایمجازی
است.تغییراتیبنیادینتحتتاثیرشبکههایاجتماعی
درارزشها،ساختار،سبکزندگیونگرشهایایرانیان
ایجادشدهاست.زمانیعکسهایخصوصیوخانوادگی
وروابطحریممشخصیداشتوورودافرادغریبهبهخانه
مسایل خصوصیترین حاال، اما میکردند؛ تلقی بد را
زندگیولحظههایخودمانینیزدرشبکههایاجتماعی
وبسط درنتیجهگسترش ایران منتشرمیشود.جامعه
شبکههای است. شده »برونگرا« اجتماعی شبکههای
ایرانیان زندگی از شفافتر تصویری مجازی اجتماعی
ارایهمیدهد.ایجادسوءتفاهموسردشدنروابطزوجها
مثل اجتماعی شبکههای منفی پیامدهای و نتایج از
نتیجه نیز آن افزایش و است.طالق وایبر و فیسبوک
شبکههایمجازیاست؛بهطوریکهازهرپنجپرونده
مربوط اجتماعی شبکههای به یکی آمریکا، در طالق
ناخشنود یا ناراضی است.شبکههایاجتماعیهمسران
راوسوسهمیکندتادرجستوجویافراددیگریمانند
دوران صمیمی دوستان سابق، همکالسهای دوستان،
کودکییادوستانجدیدیبرآیند؛اینامربالقوهزمینه

خیانتبههمسرانفعلیرافراهممیکند.
گسترشفضایمجازیدرحوزهرابطهفرزندانووالدین
نیزتغییراتیبهوجودآوردهاستکهازآنجملهمیتوان
بهعنوان اشارهکرد:کاهشنقشخانواده اینموارد به
به نسلی فرزند،شکاف با والدین ارتباط کاهش مرجع،
و فرزندان بین حریم ازبینرفتن تکنولوژی، رشد دلیل

والدین،ایستادندربرابریکیازوالدینیاهردوو....
ازشبکههای استفاده وگسترش رشد ازدواج، بحث در
ازدواجها، ناپایداری مانند مسایلی مجازی اجتماعی
پسر و دختر روابط افزایش همسرگزینی، الگوی تغییر
و ازدواج سن شدن زیاد عقد، بدون نامزدی زمان در
افزایشتنوعطلبیجنسیمردانووزنانو...رابهوجود
آوردهاست.تغییراتیکهناشیازبسطورواجاستفادهاز
شبکههایاجتماعیدرحوزهدینیدرجامعهرخداده،
از خانواده دوری خانواده، در دینی آموزههای کاهش
شریعت،کمرنگشدنحریمهایدینیدرروابطخانوادگی
و...است.میزاناستفادهازاینترنتوشبکههایمجازی
چنانروبهگسترشاستکهنسلکنونیرانسلشبکه
نسل نهادهاند. نام سایت وب نسل یا اینترنت نسل یا
اینترنتتماسبادوستانوسرگرمیرانسبتبهتماسبا
خانواده،دلیلعضویتدرشبکههایاجتماعیمجازیذکر
میکنند.جذابیتهاوویژگیهایخاصفضایمجازی،
کرده مبدل اجتماعی تعامالت برای محیطی به را آن
است.جهانمجازیشکلدیگریازجهانواقعیاست.
فضایمجازیبهعنوانیکیازویژگیهایزندگیمدرن
امروزیتعریفشدهاستکههمانندهرپدیدهدیگری
دارایجنبههاواثراتمثبتومنفیاست.درپساین
جامعهشبکهاییامجازی،تغییرماهیتمراوداتاجتماعی
از الکترونیکی معاشرتهای و مجازی جوامع شکل به
طریقمتونالکترونیکوسیستمچندرسانهایبهعنوان
محیطنمادینپدیدآمدهاستکهباعثپیدایشنوعی
ناامنیاجتماعیوآسیبهاینوپدیددرفضاهایمجازی

شدهاست.
مخاطبانگرامیمیتوانندادامهاینمقالهرادرشماره81

روزنامهکیمیایوطندرشنبهآیندهمطالعهکنند.
مخاطبانگرامیمیتوانندادامهاینمقالهرادرشماره81

روزنامهکیمیایوطندرروزشنبهآیندهمطالعهکنند.

از لنز دوربین 

سنیتایزردستگاهضدعفونیکنندهخانگی

افزایشارتباطاتدرفضایمجازی خواصجالبنخود


