
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر داد: تعقیب و مجازات دریافت کنندگان حقوق های                                                   
2 امام جمعه شهرکرد: لزوم مطالبه مردم و مسئوالن برای حل  2 امام جمعه موقت اصفهان: بودجه بهزیستی کافی نیست  غیرقانونی 
2 امام جمعه یزد: مسئله  2 امام جمعه موقت کرمان: فلسفه تأسیس شورای نگهبان، اسالمی  ماندن نظام است  معضل اشرافیگری 
3 احتمال کاهش قیمت سکه و طال  2  تولید ورق رنگی صدفی در ناحیه نورد سرد فوالدمبارکه   قاچاق کاال، نیاز به اقدام و عمل جدی دارد 
  5 ایرانی«  »جمعه  رادیویی  برنامه  دوباره  راه اندازی   7 رسید؟  کجا  به  روس  گردشگران  از  ایران  سهم   3 جاری  هفته   در 

رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران: عملکرد باشگاه ها باید متناسب با رشد والیبال باشد 

شنبه 26 تیرماه 1395  || 11 شوال 1437  || 16 جوالی 2016  ||  شماره  202 ||  سال دوم  ||   قیمت: 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 توصیه انتخاباتی
 فتاح به احمدی نژاد

کشف 3 میلیارد و 800 میلیون ریال 
الت موسیقی قاچاق آ

چهارمحال و بختیاری 
سرزمین آبشارهای چشم نواز

نگاهی به جایگاه زبان فارسی در جهان

گوهری ممتاز   فارسی، 
در مشرق زمین

به بهانه روز عفاف و حجاب

زنان با بی حجابی، حقوق 
کرده اند مردان را ضایع 
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خداحافظ
کاپیتان

توسعه مخاطبان

له
قا

رم
س  از توصیه هــای 12 گانــه  رهبــری معظــم، حضــرت 

آیــت هللا خامنــه ای کــه در دیدار با دانشــجویان برشــمرده 
تشــکل های  از  ایشــان  انتظــارات  واقــع  در  و  شــد 

دانشــجویی اســت، »توســعه مخاطبــان دانشجو«ســت کــه از 
وظایــف مجموعه هــای دانشــجویی نیــز بــه حســاب می آیــد. 
ــرف  ــنیدن ح ــل ش ــه، تحم ــاق، حوصل ــد: اخ ــان فرمودن ایش
ــای  ــده، از پیش نیازه ــب ارائه ش ــر مطال ــلط ب ــف و تس مخال

ــه ایــن وظیفــه اســت. عمــل ب
یــک انتظــار بــا 4 پیش نیــاز و راهــکار عملــی؛ یعنــی تشــکل ها 
بــرای توســعه مخاطبــان خــود، نیازمنــد اخــاق در مرحلــه اول 
 بــه عنــوان ابــزاری کابــردی و تاثیرگــذار هســتند. اخــاق همــام
مفهومــی اســت کــه قــرآن مجيــد از آن بــه بزرگــی يــاد کــرده 
ــه  ــاز و ب ــر)ص( امتی ــی پیامب ــرآن خوش اخاق ــت؛ در ق اس
ــه  ــود؛ چنانچ ــی می ش ــر معرف ــت پیامب ــز موفقی ــوان رم عن
ــاره اخــاق آن حضــرت آمــده: »َو  ــه 4 درب ــم، آي در ســوره قل
ــَك َلَعلــى  ُخُلــٍق َعِظيــٍم«؛ »بــه یقیــن تــو داراى خلقــی واال  ِإنَّ

هســتی.«
 رمــز جاذبــه عالــی پیامبــر، اخــاق اوســت کــه مطابــق 
و هماهنــگ بــا قــرآن بــود؛ »ُخــِذ اْلَعْفــَو َوْأُمــْر ِباْلُعــْرِف 

... اْلجاِهِليــَن«  َعــِن  َوَأْعــرِْض 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

که  ما درک می کنیم 
سفره ها تهی تر شده است

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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بــزرگ  پــروژه  دومیــن  جــاری،  ســال  در    
کیمیای وطن

زهرا نصیری 
ــوان  ــا عن ــار ب ــه چه ــان در منطق شــهرداری اصفه
ــز  ــار در مرک ــن ب ــد. ای ــزار ش ــاح« برگ ــک افتت ــه، ی ــر هفت »ه
داروســازی  خیابان هــای  ســاماندهی  و  احــداث   اصفهــان، 
خیابان هــای  پیاده روســازی  تکمیــل  طــرح  سروســتان،   و 
ــان عامــه امینــی  ــان نیــرو، خیاب 22 بهمــن، ضلــع شــرقی خیاب
غربــی و خیابــان رشــحه و ســاماندهی پارک هــای محلــی 
ــای  ــه آپارتمان ه ــارک مجموع ــن و پ ــن، بین النهری ــوی، بهم رض

42، پروژه هایی بودند که به بهره برداری رسید. 
ایــن 4 پــروژه عمرانــی در منطقــه 4 شــهرداری بــا حضــور شــهردار 
ــواده  ــی و خان ــدان محل ــان، اعضــای شــورای شــهر، معتم اصفه
شــهدای منطقــه افتتــاح شــد. مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار 
ــه 4  ــای منطق ــی پروژه ه ــاح و کلنگ زن ــم افتت ــان در مراس اصفه
شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: پروژه هــای بــزرگ در شــهرداری 
مــا را غافــل از پروژه هــای کوچــک نکــرده و افتتاحیــه امــروز یکــی 
از مصادیــق ایــن مســئله اســت. وی افــزود: یکــی از مقاصــد مــا 
ایــن اســت کــه بتوانیــم اصفهــان را بــه مرکــز صــادرات گل و گیــاه 
ــه  ــروز در منطق ــه ام ــاه ک ــازار گل و گی ــروژه ب ــم و پ ــل کنی  تبدی
ــدف  ــن ه ــیدن ای ــرای رس ــا را ب ــد م ــد، می توان ــی ش 4 کلنگ زن
مهــم یــاری کنــد. ایــن بــازار قــرار اســت در چنــد مرحلــه ســاخته 
ــل خواهــد  ــده تکمی ــا ســال آین ــه نخســت آن ت ــه مرحل شــود ک
شــد. شــهردار اصفهــان، هزینــه ســاخت بــازار گل و گیــاه منطقــه 
4 را بیــش از 37 میلیــارد تومــان بــرآورد کــرد و گفــت: 4 فصــل 
بــودن ایــران و تنــوع آب و هوایــی در اصفهــان مــا را بــه ایــن فکــر 
ــای  ــرورش گونه ه ــبی در پ ــی مناس ــان توانای ــه اصفه ــت ک انداخ
 مختلــف گیاهــی دارد؛ چــرا کــه مطابــق بــا برنامــه پنجــم 
و ششــم توســعه، نیازمنــد افزایــش صــادرات غیرنفتــی هســتیم 

تــا اقتصــاد مــا بتوانــد بــارور شــود.

   بازار گیاهان در ۴ نقطه شهر اصفهان
وی ابــراز کــرد: از نظــر شــهرداری اصفهــان، امــکان احــداث 
بازارهــای گل و گیــاه در مناطــق شــمالی، جنوبــی و غــرب 
اصفهــان نیــز وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل مراحــل بعــدی ایــن 
ــاخته  ــگاه س ــان آتش ــر خیاب ــهر نظی ــق ش ــر مناط ــازار در دیگ  ب

ــه  ــی ک ــه انتقادهای ــخ ب ــژاد در پاس ــود. جمالی ن ــل می ش و تکمی
ــود ــا می ش ــی پروژه ه ــد بعض ــرفت کن ــاره پیش ــهرداری درب  از ش

ــدی  ــرفت 60 و 90 درص ــا پیش ــی پروژه ه ــویی بعض ــت: از س گف
ــور  ــای محله مح ــزرگ، پروژه ه ــای ب ــار پروژه ه ــا در کن  دارد و م
را در دســتور کار داریــم. وی ادامــه داد: دلیــل کنــدی آن ســری از 
پروژه هــا مشــکات در مســیر آزادســازی آن هاســت؛ بــرای نمونــه 
مــا در پــروژه میــدان پینــارت بــا همیــن مشــکل مواجــه هســتیم 
کــه امیدواریــم شــهروندان بــا مشــارکت خــود مــا را در پیشــرفت 

ایــن پــروژه یــاری دهنــد.

شــهری  مدیریــت  تغییــرات  نتایــج    
در اصفهان ملموس است

ــال  ــت: در ح ــان گف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش نایب رئی
حاضــر نتایــج حاصــل از تغییــرات در مدیریــت شــهری اصفهــان 

ــت.  ــوس اس ــا ملم ــژه در محله ه ــهر و به وی ــطح ش در س
ــاح  ــه کار و افتت ــاز ب ــه آغ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــریعتی ب ــد ش احم
پروژه هــای منطقــه چهــار شــهرداری اصفهــان در واقــع در راســتای 
ــن  ــان داشــت: از مهم تری ــوده اســت، بی ــار ترافیکــی ب کاهــش ب
ــان  ــان همدانی ــار ترافیکــی در خیاب ــه کاهــش ب ــوان ب آن هــا می ت
اشــاره کــرد کــه مدت هاســت موجــب نارضایتــی شــهروندان 

شــده اســت.
 نایب رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه بارگذاری هــای زیــاد در خیابــان همدانیــان همچــون 
 جایگاه هــای ســوخت،  بازارهــای بــزرگ روز، بــازار گل و گیــاه 
ــان شــده اســت  ــن خیاب ــک در ای ــش ترافی و ... زمینه ســاز افزای
ــازار  ــدازی ب ــه راه ان ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــرد: بای ــح ک تصری
بــزرگ گل و گیــاه و انتقــال بــازار همدانیــان می توانــد تأثیــر 
بســزایی در کاهــش ترافیــک داشــته باشــد. وی بــا بیــان 
ــارک تندرســتی  ــوان پ ــازار گل و گیــاه می ت ــدازی ب ــا راه ان  اینکــه ب

ــزود:  ــرد، اف ــل ک ــان تبدی ــرق اصفه ــگری ش ــپ گردش ــه کم را ب
ــزان  ــه می ــد ب ــودی می توان ــوه نخ ــروژه ک ــار پ ــروژه در کن ــن پ ای
جالــب توجهــی جاذبه هــای گردشــگری منطقــه چهــار شــهرداری 

ــد.  ــش ده را افزای
ــا  ــان ب ــه ایجــاد تحــوالت اساســی در شــهر اصفه وی در ادامــه ب
تغییــر مدیریــت در شــهرداری مرکــزی و همچنیــن شــهرداری های 
مناطــق اشــاره کــرد و گفــت: مــا منکــر خدمــات شــهرداران ســابق 

ــی  ــهر ط ــطح ش ــوالت س ــر و تح ــا تغیی ــویم؛ ام ــق نمی ش مناط
یــک ســال گذشــته در شــهر اصفهــان بــه خوبــی ملمــوس اســت. 
نایب رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان اضافــه کــرد: بــرای 
ــارت  ــچ پین ــک پی ــاماندهی ترافی ــر س ــال ها منتظ ــا س ــال م  مث
ــا  و مشــکات منطقــه شــرق اصفهــان بودیــم کــه خوشــبختانه ب

ــن تحــوالت مشــاهده شــده اســت. ــرات در شــهرداری، ای تغیی

هزینــه  بــا  کلنگ زنــی  و  افتتــاح   ۶    

3۶ میلیارد تومان
همچنیــن در حاشــیه ایــن مراســم، محمــد هویــدا، شــهردار 
منطقــه 4 اصفهــان اظهــار کــرد: یکــی از پروژه هــای افتتــاح شــده 
ــان  ــن خیاب ــت. ای ــتان اس ــان سروس ــاماندهی خیاب ــروژه س پ
ــازی  ــرای آزادس ــان ب ــون توم ــارد و 200 میلی ــه 3 میلی ــا هزین  ب
و 200 میلیــون تومــان هزینــه عمرانــی 450 متــر در 6 متر توانســت 

رضایتمنــدی بســیار زیــاد مــردم منطقــه را در پی داشــته باشــد.
ــروژه  ــروز، پ ــی ام ــای افتتاح ــر از پروژه ه ــی دیگ ــزود: یک وی اف
ــان  ــل خیاب ــه حدفاص ــت ک ــازی اس ــان داروس ــاماندهی خیاب س
 همدانیــان و نیــرو بــه طــول 400 متــر احــداث شــده اســت 
ــر داشــته اســت. وی تصریــح  ــه درب و 220 میلیــون تومــان هزین
ــی  ــتان های محل ــاماندهی بوس ــای س ــن پروژه ه ــرد: همچنی ک
ــون  ــارد و 800 میلی ــازی 6 میلی ــه آزادس ــا هزین ــه ب ــطح منطق س

تومــان و هزینــه عمرانــی 580 میلیــون تومــان بــه همــراه 
پیاده روســازی بــا مســاحت 11 هــزار و 300 متــر مربــع بــا 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــون توم ــر 600 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
شــهردار منطقــه 4 اصفهــان گفــت: امــروز کلنــگ اجرایــی تعریض 
ــه پله  ــا س ــی ت ــه امین ــان عام ــل خیاب ــه حدفاص ــان بازارچ خیاب
ــه آزادســازی 22  ــا هزین ــر ب ــرض 30 مت ــر و ع ــه طــول 300 مت ب
میلیــارد تومــان و هزینــه عمرانــی 600 میلیــون تومــان بــه زمیــن 

خــورد.

شــرق  در  و گیــاه  گل  بــازار  احــداث    

ــا ــای دنی ــن تکنولوژی ه ــا آخری ــان ب اصفه
از ســوی دیگــر در ایــن مراســم احمدرضــا مصــور، معــاون 
 خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: بــازار گل 
ــت و دارای  ــترس اس ــهروندان در دس ــرای ش ــرق ب ــاه در ش و گی
ــاه  ــازار گل و گی ــکات ب ــه از مش ــرا ک ــت؛ چ ــیعی اس ــل وس مح
خیابــان همدانیــان، وســعت کــم و نامناســب بــودن محیــط بــرای 

ــود.  نگهــداری گیاهــان ب
ــا  ــر اســاس آخریــن تکنولوژی هــای دنی ــازار ب ــن ب وی افــزود: ای
ــه  ــاه ب ــازار گل و گی ــم ب ــز در نظــر داری احــداث می شــود و مــا نی
یــک قطــب بســیار مؤثــر و مفیــد در ســطح کشــور تبدیــل شــود. 
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: زمانــی 
ــب را در  ــل مناس ــم و مح ــت کنی ــی را تقوی ــش خصوص ــه بخ ک
اختیــار آنــان بگذاریــم، بایــد انتظــار وضعیــت بهتــری را در زمینــه 

صــادرات گل و گیــاه داشــته باشــیم.

  تجربــه موفــق شــهرداری در بازارهــای گل 
و گیــاه

در حاشــیه ایــن مراســم، اصغــر کشــاورز راد، مدیرعامــل ســازمان 
میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان 

ــال  ــان در س ــاه اصفه ــازار گل و گی ــی ب ــل فعل ــرد: مح ــار ک اظه
1387 فعالیــت خــود را بــا 3 بهره بــردار و تولیدکننــده در خیابــان 

ــاز کــرد.  ــر آغ ــه مســاحت 17 هــزار مت ــی ب ــان در زمین همدانی
ــن  ــه در ای ــر 154 غرف ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محــل فعــال اســت، افــزود: بــازار گل و گیــاه خیابــان همدانیــان 
بــه دلیــل کیفیــت و کمیــت محصــوالت بــا اســتقبال شــهروندان 

مواجــه شــده اســت.
ــهری  ــاغل ش ــاماندهی مش ــن و س ــازمان میادی ــل س  مدیرعام
شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد: بــه دلیــل نبــود زیرســاخت های 
ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــاه، ش ــازار گل و گی ــی ب ــل فعل الزم در مح
ایــن نتیجــه رســید کــه بــا اســتفاده از پتانســل های شــهر 
ایــن  بــه  کامل تــر  زیرســاخت های  بــا  بزرگ تــری  زمیــن 
ــازار گل  ــه ب ــان اینک ــا بی ــاورز راد ب ــد. کش ــاص یاب ــم اختص  مه
ــای  ــار از فضاه ــاحت 4 هکت ــه مس ــی ب ــد در زمین ــاه جدی و گی
ــان  ــواع گل و گیاه ــرد: ان ــح ک سرپوشــیده اجــرا می شــود، تصری
 آپارتمانــی، کاکتــوس، سرشــاخه و وســایل مــورد نیــاز در باغبانــی

ــزرگ  ــازار ب ــی در ب ــان داروی ــی و گیاه ــای زینت ــده و ماهی ه پرن
ــود. ــه می ش عرض

  افزایــش شــادی و نشــاط شــهروندان بــا 
اجــرای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح«

همچنیــن غامحســین صادقیــان، عضــور شــورای شــهر اصفهــان 
منطقــه  پروژه هــای  کلنگ زنــی  و  بهره بــرداری  حاشــیه  در 
ــاح«  ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــد »ه ــرد: فرآین ــار ک ــهرداری اظه 4 ش
ــان  ــف شــهر اصفه ــاط مختل ــه نق توانســته شــادی و نشــاط را ب

ــد.  ــق کن تزری
وی تصریــح کــرد: حــدود 35 میلیــارد تومــان صــرف پروژه هــای 
منطقــه 4 شــده کــه ایــن موضــوع می توانــد ســبب ایجــاد امیــد 

در میــان مــردم و عاملــی بــرای پیشــرفت منطقــه شــود. 
ــی  ــه داد: پروژه های ــان ادام ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــعه  ــل و توس ــل و نق ــه حم ــوط ب ــتر مرب ــد بیش ــاح ش ــه افتت ک
ــوع  ــه در مجم ــود ک ــاه ب ــوزه گل و گی ــگاهی در ح ــای نمایش فض
ــودن و تــاش شــبانه روزی مدیریــت  ــی، به روزب حکایــت از پویای

ــان دارد. ــهرداری اصفه ش

اصفهان، مرکز صادرات گل و گیاه می شود

بررسی پدیده دستفروشی، تهدیدها و فرصت ها

 دستفروشی، روزی حالل 
یا مخل کسب و کار؟

در صفحه  اقتصاد )3( بخوانید

در همین صفحه بخوانید

اصفهان، مرکز صادرات گل و گیاه می شود



توسعه مخاطبان        
ادامه از صفحه یک: 

 »بــا آن هــا مــدارا و بــه نیکى هــا دعــوت کــن و از جاهــان 
جــذب  راهــکار  ایــن  اعــراف/199(  )ســوره  بگــردان«.   روى 
ســپس  و  دیگــران  بــا  مــدارا  اســت.  مخاطــب  توســعه  و 
ــاده  ــذب و آم ــخص را ج ــدارا ش ــاق م ــی؛ اخ ــه نیک ــوت ب دع
 می کنــد تــا فرصــت بــرای دعــوت بــه نیکــی ایجــاد شــود 
ــع وی حرف شــنوی  ــراه و در واق ــا خــود هم ــگاه شــخص را ب و آن

ــد. ــدا می کن پی
در ایــن مأموریــت نزدیــکان اولــی هســتند کــه فرمــود: »ِإنَّ 
ــِن  ــى  َع ــى  َوَیْنه ــاِء ِذی اْلُقْرب ــاِن َوِإیت ــْدِل َوالِْْحس ــُر ِباْلَع ــَه َیأُْم اللَّ
بــه عــدل  َواْلَبْغــِی«؛ »خداونــد فرمــان  َواْلُمْنکَــرِ   اْلَفْحشــاِء 
 و احســان و بخشــش بــه نزدیــکان مى دهــد و از زشــتی ها 

و منکرات  و ظلم و ستم نهى مى کند.« )سوره نحل/90( 
ــت.  ــه اس ــر و حوصل ــاز، صب ــای کارس ــی از ابزاره ــن راه یک در ای
بــرای آماده ســازی و جــذب افــراد و در واقــع همــراه کــردن 
ــذب  ــه ج ــام ب ــه تم ــا حوصل ــرد و ب ــه ک ــر پیش ــد صب ــا، بای آن ه
پرداخــت و از ســختی راه و موانــع آن نبایــد از میــدان خــارج 
 شــد. مــا بایــد بدانیــم کــه پیامبرمــان در راه جــذب افــراد 
و مســلمان کــردن آن هــا، چــه ســختی هایی را تحمــل کــرد 
و چــه ضجر هایــی را بــه جــان خریــد؛ امــا چــون هــم بــا 
اخــاق بــود و هــم صبــور و بــا تحمــل موفــق شــد؛ قــرآن 
برابــر مصائبــى  َأصاَبــَک«؛ »در  مــا  َعلــى   »َواْصِبــْر  فرمــود: 
کــه بــه تــو مى رســد، شــکیبا بــاش.« )ســوره لقمــان/17( 
ــْح«؛  ــْم َواْصَف ــُف َعْنُه ــه: »َفاْع ــاز ک ــه س ــر پیش ــه صب ــه اینک  و ن
مائــده/13(  )ســوره  کــن.«  صرف نظــر  و  درگــذر  آن هــا  »از 
ــد  ــو وارد آوردن ــر ت ــه ب ــمی  را ک ــی و جس ــارهای روح ــی فش یعن
ــن  ــا نک ــم اکتف ــن ه ــه ای ــاور و ب ــود نی ــه روی خ ــش و ب ببخ
بــا نیکــى  را  َأْحَســُن«؛ »بــدى  ِهــَی  ِتــی  ِبالَّ بلکــه »اْدَفــْع 
آنــان  بدی هــای   دفــع کــن.« )ســوره فصلــت/34( حتــی 
ــق خــوش  ــن خل ــده و ای ــت و نیکــی پاســخ ب ــر و محب ــا مه را ب
 و صبــر و نیکــی کــردن همــه را بــه شــما جــذب می کنــد 
از نشــانه های  و رمــز اصلــی موفقیــت اســت. خوش رویــی 
ــت.  ــی اس ــا، خوش خلق ــن نیکی ه ــت و بهتری ــن اس ــارز مؤم ب
خوش خدمتــی خوش  خویــی،  خوش  گویــی،   خوش رویــی، 

در  مهــم  عوامــل  عنــوان  بــه  خوش بویــی  و  خوش پوشــی 
ــه از اخــاق حســنه  ــه هم ــران اســت ک ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب برق
ــذب  ــد ج ــو، کلی ــاق نیک ــع اخ ــت و در واق ــام اس ــر اس پیامب
 مخاطــب اســت و می توانــد بــرای تشــکل های دانشــجویی

ــه  ــاد جامع ــجویان و آح ــر دانش ــذب دیگ ــری را در ج ــش مؤث نق
ایفــا کنــد.

ــاق  ــام، اخ ــرفت اس ــت در پیش ــاخصه های پراهمی ــی از ش  یک
ــا انســان ها  ــر اکــرم)ص( ب ــه پیامب ــز و پرجاذب نیــک و کام دالوی
ــت  ــو کن ــم و ل ــت له ــن هللا لن ــة م ــا رحم ــود: »فبم ــه فرم ــود ک ب
فظــا غلیــظ القلــب النفضــوا مــن حولــک فاعــف عنهــم و اســتغفر 
ــه خاطــر لطــف  لهــم و شــاورهم فــی االمــر«؛ »ای رســول مــا! ب
ــا مــردم  ــو شــده ب ــب خــدا شــامل حــال ت و رحمتــی کــه از جان
مهربــان گشــته ای و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی، مــردم از دور تو 
پراکنــده می شــدند؛ پــس آن هــا را ببخــش و بــرای آن هــا طلــب 

آمــرزش کــن و درکارهــا بــا آن هــا مشــورت فرمــا.« 
اخــاق  بــا  و  مخالــف  نظــر  شــنیدن  در  صبــر  و  حوصلــه 
محمــدی پاســخ دادن و در صــورت درســتی آن را بی تعصــب 
 پذیرفتــن و در صــورت وجــود اشــکال بــا صبــر و حوصلــه 
و صــرف زمــان او را هدایــت کــردن از انتظــارات و رمــوز موفقیــت 
ــه  ــود مطالع ــی خ ــش توانای ــرای افزای ــد ب ــکل ها بای ــت. تش اس
داشــته و بــه مســائل روز و موضــوع مــورد بحــث مســلط باشــند؛ 
ــه قــول  در غیــر ایــن صــورت موفقیتــی حاصــل نخواهــد شــد. ب
ــن  ــجویی در ای ــکل های دانش ــد تش ــتی: بای ــوم بهش ــهید مظل ش
ــه در حــد  ــه جاذب ــی ســازند ک ــن شــعار را عمل ــر باشــند و ای فک

ــه در ضــرورت. ــه و دافع ــای کلم اع

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

امام جمعه یزد:
مسئله قاچاق کاال

نیاز به اقدام و عمل جدی دارد
امــام جمعــه یــزد گفــت: مبــارزه جــدی بــا قاچــاق 
اســت  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  الزمــه   کاال، 
و دولــت بایــد هــرکاری در ایــن زمینــه الزم اســت 
انجــام دهــد؛ مرزهــا را ببنــدد یــا نظــارت و کنتــرل 
ــد؛ چــرا کــه مســئله قاچــاق  شــدیدتری اعمــال کن

ــل جــدی دارد. ــدام و عم ــه اق ــاز ب کاال، نی
ــا  ــت هللا محمدرض ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای ــری در خطبه ه ناص
ــه اینکــه قاچــاق کاال تولیــد  ــا اشــاره ب ــزد ب شــهر ی
ــکاری خواهــد شــد  ــود و موجــب افزایــش بی را ناب
اظهــار داشــت: مســئله قاچــاق کاال چیــزی نیســت 
کــه بشــود از آن بــه ســادگی گذشــت و بــا شــرایطی 
کــه در کشــور پیــش آمــده، بایــد بــا ایــن موضــوع 

ــه طــور جــدی برخــورد کــرد. ب
وی ادامــه داد: مســئله قاچــاق در جامعــه مــا 
بــه یــک مشــکل بــزرگ تبدیــل شــده و همــه 
مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان  و  دســتگاه ها 
شــورای اســامی  بایــد ایــن موضــوع حســاس 
ــد و در  ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی را بی
 ایــن راســتا تــاش کننــد تــا از ورود اجنــاس 
ــری  ــور جلوگی ــل کش ــه داخ ــاق ب ــای قاچ  و کااله

شود.
ــردم  ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــزد ب ــه ی ــب جمع خطی
هــم نقــش مؤثــری در مبــارزه بــا قاچــاق کاال دارنــد 
عنــوان کــرد: قاچــاق کاال از آفت هــای تولیــد اســت 
 و بایــد بــدون در نظــر داشــتن بعضــی مســائل 
و ماحظــات در ایــن زمینــه برخــورد جــدی صــورت 

. گیرد
قاچــاق  بــا  جــدی  مبــارزه  داد:  ادامــه  وی 
کاال الزمــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت و 
دولــت بایــد هــرکاری کــه در ایــن زمینــه الزم 
ــارت  ــا نظ ــدد ی ــا را ببن ــد؛ مرزه ــام ده ــت انج  اس
و کنتــرل شــدیدتری اعمــال کنــد؛ چــرا کــه مســئله 
جــدی  عمــل  و  اقــدام  بــه  نیــاز   قاچــاق کاال، 

دارد.

یزد

اسالمیت و جمهوریت نظام                                        
26 تیــر مصــادف اســت بــا ســالروز تأســیس نهاد شــورای 
نگهبــان قانــون اساســی؛ نهــادی کــه بــا آینده نگــری رهبــر 
فقیــد انقــاب اســامی  و پافشــاری شــخصیت هایی چون 
شــهید مظلــوم بهشــتی و ... در قانــون اساســی جمهــوری 
ــا  ــم مصــوب شــد ت ــک اصــل مه ــوان ی ــه عن اســامی  ب

اســامیت و جمهوریــت نظــام را تأمیــن کنــد.
آری، پیــروزی انقــاب اســامی  ثمــره ســال ها مجاهــدت 
و جانفشــانی انســان های آزادی خــواه و پاک ســیرتی بــود 
ــد  ــک گفتن ــی لبی ــی  ربان ــی عالم ــدای حق طلب ــه ن ــه ب  ک
ــردم در  ــع م ــا رأی قاط ــامی  ب ــوری اس ــکیل جمه و تش
ــی  ــت خدای ــن حرک ــده ای ــن 1358 تکمیل کنن 12 فروردی
ــان  ــه خداجوی ــی را ب ــد و بی بدیل ــوی جدی ــه الگ ــود ک  ب

و عدالت خواهان سرتاسر دنیا ارائه کرد.
ــد  ــر توحی ــی  ب ــت مبتن ــی  اس ــامی،  نظام ــوری اس جمه
ــی  ــری و عمل ــی فک ــت مبان ــه توانس ــاالری  ک و مردم س
نظــام ســلطه را بــه چالــش بکشــد و روشــی نویــن بــرای 
ســعادت واقعــی بشــریت را کــه برگرفتــه از فرهنــگ 
ــر  ــروز فراگی ــه ام ــدی ک ــد؛ نوی ــد ده ــت نوی ــی اس قرآن
ــار  ــامی  در انتظ ــورهای اس ــه کش ــت کم هم ــده و دس ش
ــی  ــی دین ــوی عمل ــن الگ ــد ای ــه بتوانن ــتند ک  روزی هس
 را پیــاده کننــد و از حکومت هــای موروثــی پادشــاهی 

و خودکامگان نجات یابند. 
دوراندیشــی حضــرت  و  متعــال  لطــف خداونــد  بــه 
ســترگ  عالمانــی  مجاهــدت  و  خمینــی)ره(   امــام 
اساســی  قانــون  ایــران،  بــزرگ  ملــت  ایســتادگی  و 
جمهــوری اســامی  ایــران بــه عنــوان میثاقــی بــرای ملــت 
و مبنــای اســتحکام نظــام نوپــای جمهــوری اســامی  بــه 
تأییــد رســید و بــرای اولین بــار در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن انقابــی نوپــا، توانســت قانــون اساســی کشــورش 

ــد. ــا را شــگفت زده کن ــا عرضــه و دنی ــه دنی را ب
همچنیــن شــورای نگهبــان بــه موجــب اصولــی از قانــون 
اساســی تأســیس شــد و وظیفــه خطیــر صیانــت از قانــون 
اساســی نظــام از انحرافــات و حفــظ آن در مــدار اســام بر 

عهــده ایــن نهــاد مقــدس گذاشــته شــد.
ــه منظــور پاســداری از احــکام اســام  ــان ب  شــورای نگهب
و قانــون اساســی و مغایــرت نداشــتن مصوبــات مجلــس 
شــورای اســامی  بــا شــرع و قانــون تشــکیل شــده اســت. 
ــن  ــق قوانی ــور تطبی ــه منظ ــان ب ــورای نگهب ــن ش بنابرای
ــی  ــون اساس ــیر قان ــرع و تفس ــی و ش ــون اساس ــا قان  ب
رهبــری  انتخابــات مجلــس خبــرگان  بــر  نظــارت   و 
ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی  و مراجعــه 

ــه آرای عمومــی  و همه پرســی تشــکیل شــده اســت. ب
ــورای  ــار ش ــه اختص ــی، ب ــون اساس ــان قان ــورای نگهب ش
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــای نظارت ــان، از نهاده نگهب

ــت.  ــده  اس ــکیل ش ــو تش ــه از 12 عض ــت ک ــران اس  ای
بــا  تــن، فقهایــی هســتند کــه  ایــن 12  از  6 عضــو 
ــر  ــو دیگ ــوند و 6 عض ــب می ش ــزل و نص ــر ع ــم رهب حک
حقوقدانانــی هســتند کــه بــا معرفــی رئیــس قــوه قضائیــه 
و رأی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  انتخــاب 

می شــوند.
ــت  ــس شــورای اســامی  و صاحی ــن مجل ــی  قوانی تمام
بــه  تمامــی  انتخابــات سراســری کشــور  نامزدهــای 
ــه تأییــد  اســتثنای انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا ب

ایــن شــورا می رســد.
شــورای نگهبــان، نهــاِد حافــظ قانــون اساســی جمهــوری 
ــا  ــان ب ــا بررســی قوانیــن و تطبیــق آن اســامی  اســت و ب
ــن  ــه قوانی ــازه رخن ــن، اج ــرع مبی ــی و ش ــون اساس قان
ــه نظــام اســامی  را نمی دهــد.  ــی ب ــاق مل ــا میث ــر ب مغای
ــرگان  ــس خب ــات )مجل ــر انتخاب ــارت ب ــا نظ ــاوه ب ــه ع ب
رهبــری، ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی( 
اجــازه دخــل و تصــرف در انتخابــات از ســوی کانون هــای 
قــدرت و ثــروت را نمی دهــد و جلــوی رخنــه افــراد فاقــد 
شایســتگی بــه ســطوح بــاالی قــدرت را می گیــرد. از ایــن 
رو بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری، نهــاد شــورای نگهبــان 

»ضامــن جمهوریــت و اســامیت نظــام اســت.«
در بنــد 91 قانــون اساســی نیــز آمــده اســت: »بــه منظــور 
ــی« از  ــون اساس ــام« و »قان ــکام اس ــداری از »اح پاس
نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــورای اســامی 
 بــا آن هــا، شــورایی بــه نــام شــورای نگهبــان )بــا ترکیــب 

ــود…« ــکیل می ش ــل( تش ــن اص ــدرج در همی من

یادداشت سر دبیر

در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان 
مطرح شد:

سوء تغذیه و عدم رشد کافی 
در بین دانش آموزان

»احمــد حمــزه«، نماینــده پنــج شهرســتان جنوبی 
ــاد  ــج و عنبرآب ــار، قلعه گن ــاب، رودب ــوج، فاری کهن
در مجلــس شــورای اســامی  در نشســت مجمــع 
نماینــدگان اســتان کرمــان گفــت: بســیاری از 
ــتان  ــوب اس ــوج و جن ــار و کهن ــای رودب خانواده ه
ــر  ــوازم التحری ــاب و ل ــداری کت ــوان خری ــی ت  حت
را ندارنــد؛ از ایــن رو بیشــتر بازمانــدگان از تحصیــل 
مربــوط بــه ایــن مناطــق هســتند. از ســوی 
ــی  ــد کاف ــدم رش ــوءتغذیه و ع ــکل س ــر مش دیگ
 را در بیــن دانش آمــوزان ایــن مناطــق شــاهد 

هستیم.
بومی گرایــی  بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــدا  ــا بع ــم ت ــرار دهی ــرو ق ــت جــذب نی را در اولوی
نشــویم  مواجــه  انتقــال  و  نقــل  مشــکل  بــا 
ــد  ــوب فاق ــه جن ــدارس دختران ــزود: بعضــی م اف
ــم  ــح ه ــگ تفری ــی در زن ــه حت ــتند ک ــوار هس دی
اســت  الزم  و  نیســتند  راحــت  دانش آمــوزان 
افزایــش  مناطــق  ایــن  در  آموزشــی   کیفیــت 

یابد.
ــی  ــتم های سرمایش ــرد: سیس ــح ک ــزه تصری  حم
وجــود  مناطــق  ایــن  در  تقریبــا  و گرمایشــی 
ــای نامنتاســب  ــری و فضاه ــدارس کپ ــدارد و م ن
 آموزشــی بایــد طــی حرکــت جهــادی تعمیــر 

و بازسازی شود.

خبر

ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضائ ــو کمیس عض
 گفــت: در طــرح دو فوریتــی کــه بــه هیئت رئیســه مجلــس شــورای 
ــه  ــا چ ــب آن ه ــه از جی ــد ک ــردم می دانن ــم، م ــه کردی ــامی  ارائ اس

ــود.  ــت می ش ــان پرداخ ــه کارگزارانش ــوق ب ــزان حق می
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت، محمــد دهقانــی 
ــده  ــرح ش ــرا مط ــه اخی ــارف ک ــای غیرمتع ــت: حقوق ه ــار داش اظه
نگرانــی ای جــدی را در بیــن مــردم ایجــاد و ضربــه بــه اعتمــاد مــردم 
ــن  ــوری را در ای ــدام ف ــد اق و نظــام وارد کــرده اســت و مجلــس بای

زمینــه انجــام مــی داد.
 نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی  بیــان کــرد: بــا توجــه به 
ایــن اتفاقــات بایــد خأل هــای قانونــی را کــه احتمــال سوء اســتفاده از 
آن هــا وجــود دارد، مســدود می کردیــم و بــه همیــن جهــت طرحــی 

دو فوریتــی را بــا نظــر کارشناســان آمــاده کردیــم.
 عضــو کمیســیون قضائــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســامی  بــا 
ــرد:  ــان ک ــد محــور دارد، بی ــی چن ــن طــرح دو فوریت ــان اینکــه ای بی
دربــاره گذشــته، طــرح دو فوریتــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه افــراد 
دریافت کننــده حقوق هــای غیرقانونــی، بایــد میزانــی را کــه بــه 
ــه  ــد، پــس بدهنــد و از ایــن ب صــورت غیــر قانونــی دریافــت کرده ان
بعــد نیــز دریافتــی مدیــران کشــور بایــد شــفاف باشــد؛ چــون پــول 

متعلــق بــه مــردم اســت.
 دهقانــی نقنــدر متذکــر شــد: مــردم بایــد بداننــد کــه از جیــب آن هــا 
چــه میــزان حقــوق بــه کارگزارانشــان پرداخــت می شــود و ایــن نیــز 

یکــی از بندهــای ایــن طــرح اســت.
 وی افــزود: کســانی کــه بیشــتر از قانــون خدمــات کشــوری دریافتــی 
داشــته باشــند، بایــد تحــت عنــوان تصــرف امــوال عمومــی  تحــت 

تعقیــب قــرار بگیرنــد و مجــازات شــوند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبرداد:

تعقیب و مجازات دریافت کنندگان حقوق های غیرقانونی
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا انتقــاد از تــاش دولــت برای 
کاهــش بودجــه حــوزه دفاعــی کشــور گفــت:در ایــن شــرایط حــذف 

ایــن اعتبــار اقــدام قابــل قبولــی نیســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رحیــم زارع دربــاره الیحــه اصــاح بودجــه 
ــی از  ــت: یک ــد، گف ــه ش ــس ارای ــه مجل ــت ب ــوی دول ــه از س 95 ک
ــارد  ــزار میلی ــی 5 ه ــه دفاع ــذف بودج ــه ح ــه ب ــن الیح ــای ای بنده
ــن  ــد در ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــت؛ درحال ــاره داش ــی اش تومان

ــی نیســت. ــل قبول ــدام قاب ــار اق ــن اعتب شــرایط حــذف ای
ــده مــردم درمجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: در شــرایط   نماین
ــذا  ــت؛ ل ــت اس ــث امنی ــور بح ــی کش ــت اصل ــان، اولوی ــی جه فعل
بیــش از هرچیــز تزریــق اعتبــارات در ایــن زمینــه، بیــش از گذشــته 

احســاس می شــود.
ــه  ــرد: اگرچ ــح ک ــم تصری ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین    ای
ــدن آن  ــوی مان ــرای ق ــا ب ــت، ام ــوی اس ــر نظامی ق ــورمان از نظ کش
نیازمنــد بودجــه هســتیم و نمی تــوان بــا دســت خالــی امنیــت کشــور 

ــده دار شــد.  را عه
وی یــادآور شــد: اکنــون اولویــت اول نظــام، بحــث امنیــت اســت و 
بــرای ایجــاد ایــن امنیــت نیــز بایــد هزینــه کــرد. در ایــن میــان بایــد 
ــارات  ــه اینکــه اعتب ــل تقویــت کــرد؛ ن بودجــه دفاعــی را بیــش از قب

ــش داد. آن را کاه

 بــدون شــک بایــد عــاوه بــر ایــن 5 هــزار میلیــارد تومــان، مبلغــی 
حــدود 4 تــا 5 هــزار میلیــارد تومــان دیگــر نیــز بــرای تقویــت بنیــه 
دفاعــی کشــور اضافــه کــرد؛ ایــن درحالــی اســت کــه دولــت تصمیــم 

بــه حــذف یــا کاهــش اعتبــارات دفاعــی کشــور گرفتــه اســت.
ــه   عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی افــزود: ب
نظــر می رســد مجلــس در اقدامــی  مؤثــر نبایــد بــا ایــن بنــد دولــت 
ــری داشــته  ــکاری مؤث ــد هم ــن بن ــرای حــذف ای ــد و ب ــت کن موافق

باشــد.

لــردگان در مجلــس شــورای اســامی  نماینــده مــردم 
ــود  ــکاری می ش ــایه هم ــط در س ــه فق ــه اینک ــاره ب ــا اش  ب
ــردم  ــروه م ــه گ ــت: س ــرد، گف ــل ک ــتان را ح ــکات اس مش
دولــت و نماینــدگان مــردم، بایــد بــا تعامــل مشــکات را حــل 

ــد. کنن
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمــد خالــدی 24 تیرمــاه در  ب
ــتگاه های  ــرد: دس ــار ک ــتان اظه ــورای اداری اس ــت ش نشس
اســتان بایــد اعتــدال را در تخصیــص منابع به شهرســتان های 

مختلــف رعایــت کننــد.
وی تصریــح کــرد: مشــکل آب یکــی از مهم تریــن مشــکات 
 کشــور و اســتان اســت و تــا وقتــی ایــن مشــکل رفــع نشــود

ــی  ــد، اجرای ــر و کار دارن ــا آب س ــه ب ــی ک ــای مختلف پروژه ه
نمی شــوند. 

لــردگان در مجلــس شــورای اســامی  نماینــده مــردم 

ــی  ــردگان توجه ــع کوچــک در شهرســتان ل ــه صنای ــت: ب  گف
ــاورزی  ــت و کش ــه صنع ــد ب ــده تولی ــش عم ــود. بخ نمی ش
ــکات  ــع مش ــرای رف ــد ب ــش بای ــن بخ ــردد و در ای برمی گ

ــود. ــته ش ــی برداش ــتغال، گام بزرگ اش
وی افــزود: گردشــگری روســتایی و خانــه مســافر روســتایی 
ایده هایــی نــو هســتند؛ امــا تــا وقتــی مشــکل آب شــرب در 

روســتاها حــل نشــود، ایــن پروژه هــا مؤثــر نخواهنــد بــود.
ــودگی  ــکل فرس ــرد: مش ــار ک ــردگان اظه ــردم ل ــده م نماین
مــدارس و مراکــز بهداشــتی و درمانــی در شهرســتان لــردگان 

ــود دارد. وج
خالــدی بــا اشــاره بــه اینکــه فقــط در ســایه همــکاری 
می شــود مشــکات اســتان را حــل کــرد، تصریــح کــرد: ســه 
ــا تعامــل  ــد ب ــدگان مــردم، بای ــت و نماین ــروه مــردم، دول گ

ــد. مشــکات را حــل کنن

ــوری اش  ــال کاندیدات ــا رد احتم ــاح ب ــز فت ــید پروی س
ــود  ــه محم ــده ب ــوری آین ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
احمدی نــژاد توصیــه کــرد: اگــر می خواهــد بــاز هــم در 
ــدا اوضــاع را خــوب رصــد  ــد، ابت ــات شــرکت کن انتخاب

ــد. ــل کن و تحلی
بعضــی  درخصــوص  نهــم  دولــت  نیــروی  وزیــر 
احتمــال  بــر  مبنــی  مطرح شــده  گمانه زنی هــای 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  کاندیداتــوری اش 
ــداد  ــه ام ــر در کمیت ــال حاض ــن در ح ــت: م ــده گف آین
مســئولیت دارم و بــه اینکــه خــادم مــردم باشــم 

افتخــار می کنــم. خدمــت بــه 
مــردم بزرگــواری کــه شــخصا بــه 
آن هــا ایمــان دارم؛ شــاید ظاهــرا 
آن هــا فقیــر و یتیــم و تحــت 
پوشــش باشــند و زندگی شــان از 
نظــر ظاهــری آراســتگی نداشــته 
مــن  اعتقــاد  بــه  امــا  باشــد، 
ــت.  ــان  جاس ــدا هم ــان و خ ایم

ــب  ــت. مکت ــراد اس ــن اف ــی ای ــت در زندگ دروازه بهش

 امــام)ره( این گونــه اســت 
بــه  می خواهــد  مــا  از  و 
 ایــن افــراد بیشــتر رســیدگی 

و اکرامشان کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــن 
در  وادی کاندیداتــوری بــرای 
انتخابــات ریاســت جمهوری 
نیســتم  و قصــد ورود بــه 
ــا  ــد دنی ــرا بای ــرد: چ ــح ک ــدارم، تصری ــن عرصــه را ن  ای

ســکنات  و  حــرکات  عــوض کنــم؟  آخــرت  بــا   را 
در  کاندیداتــوری  شــائبه  چطــور  مــن  وجنــات  و 
ــرده اســت؟  ــاد ک ــوری را ایج ــات ریاســت جمه انتخاب
می نویســند  تحلیل هایــی  کــه  آن هــا   نمی دانــم 
ــد  و اســم مــن ســراپا تقصیــر را در ایــن رابطــه می برن

ــد. ــری کرده ان ــه فک چ
وزیــر نیــروی دولــت نهــم درخصــوص احتمــال حضــور 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــژاد در انتخاب محمــود احمدی ن
ــوب  ــاع را خ ــد اوض ــان بای ــت: ایش ــز گف ــش رو نی پی

رصــد و تحلیــل کننــد. 

حاضــر  بودجــه  اصفهــان گفــت:  جمعــه  امــام 
فقــرا کافــی  تمــام  پوشــش  بــرای  بهزیســتی 
نیســت و امیدواریــم دولــت امکانــات خوبــی بــرای 

بهزیســتی فراهــم کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از اصفهــان، آیــت هللا 
در  دیــروز  ظهــر  طباطبایی نــژاد  سیدیوســف 
ــرد:  ــار ک ــهر اظه ــن ش ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه
در جامعــه  زن  بحــث  از معجــزات خــدا،  یکــی 

اســامی  اســت.
 وی ادامــه داد: در زمــان نــزول قــرآن از نظــر مــردان

ــر  ــود دخت ــرای خ ــی ب ــود و گاه ــام نب  زن دارای مق
اخــاق  ایــن  کــه  می دانســتند  ننــگ  را 
رواج  زمــان  آن  نابجــای  فرهنــگ  در   بــد 

داشت.
امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: قــرآن 
 می فرمایــد شــما را از یــک نفــس خلــق کردیــم 
و مــرد هیــچ مزیتــی بــر زن نــدارد و بالعکــس؛ 

ــت. ــه تقواس ــا ب ــا و تنه ــت تنه مزی
آیــت هللا طباطبایی نــژاد خاطرنشــان کــرد: زن صالحــه 
و زن متدینــه، بهتــر از هــزار مــرد اســت و هــزار مــرد 
بی تقــوا هــم معــادل یــک زن صالحــه نیســت. اگــر 

ــرد  ــر م ــر اب ــار ه ــه در کن ــد ک ــد می بینی ــت کنی دق
یــک زن در تاریــخ آن مــرد نقــش داشــته اســت.

دوم  خطبه هــای  در  اصفهــان  جمعــه  امــام 
در  راهپیمایی هــا  در  کــرد:  بیــان  هفتــه   ایــن 
مســیر انتخــاب  بــرای  بایــد  اصفهــان   شــهر 
ــاد  ــی ایج ــردم مزاحمت ــرای م ــه ب ــم ک ــت کنی  دق

نشود.
ــف  ــت: مخال ــر گف ــای اخی ــوص ترور ه وی در خص
واقعــی بــا تــرور هســتیم و از نظــر اســامی درســت 
ــرگ  ــه کام م ــان را ب ــی از بی گناه ــه جمع نیســت ک

بکشــانند.
ــتی  ــوص روز بهزیس ــان درخص ــه اصفه ــام جمع ام
اشــاره کــرد: امــروز کــه روز بهزیســتی و روز تأمیــن 
ــت  ــوب اس ــه خ ــم ک ــد بدانی ــت، بای ــی اس اجتماع
ــرا  ــه فق ــیدگی ب ــرای رس ــزی ب ــا مرک ــور م در کش
وجــود دارد کــه همــه آن را تحــت عنــوان بهزیســتی 

ســند. می شنا
بودجــه  کــرد:  تبییــن  طباطبایی نــژاد  آیــت هللا 
حاضــر بهزیســتی بــرای پوشــش تمــام فقــرا کافــی 
نیســت و امیدواریــم دولــت امکانــات خوبــی بــرای 

ــد. ــم کن ــتی فراه بهزیس

ــای  ــه فیش ه ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
ــت  ــرافیگری اس ــه اش ــه نتیج ــی  ک ــی نجوم حقوق
گفــت: بــا توجــه بــه فرمایشــات رهبــر کبیــر انقــاب 
در جامعــه  اشــرافیگری  فرهنــگ  اگــر  اســامی، 
ــود  ــری از اســام نخواهــد ب حاکــم شــود، دیگــر خب
ــن  ــاره ای ــئوالن درب ــردم و مس ــه م ــت هم و الزم اس
 موضــوع حســاس باشــند و حــل ایــن معضــل 

را مطالبه کنند.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن 
هفتــه کــه در مصــای بــزرگ شــهرکرد برگــزار شــد، بــا 
ــه کار نهــاد  ــه روز 26 تیرمــاه ســالروز آغــاز ب اشــاره ب
شــورای نگهبــان اظهــار کــرد: شــورای نگهبــان در ســال 
ــت  ــرای حراس ــی ب ــون اساس ــا قان ــق ب  1359 مطاب
از قانون اساســی و اســامیت نظام جمهوری اســامی 
 شــکل گرفــت؛ امــا متأســفانه بــه  لحــاظ اینکــه منافــع 
ــی های  ــد، سمپاش ــر می افت ــه خط ــراد ب ــی از اف برخ
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــاد ص ــن نه ــاره ای ــی درب  فراوان
و بــه همیــن دلیــل قداســت و جایــگاه شــورای 
 نگهبــان در اذهــان عمومــی  آن گونــه کــه بایــد باشــد

نیست.

امــام جمعــه شــهرکرد عنــوان کــرد: شــورای نگهبــان 
ــاع از  ــد و دف ــزی خــاف اســام را رد می کن هــر چی
ــت  ــم آن اس ــای مه ــام، از فعالیت ه ــامیت  نظ اس
اشــرافیگری  منفعت طلبــی،  بــا  موضــوع  ایــن  و 
نیســت  ســازگار  افــراد  از  برخــی  چپاولگــری   و 
ــه تخریــب  ــن افــراد دســت ب ــل ای ــه همیــن دلی و ب

فعالیت  هــای شــورای نگهبــان می زننــد.
ــا اقلیتــی در جامعــه مســائلی  ــان اینکــه تنه وی بابی
را از قبیــل فیش هــای حقوقــی پدیــد می آورنــد 
 تشــریح کــرد: همان گونــه کــه امــام خمینــی)ره(

 و مقــام معظــم رهبــری تأکیــد کردنــد ایــن رویکردهــا 
معلــول اشرافیگری هاســت و فرهنــگ ثروت انــدوزی 
آفــت  تجمل گرایــی،  و  رفاه طلبــی  اشــرافیگری، 

اســام و نظــام جمهــوری اســامی  اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ــا توجــه بــه فرمایشــات رهبــر کبیــر  تصریــح کــرد: ب
اگــر فرهنــگ اشــرافیگری در  انقــاب اســامی، 
اســام  از  خبــری  دیگــر  حاکــم شــود،  جامعــه 
ــود و الزم اســت همــه مــردم و مســئوالن  نخواهــد ب
ــن  ــن موضــوع حســاس باشــند و حــل ای ــاره ای درب

معضــل را مطالبــه کننــد.

امام جمعه اصفهان:

بودجه بهزیستی کافی نیست
امام جمعه شهرکرد:

لزوم مطالبه مردم و مسئوالن برای حل معضل اشرافیگری

بــا  موقــت کرمــان  امــام جمعــه 
تأســیس  ســالروز  بــه  اشــاره 
شــورای  گفــت:  نگهبــان  شــورای 
اســامی  بــودن  بــرای   نگهبــان 
ــه وجــود  ــام ب ــدن نظ و اســامی  مان
ایــن  وظیفــه  مهم تریــن  و  آمــد 
 نهــاد، پاســداری از احــکام اســام 
و قانــون اساســی اســت و ایــن نهــاد 

بــر انتخابــات هــم نظــارت دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از 
محمــد  حجت االســام  کرمــان، 
جمــع  در  دیــروز  ظهــر  صباحــی 
نمازگــزاران جمعــه در محــل مصــای 
داشــت:  اظهــار  علــی)ع(  امــام 
ــد  ــک عاب ــود »ی ــر)ع( فرم ــام باق  ام

امــا  شــدند؛  مســجد  وارد  فاســق  یــک  و 
ــد، فاســق  ــی از مســجد خــارج شــدند، عاب  وقت
ــه  ــد ب ــرا آن عاب ــود؛ زی ــد شــده ب و فاســق، عاب
خــودش بالیــد و فخــر فروخــت کــه اهــل 
مســجد و نمــاز اســت، امــا آن گنهــکار احســاس 

شــرمندگی کــرد و بــه همیــن علــت جــای آن هــا 
عــوض شــد«.

صباحــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــنبه 26 تیرمــاه 
اســت  نگهبــان  شــورای  تأســیس   ســالروز 
ــامی  ــرای اس ــان ب ــورای نگهب ــرد: ش ــوان ک عن
 بــودن و اســامی  مانــدن نظــام بــه وجــود آمــد 

ــاد پاســداری  ــن نه و مهم تریــن وظیفــه ای
 از احــکام اســام و قانــون اساســی اســت 
ــارت  ــم نظ ــات ه ــر انتخاب ــاد ب ــن نه و ای

دارد.
خمینــی)ره(  امــام  داشــت:  ابــراز  وی 
تقویــت  بــر  رهبــری  معظــم  مقــام   و 
تأکیــد  نگهبــان  شــورای  از  حمایــت  و 
ــد  ــد باش ــاد، قدرتمن ــن نه ــر ای ــد و اگ دارن
ــن  ــن اســامی  در ای ــت قوانی ــوان گف می ت

مملکــت اجــرا می شــود.
ــر  ــه فرمایشــات رهب ــا اشــاره ب صباحــی ب
ــعید  ــد س ــامی  در عی ــاب اس ــم انق معظ
فطــر بیــان داشــت: رهبــری فرمودنــد 
»حتمــا بایــد حقوق هــای نجومــی  پیگیری 
 و نتیجــه اش بــه مــردم اعــام شــود« 
و ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن کمــر 
همــت بــرای رســیدگی بــه ایــن حقوق هــا 
ــا  ــن حقوق ه ــود ای ــه می ش ــا گفت ــته اند؛ ام بس
قانونــی اســت؛ ایــن ســؤال مطــرح اســت 
چگونــه ایــن حقوق هــا را قانونــی کرده انــد .

امام جمعه موقت کرمان:

فلسفه تأسیس شورای نگهبان، اسالمی  ماندن نظام است
وزیــر کار بــا تأکیــد بــر اینکــه در دورانــی قــرار نداریــم کــه بتوانیــم حتــی یــک 
ــورم  ــزد از ت ــم م ــاش کردی ــن 3 ســال ت ــت: در ای ــم، گف ــال اشــتباه کنی ری

ــت. ــده اس ــر ش ــفره ها تهی ت ــه س ــم ک ــرا درک می کنی ــرد؛ زی ــی بگی پیش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی  کار و امــور اجتماعــی 
ــی و نهادهــای  ــی تشــکل های کارگــری و کارفرمای ــی ربیعــی در گردهمای عل
ســخت ترین  اینکــه  بیــان  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  اجتماعــی 
ســال های اقتصــادی کشــور را تجربــه می کنیــم، اظهــار داشــت: بــرای گــذر 
ــد  ــم و بای ــم کاری کنی ــی و همــکاری نمی توانی ــدون همدل ــن بحــران، ب از ای
ــرای حــل  ــا عقانیــت، کار کار شناســی و پرهیــز از حیــف  و میــل امــوال، ب ب

ــم. ــک کنی ــا کم بحران ه
ــک  ــی ی ــم حت ــه بتوانی ــم ک ــرار نداری ــی ق ــه در دوران ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــب و نفع رســان  ــد کارهــای عوام فری ــرد: بای ــح ک ــم، تصری ــال اشــتباه کنی ری

ــود. ــع کشــور نخواهــد ب ــه نف ــه ب ــم؛ چــرا ک کوتاه مــدت را فرامــوش کنی
ربیعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه کار و تــاش و سختکوشــی در کنــار عقانیــت 
ــا  ــای م ــویم؛ بچه ه ــق نش ــم موف ــق نداری ــت: ح ــراز داش ــم، اب ــاز داری  نی
و ســفره های تهــی نیــاز بــه موفقیــت دارنــد؛ ضمــن اینکــه مــا بایــد بــا مــدارا 
در کنــار هــم کار کنیــم؛ چــرا کــه بــرای حــل مســائل ایــران، نیــاز بــه اجمــاع 
ــا  ــداوم می بخشــد.وی ب ــاش خــود را ت ــن ســیاق ت ــر ای ــت ب ــم و دول داری
ــه  ــوان ب ــی نمی ت ــت، ول ــزد اس ــم م ــا ترمی ــتراتژی م ــه اس ــه اینک ــاره ب اش
 یک بــاره حقــوق را افزایــش داد، چــرا کــه کارفرمــا تــوان آن را نــدارد، تصریــح 
کــرد: در ایــن 3 ســال تــاش کردیــم مــزد از تــورم پیشــی بگیــرد؛ چــرا کــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــفره ها تهی ت ــه س ــم ک ــا درک می کنی م

وزیر کار:
ما درک می کنیم که سفره ها تهی تر شده است

نماینده مردم لردگان:
با تعامل مردم، دولت و نمایندگان، مشکالت حل می شود

توصیه انتخاباتی فتاح به احمدی نژاد

حتما بخوانید!
توصیه انتخاباتی فتاح به احمدی نژاد شنبه 26 تیرماه  21395

ـــمـــاره  202 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کاهش بودجه حوزه دفاعی کشور، کار درستی نیست



سقف جدید دریافتی حقوق 
منتظر ابالغ رئیس جمهور

ــت  ــازمان مدیری ــانی س ــرمایه انس ــت س ــاون مدیری مع
ــی  ــد دریافت ــقف جدی ــه س ــان اینک ــا بی ــزی ب و برنامه ری
حقــوق کارکنــان دولــت منتظــر ابــاغ رئیس جمهــور 
اســت،  گفــت: همــه دســتگاه ها مکلــف بــه رعایــت ســقف 
ــن  ــوص تعیی ــدری درخص ــی صف ــتند. عل ــی هس دریافت
ســقف حقــوق دســتگاه های دولتــی اظهــار داشــت:  
 در شــورای حقــوق دســتمزد ایــن موضــوع بررســی 
و نهایــی و پــس از آن بــا حضــور رئیس جمهــور در هیئــت  
ــرمایه  ــعه س ــاون توس ــید. مع ــب رس ــه تصوی ــران ب وزی
انســانی ســازمان مدیریــت بــا بیــان اینکــه مصوبــه ســقف 
ــور  ــاغ رئیس جمه ــا و اب ــر امض ــوق منتظ ــی حق دریافت
اســت، تصریــح کــرد: نوبخــت، رئیــس ســازمان مدیریــت 
ــرد و اینکــه همــه  ــه اطاع رســانی خواهــد ک ــن زمین در ای
ــه  ــمول مصوب ــز مش ــی نی ــرکت های دولت ــا و ش بانک ه
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاح قان ــاره اص ــتند. وی درب هس
ــول  ــه ط ــال ب ــی آن 9 س ــرای آزمایش ــه اج ــوری ک کش
انجامیــده اســت، نیــز گفــت: جلســاتی برگــزار و اصاحات 
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود انجــام شــده و البتــه هنــوز 
در دولــت نهایــی نشــده اســت؛ هفتــه جــاری بررســی ها 
 بــه پایــان می رســد و تــا یــک مــاه آینــده الیحــه آن نهایــی 

و به مجلس ارسال می شود.

آغاز عملیات اجرایی پروژه 
آزادراه شرق اصفهان

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: بــرای 
احــداث پــروژه آزادراه شــرق اصفهــان بــه طــول 93 
ــه  ــده ک ــی ش ــال پیش بین ــارد ری ــزار میلی ــر، 8 ه کیلومت
بــا احــداث آن، مشــکات ترافیکــی شــهر اصفهــان مرتفــع 
خواهــد شــد. حجت الــه غامــی، مدیر کل راه و شهرســازی 
اصفهــان شــرق  آزادراه  احــداث  درخصــوص   اســتان 

از  اخذشــده  مصوبــه  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  بیــان 
بــزرگ  پــروژه  ایــن  احــداث  دولــت جهــت  هیئــت 
ــه  ــا وابســته ب ــا شــرکت آتیــه صب قراردادســرمایه گذاری ب
ــه اول و دوم  ــت احــداث قطع ــدوق بازنشســتگی جه صن
منعقــد و عملیــات اجرایــی قطعــه 1 از ابتــدای مردادمــاه 
ــن آزادراه  ــداث ای ــت: اح ــار داش ــود. وی اظه ــاز می ش آغ
ــهر  ــی ش ــکات ترافیک ــع مش ــان در رف ــتان اصفه در اس
ــای  ــان ســفر، کاهــش آالینده ه ــردن زم ــم ک ــان، ک اصفه
ناشــی از حمل ونقــل، حفــظ محیــط زیســت، تســهیل در 
تــردد از طریــق کریــدور شــمال – جنــوب و کاهــش تلفــات 
ــا  جــاده ای بســیار مؤثــر و مهــم اســت. غامــی افــزود: ب
ســال  تیرمــاه  پایــان  تــا  برنامه ریــزی صورت گرفتــه 
جــاری پیمانــکاران هــر دو قطعــه مشــخص و پیش بینــی 
می شــود قطعــه اول و دوم طــی دو ســال آینــده بــه 

بهره بــرداری برســد.

پروژه 25 آبان تا پایان مردادماه
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ــان  ــا پای ــان ت ــطح 25 آب ــع غیرهمس ــروژه تقاط پ
ــر  ــرج مظف ــد. ای ــرداری می رس ــه بهره ب ــاه ب مردادم
ــان  ــروژه تقاطــع غیرهمســطح 25 آب ــرد: پ ــار ک اظه
پــل شــهری  بزرگ تریــن  بــا دهانــه 64 متــر، 
محســوب می شــود. وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
پــروژه تاکنــون 95 درصــد پیشــرفت داشــته اســت 
ــاه ســال  ــان مردادم ــا پای ــروژه ت ــن پ ــه داد: ای ادام
ــران شــهری  ــاون عم ــل می شــود. مع ــاری تکمی ج
ــع  ــروژه تقاط ــرد: پ ــح ک ــان تصری ــهرداری اصفه ش
ــم  ــای مه ــی از تقاطع ه ــان یک ــطح 25 آب غیرهمس
حلقــه دوم حفاظتــی شــهر اصفهــان بــه شــمار 
ــه لحــاظ اینکــه  مــی رود کــه ضــرورت اجــرای آن ب
بــا خــط یــک متــروی اصفهــان در مســیر شــمال بــه 

ــود. ــدان ب ــورد دارد، دو چن ــوب برخ جن

 احتمال کاهش قیمت سکه و طال 
در هفته جاری

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر از احتمــال کاهــش قیمــت 
ســکه و طــا در هفتــه جــاری خبــر داد. محمــد کشــتی آرای 
دربــاره رونــد قیمــت طــا و ســکه در هفتــه گذشــته گفــت: 
ــای  ــت ط ــش قیم ــا افزای ــه ب ــد هفت ــه چن ــس از آنک پ
جهانــی روبــه رو بودیــم در هفتــه جــاری قیمت هــا کاهــش 
یافــت. وی ادامــه داد: قیمــت طــا در هفتــه ای کــه گذشــت 
بــا 28 دالر کاهــش قیمــت روبــه رو بــود و تقریبــا بازارهــای 
جهانــی خودشــان را بــا شــرایط خــروج انگلیــس از اتحادیــه 

اروپــا وفــق دادنــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــر در ادام ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
قیمــت ســکه عنــوان کــرد: قیمــت ســکه روز شــنبه هفتــه 
ــک  ــان، دوشــنبه ی ــزار توم ــون و 114 ه ــک میلی گذشــته ی
میلیــون و 12۰ هــزار تومــان و چهارشــنبه یــک میلیــون و 11۰ 
ــی قیمــت  ــا کاهــش 1۰ هــزار تومان ــود کــه ب هــزار تومــان ب

ــم. مواجــه بودی

اعالم حقوق مدیران ارشد
جدیــد  اســتانداردهای  تدویــن  از  کل کشــور  خزانــه دار 
ــران ــت مدی ــران خدم ــات جب ــای اطاع ــور افش ــه منظ  ب

خویشــاوندان نزدیــک آن هــا و وام هــای در دســترس خبــر 
پیش نویــس  تدویــن  از  اکرمــی  رحمت الــه  ســید  داد. 
اســتاندارد حســابداری افشــای اطاعــات اشــخاص وابســته 
ــی در بخــش  ــاط مال ــای شــفافیت و انضب در راســتای ارتق
ــن اســتاندارد  ــا تصویــب ای ــر داد. وی گفــت: ب عمومــی خب
ــد  ــف خواهن ــمول، مکل ــی مش ــتگاه های اجرای ــی دس تمام
بــود اطاعــات مربــوط بــه جبــران خدمــات مدیــران اصلــی 
ــات  ــت، اطاع ــم اس ــوب حاک ــط مص ــارج از ضواب ــه خ ک
ــه مدیــران اصلــی  جبــران خدمــت خویشــاوندان نزدیــک ب
ــه طــور معمــول از  ــه ب ــی ک ــه وام های ــوط ب و اطاعــات مرب
ــی و خویشــاوندان  ــران اصل ــرای مدی ــودن آن ب دســترس ب
توضیحــی  یادداشــت های  در  را  ندارنــد  آگاهــی  آن هــا 
صورت هــای مالــی ارائــه کننــد. گفتنــی اســت تدویــن 
اســتاندارد مزبــور از اواخــر ســال گذشــته بــا همــکاری 
ــه داری کل کشــور، ســازمان  ــی و خزان ــت نظــارت مال معاون
ــده و در  ــاز ش ــور آغ ــبات کش ــوان محاس ــی و دی حسابرس

ــت. ــی اس ــنجی عموم ــه نظرس ــر در مرحل ــال حاض ح

اخبار کوتاه

ــه  ــت ک ــی اس ــر کس ــا کمت ــن روزه   ای
سرویس اقتصاد
  فرزانه مستأجران

درخیابان هــای شــهر خــود دســتفروش 
باشــد.  نکــرده  خریــد  آن هــا  از  یــا  باشــد  ندیــده 
ــه بساطشــان از شــیر  ــا نگاهــی ب ــه ب دســتفروش هایی ک
مــرغ تــا جــان آدمیــزاد را می تــوان تهیــه کــرد. در تمــام دنیا 
ــان  ــا هم ــرد ی ــب و کار خ ــینی، کس ــترش شهرنش ــا گس ب
دستفروشــی نیــز گســترش یافتــه اســت و ایــن پدیــده بــه 
ــا  ــه ب ــهری و البت ــی ش ــدنی زندگ ــش جدانش ــوان بخ عن
 اشــکال مختلــف در دنیــا دیــده می شــود. کارشناســان
عوامــل زیادی را برای گســترش دستفروشــی در کشــورهای 
ــت  ــن عل ــال مهم تری ــن ح ــا ای ــد. ب ــام برده ان ــف ن مختل
ــر  ــکاری و فق ــی، بی ــده دستفروش ــرای پدی ــده ب ــر ش ذک
ــی  ــذران زندگ ــاش و گ ــب مع ــرای کس ــردم ب ــت و م اس

مجبور به دستفروشی می شوند.
  دستفروش ها مجرم نیستند

ــته های  ــه گذش ــران ب ــی در ای ــابقه دستفروش ــد س هرچن
ــی  ــده ط ــن پدی ــمگیر ای ــد چش ــا رش ــردد، ام دور بازمی گ
ــر  ــکاری و فق ــش بی ــان دهنده افزای ــر نش ــال های اخی س
در جامعــه اســت. بــا ایــن حســاب می تــوان گفــت 
ــط بخــش کوچکــی از دســتفروش ها کســانی هســتند  فق
ــرم  ــرد و گ ــلحه س ــل اس ــروش و حام ــرم موادف ــه مج  ک
و متقلــب و... هســتند و در بقیــه مــوارد فقــر و نبــود امنیــت 

شــغلی باعــث ایجــاد ایــن شــغل کاذب شــده اســت.
  دستفروشی در لندن

 دستفروشــی بــه هــر دلیلــی کــه ایجــاد شــده باشــد 
ــاج  ــه مایحت ــتغال و تهی ــاز اش ــی از نی ــال بخش ــر ح در ه
اقشــار عمدتــا کم درآمــد جامعــه را تأمیــن می کنــد. امــروزه 

ــعه یافته  ــورهای توس ــهرهای کش ــن ش ــی در بزرگ تری حت
نیــز ایــن پدیــده وجــود و کارکردهــای خــاص خــود را دارد. 
ــئول  ــر مس ــی و مدی ــق اجتماع ــی، محق ــراد ثقف ــر م دکت
ــی در  ــه دستفروش ــت: ب ــد اس ــو، معتق ــه گفت وگ فصلنام
همــه جــای دنیــا بــه عنــوان یــک شــغل و جاذبــه فرهنگــی 
ــد پاریــس  -توریســتی توجــه می شــود. درشــهرهایی مانن
و نیویــورک و لنــدن بــا ســاماندهی دســتفروش ها نهایــت 
ــش از  ــن بخ ــادی ای ــای اقتص ــرداری را از ظرفیت ه بهره ب

ــه دلیــل  ــد. کواالالمپــور حتــی ب اقتصــاد غیررســمی کرده ان
برنامه ریــزی بــرای دســتفروش ها جایــزه بین المللــی 
ــه در  ــرده ک ــام ک ــه اع ــار فرانس ــز آم ــت. مرک ــه اس گرفت
ــود دارد  ــیار وج ــندگی س ــگاه فروش ــزار بن ــه 6۰۰ ه  فرانس
و بــه طــور متوســط 2/2 نفــر را در اســتخدام دارنــد؛ یعنــی 
در فرانســه حــدود یــک میلیــون و 4۰۰ هــزار نفــر از طریــق 
دستفروشــی ارتــزاق می کننــد. نیویــورک و لنــدن هــم 

ــن جــزو افتخاراتشــان اســت.  دســتفروش دارد و ای

رأی  دستفروشــی کــه  نظــر  از  اول  نفــر   5۰ لنــدن  در 
توریســتی  راهنماهــای  در  را  اسمشــان  می آورنــد، 
می گذارنــد تــا مــردم برونــد و این هــا را ببیننــد. در کشــور 
ــرای دستفروشــی  ــی ب ــون مل ــز از ســال 2۰12 قان ــد نی هن
ــورت  ــه ص ــد ب ــازه می ده ــا اج ــه آن ه ــه ب ــود دارد ک وج

رســمی بــه کار دستفروشــی بپردازنــد.
  کمی مهربان تر

ــل  ــأ و دالی ــر از منش ــد صرف نظ ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
شــکل گیری دستفروشــی، پدیده دستفروشــی در بســیاری 
از کشــورها امــری پذیرفته شــده تلقــی می شــود و در جهــت 
پاســخگویی بــه نیازهــای بخــش مهمــی از جامعــه و جذب 
توریســم نیــز اســتفاده می شــود؛ امــا درکشــور مــا غالبــًا بــه 
عنــوان یــک معضــل شــناخته و حتــی در بعضــی مواقــع بــا 
ــب جبران نشــدنی  ــی می شــود و عواق آن برخــورد غیراصول

را بــه بــار آورده اســت. 
در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــورمان بنــا بــه دالیــل مختلــف 
بــا محدودیــت شــدیدتر منابــع بــرای ســرمایه گذاری 
مواجــه اســت، بــرای تولیــد شــغل، چــاره ای جــز پذیــرش 
ــذاری  ــرمایه گ ــطح س ــا س ــغل ب ــادی ش ــداد زی ــد تع تولی

ــدارد.  ــد دستفروشــی( وجــود ن ــر )مانن ــه صف ــک ب نزدی
درواقــع وقتــی کــه زمینــه مناســب بــرای ایجــاد حداقلــی 
ــیب پذیر  ــای آس ــرای گروه ه ــتی ب ــتانداردهای معیش  از اس
را نداریــم، بســیار غیرمنصفانــه اســت کــه راه هــای مشــروع 
آن هــا بــرای کســب درآمــد را مســدود کنیــم. جهــت 
ســاماندهی آن هــا و بــرای جلوگیــری از بزهکاری هــای 
ــورد  ــراد برخ ــن اف ــا ای ــر ب ــی مهربان ت ــد کم ــی بای اجتماع

ــرد. ک

بررسیپدیدهدستفروشی،تهدیدهاوفرصتها

دستفروشی،روزیحاللیامخلکسبوکار؟

اشــتغال کشــور عملکــرد شــرکت های  عضــو شــورای 
هلدینــگ تأمیــن اجتماعــی و شســتا را از نگاه بیمه شــدگان 

ــت.  ــش ندانس ــازمان، رضایت بخ ــن س ــرکای ای و ش
مدیــران  مشــترک  نشســت  در  مؤیــدی   مهــرزاد 
تأمیــن اجتماعــی فــارس بــا شــرکای ایــن ســازمان 

ــوز در  ــات هن ــام اقدام ــم تم ــت: علی رغ گف
بحــث شــرکت های شســتا و هلدینگ هــا، 
ــه داد:  ــت. او ادام ــادی وارد اس ــادات زی انتق
و  ســرمایه کارگــران  بــا  شــرکت ها  ایــن 
ضــرر  اگــر  و  می شــود  اداره  کارفرمایــان 
ــی  ــرر اصل ــا متض ــرمایه گذاران آن ه ــد س کنن
ــن شــرکت ها.  ــران ای ــه مدی ــود، ن ــد ب خواهن
مؤیــدی بــا بیــان اینکــه شــرکت های وابســته 

بــه تأمیــن اجتماعــی بــه حیات خلــوت برخــی افــراد تبدیل 
شــده اســت، گفــت: چــرا بایــد شــرکت های شســتا تنهــا از 
افــراد بازنشســته در تأمیــن نیــروی انســانی و مدیــران خود 

بهره منــد شــود؟ 
تأمیــن  و خروجــی ســازمان  ورودی  امــروز  او گفــت: 
اجتماعــی بــا هــم تناســبی نــدارد؛ ایــن موضــوع بــه 

ــدل شــده اســت  ــرای همــه ب  یــک دغدغــه بســیار مهــم ب
ــن  ــرای ای ــد راهــکاری مناســب ب و مســئوالن ســازمان بای
موضــوع بیندیشــند. مؤیــدی بیمه گریــزی کارفرمایــان 
توســط کارفرمایــان  بازنشســته  نیروهــای  از   اســتفاده 
و شــرکت ها و اجرایــی نشــدن کامــل قوانیــن را عامــل 
مؤثــر بــر از بیــن رفتــن تعــادل بیــن ورودی 
ــی  ــن اجتماع ــدگان تأمی ــی بیمه ش و خروج
ــد  ــن رون ــداوم ای ــرد: ت ــح ک دانســت و تصری
ورشکســتگی را به دنبــال خواهــد داشــت. 
اســت  قــرار  اگــر  تأکیــد کــرد کــه  وی 
وزیــر کار اســتیضاح شــود، تنهــا موضــوع 
ــی  ــن اجتماع ــگ تأمی ــد هلدین ــر بای  مدنظ
ــی  ــرا ربیع ــد؛ زی ــتا باش ــرکت های شس و ش
در ســایر زمینه هــا عملکــردی موفــق در مقایســه بــا ســایر 

ــاه اجتماعــی داشــته اســت.  وزرای تعــاون، کار و رف
 مؤیــدی همچنیــن از طــرح پزشــک خانــواده انتقــاد 
ــن  ــرح، بزرگ تری ــن ط ــدن ای ــی ش ــرد: اجرای ــد ک و تأکی
ظلــم بــه جامعــه کارگــری و افــراد تحــت پوشــش تأمیــن 

ــوده اســت. ــی ب اجتماع

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لبنیــات بــا انتقــاد از واردات 
کنجالــه ســویا از ونزوئــا کــه منجــر به خــروج ارز از کشــور 
می شــود، معتقــد اســت کــه اگــر بتوانیــم ایــن محصــول 
ــد  ــا 2۰ درص ــات ت ــت لبنی ــم، قیم ــد کنی ــور تولی را در کش

ــد.  ــش می یاب کاه
علــی رجبــی با اشــاره بــه اینکه علــت واردات 
کنجالــه ســویا بــرای مصــرف دام بــا توجه به 
چهــار فصــل بودن کشــور مشــخص نیســت، 
ــل  ــار فص ــوری چه ــران کش ــرد: ای ــار ک اظه
ــه ســویا را  ــم کنجال ــا می توانی اســت و قطع
در داخــل تولیــد کنیــم و به دســت دامــداران 
ــرا  ــه چ ــا مشــخص نیســت ک برســانیم؛ ام
 همــت ایــن کار وجــود نــدارد و ایــن محصول 

ــر  ــا اگ ــه داد: قطع ــم. وی ادام ــا وارد کنی ــد از ونزوئ را بای
کنجالــه ســویا در داخــل تولیــد شــود، امــکان کاهــش 2۰ 
درصــدی قیمــت لبنیــات وجــود دارد و قیمــت هــر لیتــر 
ــه 2۰۰۰  ــان ب ــد از 25۰۰ توم ــده می توان ــیر خریداری ش ش

تومــان کاهــش یابــد.
 رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لبنیــات همچنیــن دربــاره 

ــاه دوم ســال  ــن محصــوالت در ســه م ــازار ای ــت ب وضعی
بیــان کــرد: شــایعاتی دربــاره کــم شــدن صــادرات لبینــات 
ــد  ــن بای ــر ای ــاوه ب ــه درســت نیســت. ع منتشــر شــد ک
ــه  ــات س ــازار لبنی ــه ب ــم ک ــوان کنی ــا عن ــاره قیمت ه درب
ــا  ــرد و مطمئن ــر می ب ــه س ــود ب ــه در رک ــت ک ــالی اس س
بعــد از مــاه مبــارک رمضــان نیــز قیمت هــا 
ــی  ــل باق ــون قب ــد و همچ ــری نمی کن تغیی

می مانــد. 
رجبــی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــود 
ــداران  ــا از دام ــط کارخانه ه ــام توس ــیر خ ش
اســاس  بــر  تومــان   144۰ قیمــت  بــه 
بــار میکروبــی خریــداری شــود، گفــت: 
ــان  ــده و همچن ــق نش ــوع محق ــن موض ای
کارخانه هــا از دامــداران ایــن محصــول را بــه قیمــت 

می خرنــد.  تومــان   12۰۰ تــا   11۰۰ کیلویــی 
وی بــا ارائــه راهکارهایــی بــه منظــور بهبــود وضعیــت بــازار 
لبنیــات اظهــار کــرد: راهــکار کوتاه مــدت، اختصــاص یارانــه 
ــن  ــدت، تأمی ــکار بلندم ــت اســت و راه ــژه توســط دول وی

خــوراک دام در داخــل اســت. ایســنا

ــادرات  ــت ص ــدوق ضمان ــا صن ــکاری ب ــم هم ــای تفاه ــه امض ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی
انگلیــس تأکیــد کــرد: کل اقتصــاد ایــران نفــت و گاز نیســت و از ظرفیت هــای متعــددی 
ــفر  ــا س ــان ب ــتیم. همزم ــوردار هس ــاتحریم برخ ــی در پس ــرمایه گذاری خارج ــرای س ب
حمیــد چیــت چیــان، وزیــر نیــرو بــه لنــدن، ایــران و انگلیــس یــک یادداشــت تفاهــم در 
حــوزه صنایــع بــرق و انــرژی امضــا شــد. ایــن تفاهم نامــه بیــن بهــرام طاهــری، مدیــر 
کل دفتــر محیــط زیســت، ایمنــی، بهداشــت و امــور اجتماعــی وزارت نیــرو و »کــوردون 
جــی ولــش«، معــاون بخــش تجــارت مؤسســه صنــدوق ضمانــت صــادرات انگلیــس 
ــرو  ــر نی ــان، وزی ــد چیت چی ــه امضــا رســید. حمی ــدن ب ــران در لن در محــل ســفارت ای
ــا اشــاره بــه جایــگاه  در تشــریح جزئیــات امضــای ایــن یادداشــت تفاهــم همــکاری ب
صنــدوق ضمانــت صــادرات انگلیــس گفــت: هرگونــه طرحــی کــه نیازمنــد تأمیــن مالــی 

ــا ســرمایه گذاری باشــد، نیازمنــد بیمــه شــدن توســط ایــن مؤسســه اســت.  ی
ــن  ــا ای ــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات ب ــا ب ــا اعــام اینکــه ب ــت ب ــه دول ایــن عضــو کابین
مؤسســه، یادداشــت تفاهمــی بیــن وزارت نیــرو و ایــن مؤسســه امضــا شــد، تصریــح 
کــرد: ایــن اقــدام، مســیر تأمیــن مالــی طرح هــا توســط مؤسســات انگلیســی را تســهیل 
می کنــد و قطعــا بــدون برجــام امضــای چنیــن تفاهمــی هرگــز میســر نمی شــد. وی بــا 
یــادآوری اینکــه زمانــی کــه نــام ایــران بــه میــان می آیــد عمدتــا توجه هــا بــه موضــوع 
گاز و نفــت جلــب می شــود، در حالــی کــه ظرفیت هــا و زمینه هــای کار در ایــران بســیار 
فراتــر از نفــت و گاز اســت، تأکیــد کــرد: ایــران هم اکنــون رتبــه هیجدهــم را در اقتصــاد 

جهــان دارد و کشــوری اســت برخــوردار از زیرســاخت های بســیار مســتحکم.

ــاره  ــا اج ــد ی ــه خری ــدام ب ــاالت اق ــل و انتق ــا در بحبوحــه نق ــن روزه ــه ای ــرادی ک اف
مســکن می کننــد دقــت داشــته باشــند کــه حتمــا کــد رهگیــری را از مشــاوران امــاک 
درخواســت کننــد. رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک کشــور گفــت: افــرادی کــه ایــن 
ــد  ــا اجــاره مســکن می کنن ــد ی ــه خری ــدام ب ــاالت اق ــل و انتق ــا در بحبوحــه نق روزه
دقــت داشــته باشــند کــه حتمــا کــد رهگیــری را از مشــاوران امــاک درخواســت کنند و 
بــدون کــد رهگیــری بــه هیــچ عنــوان قــرارداد نبندنــد. حســام عقبایــی اظهــار کــرد: بــر 
اســاس تبصــره 1 بنــد 5 و بنــد 3 مصوبــه هیئــت وزیــرا یــن اخــذ کــد رهگیــری بــرای 
کلیــه مشــاوران امــاک سراســر کشــور اجرایــی، قطعــی و الزم االجراســت و تخطــی از 
ایــن اقــدام، جــرم محســوب می شــود. وی افــزود: بــه مــردم عزیــز توصیــه می کنیــم 
 بــه منظــور افزایــش ضریــب اطمینــان بــرای همــه قرارداهــا اعــم از خریــد، فــروش
رهــن، اجــاره، صلــح و هبــه حتمــا کــد رهگیــری اخــذ کننــد؛ زیــرا کــد رهگیــری باعــث 
می شــود تــا کســی نتوانــد یــک خانــه را بــه چنــد نفــر بفروشــد یــا بــه چنــد نفــر اجــاره 
دهــد. رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک تأکیــد کــرد: چنانچــه مشــاور اماکــی در ارائه 
کــد رهگیــری قصــور کنــد، مــا بــا او برخــورد می کنیــم. در ایــن خصــوص هموطنــان 
ــف را  ــوارد تخل ــد و م ــاس بگیرن ــماره ۷334 تم ــا ش ــد ب ــور می توانن ــر کش در سراس
بــه مــا گــزارش دهنــد. عقبایــی بــا بیــان اینکــه دفاتــر مشــاور امــاک حــق دریافــت 
ــه  ــد، افــزود: مشــاوران امــاک ب ــغ اضافــی بابــت کــد رهگیــری ندارن ــه مبل هیچ گون
جــز مبلــغ کمیســیون، نبایــد مبلــغ اضافــه ای دریافــت کننــد. مبلــغ کمیســیون نیــز در 

نقــاط مختلــف کشــور متفــاوت اســت.

ــر  ــی هــر نف ــد کــه دریافت ــران را شــارژ می کن ــه زودی حســاب یارانه بگی ــی ب ــت در حال دول
ــون  ــه حــدود 3 میلی ــه شــصت و پنجــم ب ــرار داشــته، در مرحل ــدا در لیســت ق ــه از ابت ک
ــر 45  ــرای هــر نف ــاه هــم ســاعت 24 شــنبه ب ــدی تیرم ــه نق ــان خواهــد رســید. یاران توم
هــزار و 5۰۰ تومــان بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز می شــود و پرداخــت رقــم حــدود 
35۰۰ میلیــارد تومانــی ماهانــه بــرای بــار شــصت و پنجــم نیــز ثبــت خواهــد شــد. گرچــه از 
ــع  ــون همــواره نحــوه توزی ــدی یارانه هــا تاکن ــون هدفمن ــا شــروع اجــرای قان آذر 1389 و ب
یارانــه نقــدی مــورد انتقــاد بــوده و تأییــدی بــر پرداخــت تمامــی درآمــد ناشــی از اصــاح 
قیمــت حامل هــای انــرژی بــه صــورت نقــدی وجــود نداشــته اســت، ولــی بــا ایــن حــال 
عمدتــا حــدود ۷6 میلیــون نفــر در هــر مــاه متقاضــی دریافــت یارانــه بوده انــد؛ حتــی زمانــی 
ــدف کاهــش  ــا ه ــه ب ــدی را ب ــان نق ــاره از متقاضی ــام دوب ــرح ثبت ن ــی ط ــت فعل ــه دول ک
ــا ایــن حــال قانــون بودجــه  تعــداد یارانه بگیــران و انصــراف پردرآمدهــا بــه اجــرا در آورد. ب
ــن  ــت از بی ــران پردرآمــد کــرد و در نهای ــه حــذف یارانه بگی ــف ب ــت را مکل 1394 رســما دول
جمعیــت یارانه بگیــر، حــدود 3 میلیــون نفــر حــذف شــدند؛ امــا قانــون بودجــه 1395 فضای 
ــه  ــی ک ــوع گروه ــد مجم ــه بای ــد دارد ک ــرار داده و تأکی ــت ق ــش روی دول ــخت تری پی س
تعــداد آن هــا از نظــر نماینــدگان بــه 24 میلیــون نفــر می رســد از لیســت ســازمان هدفمنــدی 
یارانه هــا کنــار گذاشــته شــوند. هــر چنــد کــه از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی یــا 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی هیــچ گاه برنامــه غربالگــری یارانه بگیــران و معیــار حــذف 
شفاف ســازی نشــده اســت، امــا طبــق قانــون بودجــه 1395 دولــت بایــد تــا تیرمــاه نســبت 

ــرد. ــدام می ک ــده اق ــای تعیین ش ــردن گروه ه ــذف ک ــه ح ب

جزئیات امضای تفاهم نامه برقی با انگلیس

بیشتروانتهایداخلیتکستارهاند
پنــج خردادمــاهمنتشــرشــد.بــرایــناســاسبیشــتروانتهــایتولیــدیتنهــایــکســتارهاز ردهبنــدیکیفــیوانتهــایتولیــدیدر

یافــتکردهانــد. ســتارهکیفــیرادر

در قاب تصویر

یارانه نقدی تا مرز ۳ میلیون تومان پیش رفتهشدار به معامله گران این روزهای مسکن

کوتاه از اقتصاد

تولید ورق رنگی صدفی در ناحیه 
نورد سرد فوالد مبارکه

نــادر حســین زاده، مدیــر ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فوالد 
مبارکــه از تولیــد ورق رنگــی صدفــی )multi color( در 
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــر داد و گف ــی خب ــط ورق رنگ خ
 فــوالد مبارکــه در ســال جــاری، تولیــد محصــوالت جدید 
و ایجــاد تنــوع در محصــوالت اســت؛ بدیــن منظــور جهت 
دســتیابی بــه ایــن هــدف از ابتــدای ســال جــاری، تولید 
ــزه  ــد گالوانی ــه کاری واح ــوالت در برنام ــه محص  این گون
و ورق رنگــی قــرار گرفــت و تحقیقــات الزم جهــت 
بــازار  در  موجــود  جدیــد  محصــوالت   شناســایی 
نحــوه تولیــد و تأمیــن رنــگ مــورد نیــاز آن آغــاز 
جدیــد محصــوالت  از  یکــی  افــزود:  وی   شــد. 
محصــول ورق رنگــی بــا رنــگ multi color یــا صدفــی 
ــات  ــب اطاع ــس از کس ــتا، پ ــن راس ــه در ای ــت ک اس
ــم  ــخ نه ــگ در تاری ــرکت توکارن ــکاری ش ــا هم الزم و ب
تیرمــاه ســال 1395، تولیــد آزمایشــی ایــن محصــول بــا 

موفقیــت انجــام شــد. 
مدیــر ناحیــه نــورد ســرد یــادآور شــد: رنگ هــای 
ــف  ــای مختل ــه از زوای ــتند ک ــی هس ــی، رنگ های صدف
دارای فام هــای مختلــف و در نتیجــه انعــکاس نــور 
ــاس  ــر اس ــتند. ب ــد هس ــه دی ــاس زاوی ــف براس مختل
همیــن خاصیــت، زیبایــی ویــژه ای دارنــد و جهــت 
دکوراســیون داخلــی و نمــای بیرونــی ســاختمان ها 
ــاره  ــا اش ــه ب ــین زاده در ادام ــوند. حس ــتفاده می ش اس
بــه قیمــت ایــن محصــول در بــازار گفــت: قیمــت 
رنگــی  محصــوالت  بــه  نســبت  محصــول  ایــن 
ــتر  ــگ بیش ــوع رن ــی ن ــه ویژگ ــه ب ــا توج ــی ب معمول
نماهــای  در  می تــوان  محصــول  ایــن  از  و  اســت 
اجتماعــات  ســالن های  و  هتل هــا  در   مختلــف 
ــن  ــای جایگزی ــاختار نم ــوان س ــه عن ــاختمان ها ب و س
اســتفاده کــرد و هزینه هــای ایجــاد نمــا و دکوراتیــو 
را در ســاختمان ها کاهــش داد و عــاوه بــر ایجــاد 
ســاختمان  تمام شــده  هزینــه  بیشــتر   زیبایــی 
ــکر از  ــن تش ــان ضم ــین زاده در پای ــش داد. حس را کاه
ــی و پوشــش دار و همــکاران  ــت محصــوالت نهای مدیری
گــروه فنــی تولیــد، از تــاش کلیــه پرســنل واحــد 
گالوانیــزه و رنگــی، آزمایشــگاه ها، فــروش، خریــد مــواد 
اولیــه و انــرژی،MPT، کنتــرل کیفــی، شــرکت تولیــدی 
ــه در رســیدن  ــگ و تمامــی واحدهــای همــکار ک توکارن
ــکاری الزم را داشــتند، تشــکر  ــه هم ــن ناحی ــداف ای اه

ــرد. ــی ک و قدردان

نماینده ذوب آهن اصفهان، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد شد

ــو  ــامیان، عض ــود اس ــر محم ــی دکت ــال معرف ــه دنب ب
هیئت مدیــره ذوب آهــن اصفهــان و نماینــده ایــن 
شــرکت جهــت عضویــت در هیئت مدیــره انجمــن 
انتخابــات  از  پــس  ایــران،  فــوالد  تولیدکننــدگان 
وی  انجمــن،  ایــن  هیئت مدیــره  در  صورت گرفتــه 
ــن  ــس انجم ــوان رئی ــه عن ــترین آرا ب ــذ بیش ــا اخ ب

تولیدکننــدگان فــوالد کشــور انتخــاب شــد.

کاشت 1200 هکتار گل محمدی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
اختصــاص 12۰ هکتــار از اراضــی چهارمحــال و بختیــاری بــه 
کشــت گل محمــدی خبــر داد. ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه 
اینکــه 12۰ هکتــار از اراضــی چهارمحــال و بختیــاری بــه کشــت 
گل محمــدی اختصــاص یافــت، اظهــار داشــت: توســعه 
کشــت گل محمــدی از اهــداف اصلــی در اســتان چهارمحــال 
ــات  ــی تحقیق ــون ط ــزود: هم اکن ــت. وی اف ــاری اس و بختی
انجام شــده آب و هــوای ایــن اســتان مناســب بــرای کشــت 
گیاهــان دارویــی اســت و گل هــای محمــدی پــرورش 
داده شــده در ایــن اســتان از عطــر باکیفیــت زیــادی برخــوردار 
ــال  ــتان چهارمح ــاورزی اس ــاد کش ــر کل جه ــتند. مدی  هس
ــاه گل  ــت گی ــعه کش ــون توس ــه داد: هم اکن ــاری ادام و بختی
محمــدی در نقــاط شــیب دار اســتان در ســال جــاری انجــام 
می شــود. وی بیــان کــرد: توســعه کشــت گیــاه گل محمــدی 
 در ایــن اســتان موجــب می شــود کــه صنایــع تبدیلــی 

و فرآوری گل محمدی نیز در این استان راه اندازی شود.

فوالدگر:
کارت های بانکی بین المللی 

 فعالیت های اقتصادی
 را تسهیل می کند

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا تأکیــد برلزوم 
دقــت و رعایــت ماحظــات در پیوســتن ایــران بــه ســازمان 
ــتفاده  ــت: اس ــویی FATF گف ــا پولش ــارزه ب ــی مب بین الملل
ــادی  ــای اقتص ــی فعالیت ه ــی بین الملل ــای بانک  از کارت ه
را تســهیل می کنــد. حمیدرضــا فوالدگــر درخصــوص پیوســتن 
ایــران بــه ســازمان بین المللــی مبــارزه بــا پول شــویی 
FATF، بیــان داشــت: بــرای حضور جمهــوری اســامی ایران 
ــی  ــد تمام ــا، بای ــاد قرارداده ــی و انعق ــازمان بین الملل در س
ــان  ــه نش ــه تجرب ــل اینک ــه دلی ــود؛ ب ــنجیده ش ــب س جوان
ــد  ــی مانن ــای واه ــا بهانه ه ــم ب ــورهای متخاص ــه کش داده ک
ــتفاده  ــات اس ــن موضوع ــر از ای ــوق بش ــه حق ــی ب کم توجه
ــده  ــته اند. نماین ــود داش ــداف خ ــه اه ــل ب ــرای نی ــزاری ب اب
مــردم اصفهــان در مجلــس افــزود: در ایــران قانــون مبــارزه 
ــی  ــدام مهم ــه اق ــده ک ــب ش ــن و تصوی ــویی تدوی ــا پولش ب
اســت. فوالدگــر اظهــار داشــت: پیوســتن ایــران بــه ســازمان 
ــروط  ــد مش ــویی FATF بای ــا پول ش ــارزه ب ــی مب بین الملل
بــه ایــن باشــد کــه دقــت زیــادی در ایــن رابطــه اعمــال شــود 
ــی  ــر از موضــوع نظــام مال ــد فرات ــه تعه ــرش هرگون و از پذی
ــرای  ــئوالن ب ــد مس ــن بای ــود؛ بنابرای ــری ش ــفاف جلوگی ش
ــن مســئله هوشــیار باشــند. وی درخصــوص  ــا ای برخــورد ب
اســتفاده از کارت هــای بانکــی بین المللــی درکشــور، گفــت: 
ــه  ــادی ب ــی اقتص ــای بین الملل ــد فعالیت ه ــه رش ــه ب باتوج
ــی  ــی بانک ــای الکترونیک ــتفاده از کارت ه ــی اس ــور طبیع ط
بین المللــی فعالیت هــای اقتصــادی را تســهیل می کنــد. 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس افــزود: در انعقاد 
ــی  ــت الکترونیک ــرکت های پرداخ ــا و ش ــا بانک ه ــرارداد ب ق
بین المللــی  بانکــی  درخصــوص کارت هــای   بین المللــی 
بایــد قوانیــن بانکــداری جمهــوری اســامی و ســطح ایمنــی 

در ایــن خصــوص رعایــت شــود.

حتما بخوانید!
3جزئیات امضای تفاهم نامه برقی ... شنبه  26 تیرماه 1395

ـــمـــاره 202 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع قابلمه در بازار )تومان(

 سرویس قابلمه 
استیل کرکماز

سرویس سرامیکی 9 پارچه 
455000رویالتی الین

 سرویس گرانیتی
522000 رویالتی الین

سرویس سرامیکی 7 پارچه 
HS1007C396000 رویالتی الین

 سرویس سرامیکی 
540000رویالتی دوبلتا

سرویس قابلمه سرامیکی 
540000اس جی )14 پارچه( کره ای

 FM8 سرویس 8 پارچه
400000رویالتی الین

570000

راهی برای ارزان شدن لبنیات در کشور نارضایتی از عملکرد شرکت های شستا
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 پیــرو گــزارش عفــاف و حجــاب در شــماره قبــل 
کیمیای وطن

زهرا نصیری
ــی  ــائل سیاس ــناس مس ــی کارش ــا ابوطالب  فریب
و اجتماعــی مطــرح کــرد: برخــاف حرکــت  رو بــه جلــوی کشــور در 
مســائل سیاســی، در زمینــه فرهنگــی عقب گــرد بســیار داریــم. فریبــا 
ــد ــد: برخــی آزادی می خواهن ــوان می گوی ــه بان ــی، خطــاب ب  ابوطالب

امــا مفهــوم آن را نمی داننــد؛ چــرا کــه آزادی ایــن نیســت کــه یــک 
زن وســیله ای بــرای هوســرانی مــردان باشــد و خــود را از قیــد و بنــد 
احــکام الهــی آزاد کنــد و آقایــان بــرای بهره کشــی از زنــان آزاد 
باشــند؛ بلکــه خانم هــای عاقــل در جهــت منافــع خودشــان حرکــت 

می کنند و خود را بازیچه دست بیگانگان قرار نمی دهند. 
 وی بــا بیــان اینکــه زن مؤمــن و عاقــل شــرایطی را در بیــرون رفتــن 
ــاب ــان بی حج ــروزه زن ــرد: ام ــه ک ــد، اضاف ــت می کن ــه رعای  از خان

حقــوق مــردی را کــه می خواهــد روزی حــال بــا مشــقت بــه دســت 
آورد و بــرای طلــب روزی حــال وارد محیــط کســب و بــازار و جامعــه 
ــد و خــود را وســیله شــیطان  ــع می کنن ــه اســم آزادی ضای شــود، ب
ــر او  ــد و فک ــر بگذارن ــرد اث ــای م ــر انگیزه ه ــا ب ــد ت ــرار می دهن  ق

را درگیر خود کنند.
  فعالیت اقتصادی

ایــن کارشــناس مســائل سیاســی و اجتماعــی تأکیــد کــرد: وقتــی 
محیــط بــرای فعالیــت اقتصــادی مــردان مناســب باشــد، می تواننــد 
بــه راحتــی تــاش کننــد و لــذا بــرای داشــتن اقتصــاد پویــا بایــد بــه 
ــه عنــوان مثــال  ــع اقتصــاد پویــای اســامی نیــز توجــه کــرد؛ ب موان
در مصالــح ساختمان فروشــی ها خانمــی کــه از نظــر اســامی 
هیــچ قیــد و بنــدی نــدارد، فروشــنده اســت و ایــن وضــع در ادارات 
ــا  ــود. وی ب ــده می ش ــور دی ــه وف ــز ب ــکان نی ــب پزش ــی و مط دولت

تأکیــد بــر اینکــه بایــد حــد و حــدود لبــاس رســمی بــرای اجتمــاع 
ترســیم شــود، افــزود: ایــن همــان چیــزی اســت کــه رهبــر معظــم 
انقــاب تحــت عنــوان لبــاس اســامی ایرانی عنــوان فرموده انــد؛ امــا 
ــه آن  ــد کشــور ب ــرال نمی خواهن بســیاری از مســئوالن وابســته و لیب
ســمت بــرود؛ برخــی اصــًا بــه فرهنــگ اهمیــت نمی دهنــد و برخــی 
ــد و  ــه ســمت افسارگســیختگی و بی بن ــه را ب نفوذی هایشــان جامع
ــه  ــن حرب ــه بهتری ــده ک ــز فهمی ــمن نی ــد. دش ــوق می دهن ــاری س ب

بــرای ضربــه زدن بــه امــت اســامی همیــن اســت.

   چرا رسانه ملی با بی حجابان مصاحبه می کند؟
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه امــروز در بعضــی بخش هــای جامعــه 
شــاهدیم قانون شــکنان احتــرام بیشــتری دارنــد، افــزود: مســئوالن 
امــروز بایــد در کنــار فرهنگســازی در حــوزه عفــاف و حجــاب، قانــون 
را نیــز اجــرا کننــد؛ چــرا کــه اگــر عــده ای قانون گریــز باشــند و خــاف 
ــوند از آن  ــور می ش ــون مجب ــب قان ــا تصوی ــد، ب ــت کنن ــت حرک جه

تمکیــن کننــد. 
ــا انتقــاد از رســانه  ایــن کارشــناس مســائل سیاســی و اجتماعــی ب

 ملــی کــه اشــتباهات زیــادی مرتکــب می شــود، تأکیــد کــرد: 
ــون  ــا تلویزی ــتند، ام ــت هس ــان در اقلی ــه بی حجاب ــود اینک ــا وج ب
ــان را در  ــا بدحجاب ــد ی ــه می کن ــاب مصاحب ــای بدحج ــا خانم ه ب
راهپیمایــی نشــان می دهــد؛ در حالــی کــه اگــر خانم هــای بدحجــاب 
ــوال  ــه م ــد ک ــد بدانن  عاشــق نظــام اســامی و رهبرشــان باشــند، بای
و رهبرشــان از حجــاب او ناراضــی اســت. وی گفــت: پس لرزه هــای 
عریانــی آشــفته ای کــه در خیابان هــای شــهر و کشــور وجــود دارد، در 
قالــب رشــد ســن ازدواج، افزایــش طــاق توافقــی و... بــه نمایــش 

در آمــده اســت.
   عفاف، زینتی باطنی است

همچنیــن مســئول تشــکل های دینــی اداره تبلیغــات اســتان اصفهان 
گفــت: عفــاف، صفتــی انســانی و ملکه نفســانی و زینت باطنی اســت 
ــار و پوشــش  ــال و حــرکات و گفت ــام اعم ــه موجــب می شــود تم ک
انســان، عفیفانــه و فاقــد رذیلت هــای شــهوانی و هوس مآبانــه باشــد. 
ــش  ــه پوش ــش ب ــرد: گرای ــد ک ــی تأکی ــن بابای ــام حس  حجت االس
و عفــاف گرایشــی فطــری در میــان زنــان و مــردان اســت؛ امــا میــزان 
 و شــکل آن رابطــه مســتقیمی بــا اخــاق و فرهنــگ جوامــع داشــته 
و دارد. وی بیــان داشــت: در ایــن بیــن ادیان الهی، همواره بر پوشــش 
ــی  ــه چگونگ ــمرده اند؛ البت ــداری ش ــه دین ــرده  و آن را الزم ــد ک  تأکی
و حــدود آن متفــاوت بــوده اســت. اســام نیــز حجــاب را بــر زنــان 
واجــب کــرده اســت؛ زیــرا حجــاب بهتریــن وســیله ای اســت کــه زن 
ــد زن  ــه می گوی ــت ک ــی اس ــد. مثل ــظ می کن ــه حف ــر بیگان را از خط
ــوار  ــه شــاخه آن از دی ــی اســت ک ــوه درخت بی حجــاب همچــون می
ــه بیــرون آویــزان اســت کــه هــر رهگــذری ممکــن اســت در  ــاغ ب ب

آن طمــع کنــد.

به بهانه روز عفاف و حجاب

زنان با بی حجابی، حقوق مردان را ضایع کرده اند

اگــر  گفــت:  اصفهــان  خواروبــار  اتحادیــه  نایب رئیــس 
ــد  ــتیم، بای ــازار هس ــطح ب ــکر در س ــود ش ــاهد کمب ــروز ش  ام
از فروشــگاه های کوثــر و شــرکت های دولتــی پرســید کــه شــکر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــال خیام نکوی ــید کم ــد. س ــا می آورن را از کج

ــازار اصفهــان و نارضایتــی  کمبــود شــکر در ب
داشــت:  اظهــار  این خصــوص  در  مــردم 
مســئله شــکر بــر عهــده دولــت اســت 
شــرکت های  توســط  هــم  آن  توزیــع  و 
بیــان  بــا  انجــام می گیــرد. وی  دولتــی 
ــازار  ــود شــکر را در ســطح ب ــت نب ــه عل اینک
 بایــد از شــرکت های دولتــی جویــا شــد
ــر  ــای کوث ــر در بازاره ــال حاض ــزود: در ح اف
اصفهــان شــکر موجــود اســت و باید دانســت 
ــن  کــه چــه کســی شــکرهای موجــود در ای

ــه  ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــد. خیام نکوی ــن می کن ــا را تأمی بازاره
ــکر در  ــه ش ــا اینک ــم و ب ــکر مواجهی ــکار ش ــا احت ــروز ب ــرا ام چ
انبارهــا موجــود اســت امــا بــه دســت مشــتری نمی رســد گفــت: 
شــکر در دســت بخــش خصوصــی نیســت و دولــت توزیع کننــده 

ــازار اســت و بایــد از ســوی شــرکت های دولتــی  آن در ســطح ب
پیگیــر شــد. نایب رئیــس اتحادیــه خواروبــار اصفهــان در ارتبــاط 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــام ک ــز اع ــج لنجــان نی ــران شــدن برن ــا گ ب
اتفاقاتــی کــه در حــوزه برنج هــای خارجــی و به ویــژه برنج هــای 
هنــدی افتــاد، مــردم دیگــر زیــر بــار خریــد 
بــه  و  نمی رونــد  خارجــی  برنج هــای 
همیــن لحــاظ بــه مصــرف برنج هــای 

ــد.  ــی روی آورده ان ــی و لنجان ایران
عوامــل  از  یکــی  کــرد:  اعــام  وی 
لنجــان برنــج  قیمــت   گران شــدن 

ــرای  ــش تقاضــا ب ــردم و افزای روی آوری م
خریــد ایــن نــوع برنــج اســت. 

خیام نکویــی در ادامــه بیــان داشــت: در 
ــران  ــود و بح ــل کمب ــه دلی ــر ب ــال حاض ح
آب، میــزان برنــج لنجــان در ســطح بــازار کــم اســت و از ســوی 
ــده  ــازار نش ــمال وارد ب ــج ش ــوز برن ــه هن ــل اینک ــه دلی ــر ب  دیگ
و بــا کمبــود برنــج ایرانــی مواجهیــم، قیمــت ایــن نــوع برنــج در 

اصفهــان افزایــش یافتــه اســت.

چهارمحــال  اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگ کننــده   معــاون 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه اهمیــت اقتصــاد مقاومتــی گفــت: اقتصــاد 
ــت.  ــعه اس ــد و توس ــه رش ــیدن ب ــرای رس ــنی ب ــی، راه روش مقاومت
 گــودرز امیــری در نشســت شــورای اداری اســتان اظهــار کــرد: 

از الزامــات عمــل بــه اقتصــاد مقاومتی، داشــتن 
 برنامه هــای عمرانــی و اولویت بنــدی آن هــا

ــب مشــارکت های  هماهنگــی دســتگاه ها و جل
مردمــی اســت. وی تصریــح کــرد: پروژه هایــی 
ــت  ــی و در اولوی ــاد مقاومت ــوب اقتص در چارچ
قــرار می گیرنــد و از ســایر اعتبــارت بــرای آن هــا 

ــود.  ــص داده می ش تخصی
معــاون هماهنگ کننــده امــور عمرانــی اســتاندار 
ــال  ــه س ــت: در س ــاری گف ــال و بختی چهارمح
روکــش  کیلومتــر   750 از  بیــش  گذشــته 

آســفالت کشــیده شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه قبــل 
ــت  ــزود: تقوی ــری اف ــد. امی ــان می ده ــد را نش ــر رش از آن 2.5 براب
برنامه هــای  دیگــر  از  اســتان  مهــر  مســکن  زیرســاخت های 
 عمرانــی اجراشــده در ایــن دوره اســت. افــزودن 120 کیلومتــر آزادراه

ــه راه هــای اســتان  ــر بزرگــراه ب ــی و 60 کیلومت ــر راه اصل  45 کیلومت
ــی  ــای عمران ــن، پروژه ه ــروژه راه آه ــرای پ ــرارداد اج ــراه ق ــه هم ب
ــی  ــور عمران ــده ام ــاون هماهنگ کنن ــتند. مع ــش هس ــن بخ در ای
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: 17 شــهر در محــدوده 
 بافــت فرســوده جهــت نوســازی، عملیاتــی 
و اجرایــی خواهنــد شــد. امیــری تصریــح 
سرعت ســنج  دوربین هــای  نصــب  کــرد: 
کــه موجــب کاهــش تصادفــات و کنتــرل 
ــای  ــر از برنامه ه ــی دیگ ــود یک ــک می ش ترافی
وی گفــت:  اســت.  بــوده  اســتان  عمرانــی 
ــر  ــازی معاب ــب زیرس ــر مکع ــون مت ــک میلی ی
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــتایی را بنی  روس
بــه  دوره  ایــن  در  و مشــارکت های مردمــی 
ــع از  ــر مرب ــزار مت ــه 550 ه ــانده ک ــام رس انج
ــی  ــور عمران ــده ام ــاون هماهنگ کنن ــت. مع ــده اس ــفالت ش آن آس
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری افــزود: توســعه اقتصادی روســتایی 
ــا  ــه اعض ــت کارت یاران ــا ضمان ــره ب ــهیات کم به ــتفاده از تس ــا اس ب

ــت. ــی روستاهاس ــت آبادان ــبی در جه ــرح مناس ط

رئیس کل دادگستری کرمان:
مجازات حبس برای بسیاری از جرائم 

شفابخش نیست
رئیــس کل دادگســتری کرمــان خواســتار جایگزینــی مجازات 
حبــس شــد و گفــت: ایــن نوع مجــازات شــفای درد بســیاری 
از مشــکات اجتماعــی نیســت. یــدهللا موحــد در آئیــن تودیــع 
و معارفــه دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان بــم 
ــا تاش هــای شــبانه روزی پرســنل قضائــی   اظهــار داشــت: ب
و اداری شــاهد کاهــش 16 درصــدی موجــودی پرونده هــا در 
دادگســتری بــم بوده ایــم. ایــن مقــام ارشــد قضائــی اســتان 
ــری  ــت کیف ــرد: در راســتای کاهــش جمعی ــام ک ــان اع کرم
زندان هــا، طــی ســه ماهــه ابتــدای ســال جــاری، 17 درصــد 
ورودی بــه زندان هــای اســتان کرمــان کاهــش یافتــه اســت. 
 وی خاطرنشــان کــرد: هــدف از بعثــت انبیــا، برپایــی قســط 
و عــدل بــوده اســت و تحقــق عدالــت قضائــی یکــی از اهداف 
حکومت هــا محســوب می شــود و در ایــن بیــن، نقــش قــوه 
قضائیــه برجســته اســت. وی تأکیــد کــرد: مجــازات حبــس 
عــاوه بــر ایــرادات شــرعی کــه دربــاره ایــن حجــم اســتفاده 
ــه  ــت ک ــی اس ــع داروی تلخ ــی الواق ــت، ف ــرح اس از آن مط
بــرای درمــان بعضــی آالم اجتماعــی اســتفاده می شــود و در 
بســیاری از مــوارد نه تنهــا شــفابخش نیســت، بلکــه عــوارض 
مــواردی در  و حتــی  دارد  پــی  در  نیــز  را  آســیب هایی   و 

دردآفرین هم هست.

رئیس بسیج دانشجویی استان یزد خبر داد:
 شرکت دانشجویان نخبه بسیجی 

در طرح والیت
رئیــس بســیج دانشــجویی اســتان یــزد از شــرکت دانشــجویان 
سیدحســین  داد.  خبــر  والیــت  طــرح  در  بســیجی  نخبــه 
راســخی اظهــار داشــت: 30 نفــر از دانشــجویان نخبــه بســیجی 
ــد.  ــت شــرکت می کنن ــزد در طــرح والی دانشــگاه های اســتان ی
وی عنــوان کــرد: طــرح والیــت، دوره ای 45 روزه اســت کــه اعــزام 
دانشــجویان نخبــه بــرای شــرکت در ایــن طــرح از امــروز آغــاز 
شــده اســت. راســخی بــا تشــریح اهــداف و ویژگی هــای طــرح 
ــاب  ــه های ن ــن اندیش ــه تبیی ــرح ب ــن ط ــرد: ای ــان ک ــت بی والی
اســامی و تقویــت روحیــه دفــاع از ارزش هــای اســامی در بیــن 
شــرکت کنندگان می پــردازد. رییــس بســیج دانشــجویی اســتان 
یــزد عنــوان کــرد: طــرح والیــت بــا هــدف تربیــت نیروهــای طراز 
ــون  ــی همچ ــائل مهم ــود و مس ــرا می ش ــامی اج ــاب اس انق
مباحــث فرهنگــی و تهدیــدات نــرم در آن دیــده شــده اســت. وی 
بــا اشــاره بــه برنامه هــای مختلــف تــدارک دیده شــده در قالــب 
ــن  ــی از بی ــه اعزام ــرد: دانشــجویان نخب ــح ک ــن طــرح تصری ای
ــش  ــت گزین ــرح والی ــرکت در ط ــه ش ــد ب ــجویان عاقه من دانش
شــده اند. رئیــس بســیج دانشــجویی اســتان یــزد یــادآور شــد: 
در قالــب ایــن طــرح، هــم دانشــجویان دختــر و هم دانشــجویان 
ــد کــرد. ــدارک دیده شــده شــرکت خواهن پســر در برنامه هــای ت

اخبار کوتاه 

بررسی علت اصلی بریدگی 
پلک نوزاد نطنزی

عضــو شــورای سیاســتگذاری دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
ــتان  ــا بیمارس ــئله را قطع ــن مس ــر ای ــت دقیق ت ــت: عل گف
 و واحــد نظــارت معاونــت درمــان دانشــگاه در ســاختار 
و چارچــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی بررســی می کنــد؛ چــه 
ــس از  ــور پ ــوش جهان پ ــود. کیان ــه نش ــود و چ ــانه ای ش رس
پیگیــری علــت پارگــی پلــک نــوزاد نطنــزی و رســانه ای شــدن 
ــدودا 3  ــی ح ــوزاد، زخم ــن ن ــک ای ــم پل ــرد: زخ ــار ک آن اظه
تــا 4 میلیمتــری اســت کــه حاشــیه صافــی هــم نــدارد و بــر 
ــر تیــغ جراحــی ایجــاد  ــر اث اســاس آن می توانیــم بگوییــم ب
ــده  ــای انجام ش ــه معاینه ه ــتناد ب ــا اس ــت. وی ب ــده اس نش
از ســوی متخصصــان کــودک بیمارســتان نطنــز بــر روی 
ــه چشــم نرســیده  ــوان کــرد: آســیبی ب ــوزاد عن ــن ن ــک ای  پل
ــر  ــه نظ ــتثنا( ب ــوزاد )اس ــن ن ــدی ناخ ــه بلن ــه ب ــا توج و ب
می رســد پارگــی پلــک بــر اثــر وارد شــدن نیرویــی بــوده کــه 
در زمــان ســزارین توســط انگشــت بــه پلک وارد شــده اســت.

افزایش 2 برابری نصب 
دوربین های ثبت تخلف در اصفهان

ــرد:  ــام ک ــان اع ــهر اصفه ــک ش ــرل ترافی ــز کنت ــر مرک مدی
درصــدد هســتیم تــا پایــان امســال تعــداد دوربین هــای 
ثبــت تخلــف را بــا افزایــش دو برابــری بــه 170 دوربیــن 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــاه اظه ــون یزدان پن ــانیم. همای  برس
ــر  ــز در 40 معب ــراغ قرم ــور از چ ــف عب ــت تخل ــن ثب 80 دوربی
ســطح شــهر اصفهــان نصــب شــده اســت. وی افــزود: در حال 
حاضر در ســطح شــهر اصفهــان 170 دوربین نظــارت ترافیک در 
معابــر مختلــف ســطح شــهر نصــب شــده اســت تــا به وســیله 
 آن هــا وضعیــت ترافیــک لحظــه ای یــا تصادفــات را مشــاهده 

و ترافیک با تغییر زمان بندی چراغ ها کنترل شود.

 تخصیص یک درصد از مالیات 
ارزش افزوده به وزارت بهداشت

مدیــرکل اداره امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان گفــت: یــک 
ــزوده مســتقیما  ــر ارزش اف ــات ب درصــد از 9 درصــد مالی
ــرای  ــه ب ــود ک ــز می ش ــت واری ــدوق وزارت بهداش ــه صن ب
خدمــت بــه محرومیــن و مســتضعفین جهــت امــر 
ــری درخصــوص  ــراد امی ــد. م ســامت اختصــاص می یاب
جامــع  طــرح  کــرد:  اظهــار  مالیاتــی  جامــع  طــرح 
ــن  ــا اجــرای ای ــی در حــال پیاده ســازی اســت و ب مالیات
ــه در  ــده ک ــل ش ــوع حاص ــاب رج ــدی ارب ــرح رضایتمن ط
راســتای اقتصــاد مقاومتــی، دولــت بــه درآمدهــای خــود 
 می رســد. وی افــزود: امســال بــا توافــق اداره دارایــی 
ــوده  ــا ب ــن توافق ه ــی از بهتری ــه یک ــاف ک ــه اصن و اتحادی
اســت، مالیــات اصنــاف بــه صــورت خوداظهــاری و بــدون 
هیچ گونــه افزایــش نســبت بــه ســال قبــل در ســال 

جــاری وصــول شــده اســت.

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کاسه 920290 له خانم مرضیه عبداللهی 
نشانی  به  جعفرزاده  علی  محمد  آقای  علیه  الماسی  فرزانه  خانم  وکالت  با 
اصفهان، خ باغ دریاچه ، کوچه شهید کریمیان )کوچه شماره 7( کوچه شهید 

محمدباقر آقا داودی ـ بن بست میاد ـ نبش بن بست اول ـ پاک 65 
مورد مزایده طبق نظر کارشناسی: فروش 16 حبه از 72 حبه پاک 3218/54 
سیصد  و  میلیارد  دو   ( ریال   2/360/000/000 معادل  اصفهان  ثبت   5 بخش 
منزل مسکونی  باب  یک  نظر  مورد  ملک  باشد.  می  ریال(  میلیون  و شصت 
است که از سمت شمال و غرب به گذر عمومی محدود شده مساحت ملک 
حدود 236 مترمربع است که در طبقات همکف، اول و دوم به مساحت حدود 
230 مترمربع با استفاده از مصالح ساختمانی متعارف با دیوارهای آجری و 
سقف تیرآهن و تیرچه بلوک بنا شده داخل ساختمان سفید کاری با نقاشی 
و کف سرامیک و موکت و دربهای داخلی چوبی و بیرونی فلزی و سرویس 
بهداشتی و آشپزخانه بدنه کاشی و کف سرامیک با کابینت فلزی و ام دی اف 
و سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی ، نمای بیرونی ضلع شمالی 
انشعابات آب  سنگ و ضلع غرب پاستر سیمان اجرا شده ساختمان دارای 
و برق و گاز و حیاط سازی است و بصورت دو واحد مسکونی مستقل مورد 
بهره برداری قرار گرفته و قدمت ساخت بالغ بر 30 سال است. لذا با توجه به 
موقعیت ملک و کیفیت ساخت و مساحت عرصه و اعیان و قدمت ساخت و 
دیگر عوامل تاثیرگذار ارزش ششدانگ ملک شماره 3218 اصلی بخش 5 ثبت 
شده به شماره 122507 دفتر 707 صفحه 188 در زمان مباشرت به کارشناس 
به عنوان پایه مزایده مبلغ 10/620/000/000 ریال معادل یک میلیارد و شصت 
و دو میلیون تومان برآورد و اعام نظر می گردد.  زمان: چهارشنبه 95/5/27 
از  متر جلوتر   200 نیکبخت،  اصفهان، خ  مکان:  10 صبح    :30 الی   10 ساعت 
دادگستری کل اصفهان ـ ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری ـ طبقه 
چهارم ـ اجرای احکام شعبه 8 حقوقی اصفهان  طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از اموال دیدن کرده و با سپردن %10 
ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان 
قیمت  از  مزایده  شرکت کنند.  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  فیش  ارائه  و 
خواهد مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  شود.  می  شروع   پایه 

 بود.
مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

   11153/ م الف
ابالغ رای

آران  اختاف  حل  شورای  اول  شعبه  العاده  فوق  وقت  در   95/4/1 تاریخ  به 
 825/94 کاسه  پرونده  و  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  بیدگل  و 
با  و  اعام  را  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  است.  نظر  تحت 
ذیل  شرح  به  شرف  و  وجدان  بر  تکیه  با  و  الهی  اقدس  ذات  از  استعانت 
آقای  دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  رای  شود.  می  رای  صدور  به  مبادرت 
روح اله صالحی راد  فرزند حبیب اله به طرفیت آقای علی پور نفری  فرزند 
مندرج  با مشخصات  فقره چک  یک  وجه  مطالبه ی  خواسته  به  رضا  حمید 
تاخیر  و  دادرسی  و مطالبه خسارات  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  به  پرونده  در 
مذکور  چک  تصویر  مشخص  طور  به  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه 
با  و  علیه  محال  بانک  سوی  از  تنظیمی  پرداخت،  امکان  عدم  و گواهینامه 
التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب ) 
در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه 
اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده 
و به استناد مواد 198-502-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 310 
به ماده 2 قانون صدور چک،  الحاقی  313 قانون تجارت و تبصره   – 311  –

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و 
نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
پرداخت  زمان  تا  چک  صدور  زمان  از  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک 
آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
ظرف  سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست 
شهرستان  این  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست   مهلت 

می باشد.
رزاقی     امیرحسین  ـ  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  شورای  اول  شعبه  قاضی 

5/22/95/234/ م الف
ابالغ وقت رسیدگی

شماره اباغیه : 9510103620203216   شماره پرونده: 9509983620200297 
شماره بایگانی شعبه 950301  تاریخ تنظیم: 95/4/21 

خواهان شرکت فرش یلدای کویر بیدگل دادخواستی به طرفیت خوانده فرهاد 
آران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  نعمتی 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  بیدگل  و 
دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 
9509983620200297 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/14 و ساعت 
نعمتی  فرهاد  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
از  نوبت در یکی  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقاب در  عمومی و 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فرهاد نعمتی پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل    

5/22/95/232/م الف
ابالغ وقت رسیدگی 

شماره اباغیه : 9510103620203148   شماره پرونده: 9509983620200187 
شماره بایگانی شعبه 950189  تاریخ تنظیم: 95/4/19 

میرزایی  جواد  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  علی حسینی  خواهان سید 
و سید نعمت اله حسینی سفید دشتی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
در  واقع  بیدگل  و  آران  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم 
آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 9509983620200187 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 95/6/27 و ساعت 30: 12 تعیین شده است. به علت مجهول 
درخواست  و  دشتی  سفید  حسینی  اله  نعمت  سید  خوانده  بودن  المکان 
خواهان و به تجویز ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
از نشر آگهی و  اله سفید دشتی پس  تا خوانده سید نعمت  آگهی می شود 
نسخه  نشانی کامل خود  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل  

5/22/95/230/م الف
دادنامه

شماره    95/4/15 تنظیم:  تاریخ    9509973620200532 دادنامه:  شماره 
خواهان:   950301 شعبه:  بایگانی  شماره    9509983620200297 پرونده: 
شرکت فرش یلدای کویر بیدگل با نمایندگی آقای علیرضا جلوداریان بیدگلی 
خوانده:  بیدگل   یلدای کویر  شرکت  ـ  بیدگل  و  آران  نشانی  به  ناصر  فرزند 
خواسته   تامین  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  نعمتی  فرهاد  آقای 
قرار  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح   به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم   :  دادگاه 

می نماید.
قرار تامین خواسته در خصوص درخواست خواهان به نام شرکت فرش یلدای 
کویر بیدگل مبنی بر صدور قرار تامین خواسته، بابت مطالبه وجه با عنایت به 
محتویات پرونده و ماحظه اصول مستندات ابرازی از ناحیه خواهان مستندا 
در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  تشکیل  دادرسی  آیین  قانون   108 ماده  به 
از اموال  203/550/000 ریال  امور مدنی قرار تامین خواسته و توقیف معادل 
بامعارض خوانده به نام فرهاد نعمتی تا پایان دادرسی و صدور حکم صادر 
و اعام می نماید. قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در 
 این دادگاه می باشد و همچنین وفق مقررات قبل از اباغ قابل اجرا خواهد

 بود.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل   

امیرحسین رزاقی 
   5/22/95/233/ م الف

ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغیه: 9510103653502134 شماره پرونده: 9409983653501636 

شماره بایگانی شعبه: 941689  تاریخ تنظیم: 95/4/20 
اباغ وقت رسیدگی به آقای ابراهیم داوری فرزند اسماعیل

نظر به اینکه خانم مژگان کیانپور فرزند نصرت اله دادخواستی به طرفیت آقای 
ابراهیم داوری فرزند اسماعیل و خانم مرجان کیانپور فرزند نصرت اله مبنی بر 
تقاضای صدور حکم شایسته در خصوص تقسیم ترکه متوفی )مرحومه خانم 
چنار سبز( با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارائه نموده که طی پرونده 
طی شماره 941689 ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی آقای 
ابراهیم داوری فرزند اسماعیل را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید 
به وقت رسیدگی 95/7/11 ساعت 11 صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای 
اجرای ماده 73 ق . آ . د . م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از 
حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام 
دادخواست  مفاد  از  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  وصول  با  خود  نشانی 
خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند. این آگهی 
به منزله اباغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده 
مانع از رسیدگی نیست. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی 

)حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان ـ اکبر توکلی  
آگهی حصر وراثت

1325 به شرح  خانم طلعت السادات متولی دارای شناسنامه شماره 1710   
حصر  درخواست گواهی  شورا  این  از   1 ش   372/95 به کاسه  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبرعلی امیدوار به شناسنامه 
25 متولد 1308/12/6 در تاریخ 95/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر و یک 

همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد.
از  1341 صادره  متولد   15019 به ش ش  قنبر علی  فرزند  امیدوار  علیرضا  1ـ 
گلپایگان 2 ـ عباس امیدوار فرزند قنبر علی به ش ش 15714 متولد 1347 
صادره از گلپایگان 3 ـ حمیدرضا امیدوار فرزند قنبر علی به ش ش 16263 
متولد 1350 صادره از گلپایگان 4 ـ محمود رضا امیدوار فرزند قنبر علی به ش 
ش 18409 متولد 1359 صادره از گلپایگان5 ـ زهرا امیدوار فرزند قنبر علی به 
ش ش 501 متولد 1342 صادره از گلپایگان6 ـ زهره امیدوار فرزند قنبر علی 
به ش ش 447 متولد 1345 صادره از گلپایگان7 ـ طلعت السادات متولی 

فرزند حسین به ش ش 1710 متولد 1325 صادره از تهران و ال غیر
ماهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
از متوفی  تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  یکمرتبه آگهی می نماید 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف    185/ م الف

آگهی حصر وراثت
شرح  به   1337 متولد   735 شماره  شناسنامه  دارای  ربانی  قاسم  آقای 
وراثت  درخواست گواهی حصر  این شورا  از  به کاسه 0374/95  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرداد ربانی به شناسنامه 218 متولد 
1364/03/20 در تاریخ 95/3/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر ـ یک دختر و یک همسر 

دائمی ـ مادر ـ پدر که به شرح ذیل می باشد.
1ـ طاها ربانی فرزند مهرداد علی به ش ش 4-035848-121 متولد 1394 
صادره از گلپایگان 2 ـ هانیه ربانی فرزند مهرداد علی به ش ش 020993800-

به  حسینعلی  فرزند  دیانتی  فهیمه  ـ   3 گلپایگان  از  صادره   1390 متولد   121
ش ش 15 متولد 1365 صادره از خوانسار4 ـ کبری حسومی فرزند محمد 
اسماعیل به ش ش  3 متولد 1340 صادره از خوانسار5 ـ قاسم ربانی فرزند 
کرمعلی به ش ش 735 متولد 1337 صادره از تهران و الغیر اینک با انجام 
آگهی  یکمرتبه  ماهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف  

  186/ م الف
تحدید حدود اختصاصی

خانه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  چون 
 49 از  فرعی   265 از   2678 فرعی  شماره  به  مترمربع   80/92 مساحت  به 
در  بنام محبوبه سادات صباری  ثبتی  پرونده  در قمصر  که طبق  واقع  اصلی 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور 
حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت 
انجام  و  محل شروع  در  صبح   8 ساعت  در   95/6/8 تاریخ  در  مرقوم  ملک 
بروز  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز  با  مصادف  در صورت  و  خواهد شد 
بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اعتراضات  شوند  حاضر  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  شود که  می  اخطار 
تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20 ماده  اماک طبق  و صاحبان  مجاورین 
قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  شد.  خواهد  پذیرفته  روز  تا سی  تحدیدی 
از  ماه  یک  مدت  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین 
مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی   ذیصاح 

نماید.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر 

    566 / م الف
احضار متهم

شماره درخواست: 9510463654100001  شماره پرونده: 9209983655601005  
شماره بایگانی شعبه: 950385 تاریخ تنظیم: 95/4/2 

محمد  و  توکلی  مهدی  علیه  ترکی  مهدی  و  براتعلی  شکایت  خصوص  در 
حسین شریعتی رادبه اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت کاسه وقت 
رسیدگی مورخه 95/6/29 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه 
به مجهول المکان بودن متهمین در راستای ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری بموجب این آگهی به متهمین فوق الذکر اباغ می گردد که در تاریخ 
تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام 
نماید  اقدام  قانونی  وکیل  معرفی  به  نسبت  یا  نموده  دفاع  خود  از  منتسبه 
بمنزله  آگهی  این  وکیل  معرفی  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
اباغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان 

حتما بخوانید!
علت کمبود شکر را در بازار باید از ...

شنبه 26  تیرماه 1395
ـــمـــاره 202 ســـــال دوم        ݡسݒ

در شهر

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:
اقتصاد مقاومتی، راه روشنی برای رسیدن به رشد و توسعه است

نایب رئیس اتحادیه خواروبار اصفهان:
علت کمبود شکر را در بازار باید از شرکت های دولتی جویا شد

اخبار کوتاه



5فرهنگ و هنر شنبه 26 تیرماه 1395
ـــمـــاره 202 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
راه اندازی دوباره برنامه رادیویی ...

ابالغ رای
کالسه پرونده: 941517 شماره دادنامه 375 مورخ 95/2/30  مرجع رسیدگی 
نشانی:  پورکیان   مریم  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   12 شعبه 
اصفهان، ملک شهر، خ آزادگان، ک 10 ، 8 متری طالقانی ، ج مجتمع باران ، 
واحد 5  خوانده: محمدرضا فالمرزی نشانی مجهول المکان   خواسته: الزام 
خوانده به انتقال قطعی سند خودروی سواری تیبا مدل 90 به شماره انتظامی 
ریال    5/100/000 به  مقوم  دادرسی  های  هزینه  انضمام  به   41 س   523/13
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
را  قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی  تشریفات 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان خانم مریم پورکیان فرزند ابراهیم بطرفیت خوانده 
قطعی  انتقال  به  خوانده  الزام  خواسته  به  حسن  فرزند  فالمرزی  محمدرضا 
به   41 523/13 س  انتظامی  به شماره   90 مدل  تیبا  سواری  خودروی  سند 
محتویات  به  توجه  با  ریال   5/100/000 به  مقوم  دادرسی  های  هزینه  انضمام 
پرونده و مدارک پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه مورخ 94/2/22 بشرح 
دادخواست تقدیمی بر اساس کپی مبایعه نامه و با توجه به استعالم صورت 
گرفته وصول پاسخ از اداره راهور مبنی بر اینکه پالک اتومبیل فوق الذکر بنام 
خواهان می باشد و اینکه کارت سبز خودرو بنام خواهان می باشد و با توجه 
به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در جلسه حضور نیافته 
اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و 
نسبت به دعوی خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته 
و به استناد مواد 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 ، 219، الی 
انتقال قطعی سند  الزام به  223 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
و  خواهان  بنام   41 523/13 س  انتظامی  شماره  به   90 مدل  تیبا  خودروی 
پرداخت مبلغ 905/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس ظرف مهلت بیست روز 
اصفهان  حقوقی  و  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از 

می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 12 اصفهان ـ نصیبه محمودی  11097/ م الف

ابالغ رای
مرجع    95/2/20 مورخ   124 دادنامه:  شماره    1223-94 پرونده:  کالسه 
داریوش   : خواهان  اصفهان   اختالف  حل  شورای  هجدهم  شعبه  رسیدگی 
زمانی  نشانی اصفهان، خ سجاد، موتور سیکلت زمانی   خوانده: مینا محمودی   
محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  گردشکار:   : المکان  خواسته  مجهول  نشانی 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
مینا  طرفیت  به  زمانی  داریوش  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   13/800/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  محمودی 
انضمام  به  ایران  ملی  بانک  عهده   94/3/3 مورخ   297584 های  شماره 
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
ایراد  ابرازی خواهان  جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی 
خوانده به خواهان را حکایت می کند.  علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 215، 310، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون 
و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 300/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/3/3 لغایت زمان وصول و ایصال 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 مدت 20 روز قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه هجدهم اصفهان ـ حسن پورتادی     11080/ 

م الف
ابالغ رای

95/4/1 مرجع رسیدگی شعبه  کالسه: 95-198 شماره دادنامه: 547 مورخ 
11 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: ابوالقاسم کریمی با  وکالت حسین 
محمدیان و الهام خدارحمی )اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان 
خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  مظاهری   محمد حسین  خوانده:  بانک   
مطالبه وجه فاکتور   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف 

الهام  و  محمدیان  حسین  وکالت  با  کریمی  ابوالقاسم  دعوی  خصوص  در 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  مظاهری  حسین  محمد  طرفیت  به  رحمی  خدا 
141/530/000 ریال وجه فاکتور 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 استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض 
استناد  به  لذا  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 141/530/000 ریال 
نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/617/950 و  خواسته  اصل  بابت 
آگهی به مبلغ 120/000 ریال و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/2/6 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس آخرین نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 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 این شورا و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان   مریم هاشمی     11118/ م الف

ابالغ رای
خواهان:  اختالف   حل  شورای   33 شعبه  رسیدگی  مرجع   941292 کالسه: 
   14 بن بست چمن، پالک   ، االئمه  اصفهان، کوچه جواد  مجتبی سنمار خانه 
نبش کاخ شرقی،  خ شیخ صدوق شمالی،  اصفهان،  مومنی    محمد  وکیل: 
2ـ  عمادی  بابک  1ـ  11   خوانده/ خواندگان:  واحد   ،4 وکال، طبقه  ساختمان 
محمود افشار  3ـ آرش ابوالحسینی هر سه مجهول المکان  خواسته: الزام به 
انتقال سند رسمی خودرو   شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی خواهان مجتبی سنمار با وکالت 
به  الزام  خواسته  به  باال  ابوالحسینی  آرش  خوانده  طرفیت  به  مومنی  محمد 
ایران 93  انتظامی  به شماره   2009 پژو 407 مدل  انتقال سند رسمی خودرو 
پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وارده  مطلق خسارات  انضمام  به   62 923 ب 
خودرو،  مالک  آخرین  در خصوص  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم 
مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی ماده 73 در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال 
ننموده، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 
198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 
219، 220، 221، 223، 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول 
آرش بوالحسینی حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
نیز حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   420/000 مبلغ  پرداخت  نام خواهان  به 

الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخوهی و پس از آن 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در 
توجه  با  افشار  و محمود  عمادی  بابک  دوم  و  اول  ردیف  خصوص خواندگان 
به عدم توجه دعوی نسبت به خواندگان مذکور به استناد بند 4 ماده 84 قرار 
از  رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و 
در خصوص خواسته اثبات وقوع بیع با توجه به مسترد نمودن وکیل خواهان 
به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می 
گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان ـ مریم هاشمی 11111/ م الف

ابالغ رای
 95/3/30 مورخ   9509976794401088 دادنامه:  شماره    950039 کالسه: 
مهدی  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   14 شعبه  رسیدگی:  مرجع 
، سمت   2 ، پ  اصفهان، خ مدرس، خ مولوی، کوچه 43  نشانی:  قدیریان  
چپ    خوانده: علیرضا آشوری  نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 
12/000/000 ریال طبق رسید عادی بابت خسارات ناشی از تصادف با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
به  قدیریان  مهدی  آقای  دعوی  در خصوص  اختالف  قاضی شورای حل  رای 
طرفیت آقای علی رضا آشوری به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال طبق 
خسارات  مطلق  انضمام  به   95/1/16 کارشناسی  نظریه  مورخ  عادی  رسید 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان  قانونی، 
و  نیافته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،198 مواد  استناد  با  و  داده  تشخیص  ثابت 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و پنج میلیون 
تومان  پانصد  و  هزار  هفت  و  پنجاه  و  صد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا   95/1/15 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  در 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
مهلت  اتمام  از  پس  و  باشد  می  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان    11120/ 

م الف
دادنامه

شماره   95/3/23 تنظیم:  تاریخ    9509970354800293 دادنامه:  شماره 
پرونده: 9409980359301521 شماره بایگانی شعبه: 950065 پرونده کالسه: 
9409980359301521 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی 
   9509970354800293 شماره  نهایی  تصمیم  بهشتی  شهید  مجتمع  سابق( 
شکات: 1. آقای حسین نعمتی فرزند علی به نشانی خ کاوه، خ فالطوری، خ 
اشراق، ک عرفان، پ 287  2. آقای علیرضا شیاسی فرزند حسن به نشانی 
 12 مجتمع سفیر ب  غربی  4 ک کوهرنگ  تعاون  خ  بلوار شاهد  سپاهانشهر 
طبقه 4  3. آقای محمد مهدی شاهزمانیان فرزند محمود به نشانی اصفهان، 
چهارباغ باال، ک باغ زرشک، پشت سوپر مجید  4. آقای جواد کریمیان فرزند 
یوسف به نشانی اصفهان، خ رودکی، ک شهید کریمیان، ک ارغوان بن رسالت 
مجتمع بیتا واحد 6 طبقه 2  5. آقای علی احمد فروزنده فرزند ولی اله به 
نشانی خ پروین بلوار سراج ک آذر پ 113 6. آقای رضا عبدلی فرزند مجید 

آقای   .8 مهرانی  علی  آقای   .7  408 پ  داستان  بن  باال  چهارباغ  نشانی  به 
آقای   .9 استاد شهریار    ولیعصر خ  اصفهان شهرک  نشانی  به  استوار  ایمان 
امیراسفندیاری فرزند حسینعلی به نشانی خ وحید ک شهید راست قدم پ 
باال شریعتی ک  به نشانی چهارباغ  رادمان فوده فرزند محمد  آقای   .10   29
ابراهیم  اله نیکنام شیری فرزند  11. آقای رحمت  بیستون ک کاویان پ 44 
به نشانی اصفهان، شهرک ولیعصر، خ استاد شهریار، پ 54 12. آقای سپهر 
هراتیان به نشانی خ نظر میانی ک قصر بن انوش پ 63  متهمین: 1. آقای 
دانیال محمدی فرزند بهرام به نشانی اصفهان ـ اصفهان  2. آقای علی هارونی 
با وکالت خانم فریبا وزیری وزیرآبادی فرزند نصراله به نشانی  فرزند کیوان 
اصفهان ـ اصفهان ـ فلکه ارتش ـ روبروی دبیرستان شیخ انصاری ساختمان 
آقای دانش  المکان 4.  امیری مجهول  آقای محمد رضا   .3 معظم واحد 6  
با  غضنفر  فرزند  صفری  آقای کیانوش   .5 المکان  مجهول  نشانی  به  غالمی 
وکالت خانم صفورا تیموری جروکانی فرزند احمد به نشانی اصفهان، خیابان 
چهارباغ باال، مجتمع ماکان 2 ، طبقه 4، واحد 13   اتهام ها: 1. سرقت منزل 
با توجه به  آزار یا مسلح بودن سارق  گردشکار: دادگاه  2. سرقت مقرون به 
محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

خانم صفورا  وکالت  با  غریبوند  1ـ کیانوش صفری  آقایان:  اتهام  در خصوص 
محمدرضا   .  4 غالمی  دانش   .3 بهرام  فرزند  محمدی  دانیال   .2 تیموری  
امیری دائر بر مشارکت در سرقت از منزل آقای سید علی محقق با توجه به 
از ضابطین قضایی و سوابق  اولیه شاکی خصوصی و گزارش واصله  شکایت 
کیفری متهمین و بازسازی صحنه جرم سرقت بوسیله دانیال محمدی و اقرار 
و اعتراف تلویحی کیانوش صفری و دانیال محمدی به همکاری و مشارکت 
دست کیانوش صفری که  از  مسروقه  فرش  تابلو  و کشف  مذکور  سرقت  در 
به وسیله مادرش به مامورین آگاهی تحویل داده شده است و کیفرخواست 
از دادسرا و متواری شدن متهمین ردیف سوم و چهارم و عدم دفاع  صادره 
آنها و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین 
و  اسالمی  مجازات  قانون   125 ماده  به  استناد  با  دانسته  مسلم  و  محرز  را 
دو  تحمل  به  را  متهمین  از  کدام  هر   75 سال  مصوب  تعزیرات  قانون   656
سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شالق 
وند  غریب  صفری  اتهام کیانوش  خصوص  در  و  نماید  می  محکوم  تعزیری 
دائر بر سرقت مقرون به آزار نسبت به شاکیان بنامهای آقایان 1ـ رضا سعادت  
سپهر  ـ   5 استوار   ایمان  4ـ  نیکنام   هللا  رحمت  3ـ  مسعودی   بهرام  2ـ 
محمد  ـ   8 نعمتی   حسین  ـ   7 زمانیان   شاه  مهدی  محمد  ـ   6 هراتیان  
فریبا  خانم  وکالت  با  هارونی  علی  اتهام  و  امیری  علی  ـ   9 شرعی   امین 
رادمان  آقایان  به  نسبت  آزار  به  مقرون  سرقت  در  مشارکت  بر  دائر  وزیری 
فودهی و علیرضا شیاسی و اتهام دانش غالمی دائر بر سرقت مقرون به آزار 
و  پرونده  محتویات  مجموع  به  توجه  با  فروزنده  احمد  علی  اقای  به  نسبت 
دفاعیات متهمین و انکار شدید آنها و صرفنظر از اعالم گذشت اکثر شاکیان، 
به  شده  ذکر  بزههای  انتساب  احراز  عدم  و  اثباتی  ادله  عدم کفایت  بلحاظ 
متهمین و با استظهار از اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی و استناد 
دادرسی کیفری  آیین  قانون   4 ماده  و  اسالمی  مجازات  قانون   120 ماده  به 
رای بر برائت متهمین صادر و اعالم می نماید رای صادره در مورد محکومیت 
محمدرضا امیری و دانش غالمی غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل در 
صفری  محکومیت کیانوش  به  نسبت  و  است  واخواهی  قابل  دادگاه  همین 
 20 ظرف  و  حضوری  شاکیان  به کلیه  نسبت  و  محمدی  دانیال  و  غریبوند 
تجدیدنظرخواهی قابل  اصفهان  نظر  تجدید  محاکم  در  ابالغ  از  پس   روز 

 است. 
موسوی    مهدی  سید  ـ  اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   122 شعبه  رئیس 

11147/ م الف

  انســان، موجــودی اجتماعــی اســت و ارتبــاط 
سرویس فرهنگی

  ملیکا نصیری

وقتــی  و گذرانــدن  دیگــران  بــا  داشــتن 
ــر  ــی ه ــات زندگ ــا و ضروری ــا از نیازه ــا آن ه ــدک ب ــد ان هرچن
 کســی اســت؛ چــون بشــر دوســت دارد کــه تجربه هــا، عالقه هــا

ــا انســان هایی از جنــس خــود شــریک  غم هــا و آالم خــود را ب
شــود و اطالعــات زندگــی اش را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارد. 
ــان ــوار می شــود و زب ــان هم ــق زب ــه از طری ــراری رابط ــن برق  ای
عامــل انتقــال اطالعــات از یــک فــرد بــه شــخصی دیگــر 
محســوب می شــود؛ مــردم در قالــب کلمــه و جملــه، افــکار خــود 
ــان  ــای مشترکش ــاد درده ــه فری ــانند و ب ــم می شناس ــه ه را ب
علــم کامپیوتــر  و  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا   برمی خیزنــد. 
ــاز  ــای مجــازی، نی ــوان دنی ــا عن و شــکل گیری عالمــی دیگــر ب
انســان بــه برقــراری رابطــه بــا دیگــران از گذشــته پیشــی گرفتــه 
ــه  ــدود ب ــردن مح ــرار ک ــه برق ــل رابط ــای قب ــر در زمان ه و اگ
آشــنایان و اطرافیــان هــر فــردی بــود، ایــن روزهــا دایــره 
ارتباطــات هــر فــرد بــه همــه انســان هایی کــه در زمیــن زندگــی 

می کنند، محدود می شود.
  زبان مشترک

ــم  ــه ه ــف ب ــاره مختل ــج ق ــا در پن ــن روزه ــه ای ــرادی ک ــا اف ام
ــه  ــتند و ب ــوردار نیس ــترک برخ ــی مش ــد، از زبان ــد خورده ان پیون
گویشــی واحــد نیــاز اســت تــا مــردم دنیــا در قالــب کلمــات آن 
ــا هــم بپردازنــد و در جهــت نیــل  زبــان خــاص بــه معاشــرت ب
بــه اهــداف مشترکشــان پیــش رونــد. زبــان جهانــی، بــه زبانــی 
ــت  ــان صحب ــه در بیشــترین کشــورهای جه  اطــالق می شــود ک
ــت  ــزان محبوبی ــر می ــادی ب ــل زی ــه عوام ــده شــود؛ البت و فهمی

یــک زبــان خــاص در میــان جهانیــان مؤثــر اســت و ایــن عوامــل 
باعــث شــده تــا ابتــدا انگلیســی و ســپس اســپانیایی بــا عنــوان 
ــان  ــگاه زب ــا جای ــوند؛ ام ــانده ش ــی شناس ــای بین الملل زبان ه

ــا کجاســت؟ ــن زبان ه ــان ای فارســی در می
 غنای ادبیات فارسی

غنــای ادبیــات فارســی کــه مملــو از تلمیحــات، تعابیــر و ظرایــف 
ــت در  ــرت انسان هاس ــا فط ــازگار ب ــق و س ــوق انگیز و منطب ش
دنیــای امــروز، همچنــان جــان و روان مخاطبــان و عالقه منــدان 

خــود را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــدون شــک زبــان فارســی 
 یکــی از خوش آهنگ تریــن زبان هاســت کــه گــوش کســانی 

را نیز که به این زبان مسلط نیستند، می نوازد.
 گوهری ممتاز در شرق زمین

از  یکــی  فارســی  ادبیــات  می تــوان گفــت  شــک  بــدون 
مهم تریــن حلقه هــا در سلســله آثــار ادبیــات جهانــی و گوهــری 
ــع  ــه در واق ــت ک ــالم اس ــای اس ــن و دنی ــرق زمی ــاز در ش ممت
محصــول فراینــدی از برخوردهــا و تأثیرپذیری هــای متقابــل 

ــی  ــه یک ــه و آن را ب ــا انجــام پذیرفت ــه در طــول قرن ه اســت ک
ــل کــرده اســت. ــراث فرهنگــی بشــریت تبدی ــن می از بزرگ تری

 جایگاه زبان فارسی
ــکا ــی و آمری ــورهای اروپای ــیاری از کش ــر در بس ــال حاض  در ح

ــی  ــود گواه ــن خ ــه ای ــود ک ــوزش داده می ش ــی آم ــان فارس زب
بــر غنــای ادب فارســی و جایــگاه واالی آن در میــان دیگــر 
ــش  ــه دان ــت هــم ب ــن اهمی ــل اســت ؛ منشــأ ای  زبان هــای مل
ــوم از  ــرز و ب ــن م ــب ای ــردم ادی ــاد م ــگ زی ــش و فرهن و بین

گذشــته تــا حــال بازمی گــردد. 
ایــن حجــم از خوش آهنگــی و انســجام در ادب پارســی باعــث 
شــده کــه در ســال های 2010، 2011، 2012 و 2013 بــه ترتیــب 
ــا  ــای 29، 24، 22 و 17 ارتق ــه رتبه ه ــی ب ــان فارس ــگاه زب جای
 یابــد. همچنیــن در ســال 2014 زبــان فارســی از ایــن حیــث رتبــه 

17 دنیا را در اختیار دارد. 
ــا  ــردم دنی ــد و م ــی نباش ــی جهان ــی، زبان ــان پارس ــاید زب ش
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــا ب ــد؛ ام ــود را نگذرانن ــا آن روز خ ب
ــت  ــداز اس ــان طنین ان ــان در جه ــن زب ــواز ای ــوای گوش ن ــه ن  ک
ــد پیشــرفت  ــه در فراین ــی اســت ک ــه زبان های و فارســی از جمل
جوامــع و علــم، برقــراری ارتبــاط و مطالعــه تاریــخ پیشــینیان بــه 
ــرورش  ــد پ ــران، مه ــال ای ــر ح ــه ه ــد. ب ــان می آی کار کارشناس
ــا و ...  ــعدی، موالن ــظ، س ــی، حاف ــون فردوس ــاعرانی همچ ش
اســت و وقتــی زبانــی ایــن تعــداد شــاعر پــر آوازه داشــته باشــد 
بــدون حتــم زبانــی خــوب و بــا حجــم قابلیت هــای زیــاد اســت 
کــه بایــد قــدر آن را دانســت و در حفــظ و نگهــداری آن اهتمــام 

ورزیــد. باشــد کــه زبــان پارســی تــا ابدیــت جاودانــه بمانــد.

نگاهی به جایگاه زبان فارسی در جهان

فارسی، گوهری ممتاز درمشرق زمین

پخــش ســریال جدیــد شــبکه یــک ســیما بــا عنــوان »چــرخ فلــک« 
ــاز  ــاه( آغ ــنبه )26 تیرم ــب ش ــی از امش ــاالر عقیل ــدای س ــا ص و ب
ــک« در  ــرخ فل ــریال »چ ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب می ش
حالــی کــه آخریــن روزهــای تصویربــرداری ایــن ســریال در تهــران در 
حــال انجــام اســت، پخــش آن از شــبکه یــک ســیما آغــاز می شــود. 
حمیدنــژاد عزیــزهللا  بــه کارگردانــی  اپیزودیــک  ســریال   ایــن 

و  عبدی پــور  احســان  و  عظیم پــور  بهــرام 
بــه تهیه کنندگــی مجیــد موالیــی، پیش تــر 
یکــی از گزینه هــای پخــش در مــاه مبــارک 
رمضــان بــود. همچنیــن ســاالر عقیلــی بــه 
ــریال  ــی س ــراژ پایان ــرای تیت ــه ای ب ــی تران تازگ
ــه  ــن تران ــه شــعر ای ــده ک ــک« خوان »چــرخ فل
ــازی  ــروده و آهنگس ــوی س ــواد موس را عبدالج
ــه عهــده داشــته  و تنظیــم آن را ســتار اورکــی ب

ــت.  اس
شــده  ســاخته  اپیزودهــای  آهنگســازی 

»چــرخ  در  عبدی پــور  احســان  و  حمیدنــژاد  عزیــزهللا  توســط 
فلــک« را ســتار اورکــی بــه عهــده داشــته و ســاخت موســیقی 
عظیم پــور  بهــرام  توســط  کارگردانی شــده   اپیزودهــای 

را پیمــان خازنــی انجــام داده اســت. ایــن ســریال بــه دلیــل ســاختار 
اپیزودیــک، بــه گونــه ای اســت کــه چنــد اپیــزود بــه صــورت مــوازی 

مراحــل تولیــد خــود را ســپری می کننــد. 
ــی  ــه کارگردان ــارا« ب ــاران« و »س ــا«، »ب ــران«، »مین ــوری«، »کام »ن
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــد« و »بیت ــژاد و »داوود«، »خال ــزهللا حمیدن عزی
بهــرام عظیم پــور عناویــن بعضــی از اپیزودهــای ایــن ســریال 
هســتند کــه آخریــن مراحــل فنــی خــود 
را طــی می کننــد. امیــر آقایــی، حمیدرضــا 
ــادی، میــالد کی مــرام، آشــا  آذرنــگ، لیــال اوت
 محرابــی، شــبنم مقدمــی، کیهــان ملکــی

بهنــاز جعفــری، حســین ســلیمانی، لینــدا 
 کیانــی، فتانــه ملک محمــدی، عبــاس غزالــی

بهــرام ابراهیمــی و … از جملــه بازیگرانــی 
هســتند کــه در اپیزودهــای مختلــف ســریال 

ــد.  ــش کرده ان ــای نق ــک« ایف ــرخ فل »چ
ــن ســریال در مرکــز امــور نمایشــی ســیما  ای
ــی  ــد موالی ــد از: مجی ــل مشــترک آن عبارتن ــد می شــود و عوام تولی
)تهیه کننــده(، علیرضــا طالــب زاده )نویســنده(، کامبیــز دارابــی 

ــن(. ــری )تدوی ــین غضنف ــرح(، حس ــری ط )مج

پخش سریال »چرخ فلک« از امشب آغاز می شود
ســعید تــوکل، تهیه کننــده »جمعــه ایرانــی« دربــاره 
ســاخت دوبــاره ایــن برنامــه قدیمــی و شــرایط راه اندازی 
ــی« کار  ــه ایران ــه »جمع ــاخت برنام ــرد: س ــار ک آن اظه
ــر در  ــر دارد. اگ ــه اسپانس ــاز ب ــت و نی ــه ای اس پرهزین
ــیم، آن  ــته باش ــی داش ــنهادهای خوب ــوص پیش  این خص

را با همان شور و هیجان راه می اندازیم. 
ســایت  ســردبیر  تــوکل،   ســعید 
گفــت:  حــال  عیــن  در  شادشــو، 
فعالیت هایــی کــه در حــال حاضــر 
می شــود  اجــرا  ســایت شادشــو   در 
در حــد بضاعــت اســت. اگــر شــرایطی 
ــوی داشــته  ــت ق ایجــاد شــود و حمای
باشــیم - چــه در فضــای مجــازی و چه 
 در فضــای عمومــی تلویزیــون و رادیــو - 

استقبال خواهیم کرد. 
ــور  ــا حض ــاد ب ــز ش ــای طن ــاخت آیتم ه ــپس از س او س
هنرمنــدان »جمعــه ایرانــی« در ســایت »شادشــو« خبــر 
ــرد:   ــه ای اشــاره ک ــو در مقدم ــن گفت وگ ــوکل در ای داد. ت
ــه رتبــه کشــور مــا و ســایر کشــورها در  هــر ســاله کــه ب

ــم ــگاه می کنی ــا ن ــردم دنی ــادترین م ــی ش ــه ارزیاب  زمین
ــواره از  ــه هم ــود آنک ــا وج ــا ب ــران م ــه ای ــم ک می بینی
ــرای ایجــاد نشــاط  ــی ب پتانســیل و توانمندی هــای خوب
جمعــی و ارتقــای روحیــه همگرایی هــای شــاد برخــوردار 
ــی در  ــور توجه ــد درخ ــبت ها و مواعی ــا مناس ــت و م اس
ــادمانی  ــاد ش ــزه ایج ــد انگی ــم، می توان ــان داری فرهنگم
شــود؛ بــا ایــن حــال متأســفانه رویکــرد 
سیاســتگذاران رســانه ای نه تنهــا بــه 
ســمت ترویــج آن هــا نرفتــه اســت 
حرکت هــای  شــاهد  گاهــی  بلکــه 

بوده ایــم.  معکــوس 
او در ادامــه در همیــن زمینــه بــه گــروه 
کهنــه کار »جمعــه ایرانــی« کــه ســال ها 
در رادیــو فعالیــت کــرده اســت، اشــاره 
ــروه  ــن گ ــت ای ــت: سرنوش ــرد و گف ک
کهنــه کار هنــری قدیمــی کــه بالــغ بــر ســه دهــه از ســال 
64 در حــد انــدازه و تــوان بــه ایــن مقولــه اهتمام داشــت 
و شــاهد 30 ســال فعالیــت ممتــد و مــورد عنایــت مــردم 

ــر ایــن مدعاســت. ــد،  گواهــی ب از آن بوده ان

شهردار اصفهان در کمیته گردشگری شورای شهر:
زمان اقدام و عمل برای حل مشکالت 

صنعت گردشگری فرارسیده است
اقــدام  زمــان  امــروز  اصفهــان گفــت:   شــهردار 
و عمــل بــرای حــل مشــکالت صنعــت گردشــگری 

فرارســیده اســت. 
ــهرداری  ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد در کمیتــه 
اصفهــان  شــهر  اســالمی  شــورای  گردشــگری 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  حضــور  بــا  کــه 
اصفهــان  اســتان  گردشــگری   صنعــت 
و همچنیــن اعضــای شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: چندیــن ســال اســت کــه 
ــرای  ــابهی را ب ــکالت مش ــدد مش ــات متع در جلس
صنعــت گردشــگری اصفهــان و اســتان مطــرح 
حــل  بــرای  عملــی  اقدامــات  امــا  می کنیــم؛ 
مشــکالت و حــذف دغدغه هــا انجــام نشــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مســیر آسیب شناســی 
ــر می رســد ــه نظ ــای گذشــته ضــروری ب  فعالیت ه

ــا ســرمایه گذاران  ــا جلســه ب ــون صده ــزود: تاکن اف
بروکراســی های  داشــته ایم؛  خارجــی  و  داخلــی 
حاکــم و دســت اندازهای موجــود بــه عنــوان یکــی 
از ایــن مشــکالت دغدغــه شــهرداری اصفهــان نیــز 
هســت. شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: شــهرداری 
ــی  ــار شــورای اســالمی شــهر آمادگ ــان در کن اصفه
بــا عزمــی جــدی مشــکالت بخــش  دارد کــه 
صنعــت گردشــگری را بررســی و آنچــه را در حــوزه 
اختیــارات خــود اســت، برطــرف کنــد. وی بــا بیــان 
ــرای  ــی و ب ــکالت را یکی یک ــن مش ــد ای ــه بای اینک
همیشــه حــل کنیــم، افــزود: حــل ایــن مشــکالت 
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــی امکان پذی ــایه همدل ــز در س ج
جمالی نــژاد ورود متخصصانــه شــورای اســالمی 
ــت  ــرای صنع ــدی ب ــوع را نوی ــن موض ــه ای ــهر ب ش
گردشــگری در اصفهــان دانســت و گفــت: بایــد 
مشــکالت تک به تــک احصــا شــود و بــا حــل 
ــرد.  ــرار گی ــتور کار ق ــدی در دس ــوع بع ــا موض آن ه
وی تصریــح کــرد: زمانــی کــه بیــان می کنیــم 
محــور توســعه شــهر اصفهــان صنعــت گردشــگری 
ــرای تحقــق  ــد تمــام دســتگاه ها ب اســت پــس بای

ــر بســیج شــوند.  ــن ام ای
شــهردار اصفهــان یکــی از موضوعــات مهمــی را کــه 
در ایــن کمیتــه مــورد بررســی و آسیب شناســی 
قــرار خواهــد گرفــت، ســرمایه گذاری در بخــش 
ــان  ــروز زم ــزود: ام ــرد و اف ــوان ک ــاخت ها عن زیرس
اقــدام و عمــل بــرای حــل مشــکالت صنعــت 

ــت. ــیده اس ــگری فرارس گردش

شهرداری

- مهــدی روشــن و غالمرضــا الماســی بــه عنــوان 
ــه  ــبکه های س ــریال ش ــم و س ــای فیل ــران گروه ه مدی

ــدند. ــوب ش ــج منص و پن
توســت«، خاطــرات  نشــان  »بی نشــانی،   - کتــاب 
ســوی  از  شــریفی،  درویــش  شــهید  زندگینامــه  و 
انجمــن پیشکســوتان ســپاس راهــی بــازار کتــاب شــده 

ــت. اس
ــد: پاســخ علــت مهجــور  - محمدعلــی بهمنــی می گوی

ــدن برخــی شــاعران، بی پاســخی اســت. مان
هنــر  جشــنواره  کل  دبیــر  صادقــی،  حبیــب هللا   -
مقاومــت گفــت: پــس از 40 ســال، هنــوز نتوانســته ایم 
مــوزه انقــالب را بــه  صــورت یــک مــوزه جــدی درســت 

ــم. کنی
- دوایــن جانســون یــا »راک« بــه عنــوان پردرآمدتریــن 

بازیگــر جهان شــناخته شــد.
ــر  ــح بخی ــه »صب ــده برنام ــی، تهیه کنن ــان نیل - احس
ــن  ــه ای ــد ب ــای جدی ــدن آیتم ه ــه ش ــران«، از اضاف ای

ــت. ــخن گف ــه س برنام
ــم ســینمایی »مــرداد«  ــت، موســیقی فیل - حامــد ثاب
ــود  ــی محم ــار و تهیه کنندگ ــن کامی ــی بهم ــه کارگردان ب

فــالح را می ســازد.
- تهیه کننــده »ســاعت 25« دربــاره ســری چهــارم 
ایــن برنامــه اعــالم کــرد کــه فقــط چهــار قســمت از ایــن 
ســری باقــی مانــده و درحالــی کــه طــرح ســری پنجــم 
ــد  ــری جدی ــد س ــف تولی ــوز تکلی ــا هن ــده، ام ــه ش ارائ

مشــخص نیســت.
- پــس از برگــزاری پنــج دوره از کالس هــای آمــوزش 
تخصصــی نقــد فیلــم، دوره »آمــوزش و تحلیــل فنــون 
فیلمنامه نویســی« بــا رویکــرد »از ایــده تــا فیلــم« 
بــه زودی در بنیــاد ســینمایی فارابــی تشــکیل می شــود.

ــای  ــتند »باغ ه ــن مس ــاز تدوی ــده از آغ ــادی آفری - ه
ایرانــی« کــه حــدود 5 مــاه بــه طــول می انجامــد، خبــر 
داد. مضمــون »باغ هــای ایرانــی« دربــاره 9 بــاغ ایرانــی 
ــک  ــع ی ــی رســیده و در واق ــت جهان ــه ثب ــه ب اســت ک

ــی محســوب می شــوند. ــراث جهان می
ــیروس  ــی س ــه کارگردان ــدل« ب ــی الب ــریال »عل - س
ــی روســتاهای همــدان در  ــن روزهــا در حوال مقــدم ای
حــال ضبــط و تصویربــرداری اســت. تاکنون 10 قســمت 
از فیلمنامــه ایــن ســریال بــه نــگارش درآمــده و تولیــد 

ــد. ــول می کش ــهریورماه ط ــا ش ــرداری آن ت و تصویرب
تلویزیونــی  جوایــز  نهایــی  نامزدهــای  فهرســت   -
»امــی« 2016 اعــالم شــد و در ایــن میــان فصــل ششــم 
ــد. ــده ش ــش برگزی ــت« در 23 بخ ــاج وتخ ــازی ت »ب
فرانســوی  بازیگــر  بلمونــدو«،  پــل  »ژان   - 
لهســتانی  اسکولیموفســکی«، کارگــردان  »یــرژی  و 
ــیر  ــز، ش ــم ونی ــنواره فیل ــومین دوره جش در هفتادوس

طــالی افتخــاری دریافــت می کننــد.

راه اندازی دوباره برنامه رادیویی »جمعه ایرانی«



رئیس فدراسیون والیبال 
جمهوری اسالمی ایران:

 عملکرد باشگاه ها باید متناسب 
با رشد والیبال باشد

 بازیکــن ملــی پــوش کــه بــرای 
سرویس  ورزش

 اصغر قلندری
ــی  ــم مل ــای تی ــور در رقابت ه حض
بــه انگیــزه کامــل و آرامــش خیــال نیــاز دارد، نبایــد 
نگرانــی انجــام تعهــدات باشــگاهی را داشــته باشــد. 
ــال  ــیون والیب ــس فدراس ــی، رئی ــا داورزن محمدرض
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــران، ب ــوری اســامی ای جمه
ــوز  ــران هن ــی ای ــگاه های ورزش ــی از باش ــه برخ ک
حرفــه ای نشــده اند، اظهــار داشــت: باشــگاه و 
ــک  ــد کم ــتند و بای ــواده هس ــک خان ــیون ی فدراس
ــد  ــا رش ــب ب ــه ای متناس ــال حرف ــه والیب ــم ک کنی
ــد باشــد.  ــگ قانونمن ــزاری لی خــودش شــاهد برگ
ــه  ــوع نکت ــن موض ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش داورزن
ــد  ــی بای ــان خارج ــرای بازیکن ــه ب ــت ک ــی اس مهم
جهانــی فدراســیون  افــزود:  وی   مدنظرباشــد. 

زمینــه  ایــن  در  را  ایــران  والیبــال  فدراســیون 
می شناســد و اگــر باشــگاه ها کــم کاری بکننــد 
فدراســیون بــه نوعــی درگیــر ایــن موضوعــات 
خواهــد شــد. رئیــس فدراســیون والیبــال تصریــح 
ــواردی  ــته در م ــال در گذش ــیون والیب ــرد: فدراس ک
مجبــور بــه حــل ایــن مشــکات شــده اســت کــه بــه 
دلیــل کــم کاری باشــگاه ها بــوده اســت و مــا بــرای 
شــده ایم.  عمــل  وارد  جهانــی  جایــگاه  حفــظ 
این گونــه  تبعــات  متاســفانه  افــزود:  داورزنــی 
ــای  ــرا طرف ه ــردد؛ زی ــران برمی گ ــه ای ــا ب رفتاره
ایــران  والیبــال  فدراســیون  تنهــا   خارجــی 
ــه تعهــدات خــود  را می شناســند. اگــر باشــگاهی ب
ــی رود.  ــر ســوال م ــران زی ــال ای ــد، والیب ــل نکن عم
ــان  ــا بازیکن ــل ب ــوه تعام ــد و نح ــرای تعه ــذا اج ل
خارجــی مهــم وحائــز اهمیــت اســت کــه اگــر ایــن 
رفتارهــا بــه درســتی انجــام نشــود، شــخصیت 
می شــود.  خدشــه دار  ایــران  والیبــال  حقوقــی 
ــن  ــراد ای ــا ای ــران ب ــال ای ــس فدراســیون والیب رئی
مطلــب کــه فدراســیون بــرای اینکــه از اعتباروالیبــال 
ــور شــده اســت  ــد، مجب ــاع کن ــان دف ــران در جه ای
ــی  ــم کاری برخ ــل ک ــه دلی ــادی ب ــای زی هزینه ه
باشــگاه ها متحمــل شــود و ایــن مــوارد در فهرســت 
بدهــکاری باشــگاه ها منظــور می شــود، افــزود: 
ــت  ــامی اهمی ــران اس ــربلندی ای ــزت و س ــام، ع ن
زیــادی دارد و بایــد بــرای ایجــاد ایــن شــرایط 
تــاش کنیــم تــا بازیکنــان والیبــال جهــان بــا 
افتخــار تمایــل بــه عضویــت در باشــگاه ها و حضــور 
در لیــگ ایــران داشــته باشــند. داورزنــی در پایــان 
یــادآور شــد: این شــورا در ایــن زمینــه تصمیم گیری 
خواهدکــرد و برگــزاری پلــی آف هــم در تمــام 
لیگ هــای حرفــه ای جهــان وجــود دارد و بایــد 

مشکات اجرایی آن در ایران برطرف شود.

گزارش

مصدومیت دو بازیکن کلیدی 
سپاهان

دو بازیکــن تیــم ســپاهان دچــار آســیب دیدگی 
ــه، دو  ــدرو هنریک ــا و پ شــدند. رســول نویدکی
بازیکــن تیــم ســپاهان در دیــدار بــا گســترش 

فــوالد در بابــل دچــار آســیب دیدگی شــدند. 
ــدان  ــا چن ــت نویدکی ــان مصدومی ــن می در ای
جــدی نیســت و بــا چنــد روز اســتراحت رفــع 
می شــود؛ امــا پــدرو دســت کم تــا ده روز 

ــود. ــد ب ــه همراهــی ســپاهان نخواه ــادر ب ق

هافبک کره ای در تمرینات نفت
کیــم، هافبــک کــره ای در تمرینــات نفــت 
آبــادان حاضــر شــد و بــا بقیــه بازیکنــان 
ــا  ــر نفتی ه ــن مدنظ ــن بازیک ــرد. ای ــن ک تمری
ــد  ــم را منعق ــن تی ــا ای ــراردادش ب ــه زودی ق ب

. می کنــد

مهمانی شام مورینیو و 
دستیاران

منچســتریونایتد  ســرمربی  مورینیــو،  ژوزه 

ــر دســتیارانش،  ــا و دیگ ــراه روی فاری ــه هم ب
پیــش از اولیــن دیــدار دوســتانه یونایتــد 
ــه  ــرای صــرف شــام در رســتورانی نزدیــک ب ب
ــور  ــتر حض ــان در منچس ــل اقامتش ــل مح هت
یافتنــد. ایــن رســتوران بــا هتلــی کــه مورینیــو 
بــه صــورت موقــت در آن اســکان دارد فاصلــه 
ــش از  ــب پی ــن ش ــا آخری ــی دارد و آن ه کم
ــد را در  ــت یونایت ــان روی نیمک ــروع کارش ش
رســتوران اســتیک هــاوس برزیلــی گذراندنــد.

  ماشین سازی به دنبال 
دروازه بان الکرونیا

کــردن  کامــل  بــرای  خطیبــی  رســول 
یــک  دنبــال  بــه  تبریــز  در  خــود  تیــم 
می گــردد.  اول  درجــه  دروازه بــان 
بســیاری  گلرهــای  فیلــم  کــه   خطیبــی 
ــت  ــاره رضای ــن ب ــه ســختی در ای ــده و ب را دی
یــک  نهایــت تصمیــم گرفتــه  در  می دهــد 
نفــرات  جمــع  بــه  را  اروپایــی  دروازه بــان 
ــازی  ــابقه ب ــر س ــن گل ــد. ای ــه کن ــود اضاف خ
در تیــم دیپورتیــو الکرونیــا اســپانیا را دارد 
ــوده  ــم اســپانیایی ب ــن تی و 5 ســال جــزو ای
اســت. تنهــا مانــع بــزرگ در اســتخدام مانوئــل 
ــه  ــرارداد اوســت ک ــغ ق ــز، مبل ــدس نونی فرنان
ماشین ســازی بــه دنبــال راهــکاری بــرای 

ــت. ــن آن اس تأمی

کوتاه از ورزش

دروازه بان برزیلی سپاهان
 باید وزن کم کند

ــی  ــن آورد. ل ــد وزن خــود را پایی ــم ســپاهان بای ــان تی دروازه ب
اولیویــرا، دروازه بــان برزیلــی تیــم ســپاهان همــراه بــا ایــن تیــم 
ــان  ــا نظــر ویســی در اصفه ــل ســفر نکــرده اســت. او ب ــه باب ب
مانــده تــا تمرینــات اختصاصــی انجــام دهــد و وزن کــم کنــد. 
مهــدی اخــوان، سرپرســت ســپاهان در این بــاره می گویــد: 
خیلی هــا می گوینــد اولیویــرا 25 کیلــو اضافــه وزن دارد. در 
صورتــی کــه این طــور نیســت. او اســتخوان بنــدی درشــتی دارد؛ 
امــا بایــد بــرای رســیدن بــه آمادگــی ایــده آل چنــد کیلــو وزن 
کــم کنــد. اولیویــرا تــا برگشــت تیــم بــه اصفهــان بــه شــرایط 

ــد. ــوب می رس خ

 بازگشت لوک شاو 
به تمرینات یونایتد

ــد از  ــاه بع ــتریونایتد، 10 م ــوان منچس ــع ج ــاو، مداف ــوک ش ل
شکســتگی شــدید پایــش در دیــدار مقابــل پــی اس وی 
ــرخ  ــیاطین س ــات ش ــه تمرین ــگ، ب ــوون در چمپیونزلی آینده
ــازی  ــن ب ــل آیندهــوون کــه اولی ــدار مقاب برگشــت. شــاو در دی
منچســتریونایتد در مرحلــه گروهــی فصــل گذشــته لیــگ 
قهرمانــان بــود، بــه شــدت آســیب دیــد و یــورو 2016 را از دســت 
داد؛ امــا اکنــون بــه تمرینــات گروهــی شــیاطین ســرخ زیــر نظر 
ژوزه مورینیــو بازگشــته و انتظــار مــی رود از ابتــدای فصــل بتواند 

ــرود. ــه میــدان ب ــرای تیمــش ب ب

تالش رونالدو 
برای رسیدن به  سوپرکاپ

ــم  ــازی مه ــک ب ــی ی ــدارد حت ــت ن ــدو دوس ــتیانو رونال کریس
ــن منظــور درمــان  ــه همی ــد را از دســت بدهــد و ب ــال مادری رئ
ــات  ــدن تعطی ــل گذران ــی مح ــزا یعن ــش را در ایبی مصدومیت
تابســتانی خــود شــروع کــرده اســت. رونالــدو در بــازی فینــال 
یــورو 2016 بــه دلیــل تــکل خشــن پایــت دچــار مصدومیــت از 
ــمانی  ــا چش ــازی را ب ــن ب ــد زمی ــور ش ــد و مجب ــه ران ش ناحی
ــت  ــه مصدومی ــد ک ــام ش ــد اع ــد. روز بع ــرک کن ــکبار ت اش
ــه  ــد ب ــا او بتوان ــاز دارد ت ــان نی ــه درم ــا 6 هفت ــه 4 ت ــدو ب رونال
ــال  ــه باشــگاه رئ ــک ب ــازی برســد. رســانه های نزدی شــرایط ب
مادریــد هــم گــزارش دادنــد کــه زیــدان قصــد نــدارد بــه رونالــدو 
ــق  ــد. طب ــار وارد کن ــن فش ــه میادی ــریع ب ــت س ــرای بازگش ب
ــه شــده خــود  ــدو قصــد دارد هــر طــور ک ــارکا، رونال ــای م ادع
ــک شــیوه  ــور از ی ــن منظ ــه همی ــه ســوپرکاپ برســاند و ب را ب
نویــن درمانــی بــرای رفــع مصدومیــت خــود اســتفاده می کنــد: 
ــی پرفشــار. او یــک ســاعت داخــل محفظــه ای  اکســیژن تراپ
قــرار می گیــرد کــه در آن هــوای پرفشــار در جریــان اســت و در 
ایــن مــدت، رونالــدو اکســیژن خالــص تنفــس کــرده، ســرعت 
حرکــت گلوبــول هــای قرمــز و نیــز ســرعت رســیدن اکســیژن 
ــد کــه  ــدا می کن ــز افزایــش پی ــده نی ــه بافت هــای صدمــه دی ب
همــه ایــن عوامــل باعــث تســریع رونــد درمانــی می شــود. بایــد 
ــوپرکاپ  ــه س ــود را ب ــد خ ــن روش می توان ــدو بدی ــد رونال دی

اروپــا برســاند یــا خیــر.
غالمی: من دنبال حاشیه نیستم

عــارف غامــی، مدافــع تیــم فوتبــال ســپاهان خبــر درگیــری بــا 
مهــرداد محمــدی را تکذیــب کــرد. روز گذشــته خبــر درگیــری 
مهــرداد محمــدی بــا عــارف غامــی مدافــع ســپاهان در 
ســایت های خبــری منتشــر شــد. غامــی مدافعــی اســت کــه 
در تیــم ملــی جونــان ایــران چهــره شــد و امســال هــم یکــی از 
نفــرات آینــده داری اســت کــه زیــر نظــر ویســی بــازی خواهــد 
کــرد. او در بــازی دیــروز تیمــش در تورنمنــت بابــل هــم یــک 
نیمــه در ترکیــب تیمــش بــه میــدان رفــت. غامــی دربــاره خبــر 
ــا مهــرداد محمــدی در اردوی ســپاهان گفــت: ایــن  درگیــری ب
خبــر صحــت نــدارد و مــن بــا هیــچ بازیکنــی در تیــم مشــکل 
ــه  ــد همیش ــتیم و بای ــواده هس ــک خان ــه در ی ــا هم ــدارم. م ن
پشــت هــم باشــیم. ایــن خبــر حقیقــت نــدارد؛ در ضمــن مــن 
ــم.  ــر می کن ــال فک ــه فوتب ــط ب ــتم و فق ــیه نیس ــال حاش دنب
ــال و  ــزم روی فوتب ــم و تمرک امســال می خواهــم پیشــرفت کن

تمریــن اســت.
 تمرین طارمی 

همراه با طوطی محبوب
مهــدی طارمــی بازیکــن تیــم فوتبــال ریــزه اســپور در آخریــن 
جلســه تمرینــی تیمــش پیــش از اردوی اتریــش حضــور پیــدا 
ــزه اســپور حضــور یــک  ــن ری ــاره تمری ــب درب ــه جال کــرد. نکت
طوطــی بــود کــه ســرمربی تیــم هــم عکســی بــا او بــه یــادگار 
ــو منتشرشــده ســایت باشــگاه  گرفتــه اســت. طارمــی در ویدئ
نیــز در حــال انجــام تمرینــات بدنســازی حضــور دارد. در مــورد 
طارمــی فعــًا هیــچ خبــر دقیقــی منتشــر نشــده؛ جــز اینکــه او 

بــه گفتــه نزدیکانــش تمایــل دارد بــه ایــران بازگــردد.

برد خفیف شاگردان شمسایی 
در گام نخست

در  آســیا  فوتســال  باشــگاه های  جــام  در  ایــران  نماینــده 
نخســتین گام مقابــل نماینــده ازبکســتان بــه یــک بــرد نزدیــک 
ــازی  ــتین ب ــران در نخس ــی ای ــات دریای ــت. تاسیس ــت یاف دس
مرحلــه گروهــی جــام باشــگاه های آســیا از ســاعت 14:30 
روز )جمعــه( در ورزشــگاه بانکــوک تایلنــد بــه مصــاف آلمالیــق 
ــری  ــه برت ــر 3 ب ــه 4 ب ــا نتیج ــان ب ــت و در پای ــتان رف ازبکس
رســید. گل هــای ایــن بــازی را حســین طیبــی )3 و 38(، ســعید 
ــق 12  ــود در دقای ــات و فرخ ــرای تاسیس ــی )17 و 32( ب عباس
ــه  ــتان ب ــده ازبکس ــرای نماین ــه 39 ب ــدروف در دقیق و 14 و آن
ــی  ــدا توســط طیب ــازی ابت ــن ب ــر رســاندند. تاسیســات در ای ثم
ــه 2  ــا نتیج ــی ب ــق پایان ــا دقای ــه ت ــی ک ــاد و در حال ــو افت جل
ــه تســاوی کشــاند.  ــود، توســط عباســی کار ب ــب ب ــک عق ــر ی ب
شــاگردان شمســایی در نیمــه دوم دو گل پیاپــی بــه ثمــر 
ــی توســط  ــه پایان ــا در دقیق ــن گل ه ــا یکــی از ای رســاندند و تنه
ــام ــه اتم ــر 3 ب ــا نتیجــه 4 ب ــازی ب ــا ب ــران شــد ت ــق جب  آلمالی

 برسد.

همگام با ورزش

 کاپیتــان بااخــاق و دوست داشــتنی تیــم 
سرویس  ورزش
دامون رشیدزاده

ملــی فوتبــال ایــران پــس از خداحافظی 
از فوتبــال ملــی، این بــار بــرای همیشــه از دنیــای فوتبــال 
بــه عنــوان بازیکــن خداحافظــی کــرد. جــواد نکونــام بــه 
 جــای اینکــه بــا یــک بــازی از فوتبــال خداحافظــی کنــد
ــال را در یــک مؤسســه  ترجیــح داد مراســم وداع از فوتب
خیریــه برگــزار کنــد. مؤسســه ای بــه نــام خیریــه بهشــت 
معلــول  و  بی سرپرســت  ازکــودکان  رضــا کــه  امــام 

نگهداری می کند. 
بــه گفتــه مدیــر تیم هــای ملــی، جــواد نکونــام قصــد دارد 
ــال  ــد و فوتب ــی باش ــم مل ــار تی ــی در کن ــوان مرب ــه عن  ب
را در مکتــب کارلــوس کــی روش بیامــوزد. نکونــام اگــر بــا 
ــاز  ــق رســیده باشــد و ب ــه تواف فدراســیون و کــی روش ب
مثــل علــی کریمــی، مجیــد صالــح و دیگــران عمــل نکنــد 
ــرمربی  ــک س ــاورد، ی ــد دوام بی ــی روش بتوان ــار ک و کن
ــی در  ــران حت ــال ای ــده فوتب ــرای ســال های آین ــزرگ ب ب

بخــش ملــی خواهــد بــود.
  هفت سال حضور در اللیگا

ــازی  ــگا و 151 ب ــور در اللی ــال حض ــت س ــا هف ــام ب نکون
ملــی بیشــترین بــازی ملــی را در کارنامــه دارد. بــر 
دایــی  علــی  از  پــس  نکونــام  آمــار،  ایــن   اســاس 
و کریــم باقــری بــه صــورت مشــترک بــا علــی کریمــی بــا 
ــران  ــال ای ــخ فوتب ــر تاری ــزن برت 38 گل زده، ســومین گل

نیــز هســت.
  بازیکن برتر آسیا

ســوی  از  نکونــام  جــواد  میــادی،   2013 ســال  در 
بازیکــن  کنفدراســیون فوتبــال آســیا در فهرســت 3 

برتــر آســیا بــرای نامــزدی برتریــن فوتبالیســت قــاره در 
ــه ثمــر  ــرار گرفــت. او 23 گل در اســپانیا ب ــن ســال ق ای
رســاند کــه یکــی از آن هــا بــه کاســیاس، دروازه بــان رئــال 

ــود. ــد ب مادری
  قهرمانی در ایران

نکونــام بــا پــاس تهــران و اســتقال تهــران قهرمــان ایران 
شــد و بــا تیــم ملــی عــاوه بــر دو حضــور در جــام جهانــی 

قهرمــان بازی هــای آســیایی بانکــوک هــم شــده اســت.
 در واقــع وی کلکســیونی از تجربــه و افتخــار را بــا خــود 
بــه  رســیدن  آن هــا  مهم تریــن  می کنــد کــه  حمــل 
کاپیتانــی اوساســونا و حضــور هفــت ســال پــی در پــی در 

ــت. ــگای اسپانیاس اللی
  تسلط به زبان انگلیسی و اسپانیایی

ــام زبان هــای انگلیســی و اســپانیایی را هــم عــاوه  نکون
ــان ترکــی بلــد اســت و رابطــه بســیار خوبــی هــم  ــر زب ب

ــا کــی روش دارد.  ب
در واقــع اگــر آنچــه ســاکت اعــام کــرده حــاال پــس از 
خداحافظــی نکونــام رخ دهــد و بــاز اگــر نکونــام بتوانــد 
ــی  ــای مقدمات ــاورد و در رقابت ه ــی روش دوام بی ــار ک کن
جــام جهانــی و جــام جهانــی در کنــار ایــن مربــی بــزرگ 
ــاز  ــژه ای روی او ب ــده حســاب وی ــرای آین ــد ب ــد، بای بمان

کــرد.

  تجربه و بردباری
ــرای مربیگــری  ــام ب ــران در نســل نکون ــال ای ــه فوتب البت
مهدوی کیــا کریمــی،  مثــل  دیگــری   گزینه هــای 

بــا  باقــری، پاشــازاده و هاشــمیان را هــم دارد کــه 
از  کلکســیونی  و  بین المللــی  تجربــه  از  کوله بــاری 
افتخــارات می تواننــد فوتبــال را وارد فــاز جدیــدی کننــد؛ 
ــای  ــور در رقابت ه ــتن و حض ــی روش نشس ــار ک ــا کن ام
مقدماتــی و پایانــی جــام جهانــی بــرای نکونــام می توانــد 
ــام از منظــر فرماندهــی و  ــد. نکون ــاز کن فصــل دیگــری ب
حرفه ای گــری هــم نشــان داده کــه بازیکنــی توانــا اســت. 
ــی، دو  ــر قلعه نوی ــا امی ــاد ب ــا وجــود اختاف هــای زی او ب
ــازی کــرد و اســیر حاشــیه ها  ســال تمــام در اســتقال ب

ــاد او دارد. ــن نشــان از تحمــل زی ــه ای نشــد ک
 خداحافظی تلخ

بــدون  نیــز  نکونــام  کاپیتــان  خداحافظــی  البتــه 
حــرف و حدیــث نبــود. او در نامــه خداحافظــی اش 
 صحبت هایــی را مطــرح کــرد کــه کام دوســتدارانش 

را بیش از پیش تلخ کرد. 
ــم  ــو کن ــم را بازگ ــه فوتبال ــم قص ــر بخواه ــت: اگ او نوش
ــگ  ــه در لی ــتین روزی ک ــم. از نخس ــا بنویس ــد ماه ه بای
برتــر بــا پــاس شــروع کــردم، هــزار و یــک قصــه و حــرف 
دارم. اگــر بخواهــم بگویــم چــه شــد و چــه گذشــت و از 
ــان ســر مــی رود؛  چــه جاده هایــی عبــور کــردم، حوصله ت
بــه همیــن دلیــل ترجیــح می دهــم از آخــر فوتبالــم 
شــروع کنــم. بــرای هیــچ فوتبالیســتی شــیرین تر از 
ایــن نیســت کــه بــا پیراهــن تیــم محبوبــش خداحافظــی 

ــی افســوس کــه نگذاشــتند... ــد؛ ول کن

گزارش کیمیای وطن به بهانه خداحافظی جواد نکونام از فوتبال

خداحافظ کاپیتان

کــش دادن ماجــرای رضائیــان و عــدم انتشــار قــرارداد 
ــا  ــق ب ــه ح ــان از آن دارد ک ــانه ها نش ــان در رس رضائی
ایــن بازیکــن بــوده اســت؛ امــا اگــر چنیــن هــم نبــود 
بازیکنــی کــه دلــش بــا باشــگاه نیســت بــه درد ماراتــن 
ــگ  ــن اینکــه ســازمان لی ســنگین نمی خــورد. پذیرفت
ــان آن  ــه بندهــای قــرارداد رضائی ــدون توجــه ب ــر ب برت
قــرارداد را فســخ کــرده و بــه رضائیــان فســخ قــرارداد 
ــه  ــرا ک ــد و ســخت اســت؛ چ داده باشــد، بســیار بعی
ــپولیس،  ــگاه پرس ــکایت باش ــا ش ــورت ب ــن ص در ای
ــارت  ــان خس ــای رضائی ــه ج ــد ب ــگ بای ــازمان لی س
ــه  ــردازد و نکت ــن باشــگاه بپ ــه ای بســیار ســنگینی را ب
ــه باشــگاه پرســپولیس هــم از ســازمان  اینجاســت ک
ــرده  ــکایت نک ــون ش ــمی تاکن ــورت رس ــه ص ــگ ب لی
ــال  ــیون فوتب ــس فدراس ــی رئی ــه حت ــر چ ــت. اگ اس
ــن  ــوقان ای ــواداران و مش ــن از ه ــد ت ــا چن ــران ب ای
ــی  ــا وعده های ــه آن ه ــت و ب ــم گذاش ــه ه ــم جلس تی
بــرای رســیدگی دوبــاره هــم داد، امــا ظاهــرا دو بنــد در 

ــته  ــه او می توانس ــته ک ــود داش ــان وج ــرارداد رضائی ق
فســخ کنــد و چنیــن هــم کــرده اســت. بنــد اول بــرای 
ســال دوم قــرارداد تمایــل دو طــرف، »نــه فقــط تمایــل 
ــوده و فســخ در صــورت پرداخــت نکــردن  باشــگاه« ب
40 درصــد از حقــوق. بــه ایــن ترتیــب بایــد گفــت آنچــه 
ــب  ــر آن را تعقی ــپولیس در ظاه ــگاه پرس ــروز باش ام
می کنــد، منجــر بــه هیــچ نقطــه مثبتــی نخواهــد شــد 
ــرد و در باشــگاه  ــه اش را می گی ــان رضایت نام و رضائی
ترکیــه ای هــم بــازی خواهــد کــرد. شــاید اگــر باشــگاه 
ــر  ــت بهت ــان اس ــی از رضائی ــی حق ــپولیس مدع پرس
 باشــد کــه قــرارداد چهــار برگــی وی را بــا متعلقاتــش 
ــاره  ــان درب ــا کارشناس ــذارد ت ــگاه بگ ــایت باش روی س
ــان  ــد کارشناس ــم نمی خواه ــر ه ــد؛ اگ ــر بدهن آن نظ
اســت  بهتــر  بگیرنــد،  را  پرســپولیس  اشــکال کار 
ــد و حرمــت صــادق محرمــی   ایــن قصــه را تمــام کنن
و حســین ماهینــی را نگــه دارنــد تــا بــه قــول برانکــو 

آن هــا جــای ایــن بازیکــن را پــر کننــد.

اگر حق با پرسپولیس است، قرارداد رضائیان را منتشر کند
 فدراســیون کشــتی، ترکیــب تیم هــای ملــی کشــتی آزاد 
ــام  ــک اع ــای المپی ــور در رقابت ه ــرای حض ــی را ب و فرنگ
کــرد. بــه گــزارش فدراســیون کشــتی، جلســه شــورای فنــی 
تیم هــای ملــی کشــتی آزاد ظهــر روز جمعــه بــا حضــور دکتــر 
ــان  ــی وزارت ورزش و جوان ــاون ورزش قهرمان ســجادی، مع

ــی در  ــم مل ــزار شــد و ترکیــب تی و اعضــا برگ
ــل مشــخص  ــک 2016 برزی ــای المپی رقابت ه
ــودن  ــاه ب ــه کوت ــا توجــه ب ــرر شــد ب شــد. مق
ــرات  ــک، نف ــاز المپی ــا آغ ــده ت ــان باقی مان زم
ــای  ــای رقابت ه ــر مبن ــی ب ــر اوزان المپیک برت
انتخابــی تیــم ملــی و ســوابق و کارنامــه حضور 
در میادیــن خارجــی کشــتی گیران مدعــی 

ــای  ــی تیم ه ــد انتخاب ــات فرآین ــش توضیح ــد 12 از بخ )بن
ــه ترتیــب ذیــل معرفــی شــوند: ملــی( در هــر وزن ب

57 کیلوگرم: حسن رحیمی
65 کیلوگرم: میثم نصیری
74 کیلوگرم: حسن یزدانی

85 کیلوگرم: علیرضا کریمی ماچیانی
ــرای  ــه اول ب ــوان گزین ــه عن ــی ب ــا یزدان ــرم: رض 97 کیلوگ
ــی کــه  ــود. در صورت ــی خواهــد ب پوشــیدن پیراهــن تیــم مل
ــک  ــای المپی ــه رقابت ه ــزام ب ــان اع ــا زم ــد ت ــرده نتوان نام ب
ــای  ــد، آق ــابقات برس ــور در مس ــب حض ــرایط مناس ــه ش ب
ــن  ــر جایگزی ــوان نف ــه عن ــدی ب ــر محم امی
اعــزام خواهــد شــد. کادر فنــی موظــف اســت 
ــه  ــود را ب ــی خ ــزارش نهای ــرر گ ــان مق ــا زم ت

ــد. ــه کن ــی ارائ شــورای فن
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی

همچنیــن ترکیــب تیــم ملــی کشــتی فرنگــی 
ــا  ــه روزهــای 24 ت ــن رقابت هــا ک ــران در ای ای

ــر اســت: ــه شــرح زی 26 مردامــاه برگــزار می شــود، ب
59 کیلوگرم: حمید سوریان،  66 کیلوگرم: امید نوروزی

ــب هللا  ــرم: حبی ــی، 85 کیلوگ ــعید عبدول ــرم: س 75 کیلوگ
ــی ــا رامیــن طاهــری، 98 کیلوگــرم: قاســم رضای اخاقــی ی

130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای المپیک اعالم شد

ــود  ــاس خ ــای حس ــه روزه ــس ب ــر انگلی ــگ برت ــاالت لی ــل و انتق نق
ــگ  ــن لی ــدرت در بهتری ــور پرق ــرای حض ــا ب ــود و تیم ه ــک می ش نزدی
ــای  ــد. تیم ه ــود می کنن ــر خ ــرات مدنظ ــذب نف ــه ج ــدام ب ــان اق جه
حاضــر در لیــگ انگلیــس در ایــن ســال نیــز باالتــر از لیگ هــای دیگــر 
ــون نیــز حضــور  ــد و تاکن ــرای جــذب بازیکــن اقــدام می کنن ــی ب اروپای
فعالــی در بــازار نقل وانتقــاالت اروپایــی داشــتند. در منچســتریونایتد بــه 
نظــر می رســد دوری ســه ســاله از قهرمانــی در لیــگ برتــر باعــث شــده 

ــادی در ایــن تیــم ببینیــم.  تغییــرات زی
از  حــال  در  کم کــم  منچســتریونایتد  ترکیــب  بــودن  ناهماهنــگ 
ــال در  ــور فان خ ــل اول حض ــال در فص ــرای مث ــت. ب ــن اس ــن رفت بی
ــاری و  ــزی، کن ــک مرک ــا در پســت های هافب منچســتریونایتد، دی ماری
حتــی مهاجــم بــه میــدان رفــت و اشــلی یانــگ نیــز ســال گذشــته در 
چندیــن پســت بــرای یونایتــد بــازی کــرد. نبــودن بازیکنــان تخصصــی و 
نامتــوازن بــودن یونایتــد باعــث شــد تــا مورینیــو خیلــی زود اقــدام بــه 

ــد.  ــم کن ــک و مهاج ــاع، هافب ــط دف ــه خ ــن در س ــذب 3 بازیک ج
مورینیــو البتــه تأکیــد کــرده خریــد چهــارم خــود را نیــز بــه باشــگاه اعام 
ــد.  ــی می کش ــس راحت ــود، نف ــام ش ــد انج ــن خری ــی ای ــرده و وقت ک

بــه نظــر می رســد از بیــن پوگبــا، سیســوکو یــا ماتوئیــدی کــه هــر ســه 
فرانســوی هســتند، یــک بازیکــن بــه شــیاطین ســرخ اضافــه می شــود. 
در منچسترســیتی، پــپ گواردیــوال بــه دنبــال ایجــاد ســبک مدنظــر خــود 
ــان  ــوان یکــی از بازیکن ــه عن ــم اســت و حضــور گوندوغــان ب ــن تی در ای
ــر  ــه نظ ــده و ب ــام ش ــگا انج ــل اللی ــل قب ــتاره فص ــو س ــر و نولیت مدنظ
می رســد بــاز هــم بایــد شــاهد حضــور یــک بونــدس لیگایــی دیگــر در 

ایــن تیــم باشــیم. 
اتحــاد  راهــی  بــه زودی  می شــود  بازیکنانــی کــه گفتــه  از  یکــی 
می شــود، »مانــه« از شــالکه اســت. لسترســیتی نیــز بــا جــذب 
ــازار  ــود را در ب ــور خ ــت حض ــته اس ــی توانس ــد موس ــکن احم رکوردش
نقــل و انتقــاالت لیــگ جزیــره اعــام کنــد. لسترســیتی قهرمــان 
ــان  ــی بازیکن ــع جدای ــا مان ــد ت ــاش می کن ــختی ت ــه س ــل ب دوره قب
ــنهاد  ــی واردی پیش ــید جیم ــر رس ــه خب ــد از آنک ــود. بع ــم ش ــن تی ای
ــراغ  ــه س ــه ب ــار هم ــن ب ــد ای ــتر می مان ــرده و در لس ــنال را رد ک آرس
ــوش  ــه خ ــرای فرانس ــز ب ــورو 2016 نی ــه در ی ــد ک ــه رفته ان ــو کانت انگول
 درخشــید و بــه نظــر می رســد او را بایــد فصــل بعــد در چلســی 

ببینیم.

کدام تیم ها در بازار نقل و انتقاالت جزیره موفق عمل کردند

رقیب بهداد سلیمی المپیک را از دست داد

فرجام خواهی »آلکسی لوچف« برای حضور در بازی های المپیک ریو دو ژانیرو به جایی نرسید و چهار سال محرومیت این وزنه بردار 
روسی تأیید شد. حاال بهداد سلیمی شانس زیادی برای کسب مدال طالی المپیک دارد.

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک ضمــن تشــریح آخریــن وضعیــت کاروان ایــران بــرای 
حضــور در ریــو گفــت: انتخــاب یــک زن کــه پرچمــدار ایــران اســت و بــرای المپیــک 
ــرث  ــرد. کیوم ــد ک ــر خواه ــا را متحی ــه، دنی ــه، روز افتتاحی ــهمیه گرفت ــک س و پارالمپی
ــران در  ــران گفــت: کاروان ورزش ای ــاره نحــوه و شــرایط اعــزام کاروان ای هاشــمی درب
18 گــروه پــروازی بــه ریــو اعــزام خواهنــد شــد و بــا 16 پــرواز بازخواهنــد گشــت. در 
ــوده فراهــم شــده و بخــش عمــده البســه ها هــم تقدیــم  ایــن مــدت هــر چــه الزم ب
فدراســیون ها شــده کــه طــی چنــد روز آینــده بقیــه مــوارد هــم انجــام خواهــد شــد. 
ــو صــورت  ــران در ری ــرای حضــور کاروان ای ــی ب ــزی خوب در دو ســال گذشــته برنامه ری
ــا  ــده ت ــزار ش ــت برگ ــه مدیری ــزار جلس ــتر از 10 ه ــدت بیش ــن م ــود. در ای ــه ب گرفت
هماهنگــی کاملــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد. ضمــن اینکــه بــرای اولین بــار 
 نشســت سرپرســتان بــا روســای فدراســیون ها و سرپرســت تیم هــای اعزامــی 
ــه  ــن اســت ک ــای آســیایی دارد ای ــا بازی ه ــک ب ــه المپی ــی ک ــم. تفاوت ــزار کردی را برگ
ــود  ــی نمی ش ــل خیل ــن دلی ــه همی ــد. ب ــب کن ــهمیه را کس ــد س ــکار بای ــا ورزش حتم
ــار  ــل اینکــه اختی ــه دلی ــا در بازی هــای آســیایی ب ــرد. ام ــراد ورود ک ــاره تعــداد اف درب
ــال  ــن ح ــا ای ــم. ب ــا را انتخــاب می کنی ــک اســت کیفی ترین ه ــی المپی ــه مل ــا کمیت ب
ــش  ــند را کاه ــته باش ــری در کاروان داش ــد تأثی ــه نمی توانن ــرادی ک ــم اف ــعی کردی س

دهیــم.

کیومرث هاشمی:
روز افتتاحیه المپیک دنیا متحیر خواهد شد

هفته اول لیگ برتر

سایپا- پرسپولیس  19:00

دوشنبه ۴ مرداد

گسترش فوالد- پیکان  19:00

سپاهان- پدیده مشهد  19:00

استقالل- نفت تهران  19:00

فوالد خوزستان- ماشین سازی تبریز  19:00

مشهد- ذوب آهن  19:00

صبای قم- صنعت نفت  19:00

تراکتورسازی- استقالل خوزستان  19:00
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حتما بخوانید!
سهم ایران از گردشگران روس به کجا ...

ــای  ــی از کانون ه ــواره یک ــمه ها، هم ــارها و چش ــا، آبش رودخانه ه
ــال  ــه چهارمح ــت. منطق ــت اس ــگران طبیعت دوس ــذب گردش  ج
ــر  ــد و ارتفاعــات برف گی ــه علــت کوهســتان های بلن ــاری ب و بختی
ــرف می شــود و کوه هــای مرتفــع  در فصــل زمســتان پوشــیده از ب
ــون ذخیــره آب هــای روان دائمــی و سرچشــمه  ایــن منطقــه، کان

شــبکه آب هــای جــاری اســتان اســت. 
 آبشــارهای شــیخ علیخــان، آتشــگاه و گاهکــده لــردگان، دره عشــق
ــارهای  ــه، آبش ــگ، زردلیم ــل اول کوهرن ــوه، تون ــبزه ک ــردی س ک
بهشــت آباد و لنــدی از جملــه مهم تریــن آبشــارهای اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری هســتند کــه از زیباتریــن جاذبه هــای 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــتان ب ــن اس ــی ای طبیع
  آبشار شیخ علیخان

طبیعــت ســحرآمیز چهارمحــال و بختیــاری دارای جاذبه هــای 
ــیخ  ــار ش ــان، آبش ــن می ــا در ای ــت؛ ام ــادی اس ــگری زی گردش
ــوب  ــتان محس ــن اس ــز ای ــر دل انگی ــن مناظ ــان از بدیع تری علیخ
شهرســتان  مرکــز  چلگــرد  شــهر  10 کیلومتــری  می شــود.در 
کوهرنــگ و در 105 کیلومتــری از مرکــز اســتان واقــع در روســتای 
ــه  ــان دارد ک ــام جری ــن ن ــه همی ــی ب ــار زیبای ــیخ علیخان آبش ش
تــن رنجــور، از خســتگی راه را رمــق تــازه می بخشــد؛ آب از 
ــردی  ــیم س ــود نس ــا خ ــود و ب ــاری می ش ــه ج ــک تنگ ــاع ی ارتق
را در ورودی روســتای شــیخ علیخــان در پیــش روی رهگــذران و 
ــازه واردی  ــان بی زبانــی از هــر ت ــا زب گردشــگران قــرار می دهــد و ب

می کنــد. میهمان نــوازی 
  آبشار سبزکوه

ــدان(، ایــن آبشــار در 30  آبشــار ســبزکوه )کرودیکــن(، )تنــگ زن

کیلومتــری شــهر ناغــان و 77 کیلومتــری شــلمزار مرکز شهرســتان 
کیار قرار دارد و در بین مردم منطقه آبشــار دودی یا »کــــرودیکن« 
 معــروف اســت. ایــن آبشــار در مجموعــه زیبــای ســبزکوه قــرار دارد 
و مســیر آن از طریــق کره بــس و روســتای دره عشــق اســت. 
ارتفــاع آن بســیار زیــاد و منظــره آن بســیار دیدنــی و جالب اســت.

  آبشار گاهکده لردگان
ــن  ــی از مفرح تری ــوان یک ــه عن ــد ب ــردگان را بای ــده ل آبشــار گاهک
مکان هــای گردشــگری اســتان معرفــی کــرد کــه بــه لحاظ نبــود راه 
مناســب، بیشــتر مــورد بازدیــد تورهــای طبیعت گــرد و عالقه منــدان 
ــگران  ــرد. گردش ــرار می گی ــاده روی ق ــوردی و پی ــه ورزش کوهن  ب

ــت 55  ــس از گذش ــت پ ــع طبیع ــای بدی ــتداران جلوه ه و دوس
ــوط  ــده بل ــای پراکن ــان جنگل ه ــردگان از می ــز ل ــر از مرک  کیلومت
ــن  ــه ای ــه خرســان ب ــراف رودخان ــد اط ــای پرشــیب و بلن و کوه ه
 آبشــار بــا چشــم انداز زیبــا می رســند. آبشــار در دره ای زیبــا 
و پوشــیده از درختــان تنومنــد گــردو و بلــوط در مجــاورت رودخانــه 

خرســان واقــع شــده اســت.
  آبشار آتشگاه لردگان

ــران  ــارهای ای ــن آبش ــی از طوالنی تری ــردگان یک ــگاه ل ــار آتش آبش
ــوری شــهرت دارد  ــه آبشــار مینیات ــه ب ــا ک ــن آبشــار زیب اســت. ای
ــران  ــگری ای ــی و گردش ــای طبیع ــن جاذبه ه ــی از بی نظیرتری یک

بــه شــمار مــی رود. 
ــا حرکــت مــواج خــود ســکوت منطقــه   آبشــار آتشــگاه لــردگان ب
رقــم  را  طبیعــی  جلوه هــای  بی بدیل تریــن  و  می شــکند  را 
می زنــد. آبشــار آتشــگاه در فاصلــه 200 کیلومتــری شــهرکرد و 
ــول 3  ــه ط ــزا ب ــردگان در دره ای روح اف ــهر ل ــری ش در 40 کیلومت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق کیلومت
  آبشار زرد لیمه

ــال  ــتان چهارمح ــم اس ــارهای مه ــر آبش ــه از دیگ ــار زرد لیم  آبش
و بختیــاری اســت کــه در دره ای طویــل در منطقــه دینــاران واقــع 
ــا  ــه ب ــت ک ــه کارون اس ــمه های رودخان ــی از سرچش ــده و یک ش
اضافــه شــدن بــه آب بازفــت و حرکــت در دره هــای عمیــق منطقــه، 

ــه وجــود آورده اســت. مناظــری شــگفت انگیز را ب
ــه  ــاده روی و ب ــه 8 ســاعت پی ــد کــه مســیر رفــت ب ــه نمان  ناگفت
شــب مانی نیــاز دارد؛ وجــود چــادر و کیســه خــواب مناســب 
ــان  ــًا هم ــز تقریب ــت و در روز دوم نی ــفر اس ــن س ــات ای  از ملزوم

8 ساعت پیاده روی را در پیش رو داریم.
  آبشار لندی

ــال  ــای چهارمح ــی و زیب ــارهای دائم ــی از آبش ــدی یک ــار لن  آبش
و بختیــاری اســت کــه در منطقــه شــلیل از توابــع شهرســتان اردل 

قــرار گرفتــه اســت.
ــر اســت. ــر و عــرض آن 3 مت ــن آبشــار 40 مت ــی ای  طــول تقریب

آب ایــن آبشــار وارد رودخانــه بازفــت شــده و نهایتــًا در پشــت ســد 
ــود. ــته می ش کارون 4 انباش

ــرخون  ــهر س ــان، ش ــار ناغ ــن آبش ــه ای ــش ب ــن بخ   نزدیک تری
و دهستان، دوپالن است.

چهارمحالوبختیاری،سرزمینآبشارهایچشمنواز

بــا ارائــه گــزارش ادواری حفاظتــی شــهر ســوخته و مســجد 
جامــع اصفهــان، تدویــن مدیریــت جامــع محوطــه تاریخــی 
 شــهر ســوخته، بــه روز رســانی برنامه هــای اجرایــی محوطــه 
ــا  ــی ت ــراث جهان ــه می ــه کمیت ــه آن ب ــا و ارائ ــدی برنامه ه و زمان بن

اول دســامبر 2017 مــورد پذیــرش قــرار گرفــت. 
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور کــه بــه منظور 
و »11  لــوت«  »بیابــان  پرونده هــای  طــرح 
ــی  ــه جهان ــالس کمیت ــی« در اج ــات ایران قن
ایــن  اعــالم  بــا  به ســرمی برد،  اســتانبول 
خبــر گفــت: در نشســت بررســی وضعیــت 
ادواری  گــزارش  ثبت شــده  ســایت های 
ــی »شــهر ســوخته« و  ــر جهان ــی دو اث حفاظت
»مســجد جامــع اصفهــان« مــورد تأییــد قــرار 
ــان، در  ــه محمدحســن طالبی ــه گفت ــت. ب گرف

ــه و  ــی و یکپارچ ــی حفاظت ــرح مدیریت ــده، ط ــای ارائه ش گزارش ه
ــر مطــرح  ــن دو اث ــای ای ــه از ســوی پایگاه ه ــات صورت گرفت اقدام
و بــه پرســش های اعضــای کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو 
دربــاره وضعیــت دو اثــر جهانــی پاســخ داده شــد. او گفــت: 

صورت گرفتــه،  مرمتــی  پروژه هــای  شــهری،  توســعه  پایــش 
ــن  ــام چهاردهمی ــع، انج ــجد جام ــای مس ــی ایوان ه آسیب شناس
و پانزدهمیــن کاوش هــای باستان شناســی در شــهر ســوخته، 
مطالعــات باستان شناســی در حریــم پیشــنهادی، راه انــدازی مرکــز 
اســناد و آزمایشــگاه زیســت باستان شناســی، حفاظــت از ســایت 
جهانــی شــهر ســوخته بــه طــور شــبانه روزی 
پیشــرفته  دوربین هــای  وســیله  بــه 
مداربســته، ســازوکارهای کنتــرل بحــران 
احتمالــی، فازبنــدی راه انــدازی سیســتم 
ــود شــرایط  ــی GIS ، بهب اطالعــات جغرافیای
زیرســاخت های  و  پایــش، ظرفیت ســازی 
گردشــگری از جملــه موضوعــات مطرح شــده 
در ایــن گــزارش بــه شــمار مــی رود. اجــالس 
ــوالی  ــا 20 ج ــی از 10 ت ــراث جهان ــه می کمیت
ــود.  ــزار می ش ــه برگ ــتانبول ترکی ــاه در اس ــا 30 تیرم ــا 20 ت ــر ب براب
ایــن کمیتــه قــرار اســت در اجــالس اســتانبول درخصــوص 
فرهنگــی  اثــر   16 طبیعــی،  اثــر   9 پرونده هــای   جهانی شــدن 

و 4 سایت طبیعی- فرهنگی تصمیم گیری کند.

»شهر سوخته« و »مسجد جامع اصفهان« 
همچنان مورد تأیید یونسکو

رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز معتقــد اســت: متأســفانه در جامعــه مــا 
ــاده روی می شــود  ــی بیــش از حــد زی ــل مذهب در بعضــی از محاف
ــار  ــه ای رفت ــه گون ــتند، ب ــم هس ــه خان ــه هم ــی ک و در مکان های
ــفانه  ــد. متأس ــکی می بینی ــادر مش ــط چ ــما فق ــه ش ــود ک می ش
گاهــی دیــن را ســخت بیــان و حــالل را بــرای خــود حــرام 

المســلمین  و  االســالم  حجــت  می کنیــم. 
عفــاف  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا   قرائتــی 
و حجــاب و لــزوم ایجــاد تشــکیالتی منســجم 
در ایــن موضــوع گفــت: شــیوه تشــویق بــه امــر 
عفــاف و حجــاب و برخــورد بــا بی حجابــی 
را بایــد عــوض کــرد و در کنــار آن نیازمنــد 
ــا  ــتیم. وی ب ــم هس ــک ه ــورد کوچ ــک برخ ی
تأکیــد بــر اینکــه خانم هــای تحصیل کــرده 
مســئله  درخصــوص  انقالبــی  و  فرهیختــه 

حجــاب بایــد تشــکیالت و اتــاق فکــری را تشــکیل دهنــد، گفــت: 
ــن  ــرای ای ــی ب ــد در حــد مل ــذا بای ــی اســت؛ ل ــن مســئله ای مل ای
موضــوع فعالیــت کــرد. گیرهــا و نواقــص مســئله عفــاف و حجــاب 
 را دولــت بایــد حــل کنــد و بعضــی را هــم ســایر دســتگاه ها 

ــی  ــاق بازرگان ــد ات ــادر را بای ــی چ ــد. گران ــام دهن ــا انج و خانواده ه
ــی درخصــوص  ــاق بازرگان ــد کــه ات ــد. ســؤال پیــش می آی حــل کن
ــدگان  ــت؟ مصرف کنن ــام داده اس ــه کاری انج ــاب چ ــئله حج مس
ــادر  ــدگان چ ــا و تولیدکنن ــا کارخانه ه ــتند، ام ــران هس ــادر در ای چ
در خــارج هســتند. رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز افــزود: گاهــی 
 مذهبی هــای مــا خیلــی مذهبــی هســتند 
ــچ  ــه هی ــا ب ــای م ــات مذهبی ه و بعضــی اوق
وجــه مذهبــی نیســتند و رفتارهایــی کــه از این 
ــاف  ــرای عف ــراد ب ــه جــذب اف دو ســرمی زند ب
حجــاب آســیب می زنــد. در مــدارس دخترانــه 
ســخت گیری ها  و  اســت  این گونــه  هــم 
باعــث دوری از ایــن مســئله می شــود. وی 
ــرد  ــه ک ــه گالی ــالل در جامع ــده ح ــود خن  از نب
و گفــت: وجــود تفریحــات ســالم و خنده هــای 
حــالل، باعــث کاهــش آســیب می شــود. ایــن از بی عرضگــی 
مســئوالن اســت کــه تاکنــون نتوانســته ایم خنــده حــالل در جامعــه 
ــان نیســت و از طرفــی  ــرای زن ــات رفاهــی ب ــم. امکان ــج دهی تروی

ــا و غیــرت مــردان کار شــود. ــد روی حی بای

 سهم ایران از گردشگران روس
 به کجا رسید؟

بــا وجــود آنکــه ســردی روابــط میــان آنــکارا و مســکو 
فرصــت مناســبی بــرای ایــران بــود تــا بتوانــد درصــدد 
جــذب گردشــگران روس بازمانــده از ســفر بــه ترکیــه 
برآیــد، امــا آنچــه تاکنــون حاصــل شــده فقــط قانــع 
از گردشــگران  اندکــی  تعــداد  بــه جــذب  شــدن 
ــز  فرهنگــی روس اســت کــه قطعــا جــذب آن هــا نی
ــفر  ــو س ــه لغ ــود آنک ــا وج ــود. ب ــد ب ــر خواه زمان ب
روس هــا بــه ترکیــه امیــدی تــازه بــرای توســعه 
ــتیم  ــا نتوانس ــود آورد، ام ــه وج ــران ب ــگری ای گردش
از ایــن موقعیــت بهــره الزم را ببریــم و در نهایــت 
امــر ســایر مقاصــد دیگــری همچــون آذربایجــان 
ــگر روس  ــون گردش ــفر 4 میلی ــرای س ــی ب جایگزین
بازمانــده از ســفر بــه ترکیــه شــدند. سال هاســت 
گردشــگری ایــران بــر ســر انتخــاب بازارهــای ســفر بــا 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت؛ چنانک ــی روبه روس چالش های
ــورهای  ــا کش ــدد ب ــای متع ــد تفاهم نامه ه ــاهد عق ش
بیشــتر  تفاهم نامه هایــی کــه  هســتیم.  مختلــف 
 آن هــا در حــد یــک تفاهم نامــه باقــی می ماننــد 
و راه بــه جایــی نمی برنــد. همچنــان آمارهایــی کــه از 
ســوی مســئوالن اعــالم می شــوند از ورود 5 میلیــون 
ــت  ــی اس ــن درحال ــد؛ ای ــت می کنن ــگر حکای گردش
ــق  ــال 1404 محق ــم انداز س ــد در چش ــه بای ــه آنچ ک
شــود ورود 20 میلیــون گردشــگر در ســال اســت کــه 
تــا رســیدن بــه چنیــن رقمــی راهــی طوالنــی پیــش 
ــط  رو داریــم. حــال نیــز پــس از ماه هــا ســردی رواب
ــر  ــابقه ای ب ــار بی س ــه فش ــکو ک ــکارا و مس ــان آن می
گردشــگری ترکیــه اعمــال کــرد، در پــی ارســال نامــه 
رئیس جمهــور ترکیــه کــه حاکــی از ابــراز تأســف 
ــود  ــیه ب ــی روس ــای نظام ــقوط هواپیم ــه س از حادث
بــرای برقــراری رابطــه  روســیه در نخســتین گام 
ــای  ــرد و آژانس ه ــو ک ــه را لغ ــه ترکی ــم ســفر ب تحری
ــروش  ــون از ف ــه تاکن ــه در روســیه ک مســافرتی ترکی
ــد ــع شــده بودن ــه من ــه ترکی  بســته های مســافرتی ب

کار خودرا از سر گرفتند. 
فضایــی  تحریم هــا  ایــن  لغــو  آنکــه  وجــود  بــا 
ــد  ــا نبای ــه اســت، ام ــس گردشــگری ترکی ــرای تنف ب
ــار  ــت فش ــان تح ــه همچن ــه ترکی ــرد ک ــوش ک فرام
گروه هــای تروریســتی اســت. بــا ایــن وجــود ترکیــه 
از جملــه نخســتین مقاصــد ســفر روس هــا بــه شــمار 
ــی شــاهد گســترش  ــا در روزهــای آت مــی رود و قطع
ــم  ــه خواهی ــیه و ترکی ــن روس ــگری بی ــط گردش رواب
ــود  ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــان ای ــن می ــود. در ای ب
کــه ایــران تــا چــه انــدازه توانســته اســت از موقعیــت 
و جــذب  معرفــی جاذبه هــا  بــرای  به دســت آمده 

ــد؟ ــتفاده کن ــگران روس اس گردش

یادداشت

پژوهشکده تفسیر در حوزه
 راه اندازی می شود

مدیــر مرکــز تخصصــی تفســیر حــوزه از ایجاد پژوهشــکده 
حجت  االســالم   داد.  خبــر  مرکــز  ایــن  در   تفســیر 
و المســلمین حمیــد ملکــی، در حاشــیه برگــزاری آزمــون 
ســطح چهــار یــا دکتــری گفــت: یکــی از اهــداف مهــم مــا 
در مرکــز، ایجــاد پژوهشــکده تفســیر اســت کــه مهم تریــن 
ــا اولویت تریــن کار آن نیــز بازنگــری در تفســیر نمونــه  و ب
ــه ــیر نمون ــری در تفس ــرد: بازنگ ــان ک ــی بی ــت. ملک  اس

توســط اســتادان باتجربه که مــدرک خــود را از همین مرکز 
ــد، انجــام خواهــد شــد   تخصصــی تفســیر حــوزه گرفته ان
و درصــدد هســتیم کــه پژوهشــکده را طــی دو ســه 
ــن  ــه ای ــگاه ب ــزود: ن ــم. وی اف ــاد کنی ــده ایج ــاه آین م
مرکــز تاکنــون آموزشــی بــوده و فارغ النحصیــالن بــا 
ــد و ارتباطــی  ــرک کردن تمــام شــدن درسشــان مرکــز را ت
ــای ارتباطــی  ــی درصــدد هســتیم راه ه ــد؛ ول ــا آن ندارن  ب
را نقویــت کنیــم و از ظرفیــت ایــن محققــان بــرای کارهــای 
ــن  ــه داد: در ای ــم. وی ادام ــره بری ــی به پژوهشــی و علم
ــا بعضــی نهادهــا داشــته ایم  ــه ب ــی ک راســتا در تفاهم های
ملــی  رســانه  در  تفســیرگویی  بحــث  در   همچنیــن 
ــن  ــود ای ــتان ها از وج ــوص شهرس ــه خص ــاجد و ب و مس

ــم. ــره می بری ــراد به اف

»با ذوالجناح ۲« 
برای محرم آماده می شود

 »2 ذوالجنــاح  »بــا  عاشــورایی  مجموعــه  آهنگســاز 
ــمت  ــال قس ــرم امس ــرای مح ــه ب ــر دارم ک ــت: در نظ گف
بــه  را   »2 ذوالجنــاح  »بــا  عاشــورایی  مجموعــه  دوم 
ــر  ــان، بازیگ ــول نجفی ــم. رس ــه کن ــیقی عرض ــازار موس  ب
و کارگــردان دربــاره فعالیت هــای اخیــر خــود اظهــار کــرد: 
موســیقی محلــی ایــران، سرشــار از نغمه هایــی اســت کــه 
هــر کــدام بــه نوعــی بــا باورهــای دینــی و ملــی مــا گــره 
ــری  ــه نحــو بســیار بارزت ــن ویژگــی را ب خــورده اســت. ای
ــوان  ــده می ت ــای مان ــر ج ــم ب ــه از قدی ــی ک در نوحه های
مشــاهده کــرد؛ امــا آنچــه تأســف آور اســت بی توجهــی بــه 
ایــن ثــروت غنــی در زمــان حــال اســت؛ در صورتــی کــه 
ــات  ــوزه نغم ــوان در ح ــن داشــته ها می ت ــر ای ــه ب ــا تکی ب
عاشــورایی بــه دســتاوردهای بســیار فاخــری دســت 

یافــت. 
ــای  ــه نوحه ه ــی ب ــی اجمال ــروز نگاه ــر ام ــزود: اگ وی اف
ــه اهمیــت آنچــه گفتــه  عاشــورایی بیندازیــم می توانیــم ب
شــد، پــی ببریــم. آنچــه امــروز در بیشــتر نوحه هــا 
ــالمی  ــگ ایرانی اس ــا فرهن ــی ب ــود ارتباط ــاهده می ش مش
ــه  ــی اســت ک ــرداری از موســیقی غرب ــه الگوب ــدارد؛ بلک ن
ــک  ــتن ی ــا داش ــد ب ــا نبای ــرا م ــف دارد؛ زی ــای تأس ج
ســبک های  چنیــن  بــه  غنــی  موســیقایی  فرهنــگ 

کم ارزشــی در موســیقی عاشــورایی نزدیــک شــویم.

اخبار کوتاه  حجت االسالم والمسلمین قرائتی: 
گاهی دین را سخت بیان می کنیم

دادنامه
شماره   94/10/07 تنظیم:  تاریخ    9409970353201486 دادنامه:  شماره 
کالسه:  پرونده   940871 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980365700853 پرونده: 
9409980365700853 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( 
تصمیم نهایی شماره 9409970353201486  شاکی: خانم سودابه حیدری فرزند علی 
اکبر به نشانی شهرستان اصفهان، خ گلستان، شهرک کاوه، خ حافظ شمالی، روبروی 
مسجد، پ 87   متهم: آقای سعید حیدری فرزند علی اکبر به نشانی شهرستان اصفهان، 
مقابل بانک صادرات کد 3236 ـ قصابی   اتهام : صدور چک بال محل   گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سعید حیدری فرزند علی اکبر دائر بر 
صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 852/727559 مورخ 94/3/19 به مبلغ سی 
میلیون ریال عهده بانک صادرات موضوع شکایت خانم سودابه حیدری نظر به متواری 
بودن و وجود اصول مستندات در ید شاکی که حکایت از اشتغال ذمه متهم در برابر سند 
.... صادره داشته و عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرک در اثبات برائت ذمه خویش دادگاه 
بزه را ثابت دانسته به استناد بند ب ماده 7 از قانون صدور چک اصالحی 1382 حکم به 
محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
است که ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
دادرس شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ سید عبدالرضا موسوی        11149/ 

م الف
دادنامه

پرونده:  شماره    94/4/22 تنظیم:  تاریخ    9409970350900606 دادنامه:  شماره 
9309980350900943 شماره بایگانی شعبه: 931064  خواهان: بانک قوامین به مدیریت 
آقای احمدرضا خطیبی به نشانی اصفهان خ سجاد حد فاصل چهار راه آپادانا و چهار راه 
سپهساالر  خوانده: آقای احمد باقری به نشانی شهرستان اصفهان شهرک بهارستان الفت 
خ کوهسار البرز پ 285  خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه  3. تامین خواسته  گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید.رای دادگاه دعوی خواهان بانک قوامین به طرفیت خوانده آقای 
احمد باقری بخواسته مطالبه مبلغ 589/230/000 ریال و خسارات دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و دو فقره قرارداد فروش اقساطی 
ارائه شده که حسب آن آقای محسن حاج علی محمد و مرتضی میرشمس اقدام به 
اخذ تسهیالت از بانک خواهان کرده اند و خوانده با امضای قرارداد ضمانت وام اخذ شده 
را کرده و متعهد به پرداخت شده است و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد  و 
دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارائه دلیل بر پرداخت تسهیالت اخذ شده و برائت 
ذمه خویش دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی 
و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
589/230/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18/066/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم می کند خسارات تاخیر تادیه وفق قرارداد به ازای هر روز تاخی هر 
سه هزار ریال سه ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/3 نسبت به اصل مبلغ قرارداد 
226/208/333 ریال در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
است. در خصوص درخواست تامین خواسته با توجه به عدم تودیع خسارات احتمالی قرار 

رد درخواست صادر می شود.
رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا اصالنی    11178/ م الف

دادنامه
شماره    95/4/13 تنظیم:  تاریخ    9509970350400520 دادنامه:  شماره 
کالسه  پرونده    940580 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350400540 پرونده: 
9409980350400540 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
شماره 9509970350400520   خواهان: موسسه اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمد 
حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری با وکالت آقای جواد 
قاسمی گورتی فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان ـ خ شیخ مفید شرقی ـ مجتمع پایا ـ 

طبقه دوم جنوبی ـ دفتر آقای شیروانی  خوانده: آقای مسیب حدادی فرزند رجبعلی به 
نشانی استان اصفهان ـ شهرستان نجف آباد ـ ویال شهر ـ خیابان منتظری ششم ـ کوچه 
سوسن یک ـ پالک 88   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی  2. مطالبه وجه چک   

3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رای دادگاه  در خصوص دعوی موسه اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای جواد قاسمی 
به شماره  فقره چک  بخواسته مطالبه وجه یک  آقای مسیب حدادی  بطرفیت  گورتی 
281274 ـ 94/2/21 بانک صادرات و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر 
به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان 
رسیدگی مورخه 95/4/13 حضور به هم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه 
به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندًا به 
مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 154/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله 
اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. این رای غیابی 

بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ استاد شریف    11173/ م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: حسینعلی مظاهری حسین آبادی محکوم علیهم : امیر و عباس و 

رضا و مریم همگی گوهرمهر و پروین نظافتی به نشانی مجهول المکان
محکوم به : به موجب رأی شماره 103 به تاریخ 95/03/09 حقوقی شورای حل اختالف 
برخوار محكوم عليه محکوم است به : خواندگان محکومند به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند خودرو GLX 405 به شماره 53-765 ص 74 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 175000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له رای صادره غیابی می 

باشد هزینه اجرا به عهده ی محکوم علیه می باشد .
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/412/م الف به تاریخ 95/04/21
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

به  : سید عدنان موسوی  به طرفیت خوانده  : مژگان سامریان  دادخواستی   خواهان 
خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 
9409983751301122  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/14 و ساعت 09:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از 
نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/430/م الف به تاریخ 95/04/22
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 930182 
اجرای احکام به نفع مریم شم آبادی و علیه عباس کاردان پور به خواسته جلسه مزایده 
ای در تاریخ 95/05/28 ساعت 09:30 صبح به منظور فروش سه دانگ کارگاه با اسکلت 
فلزی و دیوار آجری سوله واقع در شهرک صنعتی دولت آباد خ حافظ کوی امام رضا 
روبروی گاوداری پ 9 دارای 465 متر مربع عرصه و 398 متر مربع ساختمان ملکی آقای 

عباس کاردان پور توقیف شده در قبال مهریه خانم مریم شم آبادی شامل عین سیصد 
سکه تمام بهار آزادی و دویست مثقال طالی ساخته 18 عیار و مبلغ 233401916 ریال 
وجه که توسط کارشناس شش دانگ آن به مبلغ یک میلیارد و پانصد و بیست میلیون 
ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف آقای کاردان پور است برگزار نماید طالبین میتوانند 
5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه 
نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 

10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/433/م الف به تاریخ 95/04/22
دادنامه

: شعبه 6  دادنامه: 95/01/31- 26  مرجع رسیدگی  : 575/94 شماره  پرونده  کالسه 
شورای حل اختالف برخوار 

خواهان : ابراهیم رحیمی به نشانی خورزوق خ شهید باهنر ک کشاورز
خواندگان : 1- مجید شفیعی 2- فرهاد ریگی به نشانی مجهول المکان

خواسته : الزام به انتقال سند پیکان به شماره انتظامی: 85-982 ب 95
دادنامه

در خصوص دعوی آقای ابراهیم رحیمی فرزند براتعلی به طرفیت  : 1- مجید شفیعی 
فرزند قنبر 2- فرهاد ریگی فرزند میرزا مقوم به 10000000 ریال موضوع قولنامه عادی مورخ 
1389/03/18 میان خواهان و خوانده ردیف اول نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
و پاسخ استعالم مبنی بر اینکه سند موضوع دعوی به نام خوانده ردیف دوم می باشد و 
باتوجه به لذا دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 219 و 
223 و 362 و 367 قانون مدنی و مواد  519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی پیکان 
به شماره 85-982 ب 95 مدل 1379 به نام خواهان  و نیز پرداخت مبلغ 170000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد و در خصوص خوانده ردیف 
اول نظر به پاسخ استعالم و عدم توجه دعوی به وی مستندا به بند 4 ماده 84 و مواد 89 
و 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شورا می باشد.
دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/414/م الف به تاریخ  95/04/20
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی علی خاصی فرزند محمد دو برگ استشاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت به شماره چاپی 989797 ب 93 بمیزان 
ششدانگ یک باب خانه پالک 2/827 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه 554 
دفتر 76 ذیل ثبت شماره 14478 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته 
که در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده 
طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1395/04/26 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/411/الف/م به تاریخ 95/04/21

آگهی حصر وراثت
آقای ایرج بنائیان دستجردی دارای شناسنامه شماره 5146 به شرح دادخواست به کالسه 
222/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا بنائیان دستجردی بشناسنامه 158 در تاریخ 1317/11/14   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
صدیقه بنائیان دستجردی فرزند حاجی بابا ش.ش 4017 )همسر متوفی( )2( ایرج 
ش.ش 5146 )3( روح اله ش.ش 56 )4( علی ش.ش 1270108875 )5( ابراهیم 
ش.ش 382 )6( پری دخت ش.ش 5145 )7( شهناز ش.ش  5659  همگی بنائیان 
دستجردی)8( مریم بنائیان ش.ش 76698 همگی فرزند رضا )فرزندان متوفی( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/440/م الف به تاریخ 95/04/24
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950049 
اجرای احکام که در آن محکوم علیه رمضان داوری فرزند حسن محکوم است به پرداخت 
96202254 ریال در حق خانم صدیقه  داوری فرزند حسین و مبلغ 2662500 ریال بابت 
هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 95/05/20 ساعت 9 صبح 
در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید میتوانند پنج روز 
قبل از مزایده اموال زیر واقع در پارکینگ دولت آباد بازدید نمایند . مزایده از مبلغ ارزیابی 
شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده 

به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید
1-خودرو پژو 05 رنگ نقره ای GLX  اتوماتیک مدل 1386.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/441/م الف به تاریخ 95/04/24

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شرق ـ قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان 
پیرو آگهی های نوبتی قبلی، آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک و مستغالت واحد 
ثبتی شرق اصفهان که به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود می 

شود به شرح شماره های ذیل می باشد.
1ـ 6097/2 عصمت مشهدیان خوراسگانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 446 به 
شماره ملی 1291397922 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/71 مترمربع واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان مجزی شده از پالک ثبتی 6097 اصلی. 
 2ـ 9577/1 ـ فاطمه کنگازیان کنگازی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 9 به شماره 
ملی 1291330127 ـ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128/82 مترمربع واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان مجزی شده از پالک ثبتی 9577 اصلی.  
به  به شماره شناسنامه 335  العابدین  زین  فرزند  اللهی  نعمت  طیبه   12087/1 ـ   3
شماره ملی 1287490662 ششدانگ قطعه زمین به مساحت 2742/10 مترمربع واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان. 
4 ـ 12107/13 حسین جهان بخش فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 25 به شماره 
ملی 1291193928 ششدانگ قطعه زمین بمساحت 206/25 مترمربع واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان.
روز تحدید  95/5/20

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در محل تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها 
اعتراضات مجاورین  تحدید خواهد شد ضمنًا  از طرف مجاورین  اظهار شده  با حضور 
و  صاحبان امالک که در موقع تحدید حدود حاضر نشدند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
اسناد و امالک از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی فقط 30 روز پذیرفته خواهد شد 
همچنین برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی 
مصوب 73/2/25 مجلس شورای اسالمی معترضین بایستی ظرف یک ماه از تاریخ 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه نمایند. در 
صورت برخورد هر یک از روزهای تعیین شده با تعطیلی پیش بینی نشده عملیات تحدید 

حدود روز بعد همراه پالکهای دیگر انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/4/26 

حسین هادی زاده   رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان



حفظ سنگر حجاب

اصفهــان فرهنــگ  اســتان  در وصایــای شــهدای 
تأکیــد  مــورد  بســیار  عفــاف  و  حجــاب   قرآنــی 
و توجــه قــرار گرفتــه و ایــن موضــوع عمومــا در 
وصیتنامــه شــهدا ذکــر شــده اســت. در ایــن تحقیــق 
ــاع  ــال دف ــت س ــهدای هش ــای ش ــه وصای مجموع
 مقــدس اصفهــان بررســی شــده و جذاب تریــن 
ــاف  ــا موضــوع حجــاب و عف ــا ب ــن آن ه و اثرگذارتری

ــه شــده اســت. ارائ
 آنچــه می خوانیــد فرازهایــی از وصیــت ایــن شــهدای 

گرانقــدر در رابطــه بــا حجــاب و عفاف اســت.
عبدالمجید خسروی

اســامی  پوشــش  کــه  می خواهــم  خواهرانــم    
را همیشــه حفــظ کنیــد و حجــاب درونــی و بیرونــی 

داشــته باشــید.
مصطفی نیک دست

ــا سفارشــی کــه  ــز! تنه  امــا شــما ای خواهــران عزی
ــت  ــن اس ــم، ای ــته باش ــما داش ــرای ش ــم ب می توان
کــه عزیزانــم حافــظ حجــاب و تقــوای خــود باشــید. 
ــد  ــما می دانی ــید. ش ــته باش ــاب داش ــران حج خواه
کــه حفــظ حجــاب از واجبــات اســت؛ پــس در انجــام 

آن کوشــا باشــید.
محمدعلی هاشم زاده

 از شــما خواهــران مؤمــن و مســلمان می خواهــم کــه 
حجــاب و عفــت اســامی خــود را بیشــتر حفــظ کنیــد 
و نگذاریــد کــه جامعــه غربــی جــای خــود را در میــان 
جامعــه اســامی بــاز کنــد و بــه یــاد داشــته باشــید 
فرموده انــد:  پیامبراکــرم)ص(  کــه  بــرادران  ای 
ــردان  ــی م ــان از بی غیرت ــی زن ــی و بی حجاب بی عفت

آن هاســت.
رسول هاللی

حفــظ  در  شــما  زیبایــی  مســلمان!  زنــان  ای   
خــود  تــا  بپوشــانید  را  خــود  اســت؛   حجــاب 
شــیطان  و  حفــظ  جــدی  خطــر  از  را  جامعــه   و 
را مأیــوس کنیــد و بازیچــه دســت اســتعماگران قــرار 
نگیریــد کــه شــما هــدف تیرهــای زهرآلــود دشــمنان 
ــما  ــد از ش ــعی می کنن ــه س ــان همیش ــتید؛ آن هس
ــر  ــر پیک ــی ب ــه نهای ــد ضرب ــا بتوانن ــد ت ــروع کنن ش

ــازند. ــه وارد س جامع
حسن )مجید( هاشمی نیا

 توصیــه ام بــه شــما خواهــران ایــن اســت کــه 
بــا حفــظ بیشــتر حجــاب اســامی و عمــل بــه 
دســتورات و قوانیــن اســامی، نمونــه ای از یــک 
خواهــر مســلمان باشــید؛ زیــرا حیــات معنــوی 

انســان در گــرو حیــات دل اوســت.
محمدرضا عابدینی

 ای خواهــران! حجــاب اســامی را رعایــت کنیــد 
زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  کــه  همان طــور  و 
ــظ حجــاب ــت زن، حف ــن زین ــد: زیبنده تری  می فرمای

 است.
احمد ایزدی

باشــید  کبــری  زینــب  همچــون  خواهرانــم!    
و حجاب خود را حفظ کنید.

حیدرعلی صفری
 خواهــران! بــا حجــاب خــود بــه نــدای امــام لبیــک 

بگوییــد.
عبدالرسول قاسمی

 ای خواهــران عزیــز و ای خواهــران دینــی مــن! 
اگــر  چــرا کــه  حفــظ کنیــد؛  را  خــود  حجــاب 
ــه هــدف  ــا ب حجــاب شــما خواهــران کامــل شــد م
ــاب  ــظ حج ــرای حف ــا ب ــرا م ــیده ایم؛ زی ــود رس خ

. می جنگیــم

شهدا و عفاف و حجاب

کشف 3 میلیارد و 800 میلیون ریال 
الت موسیقی قاچاق  آ

ــتگاه  ــف 38 دس ــتان از کش ــی اس ــس آگاه رئیس پلی
ارزش  بــه  قاچــاق  خارجــی  پیانــوی  و  ارگ   انــواع 

3 میلیارد و 800 میلیون ریال خبر داد. 
  ســرهنگ کارآگاه ســتار خســروی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت: در 
ــا قاچــاق کاال و ارز، مأمــوران  ــه ب راســتای تشــدید مقابل
ــی  ــان ط ــس اصفه ــاق کاالی پلی ــا قاچ ــارزه ب اداره مب
ــن شــهر  ــردی در ای ــه ف ــر اینک ــی ب ــری مبن کســب خب
اقــدام بــه تهیــه، دپــو و فــروش آالت موســیقی خارجــی 
قاچــاق می کنــد، رســیدگی بــه موضــوع در دســتور 
کار قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: کارآگاهــان پلیــس 
ــه انبــار  ــا مقــام قضائــی ب آگاهــی پــس از هماهنگــی ب
ــان داشــت:  ــزام شــدند. کارآگاه خســروی بی مدنظــر اع
ــوی  ــواع ارگ و پیان ــار، 38 دســتگاه ان در بازرســی از انب
خارجــی فاقــد هــر گونــه مــدارک معتبــر گمرکــی کشــف 
ــا  ــن کااله ــزود: ارزش ای ــروی اف ــرهنگ خس ــد. س  ش
ــت  ــده اس ــرآورد ش ــال ب ــون ری ــارد و 800 میلی 3 میلی
کــه در ایــن زمینــه یــک متهــم دســتگیر و جهــت ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. 
ــان  ــان خاطرنش ــان در پای ــی اصفه ــس آگاه رئیس پلی
ــه اقتصــاد  ــری ب ــات جبران ناپذی ــرد: قاچــاق کاال ضرب ک
ــروی  ــوص نی ــن خص ــه در ای ــد ک ــور می زن ــی کش داخل
انتظامــی بــا قاچاقچیــان کاال و برهم زننــدگان نظــم 

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــورد قانون ــه برخ اقتصــادی جامع

 پلمب 39 واحد صنفی متخلف
 در اصفهان 

 معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از 
ــل نداشــتن  ــه دلی ــف ب پلمــب 39 واحــد صنفــی متخل
ــه در  ــررات مربوط ــردن مق ــت نک ــب و رعای ــه کس پروان
ــی  ــر کریم ــرهنگ جهانگی ــر داد. س ــان خب ــهر اصفه ش
پلیــس  خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
ــی  ــت اجتماع ــای امنی ــتای ارتق ــت: در راس ــار داش  اظه
و ســاماندهی صنــوف فاقــد پروانــه کســب، طــرح 
ــی  ــان ط ــهر اصفه ــاف در ش ــر اصن ــرل ب ــارت و کنت  نظ
8 روز گذشــته توســط مأمــوران اداره نظــارت بــر اماکــن 

عمومــی ایــن فرماندهــی اجــرا شــد. 
ــزار  ــوران از ه ــتا مأم ــن راس ــت: در همی ــار داش وی اظه
ــه 39  ــد ک ــد کردن ــی بازدی ــد صنف ــت و ده واح و دویس
 واحــد صنفــی متخلــف بــه علــت نداشــتن پروانــه کســب 
ــب  ــه پلم ــررات مربوط ــن و مق ــردن قوانی ــت نک و رعای
ــه پلمــب  ــام مســئول از صــدور اخطاری ــن مق شــدند. ای
بــرای 39 واحــد صنفــی دیگــر خبــر داد: در صورتــی کــه 
 ایــن واحدهــا نیــز در موعــد مقــرر بــه تعهدات خــود عمل 
و قوانیــن و مقــررات را رعایــت نکننــد بــا برخــورد قانونــی 
پلیــس مواجــه خواهنــد شــد. ســرهنگ کریمــی بــا بیــان 
اینکــه طرح هــای نظــارت بــر اماکــن عمومــی بــه صــورت 
مســتمر انجــام می شــود از عمــوم شــهروندان خواســت 
در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف، موضــوع را بــه مرکز 

فوریت هــای پلیســی 110 اطــاع دهنــد.

 واژگونی پراید یک کشته 
و یک مجروح برجای گذاشت 

ــد در  ــر واژگــون شــدن یــک دســتگاه ســواری پرای در اث
ــک  ــان« ی ــهر »اصفه ــتجردی« ش ــهید »دس ــراه ش بزرگ
نفــر جــان باخــت و یــک نفــر بــه شــدت مجــروح شــد. 
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام فرمانده
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: مأمــوران پلیــس 
ــک  ــی ی ــان از واژگون ــهر اصفه ــی ش ــی و رانندگ راهنمای
دســتگاه ســواری پرایــد در بزرگراه شــهید »دســتجردی« 

ــزام شــدند.  ــه محــل اع ــه ب ــر و بافاصل ــا خب ب
ــر اثــر ایــن حادثــه رانندگــی  وی ادامــه داد: متأســفانه ب
سرنشــین 79 ســاله خــودرو جــان خــود را از دســت داده 
بــود و راننــده 62 ســاله بــه شــدت مجــروح شــده بــود. 
ــس  ــان پلی ــت : کارشناس ــان داش ــی بی ــرهنگ کریم س
حادثــه  ایــن  وقــوع  علــت  رانندگــی  و   راهنمایــی 
ــه  ــیله نقلی ــرل وس ــده در کنت ــی رانن ــتن توانای را نداش
ناشــی از تخطــی از ســرعت مجــاز اعــام کرده انــد. 
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 مهنــدس وحیــد حیدریــان گفــت: امــروزه 
کیمیای وطن 

  عباس زمانی
 شــهروندان کان شــهرها زمــان زیــادی 
پیمــودن  نظیــر  غیرمفیــد  فعالیت هــای  صــرف  را 
دریافــت  و  خریــد کاال  بــرای  طوالنــی  مســافت های 
ترافیک هــای ســنگین  خدمــات  و معطــل شــدن در 

انجام می دهند. 
اطاعــات  فنــاوری  از  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
ــع مشــکات یادشــده  و ارتباطــات نقشــی اساســی در رف

ــهرداری از  ــک ش ــوزه ترافی ــامانه های ح ــزود: س دارد، اف
 یک ســو مدیریــت هوشــمند ترافیکــی و برنامه ریــزی 
ــا  ــا و تقاطع ه ــار در چهارراه ه ــان انتظ ــش زم ــرای کاه  را ب
خدمات رســانی  دیگــر  ســوی  از  و  مــی آورد  فراهــم 
ــد. ــرای شــهروندان آســان می کن ــل عمومــی را ب حمل ونق

ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  ســازمان  مدیرعامــل 
ــال  ــت ســامانه فع ــه هف ــا اشــاره ب ــان ب شــهرداری اصفه
ــری  ــت ناوب ــامانه مدیری ــرد: س ــح ک ــوزه تصری ــن ح در ای
اتوبوســرانی)AVL(، سیســتم شبیه ســاز  ترافیــک شــهری 
چراغ هــای  هوشــمند  ســامانه کنتــرل    ،)AIMSUN(
 راهنمایــی، نرم افزارهــای مراکــز معاینــه فنــی خــودرو 
مهم تریــن  جملــه  از  حــوزه  ایــن  گویــای  تلفــن  و 
پروژه هــای نرم افــزاری اســت کــه در حــال حاضــر در 

ــاوا از آن پشــتیبانی  شــهرداری فعــال اســت و ســازمان ف
. می کنــد

وی بــا بیــان اینکــه کاهــش معضــات ترافیکــی در مرحلــه 
اول نیازمنــد شــهر الکترونیکــی و در گامــی بلندتــر تحقــق 
ــان  ــادآور شــد: شــهرداری اصفه شــهر هوشــمند اســت، ی
ــای  ــود از ابزار ه ــع موج ــود وض ــرای بهب ــوان ب ــام ت ــا تم ب
بــا مدیریــت  فنــاوری اطاعــات اســتفاده می کنــد و 
ــی  ســعی  درســت و اســتفاده از سیســتم های الکترونیک
ــل  ــل  و نق ــهری و حم ــک ش ــات ترافی ــش معض در کاه

ــی دارد. عموم
مهنــدس حیدریــان در ادامــه بــا اشــاره بــه تشــکیل 
در  خــودرو«  بــدون  »سه شــنبه های  مردمــی  پویــش 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: اگرچــه هــدف شــهرداری 

شــهری  ایجــاد  جهــت  ظرفیت هــا  همــه  از  اســتفاده 
امــا  اســت،  شــهروندان  بــرای  سرســبز  و  آبــاد  آرام، 
ــی شــهروندان  ــدف مشــارکت تمام ــن ه ــق ای ــه تحق الزم
ــتفاده از  ــا اس ــه اول ب ــه در مرحل ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
از ســوی شــهرداری  ارائه شــده  الکترونیکــی  خدمــات 
ــد و در  ــروری بپرهیزن ــفرهای غیرض ــایر ادارات از س و س
ــخصی  ــودروی ش ــی از خ ــتفاده حداقل ــا اس ــدی ب گام بع
 شــهرداری اصفهــان را در ایجــاد شــهری زیبــا یــاری 

رسانند.
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا پیوســتن جمــع 
بیشــتری از مــردم بــه ایــن پویــش اجتماعــی، شــهروندان  
عزیــز  اصفهــان شــاهد روزی پــاک و زیبــا در ایــن 

»باغ شــهر« زیبــای ایران اســامی باشــند.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان:

تسهیل مدیریت هوشمند حمل ونقل 
عمومی با سامانه های ترافیکی شهرداری 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره  202 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله:

 البّتَه.
ُ

ة
َ

 ِعرِض أخیِه الُمسِلِم َوَجَبت َلُه الَجّن
َ

َمن َرّد

هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند، مطمئنًا بهشت 

بر او واجب می شود.

وسائل الشیعه، ج12، ص292

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

37   ْC

33   ْC

34   ْC

37   ْC

21   ْC

18   ْC

19   ْC

22   ْC

بــا رعایــت کــردن چنــد مــورد ســاده می توانیــم 
در افزایــش عمــر الســتیک خــودروی خــود تأثیــر 

باشــیم.  مســتقیم داشــته 
ــی  ــن عامل ــا مهم تری ــتیک چرخ ه ــاد الس ــار ب 1- فش
ــار  ــذارد؛ فش ــر می گ ــتیک اث ــر الس ــر عم ــه ب ــت ک اس
ــرد  ــتیک ها س ــه الس ــی ک ــد زمان ــتیک را بای ــاد الس ب
ــالم  ــودرو، س ــدی خ ــر جلوبن ــرد. اگ ــم ک ــت تنظی  اس
بــا  باشــد،  باالنــس  هــم  چرخ هــا  و  میــزان  و 
ــر  ــت، عم ــار درس ــتیک ها در فش ــاد الس ــتن ب نگهداش

می شــود.  برابــر  دو  تقریبــا  الســتیک ها 
ــرخ  ــتیک ها را در چ ــالم ترین الس ــد س ــه بای 2-همیش
جلــو اســتفاده کــرد تــا امــکان ترکیــدن کاهــش یابــد؛ 
چــون ترکیــدن الســتیک های جلــو خطرناک تــر از 
ترکیــدن الســتیک های عقــب اســت و در ســرعت های 
زیــاد احتمــال چــپ شــدن خــودرو چنــد برابــر 

می شــود. 
 3- الســتیک های جلــو، قســمت جلویــی خــودرو 
ــروی  ــاد نی ــش زی ــع بخ ــد و بالطب ــت می کنن را هدای
ــی  ــد؛ در حال ــا را تحمــل می کنن خــودرو در ســر پیچ ه
ــل  ــش را تحم ــای ران ــب نیروه ــتیک های عق ــه الس ک
می کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه الســتیک های 
ــورده  ــی آج خ ــمت بیرون ــتر در قس ــو بیش ــرخ جل چ
از  عقــب  چرخ هــای  الســتیک های  و  می شــوند 

ــد.  ــیب می بینن ــط آج آس ــمت وس قس
ــث  ــر دو باع ــم، ه ــاد ک ــاد و فشــار ب ــاد زی 4-فشــار ب

ــن  ــوند. پایی ــتیک ها می ش ــه الس ــاندن ب ــیب رس آس
بــودن فشــار بــاد در هنــگام رانندگــی باعــث اصطــکاک 
ــد در  ــش از ح ــرارت بی ــد ح ــه تولی ــتر و در نتیج بیش
الســتیک می شــود و عمــر الســتیک را بــه شــدت 
ــر الســتیک از دو طــرف خــورده  کاهــش می دهــد. اگ
شــود، ولــی در بخــش میانــی ســالم بمانــد، نشــانه کــم 
ــت  ــی اس ــول رانندگ ــتیک در ط ــاد الس ــار ب ــودن فش  ب
ــاد  ــانه زی ــود، نش ــائیده ش ــط س ــط در وس ــر فق و اگ

ــت.  ــتیک اس ــاد الس ــار ب ــودن فش ب
5- معمــوال بعــد از رانندگــی طوالنــی و بــه دلیــل گــرم 
ــر در  ــود. اگ ــاد می ش ــاد زی ــار ب ــتیک، فش ــدن الس ش
ــاد الســتیک از حــد توصیه شــده  ــت فشــار ب ــن حال ای
بیشــتر شــد، نبایــد آن را کــم کــرد؛ بایــد پــس از خنــک 

شــدن الســتیک، دوبــاره فشــار بــاد را کنتــرل کــرد. 
ــه نــوع خــودرو   6- در هنــگام خریــد الســتیک بایــد ب
ــا  ــگ حتم ــرد. رین ــه ک ــگ توج ــوع رین ــن ن و همچنی
ــا و قطــر رینــگ  ــد اســتاندارد خــودرو و از نظــر پهن بای

ــد.  ــتاندارد باش ــتیک اس ــابه الس مش
انبــار  تیغــه ای  بــه صــورت  بایــد   7- الســتیک ها 

و نگهداری شوند. 
ــاز و در  ــط ب ــتیک در محی ــرار دادن الس ــد از ق 8- بای
ــدت  ــه ش ــید ب ــور خورش ــتقیم ن ــش مس ــرض تاب مع

ــود.  ــری ش جلوگی
 9- الســتیک ها را نبایــد در نزدیــک منبــع گرمایــی 

و مواد شیمیایی قرار داد. 
10- بایــد هنــگام اســتفاده از الســتیک های بــدون 
ــتیک ها  ــوع الس ــن ن ــه ای ــرد ک ــه ک ــا توج ــوب حتم  تی
ــتفاده  ــب آن اس ــگ مناس ــوان روی رین ــط می ت را فق
کــرد و رینــگ نبایــد تعمیــر یــا جوشــکاری شــده 

ــد.  باش
ــف  ــای مختل ــا اندازه ه ــتیک ها ب ــتفاده از الس 11- اس
و مارک هــای متفــاوت )بــه عنــوان مثــال رادیــال 
ــن کار  ــی( در یــک محــور اشــتباه اســت؛ ای ــا معمول ی
امنیــت خــودرو در ســرعت های زیــاد را بــه خطــر 
ــاوت  ــا ســاختار متف ــدازد؛ چــون الســتیک های ب می ان
و حتــی ســاخت شــرکت های مختلــف از نظــر ارتفــاع 

ــد.  ــرق دارن ــر ف ــا یکدیگ ــای الســتیک ب و پهن
12- بــار ســنگین، عمــر الســتیک را کــم می کنــد؛ 
چــون بــه نســوج الســتیک بیــش از انــدازه فشــار وارد 

می شــود. 
ــدازه ای  ــه ان ــد ب ــاد الســتیک خــودرو بای 13- فشــار ب
باشــد کــه از طــرف کارخانــه ســازنده اتومبیــل توصیــه 
بــه طــور  بایــد  را  بــاد الســتیک ها  شــده اســت. 
ــده  ــد تعیین ش ــر از ح ــه کمت ــرد ک ــی ک ــم بررس منظ
زیادتــری  حــرارت  صــورت  ایــن  در  زیــرا  نباشــد؛ 
ــمن  ــن دش ــرارت بزرگ تری ــن ح ــود و ای ــد می  ش تولی
ــتیک  ــایش الس ــر آن فرس ــاوه ب ــت؛ ع ــتیک اس  الس

را از دو طرف و مصرف سوخت را افزایش می دهد. 

البتــه ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه بایــد الســتیک ها 
پربــاد نگــه داشــته شــوند؛ زیــرا رانندگــی دیگــر مطلوب 
نخواهــد بــود؛ بنابرایــن در شــرایط معمولــی فشــار بــاد 
ــه  ــت ب ــد درس ــت، بای ــرد اس ــه س ــی ک ــتیک وقت الس

همــان انــدازه توصیــه شــده باشــد. 
تــاب دار  پوســیده،  زنــگ زده،  رینگ هــای  از   -14 
و جوشکاری شــده نبایــد بــه هیــچ وجــه اســتفاده 

ــود.  ش
15- قبــل از مســافرت های طوالنــی بایــد از ســالم 
بــودن الســتیک ها، چــرخ و زاپــاس اطمینــان حاصــل 
شــود. هــرگاه عمــق آج الســتیک کمتــر از یــک و نیــم 

میلیمتــر شــد، الســتیک بایــد تعویــض شــود. 
16- حــرکات غیرعــادی خــودرو از قبیــل کشیده شــدن 
ــت  ــدی گرف ــد ج ــرزش را بای ــا ل ــرف ی ــک ط ــه ی  ب

و درصدد رفع نقص فنی خودرو برآمد. 
17- عمــق آج الســتیک های خــودرو را بایــد مرتبــا 
ــاف  ــل از ص ــت قب ــر اس ــرد؛ بهت ــرل ک ــی و کنت بررس
شــدن الســتیک ، آن را از زیــر خــودرو خــارج کــرد تــا از 
بــه مخاطــره افتــادن ســامتی سرنشــینان جلوگیــری 

شــود. 
بــرای مــدت طوالنــی متوقــف  اگــر خــودرو   -18
می شــود و مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد، بهتــر 
بــا  و  خــارج  خــودرو  زیــر  از  الســتیک ها  اســت 
روی  قــرار گرفتــن ســنگینی خــودرو  از  جــک زدن 

شــود.  جلوگیــری  الســتیک ها 

چگونه الستیک خودروی سالم تری داشته باشیم 

ن فق�ی و غ�ن یک خیابان فاصله ب�ی

ن هیل شات تصاویری تهیه کرده  جا�ن میلر عکایس اهل کیپ تاون آفریقای جنو�ب است. او با دورب�ی

که گویای فاصلۀ شدید طبقا�ت در آفریقای جنو�ب است. با وجود اینکه 22 سال از پایان آپارتاید 

گذشته اما ظاهراً شکل جدیدی از آن دوباره ظهور پیدا کرده است.

فروش ضایعات آهن و فیلتر مصرف شده )مرحله دوم( 

چاپ اول 

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

آگهی مزایده 

شــهرداری شــهرضا در نظــر  دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره هشــت یکصــد و هشــتاد و دومیــن جلســه شــورای اســامی شــهر مــورخ 94/9/16 
ضایعــات آهــن و فیلتــر مصــرف شــده را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند. 

لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت 10 روز بــا ورود بــه ســایت شــهرداری بــه آدرس shahreza.ir اقــدام و یــا همــه روزه 
بجــز ایــام تعطیــل جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.

بهای فروش اسناد: 100.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد. 

-تحویــل ســپرده ای کــه از پنــج درصــد مبلــغ کل بــرآورد کمتــر نباشــد )بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا واریزی نقــدی بــه حســاب 3100000052002 
سپرده شــهرداری(

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/5/12

 محــل تحویــل اســناد: متقاضیــان پــس از تکمیــل و امضــا اســناد، مــدارک را بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل و رســید
 نمایند.

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

-جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 53241010 داخلی 116 تماس حاصل فرمایید.

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 


