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آزادی در اندیشه امام خمینی)ره(                                                   

له
قا

رم
س کــه از جایــگاه خاصــی  کلمــات و واژه هایــی  از جملــه 

بــا آن مانــور داده  در جوامــع بشــری برخــودار اســت، 
می شــود و بســیاری آن را بــرای رســیدن بــه مقاصــد خود 

ــت.  ــد، واژه آزادی اس کرده ان ــازی  ــا آن ب ــد و ب گرفته ان کار  ــه  ب
کــه هــر از چنــدی میــدان دار می شــود و پــس از فــراز  کلمــه ای 
و نشــیبی، مســکوت و از چشــمان دور می مانــد تــا دوبــاره بــه 
آن نیــاز پیــدا شــود؛ امــا در اســام، آزادی واژه ای ارزشــی اســت 
کاربــرد دارد و هرگــز فرامــوش نشــده و از نــگاه  کــه در همــه جــا 
و توجــه دور نخواهــد مانــد. در فرهنــگ سیاســی اســام مقولــه 
آزادی مبتنــی بــر بحــث انسان شناســی دینــی اســت. انســان 
کرامــت، فضیلــت )کرمنــا بنــی آدم(  در اندیشــه دینــی دارای 
و خلــق احســن )خلقنــا االنســان فــی احســن تقویــم( تلقــی 
کــه پــس  می شــود. امــام خمینــی)ره(، معمــار انقــاب اســامی 
کلمــه  از قرن هــا آزادی را در ایــران اســامی بــه معنــای واقعــی 
کردنــد و بــه ارمغــان آوردنــد، قرائــت خاصــی از ایــن واژه  احیــا 
مهــم دارنــد. بــر مبنــای قرائت امــام)ره(، انســان مختار اســت 
کــم  کمــال یــا شــقاوت، اجبــاری بــر او حا و در انتخــاب راه 

نیســت. ایشــان معقتــد اســت: »انســان محــدود اســت... 
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

چهارمحال و بختیاری

وزارت  اســامی گفت:  شــورای  مجلــس  رئیــس 
اطاعــات در بحــث آزادی زندانیــان ایرانــی خــارج از 
کشــور و بخــش هســته ای، نقــش خــود را بــه خوبــی 

ایفــا کــرد.
 بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو 
ــنبه )27  ــر روز پنجش ــش از ظه ــی، پی ــی الریجان عل
مــرداد 95( بــا حضــور در همایــش ســازمان اطاعــات 

خارجــی وزارت اطاعــات ســخنرانی کــرد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی، ضمــن ابــراز 
خشــنودی از حضــور در جمــع ســربازان گمنــام امــام 
ــرای مــن افتخــار اســت کــه در  زمان)عــج( گفــت: ب
محضــر شــما عزیــزان کــه خدمتگــزاران واقعــی نظــام 

ــدا کــرده ام. هســتید، دقایقــی حضــور پی
وی ضمــن تشــکر از اقدامــات تمامی بخش هــای 
ــزود:  ــات اف ــر اطاع ــخص وزی ــات و ش وزارت اطاع
کار شــما بســیار ارزشــمند اســت؛ چــرا کــه در راســتای 
ــی  ــه مخاطرات ــد و البت ــت می کنی ــظ نظــام فعالی حف

را بــرای شــما بــه همــراه دارد کــه از چشــم مســئوالن 
پوشــیده نیســت.

الریجانــی فعالیــت وزارت اطاعــات طــی چنــد ســال 
گذشــته را به ویــژه در عرصــه اطاعــات خارجــی 

زمینــه  ایــن  در  تحــرک  و  ارزیابــی کــرد   مثبــت 
ــات  ــه داد: وزارت اطاع ــت و ادام ــمگیر دانس را چش
ــور ــارج از کش ــی خ ــان ایران ــث آزادی زندانی  در بح

ــه  ــود را ب ــش خ ــته ای، نق ــش هس ــن در بخ همچنی

ــد  ــان می ده ــا نش ــه این ه ــرد و هم ــا ک ــی ایف خوب
کــه وزارت اطاعــات وارد کار اصلــی خــود شــده 
ــای  ــا نیروه ــر تنه ــال حاض ــزود: در ح ــت. وی اف اس
 مســلح و ســرویس اطاعاتــی ایــران توانایــی دارنــد
ــم  ــم صهیونیســتی قــد عل ــل ارتــش رژی کــه در مقاب
کننــد و ایــن از یــک ســو مایــه مباهــات اســت و از 

ــاک. جهــت دیگــر خطرن
ــه شــکل  ــه ب ــده شــوم تروریســم را ک ــی پدی الریجان
کــرده  التهــاب  دچــار  را  منطقــه  بی ســابقه ای 
نگران کننــده توصیــف کــرد و ادامــه داد: طبیعــی 
ســرویس های  شــرایطی  چنیــن  در  کــه  اســت 

اطاعاتــی دشــمن بــه آنــان کمــک می کننــد.
بــه  رئیــس مجلــس شــورای اســامی با اشــاره 
سیاســت های آمریــکا در غــرب آســیا، تصریــح کــرد: 
ــرایط  ــکا از ش ــران آمری ــت رهب ــتن درک درس نداش
منطقــه، یکــی از معضــات موجــود اســت کــه موجــب 

ــه مســلمانان شــده اســت. ــادی ب خســارت  زی

الریجانی در همایش سازمان اطالعات خارجی وزارت اطالعات:

 وزارت اطالعات در بخش هسته ای به خوبی ایفای نقش کرد

ــدت  ــم وح ــر تحکی ــجویی دفت ــه دانش ــر اتحادی دبی
بــا  قضائیــه  قــوه  صریــح  برخــورد  خواســتار 

شــد. نامتعــارف  حقوق هــای 
ــرف  در  ــین قائدش ــنا، محمدحس ــزارش ایس ــه گ ب
ــران  ــه ته ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــخنان پی س
ســخنرانی نماینــدگان تشــکل های دانشــجویی در 
ــام  ــاد مق ــه اعتم ــه را نتیج ــاز جمع ــای نم خطبه ه
معظــم رهبــری بــه دانشــجویان عنــوان کــرد و گفــت 
ــاه  ــرار اســت هــر ســه م ــه ق ــاز جمع ــه ســتاد نم ک
ایــن تریبــون را در اختیــار مجموعه هــای دانشــجویی 

قــرار دهــد.

ــا  ــع م ــروز صنای ــت:  ام ــال دانشــجویی  گف ــن فع ای
نیــاز بــه سوبســید و یارانــه ندارنــد؛ بلکــه بــه بازارهای 

داخلــی بــرای فــروش محصــول نیــاز دارنــد.
ــدت  ــم وح ــر تحکی ــجویی دفت ــه دانش ــر اتحادی دبی
نــزد  بایــد  بیت المــال  غارتگــر  اینکــه  بیــان  بــا 
ــئله  ــن مس ــد: ای ــادآور ش ــود، ی ــرو ش ــردم بی آب م
ــض  ــئله تبعی ــه مس ــت، بلک ــر نیس ــئله  فق ــا مس تنه
اســت؛ در حالــی کــه کارگــران بــا کمتریــن دســتمزد 

بــا  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان  و  مشــغولند 
کمتریــن دســتمزد کار می کننــد، عــده ای مدیــر، کــه 
در اثبــات کارآمــدی خــود هــم ناتواننــد، حقوق هــای 
اعتمــاد  دیــوار  این گونــه  و  می گیرنــد  آنچنانــی 

فرومی ریــزد. مــردم 
ــتان  ــه و دادس ــوه قضائی ــس ق ــه رئی ــاب ب وی خط
کل کشــور گفــت :  آیــا در چنیــن مســئله  بزرگــی کــه 
ــد و آن  ــع کردن ــام موض ــفافیت اع ــا ش ــری ب  رهب

را مصــداق مــال نامشــروع خواندنــد، ده مجــرم 
ــاهد  ــد ش ــا نبای ــد؟ آی ــت کنی ــه بازداش ــد ک نیافتی
برخــورد صریــح و کارآمــد بــا ایــن موضــوع باشــید؟
ــا اشــاره بــه افزایــش نقدینگــی کشــور  قائدشــرف ب
بــه میــزان 600 هــزار میلیــارد تومــان تصریــح کــرد: 90 
درصــد حجــم ایــن ســرمایه در اختیــار یــک درصــد 
جامعــه قــرار دارد و امــروز طبقــه ای بــا امــوال 
نامشــروع در حــال شــکل گیری اســت کــه نیــاز بــه 
ــال  ــا م ــد ب ــه می خواه ــدارد؛ بلک ــای نظامی ن کودت
ــو در  ــه زان خــود مــردم، کشــور و عــزت اســامی را ب

ــاورد. بی

نشســت کمیســیون  برگــزاری  از  خارجــه  امــور  وزیــر 
 مشــترک برجــام بــرای بررســی بدعهــدی آمریــکا در برجــام 

و موضوعات مرتبط در آینده نزدیک خبر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، از محمدجــواد ظریــف ســؤال شــد کــه در 
ســند برجــام، کمیســیون مشــترکی بــرای طــرح شــکایت در 
صــورت بدعهــدی دو طــرف توافــق طراحــی شــده اســت؛ آیــا 
تــا بــه حــال ایران بــه دلیــل بدعهــدی )عمل بــه تعهــدات در 
زمینــه برداشــتن تحریم هــای بانکــی و اقتصــادی( آمریــکا 
موضــوع را در کمیســیون دنبــال کــرده اســت یــا خیــر؟ وی 
ــا امــروز مــا کمیســیون را هــر زمــان کــه الزم  پاســخ داد: ت
بــوده، تشــکیل داده ایــم و در نشســت ها راهکارهایــی بــرای 

حــل و فصــل مشــکات طراحــی کردیــم.

وی ادامــه داد: در آینــده ای نزدیــک نیــز نشســت دیگــری بــا 
ــکا  ــدی آمری ــم داشــت و بدعه  کمیســیون مشــترک خواهی

و موضوعات دیگر در آن بررسی می شود.
وزیــر امــور خارجــه کشــور در پاســخ بــه ســؤالی دیگــر دربــاره 
ــاره  ــرد: درب ــار ک ــرداد اظه ــای 28 م ــت کودت ــری غرام پیگی
پیگیــری کودتــای 28 مــرداد بایــد گفــت کــه شــکایتی علیــه 
ــرح  ــکا مط ــران و آمری ــن ای ــاوی بی ــوان دع ــکا در دی آمری
ــل برمی گــردد. ــه 25 ســال قب شــده اســت کــه زمــان آن ب

بنــا بــر گــزارش ایســنا، پنجمیــن کمیســیون مشــترک 
ایــران و گــروه 1+5 در حاشــیه هفتــاد   برجــام میــان 
و یکمیــن مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک 

ــزار می شــود. برگ

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا بــا اذعــان بــه عمــدی بــودن 
سانســور خبــری دربــاره توافــق ایــران، دربــاره علــت آن اظهــار 
ــان  ــرز، »ج ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ــرد. ب ــی ک بی اطاع
کربــی«، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا، در کنفرانــس 
خبــری روزانــه ایــن وزارتخانــه گفــت: »مــا مطمئنیــم ویدئــوی 
ــده  ــتکاری ش ــد دس ــه عم ــری ب ــس خب ــه کنفران ــوط ب مرب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــم بفهمی ــه نمی توانی ــئله ای ک ــود؛ مس ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــد.« وی ب ــذف ش ــو ح ــی از ویدئ ــرا بخش چ
همچنــان احتمــال وقــوع ایــن مســئله بــه دلیــل نقــص فنــی 
پابرجاســت، افــزود: »هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه نشــان 
ــار  ــات از انظ ــردن اطاع ــی ک ــرای مخف ــدام ب ــن اق ــد ای ده
عمومی انجــام شــده اســت.« روز پنجشــنبه گــروه »دیده بــان 

ــاره  ــق درب ــر تحقی ــال در ام ــازمان فع ــک س ــه ی ــی« ک قضائ
ــکایت نامه ای از وزارت  ــم ش ــا تنظی ــت ب ــی اس ــائل قضائ مس
ــذف  ــه ح ــوط ب ــناد مرب ــت تمامی اس ــکا خواس ــه آمری خارج
بخش هایــی از یــک ویدئــو دربــاره مذاکــرات هســته ای 
ایــران را منتشــر کنــد. رســانه های آمریکایــی خردادمــاه ســال 
جــاری از حــذف ویدئویــی مربــوط بــه ســال 2013 کــه در آن 
»جــن ســاکی،« ســخنگوی وقــت وزارت خارجــه آمریــکا، در 
ــران  ــا ای ــه ب ــره محرمان ــاره مذاک ــی درب ــه توضیحات حــال ارائ
دربــاره برنامــه هســته ای ایــن کشــور بــود، خبــر داده بودنــد. 
»جــان کــری،« وزیــر خارجــه آمریــکا، نیــز حــذف بخشــی از 
ویدئــوی ســخنگوی وزارت خارجــه ایــن کشــور را دربــاره توافق 
ــه، خــام و بی جــا« توصیــف کــرد. ــران »احمقان هســته ای ای

ــای  ــژاد در خطبه ه ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان کــه در محــل 
ــق  ــرد: طب ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــای ای مص
دولتمــردان  انقــاب،  معظــم  رهبــر  فرمایشــات 
رئیس جمهــور  خــود  اگــر  و  مردمی باشــند  بایــد 
ــایر  ــد، س ــدا کن ــور پی ــردم حض ــن م ــد در بی نمی توان
برونــد  مــردم  بیــن  در  دولــت  مســئوالن  و   وزرا 
ــکان آن را  ــد ام ــنیده و در ح ــا را ش ــکات آن ه و مش

ــد. حــل کنن
وی افــزود: از دیگــر توصیه هــای رهبــر معظــم انقــاب 
بــه مســئوالن دولــت ایــن اســت کــه مســئوالن 
ــده  ــرای آین ــود ب ــه خ ــد طعم ــه دارن ــئولیتی را ک مس
نکننــد؛ چــرا کــه امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز در توصیــه بــه 

ــت. ــرده اس ــزد ک ــورد را گوش ــن م ــتر ای ــک اش مال
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان تأکیــد کــرد:  
آماردهی هــای مســئوالن دولتــی بایــد بــر مبنــای 
واقعیــت باشــد؛ ولــی در بعضــی مواقــع آمارها درســت 
نیســت و موجــب شــگفتی می شــود کــه البتــه بخــش 

ــتند. ــه هس ــی این گون ــای دولت ــی از مجموعه ه کم

ــود  ــرد: خــروج از رک ــه ک ــژاد اضاف ــت هللا طباطبایی ن  آی
و بهبــود وضــع اشــتغال، مســئله بســیار مهمی اســت و 
بایــد مســئوالن اوضــاع را بــه گونــه ای مدیریــت کننــد 

کــه مشــکل بیــکاری جوانــان حــل شــود.
ــم  ــر معظ ــح رهب ــی از نصای ــه بخش ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــی خاطرنش ــئوالن دولت ــه مس ــاب ب ــاب خط انق
کــرد: رهبــر معظــم انقــاب همــواره تأکیــد دارنــد کــه 
ــاد  ــت را از ی ــکا و صهیونیس ــمنی های آمری ــد دش نبای
ــوند  ــد نمی ش ــچ گاه متعه ــا هی ــه این ه ــرا ک ــرد؛ چ  ب

و هیچ وقت نیز خیر ما را نمی خواهند.
امــام جمعــه اصفهــان همچنیــن بــه صنعــت دفاعــی 
کشــور و تجهیــز آن بــه پیشــرفته ترین تجهیــزات 
اشــاره کــرد و افــزود: صنعــت دفاعــی بــرای جمهــوری 
اســامی ایران بســیار مهــم اســت و رهبــر معظــم 
ــود االن  ــه ب ــه گفت ــخصی ک ــواب آن ش ــاب در ج انق
وقــت موشــک نیســت و وقــت مذاکــره اســت، گفتنــد 
ــی  ــه وقت ــرا ک ــت؛ چ ــت نیس ــرف درس ــن ح ــه ای ک
او قوی تــر  از  بایــد  مــا  قــوی می شــود؛  دشــمن 

ــارس ــویم. ف ش

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای نمــاز 
ــی  ــه بی عدالتی های ــاره ب ــا اش ــهر ب ــن ش ــه ای جمع
کــه در بعضــی کشــورهای اســامی رخ می دهــد 
اظهــار داشــت: وقتــی رئیــس ســازمان ملــل در 
بایــد  واقعــا  بی عدالتــی می کنــد،  پــول  مقابــل 
ــه  ــد ب ــن کشــورها بای ــاه ای ــردم بی پن ــه م پرســید ک

ــد؟ ــاه ببرن ــا پن کج
ــه  ــی ک ــرد: دژخیمان ــح ک ــزد تصری ــه ی ــام جمع ام
ــردم در مســجد و مدرســه  ــا روی ســر م ــا هواپیم ب
بمــب می ریزنــد و مــردم را قتــل  عــام می کننــد 
بزرگ تریــن ناقضــان حقــوق بشــر هســتند؛ امــا 
همــه در برابــر ایــن جنایــت ســکوت کرده انــد.

ناصــری عنــوان کــرد: صــدای منادیــان حقــوق 
ــر  ــل 18 نف ــه قات ــد اســت ک ــی بلن ــرای ایران بشــر ب

ــه اعــدام  ــزرگ مــواد مخــدر را ب ــا قاچاقچیــان ب را ی
محکــوم می کنــد؛ امــا امــروز همــه در برابــر کشــتار 
بی دفــاع  مــردم   و  نــوزادان  و  زنــان  و  کــودکان 

کرده انــد. اختیــار  غیرنظامی ســکوت 
وی تأکیــد کــرد: کار بــه جایــی رســیده کــه حکومــت 
دو مثقالــی قطــر بــا 200 تــا 300 هــزار نفــر جمعیــت 
ــا  ــد؛ ام ــادر می کن ــردم را ص ــام م ــل ع ــتور قت دس
ــنت  ــل س ــای اه ــی علم ــی برخ ــه حت ــم ک می بینی

ــد. ــکوت کرده ان ــز س نی
ــر  ــه االزه ــد ب ــام بای ــای اس ــرد: علم ــد ک وی تأکی
ــه  ــن اینک ــد؛ ضم ــت کنن ــا صحب ــا آن ه ــد و ب برون
رئیس جمهــور و دولتمــردان مــا نیــز بایــد بــه جــای 
ــه کشــورهای  ــف کشــور ب ــه شــهرهای مختل ســفر ب

ــد. ــت کنن ــا صحب ــا آن ه ــفر و ب ــامی  س اس

امام جمعه اصفهان:
دولتمردان در بین مردم حاضر شوند

امام جمعه یزد:
دولتمردان، باید سفر به کشورهای اسالمی  را در دستور کار خود قرار دهند

ــای  ــروز در خطبه ه ــر دی ــور، ظه ــدی عرب پ ــام مه حجت االس
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه کرمــان بــا اشــاره بــه ســالروز کودتــای 
ــیاه  ــرداد، روزی س ــت: 28 م ــار داش ــرداد اظه ــن 28 م ننگی
 در تاریــخ رژیــم پهلــوی و دشــمنی های اســتکبار جهانــی

ــن دشــمنی ها  ــران هرگــز ای ــت ای ــژه آمریکاســت کــه مل به وی
را فرامــوش نمی کننــد. وی بیــان داشــت: یکــی از درس هایــی 
کــه می تــوان از ایــن واقعــه تلــخ تاریخــی گرفــت، ایــن اســت 
ــا  ــچ گاه ب ــکا، انگلیــس و کشــورهای اســتعماری هی ــه آمری ک

ملــت  مــا ســر ســازش ندارنــد.
عرب پــور افــزود: مســتکبران همــواره بــه دنبــال منافــع 
ــده ای  ــه ع ــت ک ــتباه اس ــادگی و اش ــتند و س ــان هس خودش
ــا  ــد م ــتند و می خواهن ــوز هس ــا دلس ــد  آمریکایی ه می گوین
ــه  عــزت داشــته باشــیم. خطیــب جمعــه کرمــان گفــت: نمون
ــام از  ــه در برج ــدی اســت ک ــر، پیمان شــکنی و بدعه ــن ام ای
ســوی آمریــکا می بینیــم. البتــه مســئوالن و ملــت مــا هوشــیار 
هســتند و نــکات هشــداری کــه رهبــر معظــم انقــاب در ایــن 

ــورد توجــه اســت. ــد، م ــا گوشــزد می کنن ــه م ــه ب زمین
ــا تبریــک هفتــه دولــت گفــت: از مقــام  عرب پــور همچنیــن ب
معظــم رهبــری درس بگیریــم کــه فرمودنــد دولت هــا در هــر 
دوره ای نقــاط قــوت و ضعــف داشــتند؛ نمی تــوان بــه صــورت 
مطلــق قضــاوت کــرد. وی ادامــه داد: دولــت یازدهــم خدماتــی 
داشــته و ضعف هایــی هــم وجــود دارد کــه بایــد بــا مدیریــت 
انقابــی برطــرف شــوند. مســئله رکــود و بیــکاری از مباحثــی 

اســت کــه بایــد مدنظــر باشــد.

امام جمعه موقت کرمان:
مستکبران به دنبال منافع خودشان هستند

درخواست دبیر اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت:
قوه قضائیه با حقوق های نامتعارف برخورد کند

ظریف:
در کمیسیون مشترک بعدی برجام، بدعهدی آمریکا بررسی می شود

 سانسور خبری درباره توافق هسته ای ایران
 در آمریکا جنجالی  شد

حتما بخوانید!
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آزادی در اندیشه امام خمینی)ره(                                                   
ادامه از صفحه یک: 

در طــرف کمــال بــه آنجــا می رســد کــه یــدهللا می شــود. عیــن 
 هللا می شــود... غیــر محــدود اســت و در طــرف نقــص هــم در 
طــرف شــقاوت هــم غیرمحــدود اســت.« بنابرایــن مســلمان 
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــار اس ــامی  دارای آزادی رفت ــت اس در حکوم
آزادی تــا آنجایــی اســت کــه ســبب زیــان بــه غیــر نشــود و 
مزاحمتــی بــرای انســان های دیگــر نداشــته باشــد. در اســام 
ــل  ــد در آزادی کام ــه انســان می توان ــن اســت ک ــر ای اصــل ب
زندگــی کنــد، حتــی در انتخــاب دیــن آزاد اســت )الاکــراه فــی 
الدیــن(؛ امــا زندگــی و راه و رفتــار فــرد نبایــد باعــث رنجــش 
خاطــر دیگــران شــود و از آزادی دیگــران بکاهــد؛ لــذا انســان 
آزاد نمی توانــد در خیابــان مثــا آلودگــی صوتــی ایجــاد کنــد 
یــا بــه  گونــه ای رانندگــی کنــد کــه دیگــران را تهدیــد کنــد؛ الیی 
کشــیدن، ویــراژ دادن و... اســتفاده نادرســت از آزادی اســت. 
پــس انســان آزاد اســت، امــا ایــن آزادی مشــروط اســت. بــه 
بهانــه آزادی نمی تــوان هــر کاری کــرد و هــر رفتــاری داشــت. 
ــت.  ــامی  اس ــد اس ــود ض ــام خ ــات در مألع ــام محرم انج
ــن  ــس م ــت، پ ــد آزادی اس ــد بگوی ــد و نمی توان ــی نبای کس
ــان قــدم  ــاس در خیاب ــدون لب ــان و ب ــم لخــت و عری می توان
بزنــم؛ چــرا کــه ایــن آزادی دیگــران را بــه خطــر می انــدازد؛ لذا 
هــر یــک از محرمــات، نقــض آزادی اســت و بایــد از آن پرهیــز 
شــود. امــام)ره( می فرمایــد: »حــاال مــن آزادم کــه هــر کاری 
می خواهــم بکنــم؟ آزادم کــه بــه هــر کــه می خواهــم اذیــت 
بکنــم؟ آزادم کــه هرچــه می خواهــم بنویســم؟ ولــو بــه ضــد 
اســام باشــد؛ ولــو بــه ضــد منافــع مملکت باشــد. ایــن آزادی 
اســت؟ ایــن را مــا می خواســتیم؟ مــا اســام می خواســتیم. 
ــه. آزادی  ــاری ن ــا آزادی بی بندوب ــم آزادی دارد،  ام ــام ه اس
غربــی مــا نمی خواهیــم. بی بندوبــاری اســت آن... آزادی کــه 
ــم.«  ــا می خواهی ــرآن م ــاه ق ــم، آزادی در پن ــا می خواهی م
ــت  ــردی اس ــی از اراده ف ــی ناش ــگ دین ــرد در فرهن  آزادی ف
ــی  ــای دین ــل در آموزه ه ــار و عم ــای رفت ــوان مبن ــه عن ــه ب ک
شــناخته می شــود. امــام)ره( می فرمایــد: »حــق اولیــه بشــر 
ــم  ــن می خواه ــم، م ــم آزاد باش ــن می خواه ــه م ــت ک اس
حرفــم آزاد باشــد... ایــن حرفــی اســت کــه در هــر جــا شــما 
ــود  ــه خ ــام)ره( ک ــد.« ام ــما می پذیرن ــه از ش ــد، هم بگویی
بی قیدوشــرط  آزادی  هســتند،  آزادی  احیاگــر  و   منــادی 
ــب  ــد کــه در قال ــول دارن ــد؛ بلکــه آن آزادی را قب را نمی پذیرن
اســام تعریــف می شــود. ایــن اســت کــه می فرماینــد 
ــت آزادی  ــع مملک ــد مناف ــر ض ــتن ب ــان و نوش ــدام و بی اق
ــت  ــان آور اس ــران زی ــرای دیگ ــه ب ــت ک ــن عل ــت؛ بدی  نیس
و فــرد کشــور و مردمــش را در معــرض خطــر بیگانــگان قــرار 
ــی آن  ــان عاقل ــر انس ــه ه ــت ک ــزی اس ــن چی ــد و ای  می ده
را می پذیــرد. معلــوم شــد آزادی در منطــق امــام کــه برگرفتــه 
از منطــق خــدا و پیامبــر و امامــان معصــوم)ع( اســت 
بی قیدوشــرط نیســت؛ بلکــه مقیــد بــه اصــول اسامی انســانی 

اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

مجلسی ثانی   
ــذاری  ــی نامگ ــه مجلس ــت عام ــاه، روز بزرگداش 30 مردادم
مــا  فرزنــد  مجلســی  محمدباقــر  مــا  اســت.  شــده 
محمدتقــی مجلســی، در ســال 1037 ق در اصفهــان  زاده شــد 
و در ســال 1110 ق، در همــان شــهر چشــم از جهــان فروبســت. 
ــی  ــه »مجلس ــوارش ب ــدر بزرگ ــی دوم« و پ ــه »مجلس او ب
ــزرگ  ــمندان ب ــمار دانش ــر دو در ش ــت و ه ــهور اس اول« مش
ــلیمان  ــاه س ــی در دوران ش ــی ثان ــتند. مجلس ــیعه هس  ش
ــن  ــه می زیســت. معروف تری و شــاه ســلطان حســین صفوی
 اثــر او بحاراالنــوار اســت کــه در آن، مجموعه بزرگــی از احادیث 
را گــرد آورده  اســت. وی از بزرگ تریــن عالمــان شــیعه اســت 
کــه خدمــات گوناگــون و فراوانــی بــه جهــان اســام و مذهــب 
تشــیع کــرده اســت. از جملــه خدمــات فرهنگــی و دینــی او 
ــی  ــف دین ــات مختل ــیاری در موضوع ــای بس ــف کتاب ه تألی
ــار  ــان آث ــا در می ــت. ام ــی اس ــی و عرب ــان فارس ــه دو زب ب
گرانســنگ عامــه مجلســی، مجموعــه بــزرگ بحاراالنــوار کــه 
بــه حــق دایرة المعــارف بــزرگ شــیعه اســت، بیــش از دیگــر 

آثــار وی موجــب شــهرت او شــده اســت. 
ــته اند:  ــوار نوش ــاره بحاراالن ــی)ره( درب ــام خمین ــرت ام حض
ــدث  ــوار و مح ــم بزرگ ــف عال ــه تألی ــوار ک ــاب بحاراالن »کت
مجموعــه ای  اســت،  مجلســی  محمدباقــر  عالی مقــدار 
ــت  ــه در حقیق ــاله ک ــاب و رس ــد کت ــب چهارص ــت از قری اس
یــک کتابخانــه کوچکــی اســت کــه بــا یــک اســم نــام بــرده 
می شــود. صاحــب ایــن کتــاب، چــون دیــده کتاب هــای 
بــه واســطه کوچکــی  از احادیــث اســت کــه   بســیاری 
ــا  ــام آن کتاب ه ــی رود، تم ــت م ــا از دس ــتن زمان ه  و گذش
را بــدون آنکــه التــزام بــه صحــت همــه آن هــا داشــته 
ــوار فراهــم کــرده  ــه اســم بحاراالن باشــد، در یــک مجموعــه ب
ــت  ــاری اس ــه اخب ــه هم ــار، خزان ــت بح ــت.... در حقیق اس
ــه پیشــوایان اســام نســبت داده شــده، چــه درســت  ــه ب ک
ــده  ــی باقی مان ــار مجلس ــه از آث ــت.« آنچ ــا نادرس ــد ی  باش
ــت شــاگردان  ــات ایشــان در تربی ــات دوران حی ــز توفیق و نی
ــمند و در  ــی دانش ــک روحان ــوان ی ــه عن ــردم ب ــت م و هدای
فرهنگــی  فعالیت هــای  و  جمعــه اش  نمــاز  خطبه هــای 
از موفقیت هــای بی نظیــر  ایشــان حکایــت  و اجتماعــی 
دارد کــه ایــن همــه را از تأثیــر دعــای پــدر می داننــد. از 
مامحمدتقــى مجلســى، پــدر عامــه مجلســى نقــل کرده انــد 
ــک  ــاز شــب، ی ــد از نم ــى از شــب ها بع ــود: در یکـ ــه فرمـ ک
ــر  ــدم ه ــه فهمی ــت داد ک ــن دس ــه مـ ــى ب ــت خـوشـ حال
حاجتــى از خــدا بخـواهـــم بــرآورده مى شــود و فکــر کــردم 
در امـــور دنیــا و آخــرت چــه چیــز از خـــدا مســئلت بنمایـــم؛ 
نــاگاه صداى گـــریه محمـدبـاقـــر از گهواره بلنـــد شــد. عرض 
کــردم الهــى بــه حــق محمــد و آل محمـــد )صلــی هللا علیــه 
ــرکننده  ــودت و نش ــن خـ ــروج دیـ ــل را م ــن طف ــه( ای وآل
ــه  ــن ب ــق کـ ــده و او را موف ــرار ب ــوالنت ق ــید رس ــکام س اح
تـوفیقـاتـــى که انتهایـــى بـــراى آن نبـاشـــد. شکـــى نیست 
کــه دعــاى والـــد در حــق ایـــن فرزنـــد شایســته مســتجاب 
شــد و همیــن امــر باعــث شــد بــه بــه درجــات عالیــه دســت 
یابــد. عامــه مجلســی عالمــی  دینــی بــود کــه عرصــه نشــر 
تعالیــم شــیعی، ترویــج آداب و ســنت های دینــی، بازگفتــن 
ــرف از  ــای منح ــا و فرقه  ه ــاره نحله  ه ــود درب ــای خ دیدگاه ه
ــی  ــع حدیث ــن جوام ــی از بزرگ تری ــامان دادن یک ــن، س دی
شــیعه و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را میــدان فعالیــت 
ــا  ــه این ه ــر هم ــزون ب ــی اف ــه مجلس ــرار داد. عام ــود ق خ
برخــی مناصــب رســمی  دیــن را کــه بنــا بــر آموزه  هــای دینــی 
ــر دوش فقیــه نهــاده شــده، در بخــش پایانــی عمــر خــود  ب
ــی از  ــی، نه ــه و شــعائر دین ــاز جمع ــه نم ــرد. اقام تصــدی ک
منکراتــی چــون شــراب خواری، مبــارزه بــا جریانــات افراطــی 
تصــوف و امــر کــردن پادشــاهان بــه اجــرای عدالــت در دوران 
ــی او  ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــامی  و...، از جمل ــیخ االس ش

ــه شــمار مــی رود. ب

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:
 عمده مبارزه امروز ما 
در جبهه جنگ نرم است

خطبه هــای  در  نکونــام  محمدعلــی  حجت االســام 
ــاد  ــد جه ــرد: نبای ــار ک ــه اظه ــن هفت ــه ای ــاز جمع  نم

و ایستادگی در برابر کفار را دست کم بگیریم.
وی بــا بیــان اینکــه جهــاد امــروز صرفــا جهــادی 
نــرم  جنــگ  کــرد:  تصریــح  نیســت،  مســلحانه 
بیشــترین تهدیــد امــروز بــوده و تمــام تــاش دشــمن 
ــری و...  ــاد، الابالی گ ــه فس ــا را ب ــه م ــت ک ــر آن اس ب

ــد. ــوت کن دع
نماینــده ولی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــه فســاد  ــه ب ــم جامع ــد اجــازه دهی ــادآور شــد: نبای ی
ــن  ــا دشــمن در ای ــارزه ب ــد در مب کشــیده شــود و بای

ــم. ــه گام برداری جبه
ــروز  ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
ــان  ــه مظلوم ــن و هم ــن، یم ــن بحری ــاد مظلومی فری
عالــم بلنــد اســت، تأکیــد کــرد: مطابــق فرمــوده پیامبر 
ــبت  ــه نس ــت ک ــن اس ــاد ای ــل جه ــام)ص(، افض اس
ــان  ــام خاطرنش ــیم. نکون ــاوت نباش ــا بی تف ــه نداه ب
کــرد: جهــاد امــروز مــا ایــن اســت کــه در برابــر 
ــتکبار در  ــه اس ــه ک ــر آنچ ــا و ه ــرم، توطئه ه ــگ ن جن
 تــاش اســت کــه بــر مــا تحمیــل کنــد، مقابلــه کنیــم 

و بایستیم.
برابــر  در  روزی کــه  از  بترســیم  بایــد  افــزود:  وی 

شــویم. بی تفــاوت  پیرامونمــان  اتفاقــات 

آگهی مناقصه عمومی  یک  مرحله ای 

مدیریت روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 

طبخ  امور  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و توزیع غذای برخی از واحدهای تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به 

پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری امور طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه، بدون مواد اولیه و خرید غذا

الف( واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه شامل: 1- مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر»ع«  2- شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان فریدونشهر 3- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار4- شبکه بهداشت و درمان شهرستان نائین 
5- شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم 6- بیمارستان محمد رسول هللا»ص« مبارکه 7- بیمارستان امام حسین)ع( 
و  امیرالمؤمنین»ع«  بیمارستان   -10 فاورجان  خمینی»ره«  امام  بیمارستان   -9 لنجان  شهدای  بیمارستان   -8 گلپایگان 
صاحب الزمان»عج« شهرضا 11- مرکز آموزشی درمانی کاشانی 12- شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان 13- مجتمع 
آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهداء)ع( 14- بیمارستان شفا کلیشاد و سودرجان 15- بیمارستان شهید اشرفی 

و ساعی خمینی شهر 
ب( واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه شامل: 1- مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی 2- شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان اردستان 3- بیمارستان مدرس 4- مرکز آموزشی درمانی امین 5- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام 
حسین)ع( 6- مدیریت امور رفاهی دانشگاه 7- شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان 8- مرکز آموزشی درمانی فارابی 
ج( واگذاری طبخ و توزیع غذا به صورت خرید غذا شامل: 1- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خور و بیابانک )جندق( 
2- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خور و بیانک )شادن یغمایی( 3- شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار 4- شبکه 

بهداشت و درمان نطنز )بیمارستان فاطمیه بادرود( 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: میزان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه قید شده است.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه 

محل توزیع اسناد مناقصه: 
1- واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )اولویت اول توزیع شرایط مناقصه واحد مناقصه گزار می باشد( 

2- اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: ستاد مرکزی - ساختمان شماره سه - 
طبقه اول - اتاق 203- واحد کمیسیون مناقصات 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1395/5/30 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1395/6/3 
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/6/13 به آدرس: اصفهان 
- میدان آزادی - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان - ستاد مرکزی - 

ساختمان شماره یک - دبیرخانه مرکزی - کد پستی 81746-73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه مورخ 1395/6/17 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از پایان مهلت مقرر )مورخ 1395/6/13( ارسال 

شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارایه نماید، لذا به  بانکی  * پیشنهاددهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر 
پیشنهادهای فاقد سپرده، فیش بانکی مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی یا بین بانکی و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س رئی
ــی  ــت در ســطح جهان ــه رقاب ــادر ب محصــوالت ذوب آهــن ق
 اســت، گفــت: ذوب آهــن اصفهــان بــرای تولیــد ریــل 
ــرده  ــب ک ــداری و نص ــی را خری ــرل کیف ــوازم کنت ــام ل  تم

و عیوب نیز شناسایی و رفع شده است. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ایــن دیــدار   ذوب آهــن اصفهــان، نیــره پیروزبخــت در 
 ذوب آهــن اصفهــان را یکــی از پیشکســوتان صنایــع کشــور 
و یــک صنعــت مــادر توصیــف کــرد و گفــت: پــروژه تولیــد 
ریــل ملــی ذوب آهــن کــه امــکان تولیــد تیرآهــن بال پهــن 
روبه رشــد  رونــد  نشــان دهنده  دارد،  وجــود  آن  در   هــم 

و پیشرفت فناورانه این شرکت است.
   تولید ریل

ــام  ــل، تم ــد ری ــت تولی ــان جه ــزود: ذوب آهــن اصفه وی اف
ــداری و نصــب کــرده و عیــوب  ــوازم کنتــرل کیفــی را خری ل

ــز شناســایی  و جهــت رفــع آن اقــدام شــده اســت.  نی
ــوان مشــتری  ــه عن ــوری اســامی ب ــع راه آهــن جمه در واق
ــا  ــاره کیفیــت ریــل ذوب آهــن ب اصلــی ایــن ریــل بایــد درب

ــد.  ایــن شــرکت تفاهــم کن
ــه  رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تصریــح کــرد: ب
یــاد داشــته باشــیم کــه مقــام معظــم رهبــری ســال جــاری 

را ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل نامیــده اســت و 
اکنــون  کــه ذوب آهــن به عنــوان یــک واحــد تولیــد داخلــی 
ــد،  ــد می کن ــت را تولی ــا کیفی ــی ب ــوان، محصول ــام ت ــا تم ب
راه آهــن جمهــوری اســامی نیــز بایــد بــا ایــن نگــرش ریــل 
ــت  ــی حمای ــده داخل ــه از تولیدکنن ــد ک ــی کن ــی را ارزیاب مل
شــود. پیروزبخــت ادامــه داد: ســازمان اســتاندارد نیــز 
ــن ســازمان ها  ــردوی ای ــا ه ــی ب ــوان ســازمان نظارت ــه عن ب
همــکاری الزم را انجــام می دهــد تــا منویــات مقــام معظــم 
ــاره  ــی درب ــر اســتفاده از محصــوالت داخل ــی ب ــری مبن رهب

ریــل اجــرا شــود.

   استاندارد ذوب آهن
ایــن مقــام مســئول گفــت: ذوب آهــن اصفهــان کــه قدمــت 
زیــادی در بیــن صنایــع کشــور دارد، از همــان ابتــدای 
اســتانداردها  اســاس  بــر  را  خــود  فعالیــت  تأســیس، 
تجهیــز کــرده و از ســه دهــه قبــل در تدویــن اســتانداردهای 
ــزود:  ــت. وی اف ــته اس ــوری داش ــی مح ــی نقش آفرین مل
واحــدی کــه خــود تدویــن کننــده اســتاندارد اســت، هرگــز 
غیراســتاندارد عمــل نمی کنــد و چنیــن واحــدی محصــوالت 
ــت در  ــه رقاب ــادر ب ــه ق ــد ک ــد می کن ــی تولی بســیار پرکیفیت
ســطح جهانــی اســت. پیروزبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 

از راه هــای افزایــش کیفیــت در واحدهــای تولیــدی، افزایــش 
ســامانه های  اســتقرار  در  ایســتگاه های کنتــرل کیفــی 
مدیریــت کیفیــت اســت، گفــت: هم اکنــون ذوب آهــن 
دســتگاه های بســیار پیشــرفته و مدرنــی بــرای کنتــرل 
ــی در  ــی اساس ــدام، گام ــن اق ــه ای ــرده ک ــت نصب ک کیفی
کمــک بــه تولیــد ملــی و ارتقــای کیفیــت محصــوالت داخلی 
محســوب می شــود. رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
اضافــه کــرد: ایــن اقدامــات موجــب ارتقــای اســتانداردهای 
ــد اســت  ــه امی ــز می شــود ک ساختمان ســازی در کشــور نی
بــا مجمــوع ایــن توانایی هــا شــاهد رشــد و پیشــرفت 

ــم کشــور باشــیم. ــن صنعــت مه ــزون ای روزاف
   مشکالت اقتصادی ذوب آهن

ــدار  ــن دی ــز در ای ــرکت نی ــل ش ــر عام ــی مدی ــد صادق حم
ذوب آهــن  اقتصــادی  مشــکات  بــه  ســخنانی  طــی 
ــات  ــکات، اقدام ــن مش ــل ای ــرای ح ــت: ب ــت و گف پرداخ
ــد  ــده، تولی ــت تمام ش ــش قیم ــه کاه ــترده ای از جمل گس
ــک در  ــم بلن ــروژه بی ــرای پ ــن، اج ــن بال په ــل و تیرآه ری
ــیار  ــایزهای بس ــا س ــن ب ــد تیرآه ــرای تولی ــری ب ریخته گ
ــاژی  ــد محصــوالت آلی ــی،  تولی ــر از محصــوالت کنون  بزرگ ت
و اســتفاده از گندلــه بــرای افزایــش راندمــان کــوره در داخــل 

شــرکت برنامه ریــزی و اجــرا شــده اســت. 

رئیس سازمان استاندارد:

محصوالت ذوب آهن قادر به رقابت در سطح جهانی است

بانــک مرکــزی فــاز جدیــدی از کارت هــای اعتبــاری 
را در ســه ســطح طایــی، نقــره ای و برنــزی تــا 
ســقف ۵۰ میلیــون تومــان در دســتور کار قــرار داده 
کــه از اول مهرمــاه صــادر خواهــد شــد. بعــد از طــرح 
ــرای  ــته ب ــال گذش ــزی در س ــک مرک ــاری بان اعتب

صــدرو کارت هــای اعتبــاری بــه منظــور 
داخلــی  تولیــد  تقاضــای  تحریــک 
کــه البتــه بــه اعتقــاد کارشناســان 
بــا رونــدی نامطلــوب پیــش رفــت 
سیاســت کلــی بــر تقویــت کاربــرد 
ــد  ــرار گرفــت؛ هــر چن ــن کارت هــا ق ای
ــای  ــاری از ابزاره ــای اعتب ــه کارت ه ک
شــبکه  بــرای  غریبــه  تســهیاتی، 

ــابقه  ــال س ــا ۱۵ س ــدود ۱۰ ت ــا ح ــود و ب ــی نب بانک
و در شــرایط متفــاوت در شــبکه بانــک موجــود 
بــود، ولــی چنــدان مــورد اســتقبال و اســتفاده قــرار 

نمی گرفــت. 
ــش  ــدی پی ــه از چن ــور ک ــورت همان ط ــر ص ــه ه ب
مســئوالن بانــک مرکــزی اعــام کــرده بودنــد، قــرار 

ــدی  ــا ح ــاری ت ــای اعتب ــرایط کارت ه ــا ش ــود ت ب
تغییــر کنــد و بــا رویکــردی دیگــر در شــبکه بانکــی 
ــرد.  ــرار گی ــان ق ــار متقاضی ــود و در اختی ــادر ش ص

بــه دنبــال ایــن وعــده قــرار اســت کارت هــای 
ــرا  ــه شــود. ظاه ــاه امســال ارائ ــد از اول مهرم جدی
ارائــه  نامطلــوب  شــرایط  از  بعــد 
ــودرو  ــه وام خ ــرد از جمل ــهیات خ تس
هیــچ گاه  شــاید  جعالــه کــه  و  کاال 
ســاماندهی  طــور  بــه   نتوانســت 
و یکدســت در شــبکه بانکــی ارائــه شــود 
و رضایــت مشــتری را جلــب کنــد، قــرار 
ــه تدریــج  ــاری ب اســت کارت هــای اعتب
شــود.  تســهیات  ایــن  جایگزیــن 
کارت هــای جدیــد اعتبــاری بــر اســاس میــزان 
تســهیاتی کــه پوشــش می دهــد در 3 ســقف 
ــا ۱۰ میلیــون تومــان  ــزی ت صــادر خواهــد شــد؛ برن
ــون  ــا ۵۰ میلی ــی ت ــون و طای ــا 3۰ میلی ــره ای ت نق
ــوان بازپرداخــت اقســاط  ــر حســب ت ــه ب ــان ک توم

ــع ــد. ربی ــد ش ــادر خواه ــان ص متقاضی

کارت های طال، نقره و برنز در راه بانک ها
ــازمان  ــا س ــکار ب ــنه هم ــای قرض الحس صندوق ه
مــاه  شــهریور  اول  از  ایــران  اســامی  اقتصــاد 
حداکثــر بــه مــدت یــک ســال، مجــاز بــه فعالیــت 
صرفــًا در قالــب قرض الحســنه در بــازار پولــی کشــور 
ــا توجــه بــه  شــدند. بانــک مرکــزی، اعــام کــرد: ب

توافقــات  و  همکاری هــا  تعامــات، 
ــزی و  ــک مرک ــن بان ــده بی ــام ش انج
ــران در  ــامی ای ــاد اس ــازمان اقتص س
ــق  ــد تطبی ــریع در فرآین ــتای تس راس
ــنه  ــای قرض الحس ــت صندوق ه فعالی
ــا ســازمان اقتصــاد اســامی  همــکار ب
و  مقــررات  قوانیــن،  بــا  ایــران 
صندوق هــای  بــه  مربــوط  ضوابــط 

قرض الحســنه و در نهایــت اخــذ مجوزهــای الزم از 
بانــک مرکــزی توســط صندوق هــای قرض الحســنه 
ایــران،  اقتصــاد اســامی  بــا ســازمان  همــکار 
مــاه  شــهریور  یــک  از  یادشــده  صندوق هــای 
امســال حداکثــر بــه مــدت یــک ســال، مجــاز بــه 
فعالیــت صرفــًا در قالــب قرض الحســنه )اخــذ 

ســپرده های قرض الحســنه و اعطــای تســهیات 
ــازار پولــی کشــور هســتند. بــر  قرض الحســنه( در ب
ــام شــده،  ــان مــدت اع ــس از پای ــن اســاس پ ای
ــن صندوق هــای قرض الحســنه،  ــت ای ــه فعالی ادام
ــزی  ــک مرک ــای الزم از بان ــذ مجوزه ــا اخ ــط ب فق
بــه  الزم  بــود.  خواهــد  امکان پذیــر 
ــن  ــتناد قوانی ــه اس ــت؛ ب ــح اس توضی
ــامی  ــاد اس ــازمان اقتص ــه، س موضوع
ایــران و صندوق هــای قرض الحســنه 
همــکار بــا آن ســازمان، ملــزم و مکلــف 
بــه انجــام اقدامــات الزم و مقتضــی بــه 
ــک  ــای الزم از بان ــذ مجوزه ــور اخ منظ
مرکــزی در مــدت زمــان فوق الذکــر 
ــده  ــن ش ــان تعیی ــدت زم ــس از م ــند. پ می باش
ــت از  ــوز فعالی ــذ مج ــدم اخ ــورت ع ــوق، در ص ف
مذکــور،  صندوق هــای  توســط  مرکــزی  بانــک 
اقدامــات الزم بــه منظــور جلوگیــری از فعالیــت 
ــراء  ــه اج ــررات مربوط ــن و مق ــق قوانی ــا، طب آنه

ــنا ــد. ایس ــد ش خواه

ســرمایه گذاری  از  حمایــت  کمیســیون  رئیــس  وطــن:  کیمیــای 
ســهم  اصفهــان گفــت:  بازرگانــی  اتــاق  توســعه  و  مالــی  تأمیــن  و 
اســت  درصــد   2۰ از  کمتــر  ایــران،  اقتصــاد  در  خصوصــی   بخــش 
ــمعلی  ــد. قاس ــرح کن ــود را مط ــته خ ــی نتوانس ــش خصوص ــا بخ و اص
ــاق  ــال ۱39۵ در ات ــران در س ــاد ای ــم انداز اقتص ــمینار چش ــاری در س جب
ــدارد،  ــده رود آب ن ــه زاین ــی ک ــروز زمان ــرد: ام ــار ک ــان اظه ــی اصفه بازرگان
یادمــان افتــاده کــه بایــد کــم مصــرف کنیــم، صرفه جویــی کنیــم و 

ــم.  ــام دهی ــت انج ــت درس مدیری
وی افــزود: بــرای حــل مشــکل اقتصــاد کشــور، اول نیازمنــد یــک راهــکار 
هســتیم کــه یکــی از ایــن راهکارهــای مهــم، جــذب ســرمایه گذار خارجــی 
و داخلــی اســت. در اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ۱4۵ طــرح را در کمیســیون 
ــه  ــم ک ــی کردی ــعه بررس ــی و توس ــن مال ــرمایه گذاری و تأمی ــت س حمای
ــورهای  ــرمایه ای از کش ــوز س ــت و هن ــول اس ــورو پ ــارد ی ــد ۱6 میلی نیازمن
خارجــی وارد نشــده اســت. رئیــس کمیســیون حمایــت از ســرمایه گذاری 
و تأمیــن مالــی و توســعه ادامــه داد: امــروز بــه دلیــل وضعیــت نامطلــوب 
اقتصــادی کشــور بــرای ورود ســرمایه گــذار کار دشــواری پیــش رو داریــم 
ــی  ــم از تعطیل ــه می توانی ــم کــه چگون ــه ایــن ســؤال پاســخ دهی ــد ب و بای
کارخانه هــای متوقــف و نیمه متوقــف جلوگیــری کنیــم تــا بیــکاری افزایــش 
پیــدا نکنــد. جبــاری تصریــح کــرد: در اصفهــان اگــر کســی واحــد صنعتــی 
و اقتصــادی برپــا کــرده یــک چشــمش بــه تســهیات بانکــی بــوده؛ امــا 
متأســفانه بانک هــا کمــک نمی کننــد و فقــط بــه فکــر بنــگاه داری هســتند. 
از طــرف دیگــر بــورس بــا اینکــه در تمــام دنیــا بــا مشــارکت تمــام مــردم 
ــگاه  ــورس ن ــه ب ــده ای خــاص ب ــط ع ــران فق ــام می شــود، در ای ــا انج دنی

ــی ــد. خبرفارس می کنن

ــان  ــردگان در اســتان اصفه ــت ل پســت 4۰۰ کیلوول
ــرق دار  ــان ب ــه ای اصفه ــرق منطق توســط شــرکت ب

ــدار شــد. و وارد م
 حمیدرضــا گلشــنی، مجــری طــرح پســت های 
دارای  پســت  ایــن  این بــاره گفــت:  در  انتقــال، 
 4۰۰ آمپــری  مگاولــت   2۰۰ ترانســفورماتور  دو 
 63 خروجــی  فیــدر   8 و  کیلوولــت   63 بــه 
ــوط  ــق خط ــاز اول از طری ــه در ف ــوده ک ــت ب کیلوول
بــرق دار  4 ســد کارون  نیــروگاه   4۰۰ کیلوولــت 

 شد. 
ــردگان بیــش از 92 درصــد  ــت ل پســت 4۰۰ کیلوول
ــن  ــرای ای ــرای اج ــته و ب ــی داش ــرفت فیزیک پیش
پــروژه، تاکنــون بیــش از 28۰ میلیــارد ریــال هزینــه 

شــده اســت. 
در ادامــه، معــاون طــرح و توســعه بــرق منطقــه ای 
اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن پســت در زمینــی بــه 
ــدی  ــاز بع ــار احــداث شــده و ف مســاحت 22 هکت
ــت  ــوط 63 کیلوول ــری از خط ــامل بارگی ــروژه ش پ
ــه نیــروگاه  ــت ب ــأس 4۰۰ کیلوول پســت و اتصــال ب
ــود  ــد ب ــوج خواه ــت یاس ــان و پس ــوب اصفه جن
 کــه در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهــد

 رسید. 

امیــن مقــدس افزود: مشــکات آزادســازی مســیر 
پســت های  تغذیه کننــده  63 کیلوولــت  خطــوط 
لــردگان و آلونــی نیــز بــا طــول 24 کیلومتــر مــدار در 
حــال حاضــر بــا پیگیــری همــکاران دفتــر حقوقــی 

مرتفــع شــده اســت. 
ــد  ــش از 8۵ درص ــرفت بی ــا پیش ــه داد: ب وی ادام
بــا پیگیــری مجــری طــرح خطــوط انتقــال و فــوق 
ــت  ــه دول ــا هفت ــام اســت و ت ــال انج ــع در ح توزی
ــرق داری  ــاده ب ــی آم ــف اله ــه لط ــاری ب ــال ج س

خواهــد شــد.

ــی در  ــه ایران ــد صــادرات هندوان ــران نشــان می ده ــرک ای ــار گم آم
4ماهــه نخســت ســال جــاری بــه 32۷ هــزار تــن رســیده که نســبت 
ــته  ــش داش ــد افزای ــدود ۷ درص ــل ح ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
اســت. بــر اســاس اطاعــات گمــرک ایــران در 4ماهــه نخســت ســال 
 جــاری، 32۷ هــزار و ۱32 تــن هندوانــه بــه ارزش ۱69 میلیــارد 
و 384 میلیــون تومــان بــه کشــورهای عــراق، کویــت، امــارات 
 متحــده عربــی، فدراســیون روســیه، ترکیــه، ارمنســتان، افغانســتان
آلمــان، آذربایجــان و ... صــادر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت که 
میــزان صــادرات هندوانــه ایرانــی در ســه مــاه نخســت ســال جــاری 
معــادل 246 هــزار تــن بــوده اســت و در واقــع در تیرمــاه 8۱ هــزار 
تــن هندوانــه از ایــران بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده اســت. 
ــادرات  ــه ص ــد ک ــان می ده ــران نش ــرک ای ــای گم ــن آماره همچنی
هندوانــه در 4مــاه نخســت ســال گذشــته معــادل 3۰۷ هــزار و 222 
تــن بــوده اســت کــه ایــن میــزان ۱99 میلیــارد و 2۱4 میلیــون تومــان 
ارزش داشــته اســت. در واقــع آمارهــای گمــرک ایــران حاکــی از آن 
اســت کــه در شــرایطی طــی 4ماهــه نخســت ســال جــاری صــادرات 
هندوانــه ایرانــی از نظــر کمــی افزایــش داشــته کــه از نظــر ارزشــی 
ــه  ــی( هندوان ــع ارزش )ریال ــه و در واق ــش یافت ــزان کاه ــن می ای

ایرانــی نســبت بــه ســال گذشــته افــت داشــته اســت. 
صــادرات هندوانــه در حالــی مــاه بــه مــاه افزایــش یافتــه و نســبت 
ــئوالن  ــا مس ــه باره ــش دارد ک ــل افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
وزارت جهــاد کشــاورزی و بســیاری از کارشناســان آب و محیــط 
 زیســت بــه افزایــش صــادرات هندوانــه بــه عنــوان محصــول آب بــر 

و مواجه بودن ایران با کم آبی هشدار داده اند. مهر

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــا و جواه ــندگان ط ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــه گذشــته شــرایط آرامــی را پشــت ســر  ــی در هفت ــازار طــای جهان ب
گذاشــت، گفــت: در ایــن هفتــه، شــاهد ثبــات قیمت هــا در بــازار ســکه 

ــم.  و طــا در داخــل بودی
محمــد کشــتی آرای بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر انــس طــای جهانــی 
ابتــدای هفتــه گذشــته ۱3۵۰ دالر بــود، اظهــار کــرد: ایــن قیمــت دربــاره 
طــای جهانــی تــا ۱339 در هفتــه گذشــته کاهــش داشــت تــا شــاهد 

نوســان ۱۱ دالری قیمــت هــر انــس طــای جهانــی باشــیم. 
وی ادامــه داد: همیــن نوســان ۱۱ دالری در هفتــه ای کــه پشــت ســر 
گذاشــتیم، باعــث شــد کــه قیمــت ســکه نیــز در داخــل از یــک میلیــون 
و ۱۱۰ هــزار تومــان تــا یــک میلیــون و ۱2۰ هــزار تومــان متغیــر باشــد. 
ــاره نوســان قیمــت  ــه فروشــندگان طــا و جواهــر درب رئیــس اتحادی
ــه  ــه ای ک ــرد: در هفت ــوان ک ــی عن ــی و داخل ــای جهان ــا در بازاره ط
 گذشــت شــاهد نوســان عــادی قیمــت طــای جهانــی بودیــم 
و همیــن عامــل باعــث شــد کــه در مــدت یــک هفتــه گذشــته شــاهد 

تغییــرات زیــادی در بــازار ســکه و طــا در ایــران نباشــیم. 
ــی  ــرات جزئ ــادی تغیی ــانات ع ــن نوس ــت ای ــزود: عل ــتی آرای اف کش
ــود؛  ــه عرضــه و تقاضــا ب ــوط ب ــز مباحــث مرب ــاره قیمــت ارز و نی درب
بنابرایــن اتفــاق خاصــی در بــازار طــا و ســکه رخ نــداد و هفتــه تقریبــا 

ــی را پشــت ســر گذاشــتیم.  آرام
وی دربــاره پیش بینی هــای مربــوط بــه میــزان قیمــت طــا و ســکه در 
هفتــه آینــده خاطرنشــان کــرد: بــه نظــر می رســد کــه هفتــه آینــده نیــز 
رونــد ثبــات قیمت هــا ادامــه داشــته باشــد و شــاهد تغییــرات زیــادی 

در قیمت هــای مربــوط بــه طــا و ســکه نباشــیم. ایســنا

سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران

پست 400 کیلوولت »لردگان« برق دار شد

پیش بینی قیمت طال و دالر در روزهای آیندهصادرات هندوانه همچنان رو به فزونی

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 231 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

نوبخت خبر داد:
برنج ارزان می شود 

 
کیمیا ی وطن

دربــاره  دولــت  ســخنگوی 
بــرای  اندیشیده شــده  تدابیــر 
در  برنــج  قیمــت  کاهــش 
برنج هــای  گفــت:  کشــور 
آینــده  مــاه  تــا  داخلــی 
فــراوان  عرضــه  همیــن  کــه  می شــود  بــازار  وارد 
بــه گــزارش  را دربــازار تعدیــل می کنــد.  برنــج  قیمــت 
 کیمیــای وطــن، محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت 
بــا تأکیــد بــر اینکــه مهــار قیمــت کاالهــای اساســی در 
ــان اســت، گفــت: درخصــوص برنــج در حــال برداشــت  جری
ایــن محصــول هســتیم و حداکثــر تــا مــاه آینــده برنج هــای 
ــج از  ــراوان برن ــه ف ــد و عرض ــد ش ــازار خواه ــی وارد ب داخل
ــرد.  ــد ک ــل خواه ــازار تعدی ــت را در ب ــکاران قیم ــوی برنج س
ــه  ــه دســت ب ــم ک ــاش داری ــی ت ــه خیل ــه داد: البت وی ادام
ــم  ــرای تنظی ــزوم ب ــورت ل ــی درص ــم؛ ول ــج نزنی واردات برن
بــازار بــا رعایــت حقــوق کشــاورزان بــه رعایــت حقــوق 
مصرف کننــدگان نیــز خواهیــم پرداخــت و بــا واردات کاالهــای 

ــت.  ــم گرف ــت خواهی ــه دس ــازار را ب ــم ب ــی تنظی اساس
ــد ۱۰  ــه اینکــه خری ــا اشــاره ب ــن ب ــت همچنی ســخنگوی دول
ــزار و 8۰۰  ــار ۱2 ه ــا اعتب ــدم ب ــن گن ــزار ت ــون و ۵۰۰ ه میلی
ــع  ــت: مناب ــت گف ــت اس ــتور کار دول ــان در دس ــارد توم میلی
دولــت بــه صــورت تدریجــی در طــول ســال بــه دســت 
ــاه  ــد م ــن چن ــکاران در همی ــات گندم ــی مطالب ــد، ول می آی
اول اســت، بنابرایــن تــاش کردیــم بخشــی از مطالبــات 

ــم. ــت کنی ــی پرداخ ــه عموم ــق خزان ــکاران را از طری گندم
 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: ان شــاءهللا ظــرف 
یکــی، دو مــاه آینــده همــه مطالبــات گندمــکاران را می توانیــم 

بــه صفــر برســانیم.
نکتــه: ایــن نویــد ارزانــی گرچــه مثبــت و یــک ارزش 
اســت، امــا آیــا ایــن ارزانــی در چــه حــد باشــد مهــم 
ــی  ــردم شــاهد گران ــورم، م ــرل ت ــم کنت ــرا علی رغ اســت؟ زی
ــته  ــاه گذش ــه م ــج در دو – س ــه برن ــا از جمل ــی کااله بعض
بوده انــد کــه گاه تــا نزدیــک صددرصــد گــران شــده اند. 
قیمت هــا  کنتــرل  در  دولــت  سیاســت  بــا  امــر   ایــن 
ســازگاری  یک رقمــی  تــورم  ســمت  بــه  حرکــت  و 
بــود  ایــن موضــوع ســخت خواهــد  پذیــرش  و   نــدارد 
و بــرای مــردم ارزانــی و کاهــش تــورم ملمــوس نیســت. بلکه 
ــه  ــت کم ب ــج دس ــت برن ــت قیم ــت درس ــا سیاس ــار ب این ب

ــردد. ــی برمی گ ــل از گران قیمــت قب

افزایش قیمت چند خودروی داخلی
در هفتــه ای کــه گذشــت، قیمــت بعضــی خودروهــای داخلــی 
ــد ۱3۱  ــت پرای ــه قیم ــن هفت ــت. در ای ــش یاف ــازار افزای در ب
معــادل ۱۰۰ هــزار تومــان، پــژو 4۰۵ معــادل ۱۰۰ هــزار تومــان، 
ــپ ۵  ــژو 2۰6 تی ــان، پ ــزار توم ــادل 2۰۰ ه ــمند EF۷ مع س
معــادل ۷۰۰ هــزار تومــان، پــژو 2۰6 تیــپ 2 معــادل ۷۰۰ هــزار 
تومــان، پــژو V8 2۰6 معــادل 8۰۰ هــزار تومــان، دنــا 8۰۰ هــزار 
ــت.  ــش یاف ــان افزای ــزار توم ــدر 3۰۰ ه ــارس تن ــان و پ توم
قیمــت باقــی خودروهــای داخلــی تغییــری نســبت بــه نــرخ 

ایــن محصــوالت در هفتــه گذشــته نداشــته اســت.

حواشی گرانی وام مسکن
گرچــه در حــال حاضــر وام مســکن گزینه هــای متنوعــی 
ــان  ــد و متقاضی ــرار می ده ــود ق ــان خ ــش روی متقاضی پی
می تواننــد بــا توجــه بــه وضعیــت مالــی خــود و شــرایط وام ها 
از آن هــا اســتفاده کننــد، امــا در ایــن بیــن بعضــی هزینه هــای 
ــرده  ــه نک ــه صرف ــه ب ــرای هم ــهیات را ب ــن تس ــنگین، ای س
ســنگین  اقســاط  زیــاد،  ســودهای  جملــه  از   اســت؛ 
و بــه ویــژه قیمــت سرســام آور و پرنوســان اوراق. ایــن 
ــت  ــرای دریاف ــه ب ــا اوراق، گرچ ــت ب ــل دریاف ــای قاب وام ه
 بــه مــدت زمــان زیــادی در صــف مانــدن نیــاز نداشــته 
و متقاضــی می توانــد نســبتا آســان آن را دریافــت کننــد، 
ــه  ــد ماهان ــا درآم ــب ب ــدان متناس ــاطی نه چن ــا اقس ــی ب ول
ــه  ــت مواج ــرای بازپرداخ ــد ب ــا ۱8 درص ــودی ت ــراد و س اف
اســت؛ بــه طــوری کــه گیرنــده وام 6۰ میلیونــی بایــد 
ــک  ــا ی ــدی، ت ــود ۱8 درص ــاله و س ــت ۱2 س ــرای بازپرداخ ب
میلیــون تومــان در هــر مــاه قســط بپــردازد و در نهایــت 
عیــن  در  برگردانــد.  ســود  تومــان  میلیــون   8۰ حــدود 
حــال زوجیــن متقاضــی وام ۱۰۰ میلیونــی، بایــد ماهانــه 
 تــا یــک میلیــون و 6۷۰ هــزار تومــان قســط بپردازنــد 
و در مجمــوع نزدیــک بــه ۱4۰ میلیــون تومــان ســود برگردانند. 
ــار آن  ــش وام مســکن نیســت و در کن ــا چال ــا ســود، تنه ام
هزینــه خریــد اوراق، دیگــر عامــل نارضایتی مشــتریان اســت. 
هــر وام مســکن پرداختــی از ایــن محــل تــا دو برابــر بــه اوراق 
ــت  ــن اوراق قیم ــا ای ــاز دارد. طبیعت ــورس نی ــق فراب از طری
ــال گاه  ــور س ــی آن در ط ــان قیمت ــی نوس ــد، ول ــی ندارن ثابت
ــزار  ــا 6۰ ه ــه در دوره ای ت ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــاد اس ــیار زی بس
تومــان کاهــش و گاهــی از ۱۰۰ هــزار تومــان هــم فراتــر می رود. 
ــد و از  ــر می کن ــم تغیی ــد ه ــه خری ــاس، هزین ــن اس ــر ای ب

ــد. ــی می کاه ــهم وام دریافت س

معافیت مالیاتی صادرات پتروشیمی
ــادرات  ــرای ص ــزی ب ــه برنامه ری ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
LNG ایــران بــه اروپــا آغــاز شــد، گفــت: صــادرات محصــوالت 
ــدار  ــژن نام ــت. بی ــده اس ــات ش ــاف از مالی ــیمی مع پتروش
ــرای  ــت ب ــه وزارت نف ــوص برنام ــت درخص ــر نف ــه، وزی زنگن
صــادرات گاز بــه اروپــا گفــت: در انتقــال گاز بــه اروپــا بیشــتر 
بــر روی صــادرات گاز بــه صــورت LNG تمرکــز شــده و 
ــر  ــد. وزی ــد ش ــام خواه ــتا انج ــن راس ــا در ای برنامه ریزی ه
نفــت درخصــوص تدابیــر وزارت نفــت بــرای تأمیــن خــوراک 
مســئله  مهم تریــن  داشــت:  اظهــار  هــم  پتروشــیمی ها 
ــع  ــت از صنای ــیمی ها و حمای ــوراک پتروش ــن خ ــرای تأمی ب
ــدگان  ــه تولیدکنن ــت ک ــن اس ــیمی، ای ــتی پتروش پایین دس
ــات  ــد مالی ــی بای ــع داخل ــه صنای ــروش محصــول ب ــرای ف ب
آن هــا  بــه  مالیاتــی  امــا در صــادرات،  پرداخــت کننــد؛ 
مالیــات  صــادرات  حاضــر  حــال  در  و  نمی گیــرد  تعلــق 
ــود ــه می ش ــی فروخت ــع داخل ــه صنای ــه ب ــه ک ــدارد و آنچ  ن

مالیات دارد.

 جانمایی ایستگاه های قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران

معــاون وزیــر راه وشهرســازی از 
ــن  ــتگاه های راه آه ــی ایس جانمای
ــان  سریع الســیر تهران-قم-اصفه
داد  آینــده خبــر  هفته هــای   در 
ــتراتژی وزارت  ــر اس ــت: بناب و گف
راه وشهرســازی و تأکیــدات دکتــر 
بــودن  در  تــا  در  بــر  آخونــدی 
شــبکه ریلــی، ایســتگاه های راه آهــن ایــن مســیر در مراکــز 
شــهرها و بــا لحــاظ کــردن دسترســی آســان مراکــز 

جمعیتی به ایستگاه ها در نظر گرفته می شود.
ــه اهمیــت راه آهــن سریع الســیر  ــا اشــاره ب ــورزاد ب ــی ن  عل
تهران-قم-اصفهــان بــه عنــوان اولیــن راه آهــن سریع الســیر 
ــس در  ــه فاینان ــن تجرب ــروژه، اولی ــن پ ــت: ای ــور گف کش
ــد  ــاب می آی ــه حس ــل ب ــاخت های حمل ونق ــه زیرس زمین
ــرای  ــی ب ــوان الگوی ــه عن ــا ب ــه حوزه ه ــد در هم و می توان

ــرد. ــورد اســتفاده قرارگی ــات بعــدی م تجربی
اولیــن قطــار  افــزود: تجربــه ســاخت  نــورزاد  علــی   
سریع الســیر در ایــران دارای اهمیــت فراوانــی بــرای دولــت 
اســت و تــاش مــا و بخــش خصوصــی در ایــن راستاســت 
کــه اجــرای ایــن پــروژه بــه عنــوان الگوی ســاخت و توســعه 
ــی  راه آهــن سریع الســیر در کشــور اســتانداردهای بین الملل

و نیــز کارایــی حداکثــری را داشــته باشــد. 
وی چگونگی اســتقرار ســاختار ســازمانی و مدیریتی توســط 
کارفرمــا را در ایــن پــروژه مهــم ارزیابــی کــرد و از به کارگیــری 
 یــک شــرکت ایتالیایــی معتبــر بــه عنــوان مشــاور کارفرمــا 
و مدیریــت طرح در راه آهن سریع الســیر تهران-قم-اصفهان 
خبــر داد. نــورزاد همچنیــن از تاش هــای صورت گرفتــه 
ــیر ــازی مس ــرای آزادس ــازی ب ــر راه و شهرس ــتور وزی  و دس

بــرای  و گاز  نفــت  شــرکت  بــا  الزم  هماهنگی هــای  و 
داد  ایــن مســیر خبــر  در  واقــع  لوله هــای   جابه جایــی 
و افــزود: بــا گشــایش اعتبــارات اســنادی ایــن خــط ریلــی 
از ایــن پــس شــاهد شــتاب بیشــتر در اجــرای ایــن پــروژه 

خواهیــم بــود.

کاهش 32 درصدی حجم روان آب ها
ابتــدای  از  ســطحی  جریان هــای  و  روان آب هــا  حجــم 
ــه  ــته در مقایس ــه گذش ــان هفت ــا پای ــاری ت ــی ج ــال آب س
بــا میانگیــن بلندمــدت 32 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــرکت  ــنجی ش ــتگاه های باران س ــات ایس ــاس اطاع ــر اس ب
مدیریــت منابــع آب ایــران، از ابتــدای مهرمــاه ســال گذشــته 
تــا 2۰ مردادمــاه ســال جــاری،  بیشــترین میانگیــن کاهــش 
روان آب هــا و جریان هــای ســطحی در مقایســه بــا متوســط 
ــا 83 درصــد  ــرزی شــرق ب ــز م ــدت، در حوضــه آبری  بلندم
و کمتریــن کاهــش در حوضــه آبربــز دریاچــه ارومیــه بــا ۱۱ 

درصــد بــوده اســت. 
 بــر اســاس ایــن گــزارش، حوضه هــای آبــی قره قــوم 
و دریــای خــزر بــه ترتیــب بــا 4۷ و 4۰ درصــد، بــه ترتیــب 
ــای  ــم جریان ه ــش حج ــوم را در کاه ــای دوم و س رتبه ه
ســطحی در مقایســه بــا متوســط بلندمــدت بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. بنــا بــر ایــن گــزارش، میــزان روان آب های 
کل کشــور در ســال جــاری ۵4 میلیــارد و 6۰3 میلیــون متــر 
ــا 8۰  ــدت ب ــن بلندم ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــوده ک ــب ب مکع
ــارد و ۵9۵ میلیــون متــر مکعــب، 32 درصــد کاهــش  میلی
داشــته اســت. بــه  رغــم اینکــه حجــم جریان هــای ســطحی 
ــی گذشــته 46  ــا ســال آب ــی جــاری در مقایســه ب ســال آب
درصــد افزایــش داشــته، امــا همچنــان در مقایســه بــا 
ــا 32 درصــد کاهــش همــراه اســت. متوســط بلندمــدت ب

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 ستاد اقتصاد مقاومتی 
باید در تمامی شهرستان ها فعال شود

ــاد  ــتاد اقتص ــت: س ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــه  ــود ک ــال ش ــتان ها فع ــه شهرس ــد در هم ــی بای مقاومت
یکــی از فوایــد ایــن طــرح، ایجــاد رقابــت در جهــت جــذب 

اعتبــارات بخش هــای مختلــف اســت. 
ــگ  ــورای فرهن ــت ش ــتکی در نشس ــلیمانی دش ــم س قاس
ــک ناظــر در جهــت تحقــق  ــار کــرد: ی عمومــی اســتان اظه
فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی در زمینــه خریــد دســتگاه های 
اجرایــی از محصــوالت تولیــدی اســتان انتخاب شــده اســت 
و ایــن موضــوع بــه عنــوان گامــی در جهــت فرهنگ ســازی 

ــه طــور جــدی پیگیــری می شــود. اقتصــاد مقاومتــی ب

آگهی مزایده عمومی 95/09
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کت عمران شهر جدید بهارستان �ش

WW.BNT.ir :پایگاه اینترنتی

روابط عمومی  شرکت عمران شهر جدید بهارستان

به میمنت و مبارکی میالد باسعادت حضرت امام رضا)ع( و فرارسیدن هفته دولت 
در نظر دارد تعداد محدودی

  از واحدهای مسکونی آپارتمانی و تجاری و زمینهای 
تجاری - خدماتی - کارگاهی - انبار - درمانی و ورزشی 

واقع در شهر بهارستان را از طریق مزایده عمومی بصورت نقد و اقساط بفروش برساند:
متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و کسب اطاعات بیشتر از تاریخ 9۵/۵/24 تا تاریخ 9۵/6/۱۱ به 
شرکت عمران بهارستان واقع در شهر بهارستان - خیابان الفت شرقی - انتهای خیابان امیرکبیر مراجعه 

و یا با شماره تلفن 96 - 368۰3۰9۰ داخلی 2۰9 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
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برنامه ریــزی چهارمحــال  و  مدیریــت   رئیــس ســازمان 
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه ایجــاد 15 هــزار فرصــت شــغلی 
جدیــد از اهــداف اصلــی اجــرای اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
ــغل در  ــزار و 850 ش ــت: 10 ه ــت، گف ــاری اس ــال ج در س
بخــش صنعــت، 3 هــزار و 730 شــغل در بخــش کشــاورزی 
و 900 شــغل در بخــش گردشــگری پیش بینــی شــده اســت. 
ــی در  ــب هللا وفای ــع، حبی ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
 نشســت شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری اظهــار کــرد: اقتصــاد مقاومتــی بــه دنبــال 
تــاب آور کــردن اقتصــاد اســت تــا در برابــر شــوک های 

خارجــی دچــار مشــکل نشــود. 
وی تصریــح کــرد: دســتگاه های اجرایــی اســتان بــه خریــد 

از تولیــدات داخلــی اســتان ملــزم شــده اند.
    صنعت، کشاورزی و گردشگری

ــه تمرکــز طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی  ــا اشــاره ب وفایــی ب
ــگری ــاورزی و گردش ــت، کش ــوزه صنع ــه ح ــتان در س  اس
خاطرنشــان کــرد: اختصــاص اعتبــاری مناســب جهــت 
مهم تریــن  از  بن-شــهرکرد-بروجن  آب  انتقــال  پــروژه 
ــام  ــی انج ــاد مقاومت ــه اقتص ــه در زمین ــت ک ــی اس کارهای

ــت.  ــده اس ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــزی ب ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
ــی  ــداف اصل ــد از اه ــغلی جدی ــت ش ــزار فرص ــاد 15 ه ایج

 اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در اســتان در ســال جــاری اســت
ــزار  ــزار و 850 شــغل در بخــش صنعــت، 3 ه ــزود: 10 ه اف
و 730 شــغل در بخــش کشــاورزی و 900 شــغل در بخــش 

ــت.  ــده اس ــی ش ــگری پیش بین گردش
وی بــا اشــاره بــه اعتبــار 363 میلیــارد تومانــی رفــع 
مشــکالت بخش هــای صنعــت و کشــاورزی گفــت: در 
ــد  ــکالت 295 واح ــع مش ــی رف ــت، پیش بین ــش صنع بخ
وجــود دارد کــه 135 واحــد بــه بانک هــای عامــل بــرای اخــذ 

تســهیالت معرفــی شــده اند و در بخــش کشــاورزی نیــز 28 
ــت. ــده اس ــاع داده ش ــا ارج ــه بانک ه ــرح ب ط

   طرح صنعتی فوالد و مس
ــوالد  ــی ف ــرداری از طــرح صنعت ــه بهره ب ــا اشــاره ب ــی ب  وفای
و مــس در ســال جاری،اظهــار کــرد: 30 طــرح عــالوه بــر 50 
طــرح صنعتــی کــه مقــرر شــده بــود، شناســایی و بــا اعتبــار 

ــه بانک هــا معرفــی شــده اند.  ــارد تومــان ب 84 میلی
ــرد:  ــح ک ــزی تصری ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی

ــم  ــات دی ــعه باغ ــار توس ــزار هکت ــاوزی 2 ه ــش کش در بخ
توســط منابــع طبیعــی و 7 هــزار و 100 هکتــار گیاهــان 
 دارویــی و درختــان مثمــر کــم آب توســط جهــاد کشــاورزی 

و منابع طبیعی پیش بینی شده است.
   گردشگری

ــق  ــگر از طری ــزار گردش ــذب 10 ه ــرد: ج ــان ک وی خاطرنش
ــه طرح هــای توســعه  توســعه خدمــات گردشــگری در زمین

گردشــگری محقــق شــده اســت. 
در ادامــه ایــن نشســت، مدیــر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نامگــذاری یــک روز و هفتــه 
ــرار  ــردی در دســتور کار ق ــت هللا ابوالقاســم دهک ــام آی ــه ن ب

گرفتــه اســت. 
آئیــن  برگــزاری  افــزود:  دهکــردی  کارگــران  جــواد 
گرامیداشــت روز خبرنــگار، دیــدار رئیــس و کارکنــان جهــاد 
ــرم  ــان ح ــدار خادم ــتاندار، دی ــا اس ــتان ب ــگاهی اس دانش
حضــرت معصومــه)س( بــا مــردم و اســتقبال پرشــور مــردم 
از خادمــان رضــوی، افتتــاح ســاختمان جدیــد بنیــاد غدیــر 
اســتان و برگــزاری آئیــن گرامیداشــت روز بازگشــت آزادگان 
ــده  ــی انجام ش ــای فرهنگ ــن برنامه ه ــن از مهم تری ــه میه ب
در مردادمــاه اســت. وی خاطرنشــان کــرد: دبیرخانــه شــورای 
فرهنــگ عمومــی کشــور بــر اقتصــاد مقاومتــی و اســتفاده از 

ــد کــرده اســت. ــی تأکی ــدات داخل تولی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ایجاد 15 هزار فرصت شغلی در چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در 
خصوص پرونده 950068 اجرا 2 اجرای احکام به نفع آقای جواد خاکسار به 
خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/06/21 ساعت 12:00 به منظور 
فروش تمامی شش دانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 90 متر مربع 
و اعیان 68 متر مربع واقع در دولت آباد لودریچه کوچه اقبال بن بست کوثر 
و  ارزیابی گردیده  ریال   740000000 مبلغ  به  توسط کارشناس  توقیف شده که 
فعال در تصرف آقای غالمرضا میر میران 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 دادگاه حقوقی شهرستان برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/544/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/05/24

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
کالسه 870019 )30/87 اجرا ح 1(  اجرای احکام به نفع هادی قربانی علیه 
 95/06/27 تاریخ  در  ای  مزایده  جلسه  مطالبه  خواسته  به  اورنگی  مهدی 
بنام  اصلی   28 پالک  حبه  یک  تمامی  فروش  منظور  به  صبح   09:00 ساعت 
حمام کهنه بخش 6 ثبت اصفهان هرحبه یک هزار متر مربع ملکی آقای مجید 
اورنگی که توسط کارشناس به مبلغ 165000000 ریال ارزیابی گردیده و فعال در 
از  اورنگی است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل  تصرف آقای مجید 
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 
به  المجلس  فی  را  مزایده  مورد  مبلغ  صد  در   10 بایستی  می  خریدار  است 

حساب دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/555/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/05/27

دادنامه
رسیدگی  مرجع   95/05/19-240  : دادنامه  شماره   95/84  : پرونده  کالسه 
شعبه 6 شورای حل اختالف برخوار خواهان : علیرضا صابری خوانده : هادی 

علیزاده به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه
مطابه  بخواسته  علیزاده  هادی  بطرفیت  صابری  علیرضا  دعوی  خصوص  در 
 94/06/10-569111 شمارهای  به  چک  فقره  دو  وجه  ریال   26000000 مبلغ 
هزینه  احتساب  با  ریال    13000000 مبلغ  به  هرکدام   94/07/10-569106 و 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی 
مستند  مصدق چک  مالحظه   و  خواهان   تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر 
دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار 
اعتراضی  و  ایراد  به خواسته خواهان  نسبت  و  نگردیده  در شورا حاضر  کافی 
ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 
به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522 و   519 و   198 و  مدنی  قانون 
بابت  ریال   920000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   26000000 مبلغ  پرداخت 
تا  چک  صدور  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  نیز  و  دادرسی  هزینه 
تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
های عمومی دولت آباد میباشد. 

دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
تاریخ 26  به  الف  ارشاد اسالمی 5/37/560/م  اداره فرهنگ و  نامه   شماره 

95/05/
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : محسن علی نجیبی کتایونچه دادخواستی به طرفیت خوانده : زینب 
علی نجیمی به خواسته الزام به تمکین  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اول دادگاه عمومی )حقوقی (   به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اباد  دولت 
  9509983751300298 پرونده  به کالسه  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع 
11:00 تعیین شده  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/25 و ساعت 
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

تاریخ  به  الف  5/37/561/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/05/28

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
به  چک  فقره   2 استرداد  خواسته  به  دادخواستی  علیان  میرزا  فرهاد  آقای 
شماره های 209061 و 20906  به طرفیت محمد علی شفیعی و حسین نیک 
شنبه  یک  روز  برای  و  ثبت   95/117 به کالسه  تسلیم که  شورا  این  به  بخت 
اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   04:45 ساعت  و   95/07/11
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  لذا حسب  باشد،  المکان می  خوانده مجهول 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می  مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود 
جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست 
رسیدگی حاضر شود. و همچنین جهت استماع شهادت شهودان خواهان در 
مقتضی  تصمیم  و شورا  ابالغ شده محسوب  دادخواست  عدم حضور  صورت 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/556/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/05/28

آگهی مزایده
 9309983720300420 پرونده:  نامه:9510113720600704شماره  شماره 
شماره بایگانی شعبه :940554 تاریخ تنظیم : 1395/4/31 بدین وسیله در 
اجرای مواد 137-138 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده کالسه 
گلپایگان  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  در  اجرایی   940554
2 حوزه  در بخش  واقع  ثبتی 1/658  دانگ پالک  1- شش  موضوع فروش 
ثبتی گلپایگان به نشانی خ – امام حسن مجتبی )ع( روبروی کوچه 10 دارای 
40 سال بصورت سقف  با قدمت  زیر زمین  دارای  و گاز  برق  و  امتیازات آب 
ضربه ای و کف موزائیک و نقاشی شده اعم از عرصه و اعیان موجود از قرار 
هر متر مربع به ارزش 10 میلیون ریال معادل )یک میلیون تومان ( بر آورد 
گردیده است که مساحت شش دانگ عمارت مسکونی حدود 286 متر مربع 
که مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری با امتیازات متعلقه جمعا به میزان 
2/870/000/000 ریال معادل )دویست و هشتاد و هفت میلیون تومان( بعنوان 
قطعه  سهم   465/29 از  سهم   240 تمامت   -2 ارزیابی گردیده  پایه  قیمت 
زمین مزروعی پالک ثبتی 5/2067 واقع در بخش 4 ثبتی گلپایگان به نشانی 

ابتدای گوگد زمین مزروعی بادارابودن سند عادی مورخه 93/07/05 مبنی بر 
گواهی مالکیت از میزان 6 ساعت آب از192 ساعت چاه عمیق معروف به چاه 
پرویزی که در مدت 8 شبانه روز دارای گردش میباشد که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری از قرار هر متر مربع 1/800/00 ریال معادل )یکصد و هشتاد 
و  است  برآورد گردیده  ریال   432/000/000 ارزش  به  جمعا  تومان( که  هزار 
 180/000/000 ارزش  به  نیز  پرویزی  به  معروف  موتور  از  آب  ساعت   6 میزان 
ریال معادل )هیجده میلیون  تومان( به مالکیت ورثه مرحوم محمد باقر عبد 
 -5 4 محمد  2- سودابه 3- مجتبی  اتفاقی  زهرا    -1 اسامی  به  الحمیدی 
سیاوش 6- سیامک 7- سیروس 8- سعید شهر تین عبد الحمیدی بعنوان 
قیمت پایه ارزیابی گردیده و در حال حاضر شش دانگ پالک فوق در تصرف 
خواهان میباشد از طریق مزایده به فروش میرسد مبلغ مزایده از قیمت مذکور 
 08/30 ساعت  1395/06/03از  مورخ  چهارشنبه  روز  مزایده  تاریخ  و  شروع 
الی 09/30صبح میباشد و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
گلپایگان و حضوری میباشد شرکت کنندگان می توانند پنج رز قبل از مزایده 
از محل دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت 
که باالترین قیمت را پیشنهاد و میبایست ده در صد بها را فی المجلس و ما 
بقی را طرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ 
ده در صد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد ./ر شماره 256/م 

الف مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان گلپایگان 
آگهی دادخواست

عبدیزدان  لیال  طرفیت  به  قاسمی  قربانعلی  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در 
دادنامه  به  نسبت  خواهی  نظر  تجدید  تقاضای  خواسته   – خواه  نظر  تجدید 
شماره 452 مورخه 94/11/24صادره از شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
فالورجان که در تاریخ 95/5/4 ابالغ شده است معترض بوده و در خواست 
خوانده  نظر  تجدید  که  میدارم  معروض  ضمنا  نمایم.  می  مجدد  رسیدگی 
تا  متاسفانه  ولی  نمودم  روزنامه  نیز  مرتبه  یک  و  باشد  می  المکان  مجهول 
با  لذا  ندارم  درید  وی  از  آدرس  هیچگونه  وبنده  نشده  رویت  ایشان  کنون 
تجدید  دادگاه  متشاران  و  قضات  گرامی شما  از محضر  اعتراضیه  این  تقویم 
نظر خواهی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را تحت استدعا دارم لذا 
شورای حل اختالف کلیشاد و سودرجان تجدید نظر خوانده خانم لیالعبدیزدان 
از تاریخ نشر آگهی تا مدت 10 روز مهلت دارید جهت ارائه تبادل لوایح به محل 
شورای حل اختالف شعبه 11 کلیشاد مراجعه نمایید و در غیر اینصورت پرونده 

با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارجاع می گردد.
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950214 د 2 ف  متهم محمد رضا کیماسی به 
اتهام کاله برداری و تحصیل مال از طریق نامشروع  موضوع شکایت سید علی 
صالح زاده ده کهنه فرزند سید محمد علی  مجهول المکان اعالم گردیده است 
لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
ابالغ می  نامبرده  به  بدینوسیله  االنتشار درج و آگهی و  از روزنامه های کثیر 
در  اتهام خود  به  10صبح جهت رسیدگی  تاریخ 1395/7/15 ساعت  در  گردد 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع 
نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل 
خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

حسین قدتی دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 
آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی 

به آقای / خانم عباس اسماعیلی فرزند نادعلی دادخواستی  بطرفیت آقای 
دادگاه  این  به  که  مطالبه  بخواسته  رضا  علی  فرزند  قلیچیان   رضا  محمد 
روز مورخ 95/7/25 ساعت 9  برای  و  ثبت   1 به کالسه 950306 ع  و  ارجاع 
وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به 
تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا ماده 73ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و 
از خوانده دعوت می شود که با مراجعه به دفتر دادگاه  نشانی خود را اعالم 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر شود  این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و در صورت عدم حضور  
اول   دفترشعبه  مدیر   . خواهد کرد  قانونی صادر  رای  و  رسیدگی  غیابا  دادگاه 

دادگاه عمومی فالورجان
آگهی احضار متهم

پرونده:  شماره   9510463654700002  : خواست  در  شماره 
تنظیم  تاریخ   920304: شعبه  بایگانی  شماره   9209983654700264
:1395/05/12 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920304 متهمان رسول  قاسمی 
فرزندان - به اتهام نمود نسبت به ماموران توهین و ضرب و جرح  مجهول 
المکان اعالم گردیده اند لذا در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله 
به نامبردگان ابالغ می گردد در تاریخ 95/06/31 ساعت  صبح جهت رسیدگی 
به اتهام خود در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر 
و  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  عدم حضور  در صورت  نمایند  دفاع  از خود  و 
عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد شد. شماره : 341/ م الف دادیار شعبه اول دادسرای عمومی 

و انقالب فالورجان / رحیمی
مفقودی برگ سبز

شماره  سفید   رنگ  به   1390 مدل  سایپا   131 تیپ  پراید  سواری  سبز  برگ 
 43  : انتظامی  شماره   4446701 موتور:  شماره   3412290390178: شاسی 
591 و 35 نام مالک: آقای روح اله سنجری مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.
آگهی ابالغ

پرونده:  9510106839202487شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  950140تاریخ  شعبه:  بایگانی  9509986839200129شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  صائبی  رضا  امیر  /شاکی  خواهان   1395/05/23
خوانده / متهم آرماند طهماسیان زرنه ورافیک نظریان  به خواسته مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه سوم 
اتاق شماره 312 ارجاع و به کالسه  9509986839200129ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/07/03 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
دادگاه  دفتر  مدیر  الف  15475/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق 

حقوقی  شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - - فهیمی راد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فر  خندان  حامد  خواهان   475/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
2- محسن شفیعی  الخورشید  1. محمد رستمی  به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی 
95/7/4ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
16/45 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیایان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  15437/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
سال 95، سالی ویژه برای اداره ...

شنبه  30 مردادماه    1395
ـــمـــاره 231 ســـــال دوم             ݡسݒ

در شهر

افزایش کرایه تاکسی های کرمان
ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــر  ــت: ب ــان گف ــیرانی کرم تاکس
اســاس تصویــب شــورای شــهر 
تاکســی های  کرایــه  کرمــان، 
شــهر کرمــان از 12 تــا 15 درصــد 

افزایش یافت. 
اعــالم  بــا  عســکری  مجیــد 
ایــن خبــر گفــت: نــرخ جدیــد کرایــه تاکســی ها و همچنیــن 
ســرویس های تاکســی تلفنــی شــهرکرمان پــس از تصویــب 
شــورای شــهر کرمــان بــه ایــن ســازمان ابــالغ شــده اســت. 
وی افــزود: واحدهــای گشــت انتظامــات تاکســیرانی کرمــان 
ــیرانی  ــوط تاکس ــه در خط ــب نرخ نام ــع برچس ــال توزی  درح
و ســطح شــهر کرمــان هســتند و تاکســی های گردشــی نیــز 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســازمان تاکســیرانی یــا واحدهــای 
گشــت ســیار ایــن ســازمان در ســطح شــهر برچســب نــرخ 

جدیــد را دریافــت کننــد. 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــیرانی کرم ــازمان تاکس ــل س ــر عام مدی
ــی  ــدگان تاکس ــوی رانن ــوب از س ــه مص ــرخ کرای ــت ن رعای
گفــت: از تمامــی شــهروندان کرمانــی دعــوت می کنیــم تــا در 
صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف اخــذ کرایــه اضافه از ســوی 
 راننــدگان تاکســی یــا آژانس هــای شــهر کرمــان مراتــب 
بــه  رســیدگی  واحــد  تلفــن 33342214  بــا شــماره  را 
شــکایات ایــن ســازمان یــا شــماره 10001798 ســامانه پیــام 
کوتــاه ســازمان تاکســیرانی درمیــان بگذارنــد تــا اقــدام الزم 

ــرد. ــورت پذی ــه ص ــن زمین درای

افتتاح 34 طرح کشاورزی استان یزد
ــع  ــت از صنای ــزد حمای ــاورزی ی ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
تبدیلــی و تکمیلــی کشــاورزی را اولویــت جــدی اســتان 
ــا  ــت 34 طــرح کشــاورزی ب ــه دول ــت: در هفت دانســت و گف
ظرفیــت اشــتغال مســتقیم بــرای 110 نفــر افتتــاح می شــود. 
ســید جمــال ســجادی پور در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ارائــه 
خدمــات مختلــف کشــاورزی بــه منظــور حمایــت از کشــاورزان 
ــت ــزد اس ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــت اول س  اولوی
اظهــار کــرد: ســه طــرح مرتبــط بــا تعــاون روســتایی اســتان 
ــرداری می رســد. وی حمایــت  ــه بهره ب نیــز در هفتــه دولــت ب
روســتاها  در  اشــتغال زایی  زمینــه  کــه  را  طرح هایــی  از 
را فراهــم می کنــد، از دیگــر اولویت هــای اجرایــی جهــاد 
ــی  ــع تبدیل ــرد: صنای ــان ک ــت و بی ــتان دانس ــاورزی اس کش
ــه  ــی اســت ک ــه صنایع ــی کشــاورزی از جمل ــع تکمیل و صنای
بیشــترین ســرمایه گذاری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
اختصــاص بیــش از 130 میلیــارد ریــال بــه صنایــع تکمیلــی 
کشــاورزی در ســال جــاری گفــت:  مبلــغ 36 میلیــارد ریــال بــه 
طرح هــای تولیــدات دامــی اســتان یــزد اختصــاص داده شــد.

اخبار کوتاه

 مدیر کل اداره مالیات اصفهان:
 سال 95، سالی ویژه 

برای اداره مالیات استان اصفهان است 
 مــراد امیــری، مدیــر کل اداره 
مالیــات اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه ســال 95 ســالی ویــژه 
بــرای اداره مالیــات اســتان 
 اصفهــان اســت، گفــت: تغییــر 
و تحولی اساســی در سیســتم 
حــال  در  کشــور  مالیاتــی 
ــال  ــاه س ــا بهمن م ــتا ت ــن راس ــت؛ در ای ــکل گیری اس ش
جــاری شــاهد بهره بــرداری از 2 پــروژه اقتصــاد مقاومتــی 
ــل  ــرای کام ــی و اج ــع مالیات ــرح جام ــوان ط ــت عن تح

مالیات ارزش افزوده خواهیم بود.
 امیــری بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از ایــن 2 پــروژه بیــان 
کــرد: ایــن 2 پــروژه، بــدون تــالش همــکاران مــا در تمــام 

ــر نیســت.  ــات امکان پذی ادارات مالی
ــچ  ــه هی ــان اینک ــا بی ــان ب ــات اصفه ــر کل اداره مالی مدی
کشــوری بــدون نظــم و انضبــاط بــه مــرز توســعه یافتگی 
جامــع  طــرح  اجــرای  بــا  کــرد:  اظهــار  نمی رســد، 
 مالیاتــی، نظــم و انضبــاط خوبــی در کل کشــور بــه وجــود 

می آید.

رئیس اداره برق شهرستان فریدن خبر داد:
 کاهش 15 درصدی مصرف برق ادارات 

در راستای اقتصاد مقاومتی
ــش  ــرح کاه ــدن از ط ــتان فری ــرق شهرس ــس اداره ب رئی
مصــرف بــرق ادارات ایــن شهرســتان در راســتای اقتصــاد 

ــر داد.  مقاومتــی خب
مصطفــی بهرامیــان گفــت: کاهــش 15 درصــدی مصــرف 
ــا برنامه هــای مــدون اداره  ــرق ادارات ایــن شهرســتان ب ب
ــری  ــی در دســت پیگی ــرق در راســتای اقتصــاد مقاومت ب

اســت. 
پیگیــری مشــاور مدیریــت مصــرف  بــا  افــزود:  وی 
شهرســتان امــور بــرق شهرســتان و همــکاری بســیج 
ادارات، طــرح کاهــش مصــرف بــرق ادارات از طریــق 
بررســی نمــوداری مصــارف ادارات شهرســتان در دوره اول 
و دوم ســال 95 و مقایســه بــا دوره هــای مشــابه در ســال 
94 و همچنیــن آمــوزش حضــوری و چهره به چهــره در 
ــور  ــع بروش ــن توزی ــتان، همچنی ــرف شهرس ادارات پرمص

ــاز شــده اســت.  آغ
ــزی  ــرح ممی ــرای ط ــه اج ــدن ب ــرق فری ــس اداره ب رئی
انــرژی ســاختمان های تعــدادی از دســتگاه های اداری 
اشــاره کــرد و افــزود: تمامــی ایــن طرح هــا باعــث کاهــش 
15 درصــدی مصــرف بــرق ادارات شهرســتان شــده اســت.

اخبار کوتاه

 H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیکیمیای وطن

فرمانــدار شهرســتان اردســتان گفــت: نیــاز امــروز اجتمــاع 
ــه  ــی و شاداب ســازی جامع نشــاط اجتماع

اســت. 
ــت  ــات فراغ ــه اوق ــور در جلس ــا غی علیرض
شهرســتان اردســتان بــا بیــان اینکــه بعضــی 
انجــام  مــوازی  صــورت  بــه  برنامه هــا 
می شــود کــه بایــد بــا برنامه ریــزی و تعامــل 
 بیــن بخشــی ایــن مســئله حــل شــود 
ــبی  ــزی مناس ــد برنامه ری ــرد: بای ــار ک اظه

ــان در  ــان و نوجوان ــتر جوان ــور بیش ــت حض ــت تقوی جه
برنامه هــای اوقــات فراغــت صــورت بگیــرد. 

ــر در  ــر و پس ــان دخت ــر از جوان ــرکت 655 نف ــه ش وی ب
برنامه هــای اوقــاف فراغــت کانــون پــرورش فکــری 
اردســتان اشــاره کــرد و افــزود: همچنیــن بــا ایجــاد 
هنــری  آموزش هــای  نفــر   130 تعــداد  کارگاه،   7 

را فراگرفته انــد. فرمانــدار بــا بیــان اینکــه تنــوع برنامه هــای 
ــح  ــوده، تصری ــش ب ــوب و رضایت بخ ــت خ ــات فراغ اوق
کــرد: تنــوع برگــزاری برنامه هــا مناســب اســت؛ امــا نبایــد 

بــه صــورت متمرکــز انجــام شــود. 
 غیــور یکــی از نیازهــای امــروز اجتمــاع 
را نشــاط اجتماعــی و شاداب ســازی جامعــه 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه معضالتــی 
ــاهد  ــود دارد، ش ــروز وج ــه ام ــه در جامع ک
جامعــه شــادابی نیســتیم. فرمانــدار بــا بیــان 
اینکــه ســرانه ورزشــی شهرســتان از میانگین 
خواســتار  اســت،  بیشــتر  هــم  اســتان 
اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیــت شــد و خاطرنشــان 
کــرد: 796 نفــر در برنامه هــای ورزشــی تابســتان شــرکت 
ــا  ــب خانواده ه ــه جــای حضــور بیشــتر و ترغی ــد ک کرده ان
ــگاه  ــد ن ــت نبای ــات فراغ ــه اوق ــزود: ب ــود دارد. وی اف وج
 درآمدزایــی داشــت تــا شــاهد اســتقبال بیشــتر خانواده هــا

 باشیم.

فرماندار شهرستان اردستان:
نشاط اجتماعی و شاداب سازی، نیاز امروز جامعه است

ــورای  ــهرداری و ش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی زاده  ــین کوه ــهرضا، محمدحس ــهر ش ــالمی ش اس
ــت:  ــالم داش ــهرداری( اع ــهر ش ــور ش ــئول ام )مس

داشــتن شــهری زیبــا و تمیــز مســتلزم 
همــکاری و همیــاری همــه شــهروندان 
قوانیــن نکــردن  رعایــت  و   اســت 
ــهروندان  ــی ش ــوی برخ ــه از س مربوط
بــد  را  شــهر  زیبــای  چهــره  نه تنهــا 
ــوه می دهــد، بلکــه ســالمت دیگــر  جل
شــهروندان را هــم بــه خطــر می انــدازد.

طبــق  اعــالم کــرد:  ادامــه  در  وی   
ــمت  ــه دو قس ــهر ب ــه، ش ــیم بندی انجام گرفت تقس
شــمالی و جنوبــی تقســیم شــده و بــر اســاس 
شــمالی  قســمت  در  صورت گرفتــه  برنامه ریــزی 
شــهر، زبالــه از ســاعت 22 شــب در تاریخ هــای 
ــاعت  ــهر از س ــی ش ــمت جنوب ــاه و در قس زوج هرم
ــع آوری  ــاه جم ــر م ــرد ه ــای ف 22 شــب در تاریخ ه

می شــود. 
محتــرم  شــهروندان  از  همچنیــن  کوهــی زاده 
خواســت در راســتای داشــتن شــهری تمیــز و زیبــا 
ــکاری الزم  ــهرداری هم ــوران ش ــا مأم ب
ــه  ــتن زبال ــند و از گذاش ــته باش را داش
خــارج از زمــان و مــکان تعیین شــده 
جــدا خــوداری نماینــد. چنانچــه فــردی 
اقــدام بــه گذاشــتن زبالــه خــارج از 
زمــان تعیین شــده کنــد، برابــر مقــررات 
مدیریــت  قانــون   16 مــاده  طبــق  و 
ــا وی برخــورد خواهــد شــد. پســماند ب
محتــرم  شــهروندان  داشــت:  اظهــار  وی   
بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت  می تواننــد 
زبالــه  جمــع آوری  دقیــق  زمــان   درخصــوص 
و ارائــه نقطه نظــرات و پیشــنهادات یــا انتقــادات 
خــود بــا شــماره تلفــن 53246013 در وقــت اداری 

ــد. ربیــع ــا دفتــر امــور شــهر تمــاس حاصــل کنن ب

مسئول امور شهر شهرداری شهرضا:
داشتن شهری زیبا و تمیز مستلزم همکاری همه شهروندان است
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حتما بخوانید!
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دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

ــار دیگــر نگاه هــا را بــه ســوی  موفقیــت ســریال شــهرزاد ب
شــبکه نمایــش خانگــی معطــوف کــرد؛ فضایــی کــه البتــه 
ــاهگوش  ــخ و ش ــوه تل ــون قه ــریال هایی چ ــا س ــتر ب پیش
موفقیت هایــی را بــه دســت آورده بــود، امــا بــه دالیلــی در 
عیــن موفقیــت بــه شکســت انجامیــده بــود یــا دســت کم 
ــذب  ــب ج ــت مخاط ــت نتوانس ــار می رف ــه انتظ ــه ک آن گون
کنــد. بــا ایــن حــال موفقیــت شــهرزاد باعــث شــده مــوج 
بــازار  روانــه  ســینما  تهیه کننده هــای  و  کارگردان هــا 
ســینمای خانگــی شــوند و همــه بــا خیــال موفیقــت 
ــزارش  ــن گ ــانند. در ای ــح برس ــه صب ــب ها را ب ــهرزاد ش  ش
 مــا قصــد داریــم عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت یــک ســریال 
در شــبکه نمایــش خانگــی را فــارغ از بحــث ســریال 

شــهرزاد، بررســی کنیــم.
   وسواس و هزینه

ــش  ــریال های نمای ــت س ــل موفقی ــن دلی ــاید عمده تری ش
خانگــی امــکان دیــدن آن در هــر ســاعت شــبانه روز باشــد؛ 
ــرا کــه مخاطــب ایــن امــکان را دارد کــه ســریال را هــر  زی
وقــت کــه فرصــت داشــت، فــارغ از زمــان و ســاعت خاصــی 
ــن  ــد. همی ــرد، ببین ــر می گی ــون در نظ ــوال تلویزی ــه معم ک
فرصــت کافــی، باعــث می شــود مخاطــب نــگاه موشــکافانه 
ــطح  ــا س ــد و قاعدت ــته باش ــریال داش ــه س ــری ب و دقیق ت
عواملــی  پــس  شــود.  بیشــتر  ســریال  از  انتظاراتــش 
ــد،  ــریال هایی را دارن ــن س ــن چنی ــاخت ای ــد س ــه قص ک
ــا وســواس و دقــت بیشــتری کار ســاخت ســریال  ــد ب  بای
را دنبــال کننــد تــا بتواننــد مخاطبــان را راضــی نگــه دارنــد. 

ــد  ــم نخواه ــه ه ــوال بی هزین ــواس معم ــت و وس ــن دق ای
بــود و بایــد بــرای آن وقــت و هزینــه بیشــتری هــم صــرف 
کــرد؛ زیــرا مخاطــب ایرانــی وقتــی پــای تماشــای رایــگان 
تلویزیــون در میــان باشــد، شــاید ســختگیری زیــادی 
ــای  ــرای تماش ــه ب ــی دارد هزین ــا وقت ــد، ام ــته باش نداش

ــود. ــد ب ــختگیرتر خواه ــد، س ــت می کن ــزی پرداخ چی
   داستان عاشقانه و بازیگران شاخص

و  ملــودرام  عاشــق  ایرانی هــا  داده  نشــان  تجربــه 
ادبیــات  بــه  نگاهــی  داســتان های عاشــقانه هســتند. 

کالســیک مــا همــا نشــان می دهــد کــه مــا بیــش از 
ــم؛  ــای عاشــقانه داری ــان، منظومه ه ــردم جه بســیاری از م
ــد بســیاری  ــک داســتان عاشــقانه جــذاب می توان پــس ی
از مخاطبــان ایرانــی را بــه خــود جــذب کنــد. امــا بــاز هــم 
ــه  ــی ک ــقانه آبک ــریال های عاش ــه س ــان داده ک ــه نش تجرب
 بــه مــدد تلویزیــون در ایــن ســال ها بــه وفــور ســاخته شــده 
همیــن  بلکــه  نمی کنــد،  جــذب  مخاطبــی  نه تنهــا 
ــریال های  ــی س ــد و راه ــس می زن ــدک را پ ــان ان مخاطب

می کنــد.  آبــی  ســوی  آن 

ــه خصــوص  ــه اینکــه ســریال های آن ســوی آب ب ــه ن البت
ــاده ای داشــته باشــند. ــوق الع ترکــی داســتان های ف

ــطحی  ــخیف و س ــات س ــیاری جه ــریال ها از بس ــن س  ای
هســتند؛ امــا بــه دلیــل جذابیت هــای بصــری و دســت کم 
تازه انــد  ایرانــی  مخاطبــان  بــرای  کــه  چهره هایــی 

توانســته اند موفقیــت کســب کننــد.
 متأســفانه خالصــه شــدن ســریال های تلویزیونــی بــه 
ــا اســتفاده از بازیگــران  تعــداد معــدودی بازیگــر خــاص ی
ــریال های  ــه س ــی ب ــب ایران ــده مخاط ــث ش ــف باع ضعی
ــاخت  ــعی در س ــی س ــر کس ــس اگ ــرد؛ پ ــاه بب ــی پن ترک
ســریال دارد، بایــد در اولیــن گام بازیگرانــی را جــذب کنــد 

ــد.  ــای ســریال بیفزاین ــر غن ــه ب ک
حضــور شــهاب حســینی و ترانــه علیدوســتی و البتــه اســتاد 
نصیریــان، بــدون شــک از عوامــل مهــم موفقیــت ســریال 

شــهرزاد بودنــد.
   تبلیغات و عرضه مستمر

ــر جــذب مخاطــب  ــادی ب ــر زی ــه تأثی ــم دیگــر ک ــه مه نکت
ــت.  ــر اس ــه اث ــا برنام ــتمر و ب ــه مس ــات و عرض دارد تبلیغ
نبــودن  موفــق  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی  شــاید 
همیــن  خانگــی،  نمایــش  قبلــی شــبکه  ســریال های 
عرضــه جســته و گریختــه و بی برنامــه اثــر بــود؛ آن هــم بــه 
ــازار هــدف  ــان ب ــه باعــث می شــد ســریال ناگه ــه ای ک  گون
را از دســت بدهــد. بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان 
بهتــر اســت اگــر کارگردانــی قصــد دارد در ایــن بــازار حضــور 
موفقــی داشــته باشــد، بایــد ســریال را زمانــی عرضــه کنــد 
ــورت  ــه ص ــریال ب ــه س ــد و عرض ــه باش ــه کار پایان یافت ک

ــا انتهــا ادامــه داشــته باشــد. مــداوم ت

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

رستگاری در شبکه نمایش خانگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  فر   خندان  حامد  خواهان   466/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
.وقت  است  نموده  تقدیم  جوئی  زرین  مهران  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 95/7/4ساعت 16/30 تعیین گردیده است. 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
حل  شورای   2 شماره  16مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  15441/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 527/95 خواهان مصطفی محمدی  دادخواستی 
.وقت  است  نموده  تقدیم  موالئی  آقاجان  احمد  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
است.  تعیین گردیده   17/30 95/7/4ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیایان شیخ صدوق مجتمع  واقع در اصفهان  این شعبه  به  رسیدگی 
را  ثانی دادخواست و ضمائم  شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ 

مقتضی اتخاذ می شود.
حل  شورای   2 شماره  27مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  15491/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 373/95 خواهان اصغر کریمی  دادخواستی مبنی 
تقدیم  امیدمخاطبی   .2 آسیا  کارتن  مارال  شرکت   .1 طرفیت  به  بر:مطالبه 
نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 95/7/5ساعت 16/00 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  برابر ماده 73 
شیخ  خیایان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
صدوق شمالی – چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ 

مقتضی اتخاذ می شود.
حل  شورای   2 شماره  16مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  15436/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100351305157شماره پرونده: 9509980351300052شماره 
محمود صفاری  خواهان   1395/05/20 تنظیم:  950055تاریخ  شعبه:  بایگانی 
مطالبه  خواسته  به  میالد سلیمانی     / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرد  
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین 
خواسته   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه  9509980351300052ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/06 و ساعت 08:00تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/  و درخواست خواهان / و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.

حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  حقوقی   دادگاه  الف  15453/م  شماره: 
شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
پرونده:  9510106839202483شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  950261تاریخ  شعبه:  بایگانی  9509986839200249شماره 
1395/05/23 خواهان / شاکی شعله احمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده 
به  نظریان     ورافیک  صائبی  رضا  امیر  و  زرنه  طهماسیان  آرماند  متهم   /
اجرای  قانون  146و147  مواد  )موضوع  اجرایی  عملیات  به  اعتراض  خواسته 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مدنی(    احکام 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   16 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه سوم اتاق شماره 312 ارجاع و به کالسه  
و   1395/07/07 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509986839200249ثبت 
ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم   و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی و  از نشر  / متهم پس  تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
عمومی  دادگاه   16 حقوقی  شعبه  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  15476/م  شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان - - فهیمی راد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950642 خواهان مهدی ابراهیم زاده   دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه خسارت به طرفیت سید مریم سجادیان فرزند کمال  تقدیم 
صبح    8 95/7/10ساعت  مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 15507/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-516خواهان منصور شجاعی دادخواستی مبنی 
پالرتی   زهرا محمدی   -2 1- مسعود محمدی  به طرفیت  انتقال   به  بر:الزام 
95/7/11ساعت  مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  5/15  تعیین گردیده است. 
در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
حل  شورای   2 شماره  29مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  15528/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100370601529شماره پرونده: 9409980350700132شماره 

شیرازی   فرزاد  خواهان   1395/05/04 تنظیم:  950166تاریخ  شعبه:  بایگانی 
جان  کورش  و  حسینی  حسین  آقایان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
نظر  تجدید  و  ثالث  جلب  خواسته  به  آپادانا  پویان  سماع  شرکت  و  نثاری 
خواهی نسبت به دادنامه 9401943- 94/12/17 صادره از شعبه 7    دادگاه 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  اصفهان  حقوقی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان  اصفهان واقع 
های  دادگاه  مجتمع   – نظر   چهارراه   – باال  چهارباغ  خیابان    - اصفهان  در 
تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه های   9209980350700375 و 
9409980350700132ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/11 و ساعت 
آقای حسین  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین 
حسینی فرزند فضلی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادگاه مراتب  امور مدنی و دستور  انقالب در  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
از  پس  خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 14963/م الف مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان  اصفهان 

- سیمین حاج هاشمی 
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100351305172شماره پرونده: 9509980351300402شماره 
بایگانی شعبه: 950456تاریخ تنظیم: 1395/05/21 خواهان / مریم سیامکی   
دادخواستی به طرفیت خوانده / سعید شریف آرا به خواسته اعساراز پرداخت 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  به       محکوم 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه   و  206ارجاع  شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 
و   1395/07/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980351300402ثبت 
و   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:30تعیین  ساعت 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
از  نوبت در یکی  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقالب در  عمومی و 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس   / خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار 
دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  حقوقی   دادگاه  الف  15448/م  شماره: 

شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

صفاری   عرب  هوشنگ  امیر  95-607خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
نموده  تقدیم  حاتمی   محمد  طرفیت  به  طلب  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
تعیین   17:00 95/7/18ساعت  مورخ  روز......  برای  رسیدگی  .وقت  است 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2 
تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ 

مقتضی اتخاذ می شود.
حل  شورای   2 شماره  17مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  15530/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

چاالک   حشمت  خانم  خواهان    187-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر : مطالبه  به طرفیت حسن آقایی پایین دروازه   تقدیم 
........مورخ 95/7/19 ساعت 6عصر تعیین  نموده و وقت رسیدگی برای روز 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان 
منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- 
مراجعه   15 شعبه  اصفهان-  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد 
در  حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  ابالغ   ، رسیدگی   وقت 

 شد.
شماره : 15514 / م الف مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دیزیچه    سلیمانی  علیرضا  950409خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
نموده  تقدیم  عباسیان   مجید  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
تعیین  ظهر   12 95/7/19ساعت  مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده، 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
وکال  چهارراه   – شمالی  صدوق  شیخ  خیایان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور   عدم 

می شود.
شماره: 15520/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دارانی    یاوری  امیر  پرونده کالسه 95-464 ش ح 53 خواهان  در خصوص 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت روح اله اسماعیل زاده   تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه  مورخ 95/7/19ساعت 11 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
علی  امام  روی مسجد  روبه  پیروزی  از چهارراه  بعد  بهشت شرقی  خ هشت 
حل  شورای  شعبه     – اصفهان  اختالف  حل  شورای   3 شماره  مجتمع  )ع( 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور   صورت 

می شود.
دفتر شعبه 53مجتمع شماره سه  شورای حل  مدیر  الف  14906/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-224 ش ح 53خواهان بانک سینا با مدیریت 
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  فر     ولی  وکالت حمید  محمدی  خان  شهریار 
است  نموده  تقدیم  زاده    قدمی  اکبر   -2 زاده  قدمی  اصغر   )1 طرفیت  به 
.وقت رسیدگی برای روزدوشنبه  مورخه 95/7/19ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
علی  امام  روی مسجد  روبه  پیروزی  از چهارراه  بعد  بهشت شرقی  خ هشت 
حل  شورای  شعبه    اصفهان  اختالف  حل  شورای   3 شماره  مجتمع  )ع( 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور   صورت 

 می شود.
الف مدیر دفتر شعبه 53مجتمع شماره سه  شورای حل  شماره: 14927/م 

اختالف اصفهان

جشــنواره  هفتادوســومین  برگــزاری  مســئوالن   -
ــم ونیــز از اعطــای جایــزه دســتاورد ایــن  بین المللــی فیل
ــی  ــینماگر ایران ــادری، س ــر ن ــه امی ــینمایی ب ــداد س روی
ــینمایی  ــتاورد س ــزه دس ــادری جای ــر ن ــد. امی ــر دادن خب
»Jaeger-LeCoultre« را روز پنجــم دســامبر و پیش از 
نمایــش فیلــم »کــوه« جدیدتریــن ســاخته اش در بخــش 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــز دریاف ــنواره ونی ــی جش غیررقابت
- همســر رضــا رویگــری اعــالم کــرد کــه وی دچــار ســکته 
مغــزی نشــده و بســتری شــدن از دیــروز در بیمارســتان 

بــرای بعضــی معاینــات بــوده اســت.
ــی محمــد حمــزه ای  ــه کارگردان ــا« ب ــم »حبیــب آق - فیل
بــه بخــش مســابقه فیلم هــای بلنــد چهارمیــن دوره 
جشــنواره فیلــم »فریــزا« کــوزوو راه یافــت و بــا 12 
لهســتان فرانســه،  یونــان،  آمریــکا،  از  دیگــر   فیلــم 
 روســیه، اســتونی، کرواســی، هلنــد، ایرلنــد، مقدونیــه 

و ایتالیا به رقابت خواهد پرداخت.
رضــا  بــه کارگردانــی  »دختــر«  ســینمایی  فیلــم   -
ــم باتومــی  میرکریمــی در بخــش مســابقه جشــنواره فیل

ــد. ــه ش پذیرفت
ــوز  - دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس گفــت: هن
هیــچ امکانــی بــرای راه انــدازی مــوزه مــد و لبــاس فراهــم 
نشــده اســت. اولیــن موضــوع نیــز فضایــی اســت کــه باید 

بــه ایــن کار اختصــاص داده شــود.
ــام  ــا ن ــان ب ــانه ماهی ــد افس ــش جدی ــران نمای - بازیگ
در  شــدند.  معرفــی  بــام«  پشــت  تــا  زیرزمیــن  »از 
نمایــش »از زیرزمیــن تــا پشــت بــام« الهــام کــردا 
ــازی  ــک ب ــن ون هول ــکیبا و ماری ــن ش ــر، هوت ــر اب  صاب

می کنند.
ایــن  از  ابوطالــب، تهیه کننــده، کــه پیــش  - ســعید 
 قــرار بــود فصــل دوم مجموعــه مســابقه »رالــی ایرانــی« 
را کلیــد بزنــد، بــا شــروع یــک پــروژه جدیــد از انجــام آن 

پــروژه صــرف نظــر کــرد.
- اکــران نســخه  جدیــدی از فیلــم بزرگ و تحســین برانگیز 

»بــن هــور« در ســینماهای جهان آغاز شــد.
- امیــد نعمتــی، خواننــده کنســرت گــروه »پالــت« قطعــه 
ــد  ــم محم ــداد ســلیمی و تی ــه به ــا ســال« را ب »ســال ت

بنــا تقدیــم کــرد.
ــوان  ــا عن ــراب ب ــال پورت ــی کم ــی مصطف ــتند زندگ - مس
»رهبــر ارکســتر« بــه زودی روی آنتــن شــبکه چهــار ســیما 

مــی رود.
- علیرضــا افتخــاری، خواننــده صاحب نــام موســیقی 
ایرانــی با انتشــار نوشــته ای ضمــن انتقاد از اقدام مؤسســه 
 برگزارکننــده ویژه برنامــه »شــِب مهــر« در تبلیغات شــهری

اعالم کرد که در این برنامه شرکت نمی کند.

 گردهمایی مدیران روابط عمومی 
اوقاف سراسر کشور در اصفهان

گردهمایــی مدیــران روابــط 
اوقــاف  ادارات کل   عمومــی 
و امــور خیریــه سراســر کشــور 
بــه میزبانــی اداره کل اوقــاف و 
امــور خیریــه اســتان اصفهــان 

برگزار می شود. 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان، حامــد 
جعفــرزاده اظهــار داشــت: روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف 
ــی  ــان گردهمای ــان، میزب ــتان اصفه ــه اس ــور خیری و ام
ــط عمومــی ادارات  ــران و کارشناســان رواب ــر از مدی 50 نف

ــه سراســر کشــور اســت. ــور خیری ــاف و ام اوق
ــدت 4روز  ــه م ــی ب ــن گردهمای ــزود: ای ــه اف  وی در ادام
از 31 مردادمــاه لغایــت 3 شــهریور برگــزار می شــود. 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــی اداره کل اوق ــط عموم ــر رواب مدی
ــی  ــرد: هــدف از برپای ــان ک ــه بی ــان در ادام اســتان اصفه
ــران  ــی مدی ــارب و هم افزای ــال تج ــی انتق ــن گردهمای ای
اوقــاف  روابــط عمومی هــای ســازمان   و کارشناســان 
و امــور خیریــه در راســتای ارتقــا و اعتــالی ســطح آگاهــی 
و علمــی مدیــران جهــت پیشــبرد و تحقــق بیــش از پیش 

اهداف ســازمان اســت.

 جدیدترین خبرها 
از سریال موسی)ع(

پــروژه  در  پیشــروی  رونــد  دربــاره  نقــدی  ســردار 
ــردان  ــورجه، کارگ ــال ش ــه جم ــرد ک ــان ک ــی)ع( بی موس
ــه ای  ــه جلس ــت ک ــرده اس ــت ک ــریال، درخواس ــن س  ای

را با وی داشته باشد. 
ســردار محمدرضــا نقــدی دربــاره همکاری هایــی کــه قــرار 
 بــود بــرای ســاخت ســریال »موســی)ع(« داشــته باشــد

ــال  ــیما دنب ــالع دارم صداوس ــه اط ــی ک ــا جای ــت: ت گف
کــردن کار را پذیرفتــه و گفت وگوهایــی هــم صــورت 

ــت.  ــه اس گرفت
ــا  ــدارم؛ ام ــر ن ــی خب ــه نهای ــن از نتیج ــه داد: م وی ادام
ــد  ــه تعه ــوب از جمل ــای خ ــه جاه ــه کار ب ــنیده ام ک ش

ــت.  ــیده اس ــی رس اجرای
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین در پایان ســخنانش 
بیــان کــرد: بــرادر عزیزمــان آقــای شــورجه کــه مســئولیت 
ــه  ــته ک ــن خواس ــه، از م ــده گرفت ــر عه ــروژه را ب ــن پ ای
ــه زودی  ــاء هللا ب ــم و ان ش ــش باش ــه ای را در خدمت جلس
ایــن اتفــاق محقــق خواهــد شــد. ســریال »موســی)ع(« 
قــرار بــود بــه کارگردانــی فــرج هللا سلحشــور ســاخته شــود 
کــه بعــد از او جمــال شــورجه قــرار شــد کارگردانــی ایــن 

ــرد. ــده گی ــر عه ــروژه نیمه تمــام را ب پ

اخبار کوتاه

مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان گفــت: 
13 هــزار جلــد کتــاب گویــا و 50 هــزار نســخه کتــاب 
دیجیتالــی در اصفهــان تهیــه شــده کــه بــه صــورت رایــگان 

می گیــرد.  قــرار  عالقه منــدان  اختیــار  در 
امیــر هالکویــی در مراســم تودیــع و معارفــه 
رئیــس جدیــد اداره کتابخانه هــای عمومــی 
اینکــه  بیــان  بــا  اردســتان  شهرســتان 
ــاد  ــو نه ــتان عض ــت اس ــد جمعی 35 درص
اظهــار  عمومــی هســتند،  کتابخانه هــای 
داشــت: 175 نهــاد کتابخانــه عمومــی در 

ــود دارد.  ــتان وج ــطح اس س
ــای  ــی و مهارت ه ــی، تندخوان ــارت کتابخوان ــاد مه وی ایج
ــی  ــه عموم ــاد کتابخان ــای نه ــه را از برنامه ه ــوزه مطالع ح
اســتان اعــالم کــرد و افــزود: ســامانه اتصــال کتابخانه هــای 
کشــور بــه یکدیگــر راه انــدازی شــده اســت و در ایــن راســتا 

3 هــزار کتابخانــه کشــور بــه یکدیگــر متصــل شــده اند.
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــای عموم ــر کل کتابخانه ه  مدی

ــش  ــاد پوی ــت و ایج ــه فرص ــازی ب ــای مج ــل فض تبدی
ــد  ــزار جل ــت: 13 ه ــرد و گف ــاره ک ــازی اش ــه مج کتابخان
ــه  ــی تهی ــاب دیجیتال ــخه کت ــزار نس ــا و 50 ه ــاب گوی کت
ــار  ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ــه ب ــده ک ش

می گیــرد.  قــرار  عالقه منــدان 
ــک  ــاد ی ــرد: ایج ــان ک ــی خاطرنش هالکوی
ایســتگاه مطالعــه در ســطح شــهر اردســتان 
ــزی در  ــه مرک ــداث کتابخان ــن اح و همچنی

ــرار دارد.  ــه ق برنام
صــادق  ســید  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
طباطبائی نــژاد نماینــده مــردم شهرســتان 
ــر  ــالم ب ــن اس ــه دی ــان اینک ــا بی ــس ب ــتان در مجل اردس
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــش و مطالع ــم، دان ــاس عل اس
خواســتار فراهــم کــردن امکانــات تهیــه آســان کتــاب بــرای 
عمــوم مــردم شــد و تصریــح کــرد: 6 کتابخانــه عمومــی در 
ــا 8 هــزار نســخه کتــاب و 2 هــزار   شهرســتان اردســتان ب

و 500 عضو فعالیت می کند. ربیع

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد:

تهیه ۱۳ هزار جلد کتاب گویا در اصفهان 

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس فرهنگی

مدرســه خّیرســاز ســید محســن عزیــزی بــا حضــور رســول 
زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان و جمعــی از 
مســئوالن و خیــران طــی آئینــی در کاشــان 

گشــایش یافــت. 
مراســم  ایــن  در  اصفهــان  اســتاندار 
ــک  ــران را در کم ــات خی ــا و اقدام تالش ه
دانســت  قدردانــی  شــایان  دولــت   بــه 
و گفــت: در ایــن اســتان، 500 مؤسســه 
ــاز  ــی مدرسه س ــرفته تخصص ــه پیش خیری

ورزش یــار و پزشــکی فعالنــد کــه بیــش از 10 هــزار میلیــارد 
ریــال و معــادل چندیــن برابــر بودجــه ســاالنه هزینه شــده 

ــد.  ــه کرده ان ــتان هزین ــن اس ــت در ای ــط دول توس
رســول زرگرپــور بــا بیــان اینکــه درصــد جالــب توجهــی از 
ــا  ــتهلک ی ــان مس ــتان اصفه ــود در اس ــه های موج مدرس
غیرقابــل اســتفاده اند، افــزود: مشــکالت مدرســه های 

اســتان اصفهــان در حالــی اســت کــه بــه رغــم برخــورداری 
از 6 درصــد جمعیــت کشــور، 10 درصــد شــهدا و 11 درصــد 
ایثارگــران و آزادگان کشــور را داریــم و بــه نــام اســتان 

ــویم. ــناخته می ش ــوردار ش برخ
ــتان  ــکالت اس ــیاری از مش ــزود: بس  وی اف
به ویــژه  ســمن ها،  و  خیــران  را  اصفهــان 
ــه  ــد؛ ب ــرف می کنن ــاز برط ــران مدرسه س خی
طــوری کــه 50 درصــد مدرســه های ایــن 
ــد. خیــران  اســتان را خیــران احــداث کرده ان
مشــکالت بزرگــی از دولــت را حــل می کننــد.

زرگرپــور خاطرنشــان کــرد: بزرگ تریــن مرکز 
بیمارســتانی کــودکان ســرطانی اصفهــان و بخــش جالــب 
ــران  ــان توســط خی ــات زندان هــا و زندانی توجهــی از امکان
ایجــاد شــده اســت. زرگرپــور گفــت: خیــران به ویــژه 
خیــران مدرسه ســاز، جایــگاه ویــژه ای در اداره اســتان 
ــران دیگــر در ســایر  ــا خی ــد و در مقایســه ب ــان دارن اصفه

ــتند. ــو هس ــا الگ زمینه ه

با حضور استاندار اصفهان
مدرسه خّیرساز عزیزی در کاشان گشایش یافت
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ــر  ــری انکارناپذی ــامی، ام ــع اس ــاف در جوام ــاب و عف ــت حج  رعای
کیمیای وطن

خ ناجی

ــان و  ــاف در زن ــاب و عف ــظ حج ــدم حف ــه ع ــی ک ــت؛ از آن جای اس
مــردان منشــأ بســیاری از مفاســد فــردی، اجتماعــی و اخاقــی اســت، لــذا طبیعــی 
ــام  ــه آن اهتم ــن فلســفه حجــاب ب ــا تبیی اســت حکومــت اســامی از راه درســت ب

ورزد.
ــواع  ــه اســام ان ــت رســید ک ــن واقعی ــه ای ــوان ب ــه فلســفه حجــاب می ت ــا مطالع ب
ــاص داده  ــی اختص ــا ازدواج قانون ــی و ب ــط خانوادگ ــه محی ــی را ب ــای جنس لذت ه

ــود. ــم ش ــی فراه ــد و تعال ــرای رش ــه ب ــای جامع ــار آن فض ــا در سایه س ــت ت اس
دكتــر ابراهیــم میثــاق، اســتاد دانشــگاه و روان شــناس در دومیــن نشســت از 
ــه همــت کمیتــه عفــاف و پوشــش  سلسه نشســت های »لبــاس زیبــای مــن« کــه ب
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد، بــه رفــع شــبهات ســبک 

ــران پرداخــت. پوشــش در ای
   کم کاری مدیریت فرهنگی کشــور، عامل بروز مشکالت پوششی

ابراهیــم میثــاق در ایــن نشســت گفــت: در روان شناســی اجتماعــی پیام هــای 
ــوع مباحثــه بایــد هــم  ــر هســتند؛ پــس در ایــن ن ــر و اثربخش ت دوســویه تأثیرگذارت
ــا اســتدالل خــود  از دیــد موافــق و هــم مخالــف بحــث شــود و شــنونده می توانــد ب
خــوب را از بــد تشــخیص دهــد. ایــن بهتریــن روش بــرای بررســی حجــاب و مــوارد 
ــب  ــد و مخاط ــویه دارن ــام یک س ــانه ها پی ــن رس ــت. ضعیف تری ــه آن اس ــوط ب مرب

ــد.  ــت می دهن ــود را از دس خ
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای یــک انســان اظهــار کــرد: در فطــرت انســان میــل بــه 
خــدا وجــود دارد. هیــچ میلــی در انســان بــد نیســت و هیــچ انســانی میــل بــه فســاد 
نــدارد. ماننــد هســته ســیبی کــه میــل دارد میــوه دهــد، امــا اســتعداد آن را نیــز دارد 

کــه میــوه اش را کــرم بخــورد؛ آیــا ایــن امــر، مــورد پســند درخــت اســت؟
ــی در  ــکات فرهنگ ــمگیر مش ــروز چش ــی از ب ــراز نگران ــا اب ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــم کاری مدیریت هــای فرهنگــی  ــه ک ــوط ب ــن موضــوع مرب ــرد: ای ــح ک ــه تصری جامع
ــه چگونگــی حجــاب  ــد، بلکــه ب ــه چرایــی حجــاب نپرداختن جامعــه اســت؛ آن هــا ب
اهمیــت دادنــد. ایــن مــردم همــان افــرادی  بودنــد کــه در زمــان جنــگ جــان خــود 

ــد.  ــرده بودن ــی شــهادت را درک ک ــرا چرای ــد؛ زی ــدا کردن را ف
میثــاق ادامــه داد: جامعــه ای ســالم اســت کــه اهمیــت حجــاب را در پلــک مردانــش 

بــه انــدازه پوشــش زنانــش می دانــد.
وی توجــه بــه غرایــز را امــری طبیعــی دانســت و تصريــح کــرد: بایــد بســتر ارضــای 
ــی  ــاز جنس ــر از نی ــی قوی ت ــچ میل ــود. هی ــخص ش ــردم مش ــرای م ــز ب ــن غرای ای
ــز  ــه کشــتن نی ــل ب ــی می ــد نیســت؛ حت ــی در انســان ب ــچ میل ــده نشــده و هی آفری

ــد اســت. ــه وجــود آمــده اســت، امــا بســترهای آن ب ــاع خــود ب ــرای حفــظ و دف ب
   دلربا بودن جنس ماده نســبت به نر در نظام خلقت

ــزود: در  ــرد اف ــه م ــبت ب ــودن زن نس ــا ب ــه دلرب ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــاده،  ــا م ــت؛ مث ــده اس ــده ش ــی آفری ــی منطق ــا دلیل ــز ب ــه چی ــت هم ــام خلق نظ
ــود  ــد از خ ــاال بای ــی. ح ــر، متقاض ــس ن ــونده و جن ــت و تقاضاش ــر اس انتخاب پذی
پرســید متقاضــی بایــد پوشــش داشــته باشــد یــا تقاضاشــونده؟ بــا توجــه بــه اینکــه 

ــت. ــک اس ــک و زن دیرتحری ــرد زودتحری م
میثــاق حجــاب را رفتــاری اجتماعــی دانســت و افــزود:  اینکــه حــال آدم هــا خــوب 
ــری از  ــل جلوگی ــاب، عام ــدارد. حج ــا ن ــتن آن ه ــاب داش ــه حج ــی ب ــت، ربط نیس
پیشــرفت نیســت. جوامعــی کــه حجــاب را کنــار گذاشــتند در چــه پیشــرفت کرده انــد؟ 
شــاید آن هــا در امــور شــهروندی پیشــرفت کــرده باشــند، امــا آیــا در مســائل اخاقــی 

ــرد؟ ــوع صــورت می گی ــه همن ــرام ب ــا احت ــن پیشــرفت داشــته اند؟ آی ــم ای ه
   مشــک خالی، زیاد سروصدا می کند 

ــام  ــت. تم ــانی اس ــی انس ــت؛ اصل ــامی نیس ــی اس ــاب اصل ــه داد: حج وی ادام
ــرای  ــارض و ب ــر تع ــن حجــاب در براب ــد؛ ای ــده حجــاب و حصــار دارن موجــودات زن

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــیب ق ــری از آس جلوگی
ایــن اســتاد دانشــگاه حجــاب را مربــوط بــه تاریــخ ایــران باســتان دانســت و عنــوان 
کــرد: حجــاب در آن دوران مخصــوص اشــراف بــوده و برهنگــی پدیــده ای نــو و بــرای 

تبلیــغ کاال بــه وجــود آمــده اســت.
میثــاق در ادامــه ابــراز کــرد: آنچــه باعــث می شــود زن ســراغ جلوه گــری رود 
ــد  ــم باش ــاوری ک ــه خودب ــر چ ــد دارد؛ ه ــه تأیی ــاز ب ــون نی ــت؛ چ ــی اس خودافزای
ــراد  ــد؛ اف ــی کن ــروصدا م ــاد س ــی، زی ــک خال ــود. مش ــتر می ش ــی بیش خودافزای

خودنمــا، انســان هایی پــوچ هســتند.
ایــن واقعیــت کــه انســان حــق انتخــاب و آزادی دارد، انکارناپذیــر اســت؛ امــا توجــه 
ــه  ــتفاده از آزادی، جامع ــا سوءاس ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای  ب
ــد  ــراد بای ــن اف ــوق داد؛ بنابرای ــاف س ــال و اخت ــرج، اخت ــرج و م ــمت ه ــه س را ب
ــا  ــردم ب ــند. م ــه باش ــر جامع ــررات ه ــن و مق ــت قوانی ــه رعای ــدود ب ــد و مح مقی
ــش  ــاب و آزادی خوی ــه انتخ ــد ک ــرش آن پذیرفته ان ــامی و پذی ــام اس ــاب نظ  انتخ

را در چارچوب حفظ قوانین اســامی این جامعه محدود ســازند. 
ــاف  ــه عف ــوی كميت ــن« از س ــای م ــاس زيب ــت »لب ــومين نشس ــت س ــی اس گفتن
و پوشــش ســازمان فرهنگی تفريحــی شــهرداری اصفهــان بــا محوريــت مــوج 
ــا حضــور دكتــر ســيد محســن  ظاهرگرايــی و غــروب هويــت روز شــنبه 30 مــرداد ب

فاطمــی در كتابخانــه مركــزی برگــزار می شــود.

در نشست »لباس زيبای من« مطرح شد:
حجاب، امری انسانی است
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اصغر قلندریسرویس  ورزش

تیــم ملــی والیبــال ایــران در مرحلــه یک چهــارم نهایــی 
ــا تیــم  ــو، در مصــاف ب ــال المپیــک ری بازی هــای والیب
ــک 2016  ــا المپی ــا شکســت خــورد و ب ــد ایتالی قدرتمن
ــال  ــی والیب ــم مل ــرد. تی ــل وداع ک ــرو برزی ــودو ژانی ری
ــه  ــور یافت ــک حض ــار در المپی ــرای اولین ب ــه ب ــران ک ای
ــای  ــر تیم ه ــرد براب ــا 2 ب ــی ب ــه مقدمات ــود و از مرحل ب
ــم  ــع 8 تی ــه جم ــاز ب ــوع 7 امتی ــر و مجم ــا و مص کوب
ــد  ــم قدرتمن ــا تی ــدار ب ــود، در دی ــرده ب ــود ک ــر صع برت
ایتالیــا در ســه ســت بــا نتایــج 29/31، 19/25 و 17/25 
نتیجــه را واگــذار کــرد و از رســیدن بــه دور نیمه نهایــی 
ــا  ــد و از دور رقابت ه ــو بازمان ــک ری ــای المپی رقابت ه

کنــار رفــت.
ترکیب 

ــران در ســاعت 1 و 30 دقیقــه  ــال ای  ملی پوشــان والیب
ــدار  ــاه جــاری، در دی ــداد روز پنجشــنبه 28 مردادم بام
یــک چهــارم نهایــی رقابت هــای المپیــک ریوبــه مصــاف 
ــی  ــارم رنکینــگ جهان ــه چه ــه رتب ــا رفــت ک ــم ایتالی تی
در  را  یازدهمیــن حضــور خــود  و  دارد  اختیــار  در  را 
چهاردهمیــن دوره مســابقات والیبــال المپیــک تجربــه 
می کنــد. تیــم ایــران در دیــدار بــا تیــم قدرتمنــد ایتالیــا 
)عنوانــدار نایب قهرمانــی درالمپیــک 1996 و 2004( کــه 
مدعــی قهرمانــی در ایــن دوره بازی هاســت، بــا ترکیــب 
شــهرام محمــودی، میــاد عبادی پــور و )کاپیتــان( 
ســعید معــروف، ســیدمحمد موســوی، فرهــاد قائمــی 
عــادل غامــی و مهــدی مرنــدی )لیبــرو( بــه مصــاف 
ــان نامــداری  ــب بازیکن ــا ترکی ــه ب ایتالیایی هــا رفــت ک
نظیــر فیلیپــو النــزا، ایــوان زایتســف، عثمانــی خوانتورنــا 
امانوئــل بیرارلــی )کاپیتــان( اولــگ آنتونــوف وســیمونه 
ــه  ــای ب ــی پ ــزو بلنجین ــری لورن ــر مربیگ ــه س ــی ب بوت

میــدان نهــاده بــود.
ست نفس گیر اول

ــابقات  ــه در مس ــران ک ــا و ای ــال ایتالی ــم والیب  دو تی
ــا  ــو بارهــا ب ــی بازی هــای المپیــک ری ــی و انتخاب جهان
هــم بــازی کــرده و بــه شــیوه بــازی همدیگــر آشــنایی 

داشــتند، ایــن بــار در رقابت هــای المپیــک باهــم 
روبــه رو  شــدند کــه تفــاوت زیــادی بــا دیدارهــای قبلــی 
داشــت. میــدان، میــدان المپیــک بــود و باخــت در ایــن 
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــک ب ــا المپی ــه وداع ب ــه منزل ــدار ب دی
دلیــل دو تیــم بــرای پیــروزی در ایــن بــازی کــه جنبــه 
مانــدن یــا رفتــن داشــت، هــر چــه در تــوان داشــتند رو 
ــی و  ــه نیمه نهای ــه مرحل ــیدن ب ــت رس ــا فرص ــد ت کردن
قــرار گرفتــن جــزو چهــار تیــم برتــر را از دســت ندهنــد. 
 بــازی پایاپــای دو تیــم در ســت اول زیبــا، جــذاب 
ــا  ــت؛ ام ــاز 29 دوام داش ــا امتی ــایی ت ــیار تماش و بس
ــم  ــرای تی ــون و چ ــتاره بی چ ــف س ــش زایتس درخش
ــی نقــص خــود  ــی و ب ــا آبشــارهای قدرت ــه ب ــا ک ایتالی
عرصــه را بــر مدافعــان روی تــور ایــران تنــگ کــرده بــود، 
ــا  ــر را ب ــت نفس گی ــن س ــا ای ــا ایتالی ــد ت ــث گردی باع

ــد. ــه ســود خــود تمــام کن ــه 29 ب حســاب 31 ب
ست دوم

 امــا درســت دوم، ایــران دو دفــاع جانانــه ای کــه 
ســید محمــد موســوی برابــر زایتســف انجــام داد 
ــی  ــه خوب ــا ب ــاران م ــه ی ــا اینک ــی ب ــاد. ول ــش افت پی
ــق  ــد در مناط ــای بلن ــتر پاس ه ــه بیش ــتند ک می دانس
دو و چهــار بــه زایتســف ختــم می شــود قــادر بــه 
دفــاع روی تــور و عقــب زمیــن نبودنــد و همیــن ضعــف 
ــرای شکســت تیــم ایــران در ایــن  توپگیــری عاملــی ب
ــی محمــد جــواد  ــر جــای خال ــار دیگ ــا ب ســت شــد ت
ــس  ــتر ح ــری را بیش ــا مباش ــژاد و علیرض ــوی ن معن
کنیــم. البتــه در ایــن ســت خوانتورنــا هــم در زدن 
ــده  ــا عم ــی از زایتســف نداشــت؛ ام آبشــار دســت کم
برتــری شــاگردان آقــای لورنــزو در زدن ســرویس و بــه 
لحــاظ ضعــف توپگیــری شــاگردان آقــای لوزانــو خاصه 
می شــد؛ ضمــن اینکــه تغییــرات ارنــج تیــم هــم ثمــری 
ــازی  ــن ب ــه زمی ــور ب ــت و آوردن میرزاجانپ را دربرنداش
ــت ســت دوم را هــم  ــع نشــد و درنهای ــد واق هــم مفی
تیــم ایــران بــا حســاب 19/25 بازنــده شــد تــا بــازی بــه 

ســت ســوم کشــیده شــود.
ست سوم

رائــول لوزانــو کــه بــاور نمی کــرد شــاگردانش بــا 

اختــاف 6 امتیــاز ســت دوم را واگــذار کننــد بــار 
دیگــر ترکیــب تیــم را تغییــر داد و از ابتــدا امیــر 
ــی  ــرد و مجتب ــودی ک ــن شــهرام محم ــور را جایگزی غف
میرزاجانپــور را بــه جــای میــاد عبــادی پــور بــه 
ــا  ــی ب ــزو بلینج ــاگردان لورن ــا ش ــتاد؛ ام ــدان فرس می
ــاال شــیرازه تیــم  ــا خطــر ب ســرویس های )ریســکی( ب
ایــران را از هــم پاشــیدند و بــه تدریــج فاصلــه اختــاف 
دریافت هــای  بیشــترکردند.  و  بیشــتر  را  امتیــازات 
ناقــص و اشــتباهات روبــه افزایــش بازیکنــان مــا 
دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ســت ســوم هــم بــا 
نتیجــه 17/25 بــه ســود تیــم ایتالیــا بــه پایــان برســد 
ــب  ــدار پرت ــن دی ــر ای ــر صف ــه ب ــح س ــت فات و در نهای
ــه  ــه مرحل ــیدن ب ــران را از رس ــم ای ــود و تی ــاب ش و ت
یــک چهــارم نهایــی بــازدارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
ــه ایــن میــدان  ــا 8 بازیکــن ب ــو ب حقیقــت آقــای لوزان
مهــم المپیکــی رفتــه بــود. ســوال مــا ایــن اســت: روی 
چــه اصلــی حمــزه زرینــی انتخــاب شــده بــود و برتــری 
ایــن بازیکــن نســبت بــه محمدجــواد معنوی نــژاد، 
ایــن جــوان آینــده دارکــه عــاوه بــر قــد وقامــت بلنــد، 
ــت،  ــی اس ــه زرین ــبت ب ــی نس ــنات فراوان دارای محس
چیســت؟ بــه طــور حتــم مصطفــی شــریفات، مجتبــی 
میرزاجانپــور و محمدجــواد معنوی نــژاد بــا ســن و 
ســال کمــی کــه دارنــد و دارای فیزیــک بدنــی و قــد و 
قامــت خوبــی هســتند بــرای آینــده والیبــال کشــورمان 
مــورد نیازنــد؛ ولــی حمــزه زرینــی کــه بــه خــط پایــان 
ــت  ــوالی اس ــد. س ــیده را برگزیدن ــود رس ــری خ بازیگ
کــه پاســخش در پــرده ابهــام مانــده اســت. بهتــر نبــود 
ــد  ــه جــای زرینــی حداقــل فرهــاد ظریــف را می بردن ب
کــه در اغلــب اوقــات احســاس می شــد تیــم بــه 
ــوان ارج  ــه عن ــود ب ــرار ب ــر ق ــاز دارد؟ اگ ــودش نی وج
ــفر  ــی س ــای مل ــی در تیم ه ــات زرین ــه خدم ــادن ب نه
بــود تحــت  بهتــر  بــه وی داده می شــد،  پاداشــی 
ــن  ــه بازیک ــد ن ــزام می ش ــم اع ــا تی ــری ب ــوان دیگ عن
ــی  ــط عموم ــکاس و رواب ــگار، ع ــن خبرن ــا جایگزی مث
 کــه بــرای کارهــای تبلیغــی همــراه تیــم رفتنــد، اعــزام 

می شد.

در مرحله یک چهارم نهایی والیبال المپیک ریو:
وداع والیبال ایران با المپیک ریو

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 ادامه اوج گیری طارمی در تیم ملی
ــپولیس  ــزن پرس ــم گل مهاج
آمادگــی  بــا  روزهــا  ایــن 
اردوهــای  در  چشــمگیری 
تمرینــات  ملــی  تیــم 
ســپری  را  کــی روش 
ــا  می کنــد. مهــدی طارمــی ب
گذاشــتن  ســر  پشــت 
لیــگ  روزهــای ســخت خــود، در آخریــن دیــدار 
شــانزدهم، پیــش از شــروع تعطیلــی لیــگ برتــر موفــق 
شــد گل 3 امتیــازی تیمــش را بــه ثمــر برســاند تــا بــا 
آرامــش خاطــری دوچنــدان راهــی اردوی تیــم ملــی در 
ایتالیــا شــود. مهاجــم گلــزن پرســپولیس، حــاال پــس 
از آن روزهــای دشــوار در آرامــش اردوی تیــم ملــی در 
 ایتالیــا زیــر نظــر کــی روش و دســتیارانش خــود 
را بــرای حضــور در دیدارهــای مقدماتــی جــام جهانــی 
ــا ــوی ایتالی ــن روزهــا در کوورچان ــد. او ای ــاده می کن  آم

خودســاخته اش  حاشــیه های  از  دورتــر  کیلومترهــا 
ــرم  ــات شــادابی را پشــت ســر می گــذارد و در ف تمرین
ــام  ــش از اع ــز پی ــو نی ــرار دارد. برانک ــی ق بســیار خوب
ــا  ــود ت ــرده ب ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــم مل ــت تی لیس
 بازیکــن مهــم تیمــش بــا حضــور در لیســت کــی روش 
و پشــت ســر گذاشــتن تمرینــات تیــم ملــی آماده تــر از 
گذشــته بــه ایــران بازگــردد کــه بــه نظــر می رســد ایــن 
ــت.  ــپولیس رخ داده اس ــماره 9 پرس ــرای ش ــاق ب اتف
طارمــی بــا بازگشــت بــه روزهــای خــوب خــود در لیــگ 
ــی روش  ــم ک ــای مه ــی از مهره ه ــا یک ــم قطع پانزده
بــرای پشــت ســر گذاشــتن مســیر ســخت صعــود بــه 

جام جهانی خواهد بود.

بازگشت برهانی به تمرینات پیکان
آســیب دیدگی مهاجــم پیــکان شــدید نیســت و او 
ــد. آرش  ــات تیمــش شــرکت می کن ــه زودی در تمرین ب
ــل  ــه دلی ــم ب ــای ق ــل صب ــه دوم مقاب ــی در هفت برهان
آســیب دیدگی از ناحیــه همســترینگ پــا در دقیقــه 35 
ــدی داد.  ــادر عب ــه به ــض شــد و جــای خــود را ب تعوی
مهاجــم پیــکان پــس از ایــن بــازی دو مســابقه تیمــش 
برابــر تراکتورســازی و اســتقال تهــران را هــم از دســت 
ــدار  ــت در دی ــع مصدومی ــا رف ــا روز پنجشــنبه ب داد؛ ام
ــدان  ــه می ــران ب ــارس ته ــل پ ــش مقاب ــی تیم تدارکات
رفــت. دوبــاره در جریــان بــازی از ناحیــه همســترینگ 
آســیب دیــد تــا مجیــد جالــی بــرای تشــدید نشــدن 
مصدومیــت، او را تعویــض کنــد. بــا وجــود اینکــه گفتــه 
می شــد آســیب دیدگی برهانــی جــدی اســت، امــا 
مدیــر رســانه ای پیــکان بــه نقــل از ایــن مهاجــم گفــت 
مصدومیــت او جــدی نیســت و بــه زودی در تمرینــات 

ــد. ــور می یاب حض

 سقوط دو تیم از لیگ برتر قطعی شد
تعــداد  در  کــه  ابهامــی 
از  صعودکننــده  تیم  هــای 
فوتبــال  رقابت هــای 
قهرمانــی دســته اول باشــگاه 
هــای کشــور بــه لیــگ برتــر 
وجــود داشــت برطــرف شــد. 
مصوبــه  در  حالــی کــه  در 
ــته اول ــدن دس ــی ش ــا 18 تیم ــود ب ــده ب ــین آم  پیش

ــم  ــه 2 تی ــم ب ــر از 3 تی ــگ برت ــه لی ــود ب  ســهمیه صع
و ســهمیه ســقوط بــه دســته دوم از 5 تیــم بــه 3 تیــم 

کاهش می یابد.
 غامرضــا بهــروان، رئیــس کمیتــه مســابقات، در 
مراســم قرعه کشــی لیــگ برتــر اعــام کــرده بــود 2.5 
تیــم از دســته اول بــه لیــگ برتــر صعــود خواهنــد کــرد. 
بنابرایــن بــار دیگــر شــاهد برگــزاری بــازی پلــی آف بین 
ــگ  ــم لی ــم چهارده ــته اول و تی ــوم دس ــای س تیم ه

برتــر خواهیــم بــود. 
ــه همیــن منظــور در ســازمان لیــگ  در نشســتی کــه ب
ــزار  ــال برگ ــس فدراســیون فوتب ــا حضــور رئی ــر و ب برت
ــی  ــه پیشــین اجرای ــا مصوب ــه عین ــرر شــد ک شــد، مق
شــود. بدیــن ترتیــب در پایــان فصــل جــاری دو تیــم از 
لیــگ برتــر بــه لیــگ یــک ســقوط خواهنــد کــرد. ســه 
تیــم هــم از دســته اول راهــی لیــگ 2 خواهنــد شــد.

آقای خاص و مورینیویی کردن یونایتد
در  خــاص  آقــای  تأثیــر 
کامــا  منچســتر  باشــگاه 
ــدف او ــن ه  هویداســت. اولی

ــده  ــای بجامان ــر روش ه تغیی
خــال  فــان  لویــس  از 
ســرمربی ســابق و هلنــدی 
منچســتریونایتد بــوده اســت. 
اولیــن برنامــه ژوزه در بــدو ورود بــه تئاتــر رویاهــا، ایجــاد 
تغییــرات و حــذف همــه آثــار بجامانــده ســرمربی ســابق 
ایــن تیــم بــوده اســت. هــدف او ایجــاد تغییــرات 
گســترده اســت؛ بــه عنــوان مثــال، او همــه دوربین هــای 
فیلمبــردای را از محــل تمرینــات تیــم حــذف کــرده 

است. 
مورینیــو اعتقــاد داشــت کــه ایــن باشــگاه بعــد از 
گذرانــدن دو ســال ناامیدکننــده ، حــاال احتیــاج بــه 
جانــی تــازه دارد و اولیــن چالــش او در منچســتر، ایجــاد 
تغییراتــی این چنینــی خواهــد بــود. هــدف مورینیــو 
ــوخ  ــای منس ــرخ از تاکتیک ه ــیاطین س ــازی ش پاکس
ــف  ــج ضعی ــن نتای ــه ای ــج ب ــه منت ــت ک ــی اس  و عوامل

و نمایش های کسالت آور شده اند.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس  ورزش

ــخ ورزش  ــه در تاری ــرای همیش ــرداد 1395 ب روز 29 م
کشــورمان ثبــت خواهــد شــد؛ درســت مثــل اردیبهشــت 
ســال 1327 کــه طــی آن یــک مــرد ایرانــی بــرای 
ــس  ــال پ ــت. 68 س ــز گرف ــک برن ــار در المپی اولین ب
ــس  ــال پ ــی و 17 س ــر سلماس ــن جعف ــدال گرفت از م
از مــرگ او یــک دختــر ایرانــی بــرای اولین بــار در 
ــم  ــه بدانی ــر اینک ــت. جالب ت ــز گرف ــدال برن ــک م المپی
وقتــی سلماســی از دنیــا رفــت ایــن دختــر ورزش ایــران 
تــازه متولــد شــده بــود. دختــر 18 ســاله کاروان ورزشــی 
ایــران، دســت بــه کار بزرگــی زد و نه تنهــا اولیــن مــدال 
ــت آورد،  ــه دس ــک ب ــران را در المپی ــوان ای ــخ بان تاری
ــران صاحــب  ــن ورزشــکار ای ــوان جوان تری ــه عن ــه ب بلک
ــرای  ــا اینکــه کیمیــا علیــزاده ب مــدال المپیکــی شــد. ب
 رســیدن بــه اولیــن مــدال تاریــخ ایــران توســط بانــوان
راه بســیار ســختی را در پیــش داشــت، امــا او از پــس 
ــم  ــاده را رق ــبی فوق الع ــا ش ــد ت ــت برآم ــن مأموری ای

ــد. بزن
   راه کیمیا

کیمیــا در اولیــن مبــارزه، اوانــا زانینویــچ را از کرواســی با 
نتیجــه 7 بــر 6 شکســت داد تــا بــه جــدال ســخت بــا اوا 
کالــوا گومــز اســپانیایی برســد؛ امــا او نتوانســت از پــس 
دومیــن حریــف خــود برآیــد و بــا اختــاف یــک امتیــاز 
شکســت خــود، ایــن مبــارزه 8 بــر 7 بــه ســود حریــف 

ــال، شــانس  ــا حضــور در فین ــا او ب اســپانیایی شــد؛ ام
ــابقات،  ــا داد. در مس ــه کیمی ــدال را ب ــب م ــاره کس دوب
هارنســوجین تایلنــدی اولیــن حریــف کیمیــا بــود. 
نتیجــه مبــارزه در اختیــار بــه نفــع حریــف بــود؛ امــا 7 
امتیــاز پی درپــی کیمیــا را برنــده ایــن دیــدار کــرد و او در 
نهایــت بــا نتیجــه 14 بــر 10 راهــی مبــارزه کســب مــدال 
ــن  ــا گاســنوویک ســوئدی شــد. ای ــل نیکیت ــز مقاب برن
دیــدار بــا تســلط و تمرکــز تمــام 5 بــر 0 بــه نفــع کیمیــا 
علیــزاده شــد تــا او بتوانــد نــام خــود را بــه اولیــن بانــوی 
تاریــخ ورزش بــه عنــوان اولیــن مــدال آور المپیکــی ثبت 

ــوش رســتمی  ــای کیان ــد از طاه ــدال بع ــن م ــد. ای  کن
و ســهراب مــردای و برنزهــای ســعید عبــد ولــی و 
قاســم رضایــی، پنجمیــن مــدال ایــران در المپیــک ریــو 

ــود. خواهــد ب
   برنزی به رنگ طال

بــا اعــام رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک پــاداش مــدال 
برنــز کیمیــا علیــزاده در ردیــف مــدال آوران طایــی 
ــس  ــمی، رئی ــرث هاش ــد. کیوم ــد ش ــت خواه پرداخ
ــز  ــدال برن ــب م ــس از کس ــک، پ ــی المپی ــه مل کمیت
علیــزاده اعــام کــرد کــه پــاداش ایــن ورزشــکار همچــون 

مــدال آوران طایــی اهــدا خواهــد شــد. طبــق تصمیــم 
ــدال آروان طــا  ــه م ــک ب ــی المپی ــه مل مســئوالن کمیت
ــک  ــی المپی ــه مل ــوی کمیت ــاداش از س ــزار دالر پ 10 ه

پرداخــت می شــود.
   بازتاب جهانی موفقیت کیمیا

ــران بلکــه در بســیاری  ــا در ای ــا نه تنه ــز کیمی مــدال برن
از کشــورهای جهــان بازتــاب گســترده ای داشــت. وزارت 
خارجــه آمریــکا روز جمعــه کســب مــدال برنــز توســط 
کیمیــا علیــزاده را در مســابقات تکوانــدوی المپیــک ریــو 
ــت. بخــش فارســی ســایت وزارت خارجــه  ــک گف تبری
آمریــکا نوشــت: »کســب اولیــن مــدال المپیــک تاریــخ 
ورزش زنــان ایــران را بــه کیمیــا علیــزاده و ملــت ایــران 
تبریــک می گوییــم.« معتبرتریــن ســایت ورزشــی 
ــدوکار  ــوی تکوان ــا علیــزاده، بان ــز کیمی لهســتان نیــز برن
ــزارش  ــک گ ــا درج ی ــو ب ــک 2016 ری ــی را در المپی ایران
ــی ووپ  ــایت ورزش ــاب داد. س ــل بازت ــری مفص تصوی
ــزاده در وزن  ــا علی ــز کیمی ــدال برن ــب م ــتان کس لهس
57- کیلوگــرم مســابقات تکوانــدوی بانــوان در المپیــک 
ــاب  ــا حج ــکار ب ــن ورزش ــی ای ــت تاریخ ــو را موفقی ری

ایرانــی عنــوان کــرد.
طال در المپیک بعدی؟   

بــدون شــک در آینــده ای نــه چنــدان دور از کیمیــا 
علیــزاده بســیار خواهیــم شــنید و امیدواریــم او بــا 
حمایــت مســئوالن بتوانــد در المپیــک بعــدی بــا مــدال 

ــردد. ــن بازگ ــه میه ــا ب ــگ ط خوش رن

کار بزرگ کیمیا علیزاده

کیمیای ورزش ایران

پیشکســوت داوری فوتبــال، انتخــاب گــروه داوری 
ایــران بــرای قضــاوت دیــدار فینــال فوتبــال المپیــک 
را باعــث افتخــار ایــران دانســت. محمــد فنایــی درباره 
انتخــاب گروهــی داوری فغانــی، ســخندان و منصوری 

بــه عنــوان داوران دیــدار فینــال المپیــک 
2016 ریــو اظهــار کــرد: ایــن اتفــاق باعــث 
افتخــار ایــران اســت. قبــل از ایــن اتفــاق 
هــم گفتــه بــودم کــه فغانــی شایســتگی 
هــر گونــه قضاوتــی را دارد. در شــرایطی 
ــت  ــا اف ــیا ب ــال آس ــه داوری در فوتب ک
مواجــه شــده، فغانــی در ســال های 

گذشــته عملکــرد خوبــی را از خــود بــر جــای گذاشــته 
اســت. گــروه فغانــی، ســخندان و منصــوری در چنــد 

وقــت اخیــر عملکــرد قابــل قبولــی داشــتند. 
ــال ایــران خاطرنشــان کــرد:  پیشکســوت داوری فوتب
ــای کمــی  ــن داوران به ــه ای شــاید در داخــل کشــور ب
بدهیــم؛ امــا در خــارج از کشــور روی ایــن گــروه 
حســاب می کننــد. انتخــاب ایــن گــروه باعــث افتخــار 

اســت. وقتــی کاروان ایــران در المپیــک تــا بــه حــال 
ــی  ــت فغان ــته، موفقی ــی نداش ــل قبول ــرد قاب  عملک

و دستیارانش باعث افتخار ایران است.
ــه انتخــاب یــک  ــان ب ــال جه ــدگاه فوتب ــاره دی  او درب
گــروه داوری فوتبال از ایران که در ســطح 
زیــادی  چنــدان  افتخــار   بین المللــی 
را کســب نکــرده، گفــت: در ســطح داوری 
ــرد  ــد. عملک ــگاه نمی کنن ــورها ن ــه کش  ب
بســیار  گذشــته  در  آن هــا  ســابقه  و 
تیــم  یــک  چــون  اســت.  ارزشــمند 
بــه  آمریــکا  از  تیــم  اروپــا و یــک  از 
یافته انــد، طبیعــی اســت کــه  راه  پایانــی  بــازی 
 گــروه داوری از آســیا یــا آفریقــا انتخــاب شــود 
و گــروه ایرانــی هــم بــا توجــه بــه عملکــرد خوبــش در 
ــال  ــن نخســتین فین ــن بازی هــا انتخــاب شــد. ای ای
فغانــی نیســت و پیــش از ایــن هــم بازی هایــی 
ــاوت  ــان را قض ــگاه های جه ــام باش ــال ج ــد فین مانن

کــرده اســت. ربیــع

فنایی:
انتخاب فغانی برای قضاوت فینال المپیک باعث افتخار است

ــه  ــر نتیج ــک پیگی ــی المپی ــه مل ــئوالن کمیت مس
ــت ورزش  ــی حکمی ــه دادگاه بین الملل ــکایت ب ش
ــداد ســلیمی هســتند  ــاداوری در حــق به ــاره ن درب
 cas کــه تــا پایــان المپیــک نتیجــه آن را از دفتــر

ــد.  ــا بگیرن ــده بازی ه مســتقر در دهک
سرپرســت کاروان  رحیمــی،  اصغــر 
ورزش ایــران در ایــن زمینــه اظهــار 
در  صورت گرفتــه  ظلــم  داشــت: 
حــق بهــداد ســلیمی را دنیــا دیــد. 
مــدال  ســومین  کاری کردنــد کــه 
اعتــراض  نرســد.  ایــران  بــه  طــا 

خــود را بــه دادگاه بین المللــی حکمیــت ورزش 
ریــو  در  دادگاه  ایــن  کردیــم.  اعــام   )cas( 
ــکایت  ــر دارد. ش ــک دفت ــزاری المپی ــل برگ و مح
ــه  ــم ب ــروز ه ــم. ام ــل کردی ــه cas ایمی ــود را ب خ
ــان  ــکایت را در اختیارش ــن ش ــتی ای ــورت دس ص
پیگیــری  هــم  حضــوری  و  می دهیــم   قــرار 

می کنیم.

سرپرســت کاروان ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه 
پیگیــری  گونــه ای  بــه  را  شــکایت  موضــوع 
می کنیــم کــه تــا پایــان المپیــک بتوانیــم بــه 
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــیم ب ــه برس نتیج
»ایــن شــکایت تأثیــری بــر توزیــع 
نتیجــه ای  چــه  نــدارد؛  مدال هــا 
ــرداری  ــرای ورزش و وزنه ب ــد ب می توان
ایــران داشــته باشــد و دقیقــا اعتــراض 
 شــما بــه چــه موضوعــی اســت؟«

پاســخ داد: آیــان ثابــت کــرده کــه 
ــات خــودش  ــی از موضوع ــاره خیل درب
ــان  ــه برایم ــن اینک ــد؛ ضم ــف می کن ــن تکلی تعیی
اثبــات شــده فدراســیون جهانــی نمی خواســت 
ــد.  ــی بده ــداد مدال ــه به ــچ شــرایطی ب تحــت هی
ــن  ــت ژوری در آخری ــب هیئ ــن ترکی گذشــته از ای
لحظــات پیــش از آغــاز مســابقه تغییــر کــرد. 
کســانی در ترکیــب قــرار گرفتنــد کــه بــا فدراســیون 

ــتند. ورزش 3 ــت داش ــران خصوم ای

سرپرست کاروان ورزش ایران
نتیجه شکایت ایران تا پایان المپیک مشخص می شود
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ــبکه های  ــروف را در ش ــه مع ــن جمل ــم ای ــما ه ــا ش حتم
اجتماعــی شــنیده اید کــه دستفروشــی جــرم نیســت. ایــن 
جملــه، ایــن روزهــا یکــی از بحث هــای داغ شــبکه های 
ــی اوضــاع  ــد وقت ــده دارن اجتماعــی اســت و بســیاری عقی
اشــتغال تــا ایــن حــد بحرانــی و نابســامان اســت، برخــورد 
ــغلی  ــت ش ــا زحم ــاج ب ــر احتی ــه از س ــانی ک ــا دستفروش  ب
 را بــرای خــود ایجــاد کرده انــد، نه تنهــا درســت نیســت 
بلکــه بایــد فکــری بــه حــال ســاماندهی و حمایــت از ایــن 
افــراد شــود. بســیاری از اقتصاددانــان معتقدند دستفروشــی 
و فعالیت هایــی از این دســت، بــه دلیــل اینکــه بــرای 
نوعــی  بــه  و  نمی کنــد  ایجــاد  افــزوده  ارزش  اقتصــاد 
ــت  ــدان حمای ــد چن ــود، نبای ــوب می ش ــغل کاذب محس ش
شــوند؛ امــا همیــن کارشناســان بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد 
نمی تــوان در شــرایطی کــه در بحــران اقتصــادی قــرار داریــم 
و وضعیــت بیــکاری در کشــور بــه شــکل غیرعــادی درآمــده، 
بــرای امــرار  از فعالیت هایــی ماننــد دستفروشــی کــه 

ــرد.  ــری ک ــرد، جلوگی ــورت می گی ــهروندان ص ــاش ش مع
»ســاماندهی«، فصــل مشــترک میــان موافقــان و مخالفــان 
ایــن پدیــده اقتصادی-اجتماعــی اســت؛ امــا حتــی شــیوه 
ــن دو  ــان ای ــه می ــل مناقش ــه مح ــز ب ــاماندهی نی ــن س ای

گــروه بــدل شــده اســت.
   بیکاری و دستفروشی

ــور  ــادی در کش ــایت های اقتص ــای س ــاس گزارش ه ــر اس ب
امــروز نســبت بــه جمعیــت کشــور، نزدیــک بــه ۱۰ میلیــون 
نفــر بیــکار داریــم. از ایــن تعــداد، بخشــی از آن هــا بــه دلیــل 

ــد  ــی می کنن ــتند، دستفروش ــوار هس ــت خان ــه سرپرس اینک
امــرار معــاش  از طریــق آن، خــود و خانواده شــان  تــا 
ــده، ۳۳  ــار ارائه ش ــاس آم ــر اس ــال ب ــور مث ــه ط ــد؛ ب کنن
ــد  ــرو سرپرســت خانواده ان ــان دســتفروش در مت درصــد زن
ــتند.  ــود هس ــواده خ ــاش خان ــن مع ــه تأمی ــور ب ــه مجب ک
در حالــی کــه برخــی از کارشناســان معتقدنــد از طریــق 
تعاونی هــا، ســالیانه ۲۰۰ تــا ۵۰۰ هــزار فرصــت شــغلی 
 را می تــوان ایجــاد کــرد و بــا اســتفاده از ایــن فرصــت 
ــارت  ــوان از مه ــا می ت ــه تعاونی ه ــهیالت الزم ب ــه تس  و ارائ

و توانایی هــای بیــکاران اســتفاده الزم را بــرد، بــا ایــن حــال 
ــف ــل مختل ــه دالی ــئول ب ــای مس ــد نهاده ــر می رس ــه نظ  ب

ــن  ــد و از ای ــن مســئولیت برنیامده ان ــده ای ــی از عه ــه خوب ب
اســتفاده  درســتی  بــه  اشــتغال زایی  بــرای  فرصت هــا 

نکرده انــد.
   مالیات و بیمه

ــا  ــاد غرفه ه ــال ایج ــه دنب ــا ب ــی نهاده ــه برخ ــی ک  در حال
آن هــا  تــا  بوده انــد  دستفروشــان  بــرای  واحدهایــی  و 
ــد ــه دهن ــازمان یافته ارائ ــورت س ــه ص ــود را ب ــای خ  کااله

ــه دلیــل اینکــه بایــد مالیات هــای  بســیاری از ایــن افــراد ب
ــت در  ــد از فعالی ــا بپردازن ــن واحده ــرای ای ــنگینی را ب س
ــرای  ــرو را ب ــا مت ــان ی ــار خیاب ــد و کن ــاع می ورزن آن هــا امتن

ــد.  ــح می دهن ــود ترجی ــاس خ ــروش اجن ف
در ایــن میــان، دولــت می توانــد بــا ایجــاد غرفــه و واحدهــای 
ــن  ــادل از ای ــات متع ــن مالی ــازمان یافته و گرفت ــروش س ف
افــراد، نه تنهــا ایــن دستفروشــان را بــه نوعــی ســازماندهی 
ــای الزم  ــز نظارت ه ــا نی ــای آن ه ــر فعالیت ه ــه ب ــد، بلک کن

را داشــته باشــد. 
ــاخت های  ــود زیرس ــل نب ــه دلی ــراد ب ــن اف ــیاری از ای بس
فرهنگــی یــا زیــاد بــودن هزینه هــای بیمــه، از نعمــت 
آن هــا  یافتــن  اســکان  بنابرایــن،  محرومنــد؛  بیمــه 
شــدن  تثبیــت  نوعــی  بــه  و  ثابــت  مکان هــای  در 
 وضعیــت شــغلی آن هــا و ایجــاد زمینه هــای فرهنگــی 
و اقتصــادی الزم از ســوی دولــت و همچنیــن فراهــم کــردن 
تســهیالت بیمــه بــرای آن هــا، بــه نوعــی در تقویــت صنعــت 

بیمــه نیــز ایفــای نقــش خواهــد کــرد.
   اقتصاد خاکستری

در ایــن میــان، بایــد ایــن نکتــه را متذکر شــد کــه برخوردهای 
ــر  ــد معب ــوران س ــب مأم ــان از جان ــا دستفروش ــت ب نادرس
ــه  ــد دستفروشــان را از دستفروشــی ک شــهرداری ها می توان
ــاد  ــود، وارد اقتص ــده می ش ــز خوان ــتری نی ــاد خاکس اقتص
زیان بــار از جملــه فــروش مــواد مخــدر و بســیاری از 
ــن موضــوع خــود  ــه ای ــد ک ــر کن ــاک دیگ ــای خطرن حوزه ه
ــه  ــه جامع ــادی را ب ــی زی ــادی و اجتماع ــای اقتص زیان ه
تحمیــل می کنــد؛ زیان هایــی کــه تــا ســالیان مدیــد کشــور 

ــا خــود درگیــر خواهــد کــرد. ــان آن را ب و جوان

گزارش کیمیای وطن:

دستفروشی نیازمند دست حمایت

بــا اعــالم نتایــج کنکــور، برخــی داوطلبــان در رشــته مــورد 
ــدام  ــل اق ــن دلی ــه همی ــدند و ب ــول نش ــود قب ــه خ عالق
از  بعضــی  آزمــون  بــدون  رشــته های  در  ثبت نــام  بــه 
دانشــگاه ها، همچــون دانشــگاه آزاد اســالمی می کننــد؛ 
موضوعــی کــه ایــن نگرانــی را بــرای متقاضیــان پســر 

در  تحصیــل  آیــا  ایجــاد کــرده کــه 
مشــکلی  آزمــون  بــدون  رشــته های 
بــرای سربازی شــان ایجــاد می کنــد 

ــر؟  ــا خی ی
وظیفــه  ســازمان  رئیــس  جانشــین 
ــخ  ــؤال پاس ــن س ــه ای ــا ب ــی ناج عموم
ــی  ــی کریم ــردار ابراهیم ــت. س داده اس
تحصیــل  ادامــه  شــرایط  دربــاره 
در  ســربازی  خدمــت  مشــموالن 
طــور  بــه  کــرد:  اظهــار  دانشــگاه ها 

کلــی تمامــی مشــموالن ســربازی کــه غیبــت نداشــته و در 
ــر  دانشــگاه قبــول شــده باشــند، می تواننــد در مقطــع باالت
ادامــه تحصیــل دهنــد و اگــر فاقــد غیبــت باشــند، مشــکلی 

برایشــان ایجــاد نخواهــد شــد. 

بــرای  تحصیــل  ادامــه  امــکان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــدون  ــگاه های ب ــم از دانش ــگاه ها اع ــدگان دانش پذیرفته ش
آزمــون و دانشــگاه های بــا آزمــون وجــود دارد، گفــت: 
ــته  ــت نداش ــی غیب ــس از فارغ التحصیل ــه پ ــموالنی ک مش
باشــند، می تواننــد در مقطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 
از  دســته  آن  دربــاره  کریمــی 
پذیرفته شــدگانی کــه ممکــن اســت 
ــمول  ــگاه مش ــام دانش ــان ثبت ن ــا زم ت
ــار کــرد: ایــن افــراد  غیبــت شــوند، اظه
می بایــد بــه دفاتــر پلیــس +۱۰ مراجعــه 
و وضعیــت خدمتــی خــود را مشــخص 
ــان داده  ــه آن ــکان ب ــن ام ــا ای ــد؛ ام کنن
می شــود کــه حداکثــر تــا یــک بــار 
 تاریــخ اعــزام خــود را تمدیــد کننــد 
و در صورتــی کــه امــکان ادامــه تحصیــل 
ــور  ــدون کنک ــور و چــه ب ــه واســطه کنک در دانشــگاه چــه ب
برایشــان فراهــم شــود، می تواننــد بــدون غیبــت وارد 
ــام  ــرای انج ــی ب ــس از فارغ التحصیل ــوند و پ ــگاه ش دانش

ــع ــد. ربی ــدام کنن ــربازی اق ــت س خدم

اعالم جزئیات ثبت نام مشموالن سربازی در دانشگاه ها
ــاز  ــه نی ــان اینک ــا بی رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ب
کشــور بــه پزشــک در حــال نزدیــک شــدن بــه نقطــه اشــباع 
 اســت، در عیــن حــال درصــد خطاهــای پزشــکی در ایــران 

را پایین تر از نرم جهانی آن خواند. 
ــت بیــش از ۱۱۵  ــه عضوی ــا اشــاره ب ــی ب ــر علیرضــا زال دکت

هــزار پزشــک در ســازمان نظــام پزشــکی 
ــزار  ــداد، ۶۸ ه ــن تع ــت: از ای ــور گف کش
نفــر پزشــک عمومــی و مابقــی پزشــکان 
متخصــص و فــوق تخصــص هســتند. 
همچنیــن بیــش از ۳۰ هــزار دندانپزشــک 
و حــدود ۱۹ هــزار داروســاز نیــز عضــو 

ــتند.  ــکی هس ــام پزش ــازمان نظ س
زالــی بــا بیــان اینکــه اعتقــادی بــه تعییــن 
ــم  ــکان نداری ــد پزش ــرای درآم ــقف ب س

ــا  گفــت: پزشــکان در شهرســتان ها و مناطــق محــروم دو ت
ــت  ــی اس ــد و طبیع ــبانه روز کار می کنن ــیفت در ش ــه ش س
ــزه  ــد انگی ــق بای ــن مناط ــت در ای ــه کار و خدم ــرای ادام ب

مالــی بــرای آن هــا ایجــاد شــود. قطعــا نبــود انگیــزه مالــی 
موجــب توقــف یــا کاهــش ایــن خدمــات می شــود کــه در 

ــود.  درجــه اول ضــرر آن متوجــه مــردم خواهــد ب
رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــوع  ــه موض ــکان ب ــوق پزش ــه حق ــا در زمین ــده بحث ه عم
می شــود، گفــت:  مربــوط  کارانه هــا 
ــا  ــادی از کارانه ه ــش زی ــفانه بخ متأس
اختصاصــی  درآمــد  جــزو  هــم 
شــده  محاســبه   بیمارســتان ها 
ــه  ــر آن ب ــبت کمت ــه نس ــدی ب و درص
همیــن  بــرای  می رســد.  پزشــک 
درصــد کــم هــم دولــت ۲۰ درصــد 
رقــم  کــه  کــرده  تعییــن  مالیــات 
ــن  ــار همــه ای نامتعارفــی اســت. در کن
ــه خــود  مســائل، مهــم آن اســت کــه عمــده پزشــکان کاران
ــا یــک ســال  را هــر رقــم کــه باشــد، حــدود هشــت مــاه ت

ایســنا اســت کــه دریافــت نکرده انــد. 

»نه« به تعیین سقف درآمد برای پزشکان
  کاهش ظرفیت پذیرش
در مؤسسات غیرانتفاعی

مؤسســات  اتحادیــه  رئیــس 
و دانشــگاه های غیرانتفاعــی در 
ــرش  ــت پذی ــش ظرفی ــی کاه پ
ظرفیــت  افزایــش  خواســتار 
مؤسســات  بــرای   دانشــجو 
و دانشــگاه های غیرانتفاعــی در 
ســال تحصیلــی جدیــد شــد. 
مؤسســات  اتحادیــه  رئیــس  آهون منــش،   علــی 
ظرفیت هــای  درخصــوص  غیرانتفاعــی  دانشــگاه های  و 
دانشــجویی دانشــگاه های غیرانتفاعــی در ســال تحصیلــی 
جدیــد گفــت: ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور هنــوز ظرفیت 

مؤسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی را اعالم نکرده است. 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه کاهــش دانشــجو و ادغــام 
غیرانتفاعــی  مؤسســات  و  دانشــگاه ها  رشــته ها،  بعضــی 
خواســتار افزایــش تعــداد ظرفیــت دانشــجو هســتیم کــه هنــوز 
ــات و  ــه مؤسس ــس اتحادی ــت. رئی ــده اس ــخی داده نش پاس
ــه  ــی ک ــی از برنامه های ــزود: یک ــی اف ــگاه های غیرانتفاع دانش
ــال ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــی رشته هاس ــام بعض ــده ادغ ــرا ش  اج
بــرای رشــته مکانیــک و هــر یــک از گرایش هــای آن ۶۰ 
ــر  ــد و اگ ــی می ش ــی معرف ــگاه غیرانتفاع ــه دانش ــجو ب دانش
رشــته مکانیــک ۵ گرایــش داشــت، در مجمــوع ۳۰۰ دانشــجو 
معرفــی می شــد؛ امــا پــس از ادغــام فقــط ۶۰ دانشــجو 
ــه ضــرر  ــن ب ــه ای ــی می شــود ک ــک معرف ــرای رشــته مکانی ب
ــن  ــادآور شــد: بنابرای ــی اســت. وی ی دانشــگاه های غیرانتفاع
ــی  ــم؛ ول ــه داده ای ــود را ارائ ــت خ ــش ظرفی ــت افزای درخواس

ــا پاســخی داده نشــده اســت. ــه م ــوز ب هن

طراحی نقشه راه توسعه »پرستاری«
طراحــی نقشــه راه توســعه علــوم پرســتاری و بازنگــری 
انفورماتیــک  و  ســالمت  اطالعــات  فنــاوری  رشــته های 
پزشــکی، بخشــی از فعالیت هــای اجراشــده در منطقــه ۷ 
آمایــش آمــوزش پزشــکی اســت. منطقــه ۷ آمایــش شــامل 
ــزد و کاشــان اســت  ــوم پزشــکی اصفهــان، ی دانشــگاه های عل
و مأموریت هــای ویــژه واگذارشــده بــه منطقــه هفــت آمایــش 
ــی و  ــوم مامائ ــعه عل ــامل توس ــالمت، ش ــی س ــوزش عال آم
بهداشــت بــاروری، توســعه دانــش فنــاوری اطالعــات ســالمت 
ــت.  ــتاری اس ــوم پرس ــعه عل ــه ای و توس ــی برنام اعتباربخش
ــگاه  ــگاهی و ۸۳ دانش ــز دانش ــار در ۱۸۱ مرک ــاس آم ــر اس ب
 دولتــی کارشناســی پرســتاری، کارشناســی ارشــد در ۱۱ رشــته 
و ۳۸ دانشــگاه دولتــی و غیردولتــی، دکتــرای تخصصــی 
ــی وجــود دارد. طراحــی نقشــه  )Ph.D( در ۱۴ دانشــگاه دولت
 راه توســعه علــوم پرســتاری و راه انــدازی مرکــز ملــی مطالعــات 
و توســعه علــوم پرســتاری کشــور بــا تأکیــد بــر هزینــه 
اثــر بخــش کــردن تحصیــالت تکمیلــی نیــز از مهم تریــن 
اســت. پرســتاری  علــوم  توســعه  فعالیت هــای کارگــروه 

کوتاه از جامعه 

  افتتاح سه طرح بهداشتی و درمانی
 در جیرفت

و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
آمــوزش پزشــکی در ســومین 
 روز ســفر بــه اســتان کرمــان
ســه طــرح بهداشــتی و درمانــی 
اســتان  ایــن  جنــوب  در  را 
بخــش  کــرد.  افتتــاح 
ــژه )ICU( دوم  مراقبت هــای وی
بیمارســتان امــام خمینــی)ره( جیرفــت روز جمعــه بــا حضــور 
ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــمی ب ــی زاده هاش ــن قاض ــید حس س
بخــش MRI، ایــن بیمارســتان نیــز بــا ۱۸۵ متــر مربــع زیربنا 

طی سال جاری به بهره برداری می رسد. 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی همچنیــن 
افتتــاح  را  اوژانــس ۱۱۵ شــهری شــماره ســه جیرفــت 
ــع ســالمت روســتایی  ــات جام ــز خدم ــن مرک ــرد. همچنی ک
علی آبــاد جیرفــت نیــز بــا حضــور دکتــر قاضــی زاده هاشــمی 
بــه بهره بــرداری رســید. گفتنــی اســت اســتان پهنــاور کرمــان 
ــوم  ــگاه عل ــت، ۴ دانش ــر جمعی ــون نف ــش از ۳ میلی ــا بی ب
ــنجان  ــت و رفس ــم، جیرف ــان، ب ــهرهای کرم ــکی در ش  پزش

دارد.

اسامی روزهای »هفته ازدواج«
 اعالم شد

مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده بــا بیــان اینکــه هفته 
ازدواج از ۱۳ تــا ۱۹ شــهریورماه برگــزار می شــود، اســامی 

روزهــای ایــن هفتــه را اعــالم کــرد. 
ــژه وزارت ورزش  ــه برنامه هــای وی ــا اشــاره ب ناصــر صبحــی ب
و جوانــان در هفتــه ازدواج، اســامی روزهــای ایــن هفتــه را بــه 

شــرح زیــر اعــالم کــرد:
ــا  ــازی ب ــان، ازدواج، توانمندس ــهریورماه: »جوان ــنبه ۱۳ ش ش

محوریــت مهارت هــای اقتصــادی«
یکشــنبه ۱۴ شــهریورماه: »جوانــان، ازدواج، توانمندســازی بــا 

ــی« ــای زندگ ــت مهارت ه محوری
ــا  ــان، ازدواج، توانمندســازی ب دوشــنبه ۱۵ شــهریورماه: »جوان

محوریــت مدیریــت خانوادگــی«
سه شــنبه ۱۶ شــهریورماه: »جوانــان، ازدواج، توانمندســازی بــا 

ــت فرزندپروری« محوری
چهارشــنبه ۱۷ شــهریورماه: »جوانــان، ازدواج، توانمندســازی بــا 

محوریــت ســواد رســانه ای و اطالعاتــی«
پنجشــنبه ۱۸ شــهریورماه: »جوانــان، ازدواج، توانمندســازی بــا 

محوریــت ســمن های فعــال در حــوزه ازدواج«
ــا  ــازی ب ــان، ازدواج، توانمندس ــهریورماه: »جوان ــه ۱۹ ش جمع

ــی« ــوی و دین ــت معن محوری
هفتــه ازدواج همــه ســاله مصــادف بــا ســالروز پیوند آســمانی 

امیرالمؤمنیــن )ع( و حضــرت فاطمــه)س( برگــزار می شــود.

اخبار کوتاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ناغامی   برخورداریان  محمد  ۹۵-۳۴۶خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:استرداد سه فقره الشه چک   به طرفیت رسول مختاری 
قاد  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۷/۲۴ 
بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  ساعت ۹/۳۰ 
به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول خیابان   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۳۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
دفتر شعبه ۳۲ مجتمع شماره یک شورای حل  الف مدیر  ۱۴۹۱۶/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۱۳۸خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
نژاد  مبینی  علیرضا   -۱ طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  رهبری   
نموده است  یداله محقق تقدیم  نیلوفر صفری ۴-  ۲- عفت رفیع زاده ۳-  
صبح    ۸/۳۰ ساعت   ۹۵/۷/۲۴ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   .
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
حل  شورای  مجتمع   ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ پستی  ۵۷ کد  پالک   – صبا  ساختمان 
اختالف اصفهان – شعبه ۶شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   ۶ شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱۵۵۳۲/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۱۰۳۴۹۴شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۱۰۰۲۷۰شماره 
بایگانی شعبه: ۹۵۰۳۴۶تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ خواهان / شاکی علیرضا 
رضا  و  درفشان  حمیده  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جمالی   
فاطمه  و  درفشان  وملیحه  درفشان  محبوبه  و  فهیمی   سکینه  و  درفشان  
درفشان و تقی اعالئی و علیرضا درفشان و خدیجه درفشان و سعیده درفشان 
و  قرارداد  تنفیذ  به خواسته  ماهانی و حمیدرضا درفشان   زاده  اکبر قاضی  و 
مطالبه خسارت دادرسی و تنفیذ قرارداد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳۳ارجاع و به 
کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۱۰۰۲۷۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ 
 / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۰۹:۴۵تعیین  ساعت  و 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
شماره: ۱۲۳۹۳/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۱۰۵۸۶۶شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۱۰۰۱۲۰شماره 

بایگانی شعبه: ۹۵۰۱۳۳تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ خواهان بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی آقای علیرضا زمانی کد شعبه ۸۳۵۴ دادخواستی به طرفیت خواند 
به خواسته مطالبه  بابادی   و رضا  و مهدی شجاع صفار  گان آرش کبوتریان 
تقدیم  دادرسی  مطالبه خسارت  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  وجه چک 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ 
اتاق شماره ۳۵۶ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۱۰۰۱۲۰ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ و ساعت ۱۲:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادگاه مراتب  امور مدنی و دستور  انقالب در  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
از  تا خواندگان پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  یک نوبت در یکی 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۱ شعبه  منشی  الف  ۱۵۴۵۹/م  شماره: 

اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۸۰۴۶۶۴شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۰۶۶شماره 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ خواهان / شاکی محمد  تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۰۷۰ بایگانی شعبه: 
تجارت  پیمان  شرکت  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خانی   رضا 
خواسته صدور حکم  به  آدریانی  مهری  رضا  عاملی سید  مدیریت  با  شاهین 
ورشکستگی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱۵ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۰۶۶ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ و ساعت ۰۹:۴۵تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۱۵۴۴۹/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۸۰۴۵۵۲شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۵۹۲ شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۴۶۶شماره 
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ خواهان / شاکی علی حاجی هاشمی   دادخواستی به طرفیت 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  خواه   رضا  ایرج  متهم   / خوانده 
مطالبه وجه چک و خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱۵ ارجاع و به 
کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۴۶۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ 
و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
عمومی  دادگاه   ۸ شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  ۱۵۴۸۱/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۸۰۴۶۷۵شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۵۴۹ شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۴۲۴شماره 
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ خواهان / شاکی حجت اله علیزاده    دادخواستی به طرفیت 
اتحادی  جواد  و  بیدآبادی  شیرانی  مهرداد  و  دهقانی  اصغر  متهم   / خوانده 
آبادان  ابری و محمد گلستانی فر و مجتبی شهابی و شرکت کشت وصنعت 
دشت پارس  به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی    هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  وجه چک 
دادگاه   ۸ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
شماره  اتاق   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 
۳۱۵ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۸۰۰۴۲۴ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و ساعت ۰۸:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون 
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
 / خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۱۵۴۵۰/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۲۰۵۴۶۱شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱۲۰۱۰۱۹شماره 
احمد  شاکی   / خواهان   ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ تنظیم:  ۹۴۱۱۳۸تاریخ  شعبه:  بایگانی 
غفاری  محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبی    دم  میرزائی 
مطالبه  و  دادرسی  مطالبه خسارت  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  گوشه   
خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۲ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه   و  ارجاع   ۱۲۰ شماره  اتاق   ۱ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 
۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱۲۰۱۰۱۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ و ساعت 
و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۰۸:۰۰تعیین 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.شماره: ۱۴۳۲۷/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان- علی فاتحی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۱۲۴ خواهان اباصلت محسنی      دادخواستی 
نموده است  تقدیم  السادات جوهر بخش  به طرفیت عاطفه  بر:مطالبه  مبنی 
.وقت رسیدگی برای روزیکشنبه  مورخ ۹۵/۷/۴ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده، 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
خ  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
علی  امام  مسجد  روی  روبه  پیروزی  چهارراه  از  بعد  شرقی  بهشت  هشت 
حل  شورای  شعبه     – اصفهان  اختالف  حل  شورای   ۳ شماره  مجتمع  )ع( 

اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور   صورت 

 می شود.
شماره: ۱۳۱۳۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۰۲مجتمع شماره سه  شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی     نام خانوادگی: اسرافیلیان نجف آبادی  
نام پدر : سیف اله   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
نشانی  میرزاحسین  پدر:  نام  خانوادگی:امیری    نام  قائم    محمد  نام:  له: 
محل اقامت: اصفهان – میدان الله – الله شمالی ابوریحان شرقی پالک ۱۲۹ 
سوپر سعید محکوم به:به موجب رای شماره ۹۴-۱۰۶۹ تاریخ۹۴/۱۲/۱۹ حوزه 
است. یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۴۱ شعبه 

و  یکصد  و  میلیون  و چهار  مبلغ سی  به:پرداخت  است  علیه محکوم  محکوم 
پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
تاریخ  لغایت  دادخواست )۹۴/۱۱/۵(  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ االجرا.ماده  نیم عشر حق  انضمام  به  اجرای حکم 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
مدت ده روز مفاد آن را 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 را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحا اعالم نماید.
شماره:۱۵۵۴۲/ م الف دفتر شعبه ۴۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۲۲۲/۹۵ ش ح ۵۳ خواهان بانک سینا مدیریت 
شهریار خان محمدی با وکالت حمید والی فر    دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت ۱( محمد مسیح خسروانی  ۲- هایون خسروانی ۳- امیر حسین 
مورخه  روزدوشنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  آقایی    خسرو 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   ۱۰ ۹۵/۷/۱۹ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 
روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان 
و  ثانی دادخواست  – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شورای حل  سه  شماره  ۵۳مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  ۱۴۹۲۸/م  شماره: 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

طائی   احمد  خواهان   ۵۳ ح  ش   ۱۷۳/۹۵ کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت اشرف کلنگی فشارکی  تقدیم نموده 
تعیین   ۱۲ ۹۵/۷/۱۹ساعت  مورخه  روزدوشنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( 
مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
الف مدیر دفتر شعبه ۵۳مجتمع شماره سه  شورای حل  شماره: ۱۴۹۲۹/م 

اختالف اصفهان
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یامبر صلى  اهلل  علیه  و  آله:

 فیِه؛
َ

َبیٌت ال ِصبیاَن فیِه ال َبَرَکة

خانه اى که کودک در آن نباشد، برکت ندارد.

نهج الفصاحه، ص 374، ح1096

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

31   ْC

28   ْC

31   ْC

33   ْC

18  ْC

16   ْC

17   ْC

18   ْC

مراسم رونما�ی از کلیپ ایستاده ایم 
تا آخرین قطره خون برگزار شد

عکس از مهر

حوادثخاطرا ت آزادگان استان اصفهان  

 سبک زندگی 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی                                               

کیمیای وطن 
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

حقوق ماهیانه اسرا و تمهیدات مبتکرانه
ــی  ــرخ جهان ــب س ــی صلی ــن بین الملل ــاس قوانی ــر اس ب
بایــد هــر کشــور کــه از کشــور مقابــل خــود اســیر می گیــرد 

حقوقــی را بــرای اســرا مشــخص و تأمیــن کنــد. 
طبــق  جنگــی  اســرای  حقــوق  اســاس،  ایــن  بــر 
ــن  ــد؛ ای ــت می ش ــد پرداخ ــان بای ــی آن ــگاه خدمت جای
ــده ــن ش ــی تعیی ــار عراق ــا 6/5 دین ــن 1/5 ت ــوق بی  حق

 بود. 
البتــه بنــا بــر مصالــح نظامــی و امنیتــی، ایــن حقــوق در 
برگه هــای اعتبــاری مهمــور بــه مهــر فرماندهــی در اختیــار 
اســرا قــرار می گرفــت تــا بــا آن برگه هــا از فروشــگاه 
داخلــی اردوگاه هــا کــه بــه آن »حانــوت« می گفتنـــد 
 مایـــحتاج انفـــرادی غیـــرسهمیه ای خــود را تأمیــن 

کنند.
ایــن اقــام عبــارت بودنــد از: مســواک، خمیردندان، شــانه 
ــیگار  ــون، س ــاح، صاب ــتگاه اص ــاح، دس ــغ اص ــه، تی حول
توتــون، دســتمال، ســوزن، نــخ و بعضــی اقــام خوراکــی 
 ماننــد بیســکویت، شــیره خرمــا، شــکر، شیرخشــک
ــود و از  ــا و گاه میوه هــای فصــل کــه بســیار گــران ب خرم

ــد.  ــتقبال نمی ش آن اس
ــن  ــوق چندی ــن حق ــل ای ــرای تحوی ــارت ب ــدای اس در ابت
ــا  ــد ت ــوق می کردن ــل حق ــار تحوی ــه اردوگاه را گرفت روز هم
ــرادی  ــگاه، اف ــر آسایش ــکاری از ه ــی ابت ــا طرح ــه ب  اینک
ــگاه  ــراد آسایش ــه اف ــوق هم ــت حق ــه دریاف ــور ب را مأم
ــای  ــه غـذاهـ ــرای تهیـ ــم. بخشــی از ایــن حقــوق ب کردی
دیگــر  بخــش  و  می شــد  گـــرفته   آسایشـــگاهی 
ــداری  ــر اســاس طلبشــان جنــس خری را می توانســتند ب
بچه هــا  از  را  نیاز هــا  لیســت  خریــد   مأمــور  کننــد. 
می گرفــت و خرید هــا هــم بــه طــور متمرکــز توســط 

مســئول خریــد آسایشــگاه انجــام می شــد. 
ــتادند  ــف نمی ایس ــرا در ص ــر اس ــکار،  دیگ ــن ا بت ــا ای   ب
و اوقــات آن هــا تلــف و ســوژه ای بــه دســت دشــمن داده 

نمی شــد. 
برنامــه  ایــن  در  مســئولیت ها  تقســیم  بــا  وانگهــی 
 اســراء احســاس شــخصیت یافتــه و آثــار روانــی تحقیــر 
ــت داده  ــا جه ــه خرید ه ــگ و ب ــمن کم رن ــن دش و توهی
ــد و بشــود  ــا بچه هــا چیز هــای بدردنخــور نخرن می شــد ت

بــا ایــن پــول، اقــا م اساســی خریــد.

خواب آلودگی، علت بیش از 50 درصد 
تصادفات فوتی در جاده های اصفهان 

ــر اســاس  ــده انتظامــی اســتان گفــت: ب  جانشــین فرمان
ــه  ــج ماه ــده در پن ــت آم ــه دس ــای ب ــا و یافته ه آماره
ــی در  ــات فوت ــد تصادف ــش از 50 درص ــت بی ــال عل امس
جاده هــای اصفهــان، خواب آلودگــی راننــدگان اســت. 
ــگاه  ــا پای ــو ب ــین زاده در گفت وگ ــین حس ــرهنگ حس س
ــن  ــی از پرتصادف تری ــهریورماه را یک ــس، ش ــری پلی خب
ماه هــای ســال عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: نتیجــه 
کارهــای تحقیقاتــی و مطالعاتــی مــا در حــوزه تصادفــات 
درصــد   60 از  بیــش  می دهــد کــه  نشــان  جــاده ای 
ــد.  ــهریورماه رخ می ده ــوروز و ش ــی در ن ــات فوت تصادف
وی بــا بیــان اینکــه ســرعت، بی توجهــی بــه جلــو و تجــاوز 
بــه چــپ از مهم تریــن تخلفــات حادثه ســاز در ســطح 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــمار می رون ــه ش ــتان ب ــای اس جاده ه
ــه تخلفــات در دســتور  ــا این گون ــژه ب موضــوع برخــورد وی
کار مأمــوران پلیــس راه اســتان در اجــرای طــرح تابســتانه 
قــرار دارد و اعمــال قانــون، نمــره منفــی و توقیــف خــودرو 

در انتظــار راننــدگان متخلــف خواهــد بــود. 
خواب آلودگــی  و  خســتگی  حســین زاده   ســرهنگ 
را یکــی از چالش هــا و مشــکات عمــده جاده هــای 
ــد  ــل ممت ــه دلی ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــتان عن اس
بــودن جاده هــای اســتان، بیشــتر  بــودن و طوالنــی 
راننــدگان دچــار خســتگی و خواب آلودگــی می شــوند 
ــوت  ــه ف ــر ب ــادف منج ــا تص ــی ی ــر واژگون ــن ام  و همی

را در پی دارد. 
ــه  ــده انتظامــی اســتان عنــوان داشــت: ب جانشــین فرمان
ــظ جــان  ــل حف ــه دلی ــم ب ــه می کن ــدگان توصی ــه رانن هم
ــن  ــا کوچک تری ــه ب ــی ک ــان در صورت ــود و سرنشینانش خ
ــمت  ــه س ــی علی ــدند در منته ــه ش ــی مواج خواب آلودگ
راســت راه، خــودروی خــود را پــارک کننــد و پــس از کمــی 
اســتراحت و رفــع خســتگی، دوبــاره بــه رانندگــی بپردازنــد 

ــد.  ــود رانندگــی نکنن ــا چشــمان خواب آل ــز ب و هرگ
ــد  ــتن کمربن ــه بس ــان اینک ــا بی ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــرای سرنشــینان عقــب خــودرو الزم و ضــروری  ایمنــی ب
اســت عنــوان داشــت: بســیاری از سرنشــینان عقــب 
 خــودرو کــه در واژگونی هــا جــان خــود را از دســت دادنــد

ــن  ــد و ای ــی خــود را نبســته بودن ــد ایمن متأســفانه کمربن
نشــان می دهــد کــه چقــدر بســتن کمربنــد ایمنــی 
 می توانــد در حفــظ جــان سرنشــینان خــودرو مفیــد 

و مؤثر باشد. 

- ســعی کنیــد در طــول سکســکه نــوزاد بــه او شــیر 
ندهیــد؛ زیــرا هــوای بیشــتری وارد معــده او می شــود 

ــد. ــخ می کن و بیشــتر نف
  - در صورتــی کــه در محیــط شــلوغی هســتید و نــوزاد 
ــکان  ــه م ــت، او را ب ــده اس ــکه ش ــار سکس ــما دچ ش
ــش  ــکه در او کاه ــال سکس ــا احتم ــد ت ــی  ببری آرام

پیــدا کنــد.
ــد  ــی سکســکه می کن ــد کــه خیل ــوزادی داری - اگــر ن
حجــم وعده هــای شــیردهی را کاهــش و تعــداد آن هــا 
ــده  ــر وع ــیر در ه ــاد ش ــم زی ــد. حج ــش دهی را افزای
شــیردهی می توانــد ســبب ایجــاد سکســکه در نــوزاد 

شــود.
ــوزاد، او  ــه ن ــیر دادن ب ــار ش ــر ب ــد از ه ــا بع - حتم

آهســته پشــت  و  بخوابانیــد  را روی شــانه خــود 
بلعیده شــده  هــوای  گونــه  هــر  تــا  بمالیــد  را  او 
خــارج  او  دهــان  از  شــیردهی  طــول   در 

شود.
می شــود سکســکه  دچــار  نــوزاد  هنگامی کــه   -   

و  برویــد  راه  و  کنیــد  بغــل  را  او  می توانیــد 
ایــن  دهیــد.  نشــان  او  بــه  را  مختلــف  مناظــر 
او سکســکه  کاهــش  ســبب  می توانــد   کار 

 شود.
ــول کــرده، می توانیــد  ــان پســتانک را قب - اگــر نوزادت

هنــگام سکســکه، پســتانک را امتحــان کنیــد.
 - نوزاد را روی ســطح صافی بخوابانید و دســت های او 
را بــاال ببریــد و پشــت او را بمالیــد تــا معــده او 

انقبــاض خــود را کاهــش دهــد.
ــه  ــوزاد ب ــه ن ــود ک ــاهده می ش ــات مش ــی اوق - گاه
ــر  ــار سکســکه می شــود. اگ ــوا دچ ــت ســرمای ه عل
ــان ســردش شــده اســت،  ــد نوزادت احســاس می کنی

ــد. او را گــرم کنی
آب  مقــداری  می توانیــد  تمایــل  صــورت  در   -
قنــد بــه نــوزاد در حــال سکســکه  بنوشــانید تــا 
سکســکه او کاهــش پیــدا کنــد. ایــن روش یــک 
 روش متــداول بــرای کاهــش سکســکه در نــوزاد 

است.
 - ســعی کنیــد در طــول سکســکه، حــواس نــوزاد خود 
ــام  ــی انج ــای مختلف ــا او بازی ه ــد و ب ــرت کنی را پ

ــد. دهی

دلیل سکسکه نوزاد چیست؟)2(

 ســومین همایــش بــزرگ مطبوعــات محلــی اســتان های سراســر کشــور بــا 
کیمیای وطن

خ .م
حضــور بیــش از 350 مدیــر و ســردبیر رســانه های مختلــف در اســتان های 
کشــور و مســئوالن کشــوری و اســتانی در اصفهــان برگــزار شــد.به گــزارش کیمیــای وطــن، 
امــروزه رســانه های محلــی، ســپر دفاعــی کشــور در برابــر تهاجمــات فرهنگــی و تبلــور عینــی 
ــی در بیــن اقــوام، مناطــق و نواحــی مختلــف کشــور و منطقــه هســتند. دفــاع  وحــدت مل
رســانه های محلــی از مرزهــای فرهنگــی و هویتــی کشــور چندالیــه اســت و ایــن رســانه ها، 
نقــش مدافــع فرهنگــی و نیروهــای پیشــرو نظــام را بــازی می کنند.هرچــه از مرکــز به ســوی 
پیرامــون می رویــم، بایــد بــر نقــش و آثــار فرامــرزی و خارجــی رســانه های محلــی افــزوده 

شود.
مناطــق  بومــی  هویــت  تقویــت  و  حفــظ  در  مهمــی  نقــش  محلــی،  رســانه های 
مهــم  ایــن  می توانــد  آن هــا  بــه  بی توجهــی  کــه  دارنــد  کشــور   مختلــف 
و  اقلیت هــا  قومیت هــا،  مذاهــب،  می تواننــد  محلــی  رســانه های  کنــد.  را خدشــه دار 
ــی و در  ــی کل ــه صورت ــد، ب ــود دارن ــور وج ــف کش ــتان های مختل ــه در اس ــی را ک فرهنگ های
ــا  ــه همیــن دلیــل و ب ســطح کشــور معرفــی کننــد و باعــث شــناخت بهتــر آن هــا شــوند؛ ب
توجــه بــه اهمیــت، نقــش و جایــگاه مطبوعــات محلــی، روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــی اســتان های سراســر کشــور اق ــات محل ــه مطبوع ــکاری اتحادی ــا هم ب
ســومین همایــش مطبوعــات و رســانه های محلــی اســتان های کشــور بــا عنــوان »بــه تیــراژ 
ــانه های  ــردبیر رس ــر و س ــش از 350 مدی ــه بی ــک روزه ک ــش ی ــن همای ــرد.در ای ــن« ک وط
محلــی از سراســر کشــور حضــور داشــتند، بیانیــه مهــم حمایــت از کاالی ایرانــی بــه پیشــنهاد 
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان قرائــت شــد و بــه امضــای اعضــای اتحادیــه و مهمانــان 

ــید. ــش رس ــن همای ــرکت کننده در ای ش
همایــش بــزرگ اتحادیــه مطبوعــات محلــی اســتان های سراســر کشــور بــا حضــور مســئوالن 
ــان،  ــه اصفه ــام جمع ــژاد ام ــت هللا طباطبایی ن ــون آی ــتانی همچ ــوری و اس ــران کش و مدی
ــی عضــو شــورای  ــس، مرتضــی طای ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــر نماین حمیدرضــا فوالدگ
ــی  ــه کمیســیون فرهنگــی و اجتماع ــزاری رئیــس دبیرخان ــادل م ــران، ع اســامی شــهر ته
ــور  ــامی در ام ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــاور وزی ــی مش ــعید الفت ــور، س ــهرهای کش کان ش
ــگ و ارشــاد  ــار و مقاومــت وزارت فرهن ــگ ایث ــه فرهن ــر خان ــرج گلشــنی مدی ــران، ای ایثارگ
اســامی، رضــا امینــی رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد شــهردار 

ــزار شــد.  ــان و ... برگ اصفه
 قلم، نعمت و امانتی از سوی خداوند است

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان طــی ســخنانی در ایــن همایــش اظهار 
کــرد: وظیفــه اهالــی مطبوعــات در واقــع روایتگــری اســت. در مباحــث فقهــی و دینــی یکــی 
از مشــکات مراجــع تقلیــد بــا روایــات و راویــان آن اســت؛ یعنــی ایشــان بایــد بتواننــد بــه 

خبرنــگار و راوی هــر روایــت کــه از معصــوم)ع( نقــل شــده، اعتمــاد داشــته باشــند.
متدیــن عــادل،  بایــد  خبرنــگار  داد:  ادامــه  طباطبایی نــژاد  سیدیوســف   آیــت هللا 

بی غــرض و بی آالیــش و تنهــا هدفــش خدمت رســانی بــه جامعــه اســامی باشــد و اخبــار 
را بــه درســتی تحویــل دهــد.وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر خبــری نبایــد در جامعــه منتشــر 

شــود، گفــت: اخبــاری بایــد در جامعــه نشــر یابــد کــه حتــی در صــورت صحــت، فضای کشــور 
ــه ضــرر مملکــت و منافــع آن تمــام  ــد؛ چــرا کــه ایــن امــر ب و ذهــن مــردم را متشــنج نکن
می شــود.امام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه پرهیــز از انتشــار بدی هــا بــه طــور صریــح 
در قــرآن ذکــر شــده اســت، ادامــه داد: خبرنــگاران نبایــد بــه دنبــال مضمــون و گمــان برونــد؛ 

بلکــه بایــد اخبارشــان صددرصــد اثبات شــده و مســتند و گفتنــش حــق باشــد.
وی در ادامــه، قلــم را یکــی از توفیقــات خداونــد بــه انســان دانســت و عنــوان کــرد: 
قلــم، یکــی از نعمت هــای خداســت کــه بــه آن قســم خــورده اســت؛ حــال ایــن 
 توفیــق بــرای خبرنــگاران بــه دســت آمــده و آن هــا هــم بایــد قــدر ایــن نعمــت 
را بداننــد و قلــم را یــک امانــت از ســوی خداونــد تلقــی کننــد و برخــاف منافــع جامعه، کشــور 

و اســام قلم فرســایی نکننــد.
خداونــد  ســوی  از  امانتــی  و  نعمــت  قلــم،  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  طباطبایی نــژاد 
اســت  غلــط  باندبــازی  و  بانــد  راســتای  در  قلم فرســایی  کــرد:  تصریــح   اســت، 

و نباید از این راه، باطل را گسترش دهیم.
   تقویت مطبوعات مویرگی و محلی، گامی در راستای رفع نیازهای مردم

نیــز  اســامی  شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  فوالدگــر،  حمیدرضــا 
در ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه بــا تقویــت شــبکه مویرگــی رســانه های محلــی 
اســت مطبوعــات  و  خبــری  جامعــه  عهــده  بــر  را کــه  رســالتی  می تــوان   کشــور، 

ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــور می توان ــر کش ــی در سراس ــات مویرگ ــت: مطبوع ــرد، گف ــق ک محق
رســانه ها و مطبوعــات ایــران را مردمــی کنــد.

شــود اقــدام  محلــی  مطبوعــات  تقویــت  راســتای  در  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
ــا  ــی از گرایش ه ــداری گروهــی و حزب ــه جانب ــه صــورت هیچ گون ــد ب ــر بای ــرد: خب ــه ک اضاف

مصــون باشــد تــا موجــب افزایــش آگاهــی مــردم شــود.
فوالدگــر گفــت: نشــریات مجــازی بــه ســرعت در حــال جایگزینــی مطبوعــات هســتند؛ امــا 
ــگاه خــود  ــوا ســعی در حفــظ جای ــت محت ــا تقوی ــد ب ــی بای مطبوعــات و روزنامه هــای محل

داشــته باشــند.
   تقویت مطبوعات محلی کشور در دستور وزارت ارشاد

ســعید الفتــی، مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در امــور ایثارگــران نیــز در ادامــه ایــن 
همایــش بــا بیــان اینکــه وظیفــه رســانه ها افزایــش فهــم و شــعور مــردم اســت، اظهــار کــرد: 
رســانه های محلــی نقشــی خــاص در افزایــش شــعور سیاســی و اجتماعــی جامعــه در عیــن 

گمنامــی و مظلومــی دارنــد.
وی بــر تقویــت مطبوعــات محلــی و دورافتــاده کشــور تأکیــد کــرد و ادامــه داد: بســیاری از 
مشــکات ایــن حــوزه از رســانه ها در شــأن مطبوعــات کشــور نیســت؛ امــا وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی ســعی می کنــد ایــن مشــکات را مرتفــع و یارانــه مطبوعاتــی را بــه دســت 
اهالــی مطبوعــات واقعــی بــه خوبــی برســاند. 

 همایش مطبوعات محلی، فرصتی برای تبادل اندیشه ها
ــش  ــت: همای ــش گف ــن همای ــه ای ــم در ادام ــان ه ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
اتحادیــه مطبوعــات محلــی کشــور، بهانــه ای بــرای ارتقــای ســطح کیفــی مطبوعــات و فرصــت 

ــت. ــا و اندیشه هاس ــادل تجریه ه ــرای تب ــی ب خوب
محلــی سراســر  مطبوعــات  میزبانــی 350  از  ابــراز خرســندی  امینــی ضمــن  رضــا 
نشســت ها  ایــن  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  شــهرداری  همــت  بــه   اســتان های کشــور 
و همایش هــا باعــث همفکــری و تبــادل تجربیــات و بــه دنبــال آن ارتقــای کیفــی مطبوعــات 

خواهــد شــد.
بایــد در راســتای انســجام  ایــن مطبوعــات  از  اینکــه هــر یــک  بــا اشــاره بــه   وی 
و همدلــی بــا دیگــر مطبوعــات بکوشــند، افــزود: همدلــی ایــن مطبوعــات در راســتای افزایش 

بازدهــی ایــن مطبوعــات نیــز مؤثــر خواهــد بود.
ــه برگــزاری جشــنواره کاالی  ــا اشــاره ب ــان در ادامــه ب رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفه
ــب  ــدام موج ــن اق ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــد کاالی ایران ــه خری ــای تفاهم نام ــی و امض ایران
ــه  ــود و البت ــاد ش ــی ایج ــد داخل ــت از تولی ــتای حمای ــدی در راس ــای جدی ــود فض می ش

ــند. ــود بکوش ــوالت خ ــت محص ــای کیفی ــتای ارتق ــد در راس ــز بای ــدگان نی تولیدکنن
   رسانه های محلی، صدای رسای مردم شهرها و روستاهای کشور هستند

مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، نیــز در ســومین همایــش مطبوعــات محلــی 
ــب  ــعه در قال ــه توس ــیدن ب ــتای رس ــوری را در راس ــور دانش مح ــر کش ــتان  های سراس اس
4 ســرفصل تدویــن کــرد و گفــت: توســعه دانایــی، ایجــاد دانایــی، انتشــار دانایــی و مصــرف 
ــر  ــعه هموارت ــه توس ــیدن ب ــا راه رس ــاس آن ه ــر اس ــه ب ــتند ک ــرفصلی هس ــی، 4 س دانای

می شــود.
اثرگــذار رســانه ها در حــوزه مدیریــت شــهری  بــه نقــش  بــا اشــاره  وی همچنیــن 
ادامــه داد: مدیــران شــهری بــدون کمــک دلســوزانه اهالــی مطبوعــات و رســانه ها 
بایــد تحلیل محــور شــوند و فعالیتشــان صرفــا  شکســت خواهنــد خــورد. رســانه ها 
جدیــد  بیــن گفتمان هــای  حلقــه  بتواننــد  تــا  نشــود  اخبــار  انتشــار  بــه   محــدود 

و شهروندان شوند.
اثرگــذار  عوامــل  جملــه  از  را  محلــی  رســانه های  متــوازن  توزیــع  اصفهــان   شــهردار 
در کاهــش مهاجــرت بــه کان شــهرها دانســت و افــزود: توزیــع متــوازن رســانه های محلــی، 
موجــب توزیــع متــوازن امکانــات در شــهرها می شــود و ایــن مســئله از مهاجــرت شــهروندان 

بــه کان شــهرها پیشــگیری می کنــد.
   

  ایجاد همدلی و وفاق میان رسانه های محلی سراسر کشور 
ــوان  ــه عن ــی کشــور ب ــات محل ــه مطبوع ــره اتحادی ــی، رئیــس هیئت مدی غامحســین عطای
یکــی دیگــر از ســخنرانان ایــن همایــش اظهــار کــرد: اتحادیــه مطبوعــات محلــی اســتان های 
ــام  ــا تم ــذرد و ب ــکیل آن نمی گ ــال از تش ــه س ــش از س ــه بی ــت ک ــه ای اس ــور، اتحادی کش
ــه ایجــاد  ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــی انجــام ده ــای بزرگ ــا و دشــواری ها، توانســته کاره کمبوده
همدلــی و انســجام در مطبوعــات محلــی سراســر کشــور ســبب ارتقــای ســطح مطبوعــات 

ــن بخــش از رســانه های کشــور شــده اســت. ــی و مرتفــع شــدن مشــکات ای محل
اول  مقــام  در  کــرد:  تصریــح  اتحادیــه  ایــن  اهــداف  تبییــن  بــا  ادامــه  در  وی 
یابیــم  دســت  شــرایطی  و  امکانــات  تمــام  بــه  صنفــی  نگاهــی  بــا  می توانیــم 
یارانه هــا  بحــث  می تــوان  مثــال  بــرای  هســتیم؛  محــروم  آن هــا  از  فعــا   کــه 

و آگهی ها را در نظر داشت.
ــود  ــی داده ش ــات محل ــه مطبوع ــد ب ــتان ها بای ــا در اس ــد آگهی ه ــون، 70 درص ــق قان  طب
کــه متأســفانه در حــال حاضــر در هیــچ اســتانی ایــن اتفــاق نمی افتــد. در دولــت تدبیــر و 
امیــد اتفاقــات خوبــی در بحــث مطبوعــات و رســانه ها افتــاد کــه بــرای مثــال می تــوان بــه 
رتبه بنــدی رســانه ها اشــاره کــرد؛ امــا بــاز هــم در ایــن بیــن جایــی بــرای مطبوعــات محلــی 

ــه ایــن رســانه ها نشــده اســت. ــدارد و هیــچ توجهــی ب وجــود ن
 مدیــر مســئول روزنامــه نــدای هرمــزگان افــزود: در حــال حاضــر، بهتریــن راهــکار 
را در شــرایط فعلــی، یــک بســته کامــل مطبوعاتــی می دانیــم کــه هــم مطبوعــات محلــی و 
هــم حاکمیــت بــه طــور همزمــان در آن فعــال باشــند. بــه عقیــده مــا تــا نــگاه صنفــی بــه 
ــه  ــا وجــود تمــام اختــاف ســلیقه ها ب ــگاه ب ــن ن ــا ای مطبوعــات وجــود نداشــته باشــد و ت
ــا مطبوعــات  ــه اهــداف عالــی خــود در رابطــه ب صــورت جــدی شــکل نگیــرد، نمی توانیــم ب

محلــی دســت یابیــم.
   ارتباط با مطبوعات محلی و استانی، راهی برای توسعه و رونق گردشگری 

ایــن  ادامــه  در  اصفهــان،  شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر  نباتی نــژاد،  هــادی 
اتحادیــه  همایــش  ســومین  در  مــا  هــدف  و  نــگاه  اینکــه  بیــان  بــا  همایــش 
مشــارکت  و  تعامــل  بــا  کــه  اســت  ایــن  کشــور  اســتان های  محلــی  مطبوعــات 
دهیــم انجــام  مناســبی  اقدامــات  بتوانیــم  دیگــر  محلــی  رســانه های  بــا   مناســب 

اظهار کرد: با این نگاه، سعی در رونق گردشگری و اطاع رسانی مناسب داریم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری اصفهــان از مجموعــه رســانه ای کاملــی برخــوردار 
ــه منظــور  ــن مرکــز ب ــه توســعه ای ــان توجــه ب ــد کــرد: مدیریــت شــهری اصفه اســت، تأکی
ــل  ــه کام ــک مجموع ــرار داده و از ی ــود ق ــتور کار خ ــانی را در دس ــی و اطاع رس آگاهی بخش

ــت. ــوردار اس ــهر برخ ــیمای ش ــه، صداوس ــزاری، روزنام ــامل خبرگ ش
شــهردار  صحبت هــای  بــه  اســتناد  بــا  اصفهــان  شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر 
بیســت وچهارم  یــار  و شــهردار،  از 22 عضــو شــورا  پــس  رســانه ها  اصفهــان گفــت: 
جایــگاه  بــه  توجــه  لــذا  می آینــد؛  حســاب  بــه  اصفهــان  شــهری   مدیریــت 
و ارتقابخشــی رســانه ها در رأس امــور مدیریــت شــهری اصفهــان اســت و ایــن مهــم، یکــی 

ــان محســوب می شــود. ــای شــهرداری اصفه از ویژگی ه

در سومین همایش بزرگ مطبوعات محلی استان های سراسر کشور مطرح شد:

رسانه های محلی، تبلور عینی وحدت ملی در بین اقوام

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2


