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 زمان مهم نیست؛  
 رسیدن به توافق خوب

 مهم است

 بیش از شش تن
 مواد مخدر در اصفهان 

سوزانده شد

 برگزاری انتخابات  
الکترونیک به شرط ایمنی 

دستگاه ها

آخرین فرصت  تسلیم 
 اظهارنامه مالیاتی

 مشخص شد

شرایط بیمه تأمین اجتماعی 
شاغالن کسب وکار خانگی 

اعالم شد

 اختالس
  ۱۰۸ میلیارد تومانی 

یک مدیر بانک
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مودیان محترم  مالیاتی:

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمایید.
 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه اکترونیکی عملکرد ۱393 از 

طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال 
جاری میباشد

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
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گل به خودی سپاهان،  در حساس ترین مقطع فصل
در روزهای��ی که تمام��ی مدعی��ان لیگ به دنب��ال جذب 
بازیکنان جدید و بس��تن تی��م قدرتمند هس��تند اخبار آن 
چن��ان خوبی از باش��گاه س��پاهان به گوش نمی رس��د. دو 
 قهرمانی هم زم��ان تیم ه��ای اصفهانی در فص��ل فوتبالی

 لیگ برتر و جام حذفی آن قدر ب��ه دل هواداران این دو تیم 
نشس��ت که ش��اید خیلی ها هنوز هم در ب��اد آن دو عنوان 
قهرمان��ی خوابیده ان��د و هنوز ه��م نگران ش��رایط این دو 
باشگاه برای س��ال آینده نیس��تند. به هر حال هم سپاهان 
و هم ذوب آه��ن در فصل جاری باید در س��ه جبهه متفاوت 

به دیدار رقبای خودشان بروند و مهم تر از 
 آن رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در سال

را  جدی��دی  فص��ل  ه��م   2016  
ب��از  اصفه��ان  فوتب��ال  عملک��رد   در 

می کند و این مس��اله یادآوری می کند که هر دو 
تیم اصفهانی باید در فصل نق��ل و انتقاالت خوب 

بکارند تا در زمان مناس��ب بتوانن��د خوب درو 
کنند. خوشبختانه شرایط در باشگاه ذوب آهن 

ثبات الزم را دارد و هماهنگی ...

افراد معتقدند که بزرگ تری��ن و مهم ترین جمله امام در 
نامه پذیرش قطعنامه 598 معروف همان جمله جام زهر 
بوده است ؛ ولی بنده معتقدم که مهم ترین جمله ایشان 

این بود که من آبروی خودم را با خدا معامله کردم.
صحبت هاي رهبري در مورد مصر بالفاصله در میدان 

التحریر بلوتوث مي شد
  به گزارش ایمنا، حس��ین شیخ االس��الم، مع��اون امور 
بین الملل مجلس شورای اسالمی که در حسینیه جواد 
االئمه اصفهان حضور یافته بود در ابتداي س��خنان خود 
گفت: با پیروزي انقالب اسالمی خط کشی ها و پیروزی ها 

شروع شد. 
س��یری که امام خمینی)ره( برای انقالب درنظر گرفته 
بودند از مردم، برای مردم و با مردم،  در چارچوب حق بود. 
حرکت ایشان براساس فهم دقیق  از والیت فقیه و حکومت 
در اسالم بود که توسط شاگردانش همانند شهید بهشتی 

در قانون اساسی نیز نهادینه شد...

صحبت هاي رهبري در ميدان 
چه شد مرد صالحی را دیکتاتور  خواندندالتحرير بلوتوث مي شد

روایت زندگی سیاسی شهید بهشتی در خانه اش؛ 

اختالف دولت و کارگران ؛

جدال 2۰  هزار 
تومانی



تحریف سخنان رهبر معظم انقالب 
توسط خبرگزاری مطرح آمریکایی

خبرگزاری آسوش��یتدپرس در گزارش��ی درباره مذاکرات 
هسته ای و در راس��تای مقصر جلوه دادن ایران در شکست 
احتمالی مذاکرات، اظهارات اخیر رهبر معظم انقالب درباره 
لزوم لغو تحریم ها در هنگام امض��ای موافقتنامه را تحریف 
کرد.  در حالی که رایزنی های هس��ته ای به روزهای حساس 
خود برای نیل ب��ه توافق نهایی رس��یده، ی��ک خبرگزاری 
آمریکایی در اقدامی معنادار و شیطنت آمیز اقدام به تحریف 

سخنان اخیر آیت اهلل خامنه ای کرد.
 خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس در گزارش��ی تح��ت عن��وان 
»توافق ایران؛ نگاه به آنچه این توافق و مشکالت باقی مانده«، 
در اقدامی س��وال برانگیز و ش��یطنت آمیز اقدام به تحریف 
آشکار سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در جمع کارگزاران 

و مسووالن ایرانی کرد.
در این گزارش با تحریف علنی و آشکار سخنان رهبر معظم 
انقالب آمده است: » آیت اهلل علی خامنه ای رهبر عالی ایران 
می گوید که او خواه��ان لغو همه تحریم ه��ای اقتصادی » 
قبل« از امضای توافق اس��ت؛ در حالی که آمریکا، انگلیس، 
فرانس��ه، چین، آلمان و روس��یه درباره روند کاهش تحریم 
ها و طرح بازگش��ت فوری تحریم ها در صورت تقلب ایران، 
 اول باید بین خودش��ان توافق کرده و س��پس با ایران توافق

 کنند«.  
این تحریف آشکار در حالی انجام ش��ده که متن سخنرانی 
اخیر حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در س��ایت های گوناگون 
منتشر ش��ده و فیلم این س��خنرانی هم توس��ط شبکه های 
تلویزیونی پخش شده و دسترسی به آن هم اکنون به راحتی 

امکانپذیر است.
با رجوع به سایت رهبر معظم انقالب می توان دید که سخنان 
معظم له درباره تحریم ها بدین ش��رح بوده اس��ت: »تحریم 
های اقتص��ادی و مالی و بانکی، چه آنچه به ش��ورای امنیت 
 ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به کنگره ی آمریکا ارتباط پیدا

 می کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می کند، همه 
باید فورا در هن��گام امضای موافقت نامه لغو بش��ود؛ بقّیه ی 

تحریم ها هم در فاصله های معقول لغو بشود.«
تحری��ف آش��کار فرمایش��ات رهب��ر معظ��م انق��الب 
 توس��ط خبرگ��زاری آمریکای��ی آسوش��یتدپرس مبنی بر

 »لغو تحریم های ایران قبل از امض��ای توافق و یا در هنگام 
امضای توافق«، نش��ان می ده��د این خبرگ��زاری با هدف 
مقصرجلوه دادن ایران در قبال شکس��ت احتمالی مذاکرات 

اقدام به چنین کاری کرده است.
این اقدام در حالی انجام شده که ایران همواره تاکید داشته 
است که زیر بار زیاده خواهای های آمریکا و طرف های غربی 
نخواهد رفت و تنها به دنبال احقاق حقوق خود در مذاکرات 
اس��ت که یکی از آنها لغو تحریم ها همزمان با امضای توافق 

احتمالی هسته ای است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:با هدف رس��یدن به یک توافق که منافع 
و حقوق مردم ایران در آن رعایت شده و برای همه دنیا توافق خوبی باشد، 

به وین آمده ایم .
 محمدج��واد ظریف در بع��د از ورود به وی��ن درجمع خبرن��گاران گفت: 
مطمئن هس��تیم که اگر طرف مقاب��ل آمادگی این را داش��ته باش��د که 
حقوق مردم ای��ران  را به رس��میت بشناس��د و  وظایف خ��ودش را انجام 
دهد. یعنی تحری��م ها را ب��ردارد و همزمان ب��ا اقدامات ای��ران،  اقدامات 
 خ��ودش را انجام ده��د و زی��اده خواه��ی نکند، حتم��ا به ی��ک  توافقی

 می رس��یم که به نفع همه خواهد بود. ظریف با بیان اینکه ما با این دید به 
وین آمده ایم گفت: البته زمان مهم نیس��ت و تنها رسیدن به توافق خوب 
مهم است و اینکه به یک نتیجه مناسب برس��یم. وزیر خارجه ایران پس از 
 پیوس��تن به تیم مذاکره کننده ایرانی که از دو هفته پیش در وین به س��ر

 می برند،  روز گذش��ته با جان کری وزیر خارجه امریکا دیدار و گفت وگو 
کرد.

س��خنگوی ش��ورای نگهبان از موافقت این ش��ورا با برگ��زاری انتخابات 
الکترونیکی در صورت احراز ایمن بودن دستگاه ها خبر داد و گفت: منتظریم 
که جزئیات فنی برگزاری انتخابات الکترونیکی به ش��ورای نگهبان اعالم 
شود.نجات اهلل ابراهیمیان ، با اشاره به نامه وزارت کشور به این شورا مبنی بر 
برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی گفت: منتظریم که جزییات 
فنی برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 کالن شهری که وزارت کشور اسامی 
آنها را اعالم کرده است، به ش��ورای نگهبان اعالم شود. وی در پاسخ به این 
سؤال » نظر شورای نگهبان در این زمینه چیست و آیا هر زمان که وزارت 
کشور س��ازوکارهای فنی برگزاری انتخابات الکترونیکی را اعالم کند، این 
شورا آمادگی الزم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را در این 
9 کالن شهر کش��ور دارد یا خیر؟«  تصریح کرد: ما کارشناسانی در شورای 
نگهبان داریم، به نحوی که ایمنی دس��تگاه های انتخاب��ات الکترونیکی را 
بررسی و اعالم می کنند که آیا این دستگاه ها ایمن هستند و یا اینکه آمادگی 

و زیرساخت های الزم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارند یا خیر.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

معاون امور بین الملل مجلس ش��وراي اسالمي گفت: اکثر 
افراد معتقدند که بزرگ ترین و مهم ترین جمله امام در نامه 
پذیرش قطعنامه 598 معروف هم��ان جمله جام زهر بوده 
است ؛ ولی بنده معتقدم که مهم ترین جمله ایشان این بود 

که من آبروی خودم را با خدا معامله کردم.

صحبت هاي رهبري در مورد مص�ر بالفاصله در 
ميدان التحریر بلوتوث مي شد

  به گ��زارش ایمن��ا، حس��ین شیخ االس��الم، مع��اون امور 
بین الملل مجلس ش��ورای اس��المی که در حسینیه جواد 
االئم��ه اصفهان حضور یافت��ه بود در ابتداي س��خنان خود 
گفت: با پیروزي انقالب اس��المی خط کشی ها و پیروزی ها 

شروع شد. 
سیری که امام خمینی)ره( برای انقالب درنظر گرفته بودند 
از مردم، برای مردم و با مردم،  در چارچوب حق بود. حرکت 
ایشان براساس فهم دقیق  از والیت فقیه و حکومت در اسالم 
بود که توسط شاگردانش همانند ش��هید بهشتی در قانون 

اساسی نیز نهادینه شد.
وی همچنین گفت: امام خمینی)ره( در این حرکت ضد ظلم، 

مردم را عاشقانه وارد صحنه کردند.

انتخابات در ایران نش�انه مردم س�االري دیني 
است

معاون امور بین الملل مجلس شوراي اسالمي افزود: انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، مجلس ش��ورای اسالمی، ریاست 

جمهوری، شورای اسالمی ش��هرها و رای مستقیم مردم در 
این راستا نشان از مردم س��االری دینی داشته که روند روبه 
رشدی داشته و با طاغوتی ها مقابله کرده است و در حقیقت 

باید گفت جمهوری اسالمی در حال شدن است.
وی افزود: این گونه نیس��ت که قانون اساسی کشورمان را از 
غرب گرفته و رنگ اس��الم به آن زده باشیم؛  به همین دلیل 

است که امام خمینی)ره( فرمودند میزان، رای ملت است.
به همین دلیل است که کشورمان معتقد است در کشورهای 
منطقه باید مردم برای سرنوش��ت خود تصمی��م بگیرند نه 

کشورهای استکبار.
وی در رابط��ه ب��ا روز ق��دس نیز گف��ت: ملت ای��ران قبل 
از ای��ن حرک��ت ام��ام خمین��ی)ره(، س��فارت اس��راییل 
را گرفت��ه بودن��د و پ��س از آمدن عرف��ات به کش��ورمان 
 ای��ن س��فارت ب��ه س��ازمان آزادی بخ��ش تحوی��ل داده

 شد.
امام)ره( آبروي خود را با خدا معامله كرد

شیخ االسالم همچنین خاطر نشان کرد: امام خمیني)ره( این 
قدرت عظیم را به خوبی معرفی کرد.  در قضیه تسخیر النه 
جاسوسی در آبان ماه 58 ایشان این غول بزرگ را شکست 
دادند و در حال��ی که 444 روز گروگان ه��ای آمریکا داخل 

کشور بودند آمریکا نتوانست هیچ غلطی بکند.
معاون امور بین الملل مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
جنگ نیز امام خمینی)ره( باز هم از همان روش آوردن مردم 
در صحنه اس��تفاده کرد، تصریح ک��رد: در اینجا نیز انقالب 

اسالمی و مردم با همان عش��ق و عالقه و رهبری مشخص با 
قربت الهی وارد صحنه شدند.

وی پیرامون مراس��م برائت حج در عربس��تان خاطرنشان 
کرد: چند س��الی زمان برد تا اس��تکبار متوجه این حرکت 
امام خمینی)ره( و هدف آن ش��د، هنگامی که ماکت قدس 
در مکه به حرکت درآمده بود تمام مسلمانان که بیش از 50 
سال تحقیر شده بودند اشک می ریختند و به ما پیوستند این 

همان چیزی بود که امام خمینی)ره( درنظر داشت.
شیخ االس��الم با اش��اره به اینکه پس از قطعنامه 598، امام 
خمینی)ره( کمتر صحبت کردند بی��ان کرد: برخی افراد از 
جمله نزدیکان ایشان معتقد بودند ایشان باید بیرون بیایند 

و صحبت کنند.
وی افزود: اکث��ر افراد معتقدند ک��ه بزرگ ترین و مهم ترین 
جمله امام در آن نامه معروف همان جمله جام زهر بوده است 
ولی بنده معتقدم که مهم ترین جمله ایشان این بود که من 

آبروی خودم را با خدا معامله کردم.
وی گفت: استکبار دوست ندارد که مردم ساالری دینی ایجاد 
ش��ود، آمریکایی ها به دروغ خود را طرف دار مردم ساالری 

نشان می دهند چون  که مردم ساالری ضد اسرائیل است.
معاون امور بی��ن الملل مجلس به خطب��ه عربي رهبري در 
بهمن 89 خطاب به مردم مصر اشاره کرد و گفت: در کمتر 
از چند س��اعت صحبت های ایش��ان در میان مردم مصر در 
میدان التحریر بلوتوث شد، ایشان در بهمن 90 نیز یک پیام 
به سردمداران مصر دادند ولی متاس��فانه آنها به دلیل غرور 

و ساده انگاری که 2 آفت یک انقالب است به بیراهه رفتند.
مذاکره با 6 قدرت جهاني، نشان از اقتدار ایران است

 وی پیرامون اهداف عربس��تان به عنوان یک اس��تکبار در 
جنگ یم��ن افزود: عربس��تان به دنب��ال برگرداندن رئیس 
جمهور فراری یمن، جلوگی��ری از پیش روی های حوثی ها 
و گس��ترش مرزهای خود هس��تند ک��ه به هیچ ک��دام نیز 

نرسیده اند.
وی در ادام��ه گف��ت:  در زمان��ی ک��ه بیانی��ه ل��وزان 
مط��رح ش��د مق��ام معظ��م رهب��ری تاکی��د کردن��د که 
م��ا تنه��ا ی��ک س��ند را ب��ه رس��میت می شناس��یم و آن 
 هم س��ندی اس��ت که در پای��ان توافق به امض��اي طرفین

 مي رسد.
وي همچنین تصریح کرد: کشورمان به عنوان نماینده تمام 
مستعضفین جهان که قصد دارد از انرژی صلح آمیز هسته ای 
استفاده کند در مقابل تمام مستکبران جهان ایستاده است 

و در حقیقت با یک جنگ روی میز مواجه هستیم.
وی در پایان گفت: باید توجه داشته باشیم که ما در مذاکرات 
هسته اي در یک طرف میز و ش��ش قدرت جهاني در طرف 
دیگر قرار دارند و این خود به تنهایي مي تواند گویاي قدرت 

ایران باشد.

معاون امور بين الملل مجلس شوراي اسالمي:

صحبتهايرهبريدرميدانالتحريربلوتوثميشد
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شهرداری هم مشتری 
سرخابی ها شد

رییس کمیسیون س��المت ش��ورای ش��هر تهران نسبت به 
پیشنهاد برخی از اعضای شورا برای خرید دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس واکنش نشان داد. رحمت اهلل حافظی، در مورد 
پیشنهاد مطرح از سوی چند تن از اعضای شورای شهر مبنی 
بر ورود شهرداری تهران به مزایده خرید دو باشگاه پرسپولیس 
و استقالل گفت: با فضای حاکم در ش��ورای شهر و شهرداری 
به نظر می رسد این پیشنهاد خوبی نیس��ت. وی با بیان اینکه 
شهرداری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران خود دچار مشکل 
است و هراز چندگاهی، مصوبه به شورا می آورد تا بدهی های 
معوق چندساله پیمانکاران را پرداخت کندگفت: در این فضا 
چطور ممکن است که شهرداری وارد فضای باشگاه داری شود؟ 
حافظی این گونه پیشنهادات را مانورهای سیاسی و انتخاباتی 
دانس��ت و گفت: سازوکار مناس��بی برای تحقق این پیشنهاد 
وجود ندارد و از آنجایی که زمینه ه��ای الزم برای تحقق این 
وعده وجود ندارد بعید می دانم اعضای ش��ورای شهر نیز این 
موضوع را بپذیرند. پیش از این حجت الس��الم والمس��لمین 
امرودی، معاون اجتماعی شهرداری در واکنش به این پیشنهاد 
عنوان کرده بود که شهرداری وظیفه توسعه ورزش همگانی را 
دارد و اگر شورای ش��هر در خصوص ورود شهرداری به ورزش 
قهرمانی و باش��گاهی مصوبه ای ابالغ کن��د؛ این مهم تحقق 

می یابد.

تشنج دوباره در مراسم افطار 
ریيس جمهور

حجت االس��الم محمدعلی آهنگران، فرزند مداح معروف و از 
روحانیون اصالح طلب روایتی از آنچه تشنج در جلسه افطاری 
رییس جمهور با علما خوانده، منتش��ر کرده است. به گزارش 
پارسینه متن این نوشتار به این شرح است: امشب )پنج شنبه( 
در ضیافت افط��اری رییس جمهور با جمع��ی از روحانیون و 
ائمه جمعه در ساختمان اجالس س��ران شرکت کردم. آقایان 
مدعو از روحانیون برجس��ته تهران، قم و سمنان بودند. پیش 
از س��خنرانی رییس جمهور تن��ی چند از فض��ال و روحانیون 
همچون حجج اسالم س��ید مهدی طباطبایی، جوادی آملی، 
ادیب و مبلغ��ی به ایراد س��خن پرداختند. حجت االس��الم و 
المسلمین ادیب اس��تاد حوزه و دانش��گاه تصریح کرد: بنده 
از رییس جمهوری محت��رم به عنوان مجری قانون اساس��ی 
می خواه��م که در کن��ار حراس��ت از دس��تاوردهای علمی و 
فناورانه نظام، تعریف��ی دوباره از راهکاره��ای چگونگی دفاع 
از حق��وق مردم بر اس��اس اصول قان��ون اساس��ی ارائه دهد، 
 چرا که ش��اهد هس��تیم که متأس��فانه بر اس��اس تعاریف و

 اس��تنباط  های غلط، گاهی حقوق مردم ضایع می ش��ود که 
نمونه آن تعطیلی کنسرت های قانونی و مجوزدار است که این 
را نادیده گرفتن حقوق مردم و خالف قانون اساسی می دانم. در 
خالل سخنان حجت االسالم ادیب تعداد قابل توجهی از علما 
با گفتن احسنت س��خنان او را تأیید کردند و از طرفی حدود 
هفت هش��ت نفر از ائمه جمعه فریاد برآوردند و با شعار مرگ 
بر فتنه گر و مرگ بر ضد والیت فقیه، جلسه برای لحظاتی به 
تشنج کشیده شد. یکی از امامان جمعه که در ردیف مقابل من 
نشسته بود بلند شد و اعالم کرد ائمه جمعه جلسه را به نشانه 
اعتراض ترک کنند؛  اما کسی جلسه را ترک نکرد و همه جمع 
معترضان نشستند و جلس��ه آرام گرفت. آنچه بیش از هرچیز 
باعث آرامش مجلس شد سخنان حجت االسالم والمسلمین 
 س��یدمهدی طباطبایی بود که به ش��عاردهندگان تذکر داد

 » به جای غرش کردن و شعار دادن به فکر آبروی اسالم باشید 
و به داد اسالم برسید«.

به جای هنجارشکنان، 
 بسيجيان جشن بگيرند

امام جمعه مشهد با اشاره به فساد فرهنگی و تهاجم فرهنگی 
گفت: اگر بنا باشد در کشوری غرور ملی با هنجارشکنی عده ای 
خدشه دار ش��ود مس��ووالن نظامی و امنیتی باید وارد صحنه 
شوند و جلوی ناهنجاری ها را بگیرند. به نوشته فارس، آیت اهلل 
علم الهدی به پیروزی تیم والیبال ایران مقابل آمریکا اشاره کرد 
و گفت: قهرمانان والیبالیس��ت با تالش خود این پیروزی را به 
دس��ت آورده و غرور ملی را برای کشور رقم زدند اما متأسفانه 
عده ای هنجارشکن این غرور را خدش��ه دار کرده و در خیابان 
جلوی نوامیس مردم رفتارهای نادرست داشتند. وی با انتقاد از 
بسیجیان اظهار کرد: افراد بسیجی و حزب اللهی نباید فرصت را 
برای این افراد فراهم آورده بلکه باید خودشان این مراسم ها را 

جشن بگیرند تا فرصت از این افراد گرفته شود.

پيش بينی عضو موتلفه درباره 
مذاكرات

حمیدرضا ترقي، عضو ش��وراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي 
 در گفت وگ��و با آری��ا گف��ت: از قرائ��ن این گونه اس��تنباط

 مي ش��ود، هرچند بخش اعظ��م مذاکرات نهایي ش��ده و به 
نتیجه رس��یده، مس��ائل مهمي هنوز مانده که ب��ه بحث نیاز 
دارد؛ بنابراین  براي رسیدن به آن چهارچوبي که مقام معظم 
رهبري در چند ش��ب گذشته اشاره داش��تند قدري به زمان 
بیش��تري نیاز دارد؛  بنابراین به نظر مي رس��د طرفین ناگزیر 
باش��ند زمان مذاکرات را تمدید کنن��د. وي اف��زود: با توجه 
به مقاومت هایي که در ط��رف مقابل براي پذیرش ش��رایط 
 ایران وج��ود دارد ممکن اس��ت مذاکرات تا ش��هریور تمدید 

شود.
این فعال سیاسي اصولگرا اظهار داشت: به طور طبیعي ایران 
و 1+5  هیچ کدام حاضر به پذیرش باخت نیس��تند؛  بنابراین 
حداقل چیزي که به دس��ت خواهد آمد همان برد- برد است 
ایران تا االن نشان داده از مواضع خودش کوتاه نمي آید و اگر 
طرف مقابل هم به کف خواس��ته هاي خودشان نرسند بعید 

است توافق را امضا کنند.

شنيده ها 

زمان مهم نيست؛  رسيدن به 
توافق خوب مهم است

برگزاری انتخابات  الکترونيک 
به شرط ایمنی دستگاه ها

 رییس جمهوری در پیامی به همایش روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر، جوانان را جزء اولین قربانیان سوداگری مرگبار 

مواد مخدر دانست.
 مت��ن کامل پیام حجت االس��الم والمس��لمین »حس��ن 
روحانی« که روز شنبه توسط »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
وزیر کش��ور در همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در 
سالن همایش های بین المللی صدا وسیما قرائت شد، بدین 

شرح است:
» روز جهانی مبارزه ب��ا مواد مخدر، فرصت��ی مغتنم برای 
گسترش آگاهی و جلب حمایت عمومی علیه آسیب های 
ویرانگر مواد مخدر و همچنین ارائه راهکارهای کارساز در 
پیکار بی امان و همه جانبه با ای��ن معضل بزرگ اجتماعی 

است.
متأسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده به 
ش��مار می آیند، جزء اولین قربانیان این سوداگری مرگبار 
 هس��تند. کش��ور ما به واس��طه همجواری با کش��وری که

 اصلی ترین منش��اء کش��ت و تولید و به تب��ع آن فعالیت 
مجرمان جرایم س��ازمان یافته و فرامرزی است، در معرض 
بیشترین خسارات انسانی و عواقب مخرب ناشی از قاچاق 

و اعتیار قرار دارد.
هم اکن��ون جمهوری اس��المی ایران به م��وازات اقدامات 
و تدابیر مقابله ای، ب��ا بهره گیری از ظرفی��ت های علمی 
 بومی و جلب مشارکت حداکثری سازمان های مردم نهاد،

 برنامه های فراگیر پیشگیری، درمان و کاهش این آسیب 
را در دست اجرا دارد. بیش از 85 درصد اقدامات توسط این 
سازمان ها انجام می گیرد که می تواند الگوی مناسب برای 

دیگر کشورها باشد.
ش��عار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال 2015 این 
است که » بیایید با هم زندگی، جامعه و هویت مان را عاری 
از مواد مخدر سازیم«. امید اس��ت با عنایت به این شعار و 
همسو با سیاس��ت و رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد 

مخدر که از سوی جمهوری اسالمی ایران در حال اجراست، 
با همت عمومی بتوانیم گام های اساسی تری برای داشتن 

جهانی عاری از مواد مخدر برداریم.
ضرورت دارد تا جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی 
در تعیین سیاست ها و تنظیم برنامه ها موارد ذیل را مدنظر 

قرار دهند:
1- توجه به معیش��ت جایگزین در مناطق اصلی کش��ت و 

تولید با حمایت جامعه جهانی
2 - همکاری مس��تمر جهت جلوگیری از ورود درآمدهای 
نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستم های مالی 

بین المللی
۳ - تحقق اصل مسوولیت مشترک با مساعدت های فنی و 
تجهیزاتی به کشورهای در مسیر تزانزیت و مبادله اطالعات 

عملیاتی
4 - انتقال تجارب جمعی در زمینه کاهش تقاضا و کاهش 

آسیب مواد مخدر
ب��ا گرامیداش��ت ی��اد و خاطره بی��ش از ۳۷00 ش��هید و 
12000 جانب��از دالور کش��ورمان در این پی��کار خطیر و 
ادای احترام به تمامی کس��انی که در سراسر جهان در این 
مس��یر جان خود را فدا کرده ان��د، از برگزارکنندگان این 
مراسم و تمامی دس��ت اندرکارانی که با همتی بلند در این 
 نهضت انسان دوستانه در تالش هستند، تشکر و قدردانی

 می کنم.
در مراسم ویژه س��الروز جهانی مبارزه با مواد مخدر که به 
مناس��بت هفته مبارزه با مواد مخدر در حال برگزاریس��ت 
جمعی از مسووالن کشوری و س��فرای کشورهای مختلف 

حضور دارند.
26 ژوئن برابر با پنج��م تیر ماه روز جهانی مب��ارزه با مواد 
مخدر ن��ام گرفته اس��ت و به همی��ن مناس��ب در ایران از 
 شش��م تا 12 تیر ماه هفته مب��ارزه با مواد مخ��در برگزار

 می شود.

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس مذاکرات را 
توجیهی برای همه کم کاری ه��ای اقتصادی خواند و 
گفت: دولت برای حل مشکالت کش��ور نیازمند یک 

شوک است، نه مذاکره.
محمد قس��یم عثمانی با بیان اینک��ه تحریم ها قطعاً 
بر اقتصاد کش��ور تاثیرگذار بوده اس��ت گفت: از روز 
اول می دانس��تیم که تحریم ها بر اقتصاد کشور تاثیر 
گذاشته است. اینکه بعضا ژست سیاسی می گیریم که 
تحریم ها بر اقتصاد کشور اثر نگذاشته، بیشتر مصرف 

خارجی دارد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: اگر همه چیز را تعطیل و معطل کنیم و با این 
اس��تدالل که بگذاریم؛  مذاکرات به نتیجه برسد، بعد 

شروع به کار کنیم، رفتار درستی نیست.
وی مذاک��رات را توجیه��ی برای هم��ه کم کاری ها و 
سستی ها در ش��رایط حاکم بر اقتصاد خواند و گفت: 
یکی از عوامل مش��کالت اقتصادی، تحریم است؛  اما 
عامل مطلق و 100 درصد نیست. بخشی از این شرایط 

را سیاست های غلط دولت ها ایجاد کرده است.
عثمانی ادامه داد: تحریم ها موجب نشده است حجم 
نقدینگی تا این حد افزایش یابد، قبل از تحریم هم این 

اشتباهات اقتصادی وجود داشت.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
بسیاری از سیاست های پولی کشور از بحث مذاکرات 
و نفت فارغ  است. به عنوان مثال دولت تورم را کنترل 
کرده و به نظر ما در کنترل تورم موفق بوده است؛  اما 
دولت را در کنترل رکود موفق نمی دانیم؛  چون شواهد 
و ظواهر نش��ان می دهد رکود همچنان بر بازار حاکم 

است؛ چه در بخش تولید و چه در بخش مسکن.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: دولت برای حل مشکالت کشور نیازمند 

یک شوک اس��ت، نه مذاکره. دولت ناخودآگاه به این 
سمت رفته است که از نتیجه مذاکرات به عنوان یک 

شوک و محرک اقتصادی استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه این ش��وک را می توان قبل از به 
نتیجه رسیدن مذاکرات هم به روش های دیگر ایجاد 
کردگفت: جهت دهی تولی��د در صنایع کوچک یکی 
از راهکارهای شوک درمانی اس��ت. صنایع کوچک و 
متوس��ط ما به صنایع و فناوری های خارجی نیازمند 
نیس��تند و به راحتی می توانند اش��تغال ایجاد کنند 
که نتیجه آن افزایش قدرت خرید م��ردم و رهایی از 

رکود است.
عثمانی صنایع کوچ��ک را زودبازده خوان��د و اظهار 
داش��ت: س��رمایه گذاران کوچک به راحتی می توانند 
وارد این بازار شده و نیروی کار موجود را جذب کنند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
مشکل اقتصاد کش��ور با فعالیت بخش خصوصی حل 
می شود که برای فعال شدن آن باید سرمایه در گردش 

و تولیداتشان مورد حمایت قرار گیرد.
وی تاکید ک��رد: فکر کنی��د هیچ مذاک��ره ای در کار 
نیس��ت و اتف��اق دیگری ق��رار نیس��ت بیفت��د، باید 
 راهکاری با این نگاه برای حل مش��کالت کش��ور پیدا

 کرد.
عثمانی، راه اندازی صنایع کوچک و متوسط را شوکی 
در اقتصاد کشور خواند و گفت: باید منابع مالی کشور 

در این بخش متمرکز شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در خصوص عملک��رد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گفت: منکر توانمندی های آقای نعمت زاده نیس��تیم 
اما متاس��فانه در زمان تص��دی ایش��ان در وزارتخانه 
 صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ش��اهد اتف��اق خاصی

 نبودیم.

مذاكرات،  توجيهی برای كم كاری هاجوانان،  جزء اولين قربانيان سوداگری مرگبار مواد مخدر هستند



یادداشت

 بیش از شش تن مواد مخدر 
در اصفهان سوزانده شد

بیش از شش تن مواد مخدر سنتی و صنعتی، دراصفهان سوزانده شد.
فرمانده انتظامی اصفهان در مراسم امحای این میزان مواد مخدرگفت: 
از ابتدای سال 94 تاکنون افزون بر 10 تن مواد مخدر در استان اصفهان 
کش��ف ش��ده است.س��ردار عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: اصفهان در 
سال 94 رده دوم استان های کشور را از جهت کشفیات مواد مخدر به 
خود اختصاص داد.وی شناسایی و برخورد با شبکه ها و باندهای مواد 
مخدر ،شناس��ایی و رصد توزیع کنندگان خرد مواد مخدر در محالت، 
برخورد با معت��ادان ولگرد و کارتن خواب ، تقوی��ت مراکز ترک اعتیاد 
و برگزاری جلس��ات توجیهی و آموزش��ی را از مهم ترین برنامه های 
مبارزه با مواد مخدر برای سال جاری در اس��تان اصفهان عنوان کرد.

اس��تان اصفهان به س��بب موقعیت جغرافیایی، همج��واری با مناطق 
کویری ش��رق و مرکز ، وجود راه های ترانزیت و نیز هم مرزی با شمار 
 زیادی از اس��تان ها ، یک��ی از مناطق تردد قاچاقچی��ان و حمل و نقل 

مواد مخدردرکشوراست.

 9 درصد از کل مالیات پرداختی 
توسط اصناف پرداخت می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان خواستار تقویت 
تشکل های صادراتی اس��تان اصفهان همچون اتحادیه های صادراتی 
ش��د و گفت: 9 درصد از کل مالیات پرداختی اصفهان توس��ط اصناف 
پرداخت می شود. حس��ین سیس��تانی، با تاکید بر اینکه اصناف  نقش 
مهمی در توسعه پایدار و پیش��برد امور ملی در کشور دارند، مدیریت 
این تشکیالت عظیم در اس��تان را کاری مهم برشمرد و ابراز امیدواری 
کرد: مدریت جدید اتاق اصناف در اس��تان اصفهان بر رسالت عظیم و 
ارزنده خود پایبند باشند.وی با بیان اینکه در شرایط موجود اقتصادی 
کشورمان ایران نیازمند حمایت از تشکل های صادراتی  هستیم، گفت:  
مسووالن کشوری و استانی باید برای تشکیل اتحادیه صادرکنندگان 
نیز برنامه ریزی کنند.معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
اصفهان  همچنین به عملکرد خوب ستاد دیه اس��تان اصفهان در ماه 
مبارک رمضان برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد اشاره و اظهار 
داشت:  آمار زندانیان ما در حوزه جرائم غیر عمد باالست، و این موضوع 

مشکالت زیادی را برای خانواده ای این زندانیان ایجاد کرده است.

روایت زندگی سیاسی شهید بهشتی در خانه اش؛ 

یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

امام جمع��ه گلپایگان گفت: دش��منان نظام جمهوری 
اسالمی، در قالب مواد مخدر بنیان خانواده ها و جوانان 

را هدف گرفته اند.
 حجت االس��الم والمس��لمین محمد رضا اس��ماعیلی، 
در خطبه های نم��از جمعه گلپای��گان در مصالی این 
شهر با اش��اره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدرافزود: 
معضل مواد مخدر به عنوان یک آسیب واقعی اجتماعی 
است که مس��تکبران از عوامل اصلی توزیع آن هستند، 
و مس��ووالن و همچنی��ن خان��واده ه��ا باید هوش��یار 
 باش��ند تا جوانان ما گرفتار بالی خانمان س��وز اعتیاد

 نشوند.
 وی همچنین با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز شهادت 
آیت اهلل دکتر بهشتی و 72 تن یاران انقالب گفت: شهید 
واالمقام بهشتی از شخصیت هایی بود که با تمام وجود 
برای انقالب و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی با 

وجود برخی نامالیمات تا پای جان مایه گذاشت.
امام جمعه گلپایگان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و 

تبریک این هفته به قضات پیگیر و شجاع این قوه اظهار 
کرد: هم��ه باید از ق��وه قضاییه حمایت کنی��م و انتظار 
مردم از دستگاه قضا نیز برخورد قاطع و بدون مالحظه 
 با هرگونه مفاس��د اقتصادی در راستای عدالت اسالمی 

است.
حجت االسالم اس��ماعیلی با گرامیداشت سالروز وفات 
حضرت خدیجه )س( همس��ر پیامبر اسالم اظهار کرد: 
اسالم مدیون گذشت و فداکاری این بانوی بزرگ و واال 

مقام است.
وی به 9 تیر روز صنعت و معدن نیز اشاره و برلزوم توجه 
به احقاق حقوق کارگران تالش��گر از س��وی مسووالن 

تاکید کرد.
امام جمعه گلپایگان به مناس��بت 15 رمضان س��الروز 
والدت کریم اهل بیت )ع( حضرت امام حس��ن مجتبی 
)ع( اشاره کرد و خواس��تار گسترش فرهنگ اکرام ایتام 
و اطعام و احسان به فقرا با همکاری مسووالن بهزیستی 
 و کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( در این شهرس��تان

 شد.
فرماندار گلپایگان نیز در آیین نماز جمعه این هفته این 
شهر با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدرگفت: همه باید 
اجتماعی کردن موضوع مبارزه با مواد مخدر وپیشگیری 
از این معضل که جوانان و خانواده ها را تهدید می کند 
را با بهره گیری از ظرفیت مس��اجد ،رسانه ها، سازمان 
 های مردم نهاد و خیران سرلوحه برنامه های خود قرار 

دهیم.
حس��ین فراس��ت، با بیان اینکه همه قش��رهای جامعه 
در قب��ال آگاه س��ازی، آم��وزش، و فرهن��گ س��ازی 
درخصوص مب��ارزه با آف��ت های مواد مخدر مس��وول 
هس��تند اظهار کرد: ایجاد اش��تغال و حمایت از بهبود 
 یافتگان نی��ز با کمک خیران و دس��تگاه هایی ذی ربط 

ضروری است.

دادس��تان عمومی و انقالب شاهین ش��هر گفت: وجود 
امنیت یک��ی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی اس��ت و 

بدون امنیت زندگی انسان مختل می شود.
مه��رداد صی��اف زاده پی��ش از خطب��ه ه��ای نم��از 
جمع��ه ش��اهین ش��هر، اف��زود: یک��ی از وظای��ف 
دس��تگاه قضای��ی، ایج��اد امنی��ت از طری��ق برخورد 
 ب��ا مخ��الن نظ��م و امنی��ت عموم��ی اس��ت ک��ه 

با شدت صورت می گیرد.
وی در ب��اره اقدام��ات ص��ورت گرفته قضای��ی در این 
شهرس��تان گف��ت: ب��ا هدایت ریاس��ت دادگس��تری 
شهرس��تان و برحس��ب نیاز مردم، س��اختمان بزرگ 
دادگستری در حال تکمیل است که امیدواریم که ظرف 
سه ماه اینده به بهره برداری برسد و در روند تسهیل امور 

قضایی موثر شود.
دادس��تان ش��اهین ش��هر هم چنین ایجاد دو ش��عبه 
رسیدگی قضایی در دادگاه مرکز شهرستان و یک شعبه 
دادگاه حل اختالف در ش��هر گز را از جمل��ه اقداماتی 

دانست که در یکسال گذشته به نتیجه رسیده است.
وی توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی و ال��زام نیروگاه 
ش��هید منتظری به رعای��ت اس��تانداردها و در نتیجه 
تبدیل سوخت مصرفی به گاز که موجب بهبود شرایط 
آالیندگی اس��تان اصفهان ش��د و همچنین برخورد با 
تخریب کنندگان محیط زیس��ت با ه��دف کنترل ریز 
گردها، رس��یدگی قضایی به مس��اله پ��س آب تصفیه 
خانه ش��اهین ش��هر را از دیگر اقداماتی برش��مرد که 
 تاثی��ر مثبتی بر بهبود س��المت عمومی مردم داش��ته 

است.
صیاف زاده، در بخش دیگری از سخنانش بر پیشگیری 
و برخورد با عام��الن توزیع مواد مخدر در شهرس��تان 
اشاره کرد و گفت: در کمتر از هشت ماه هشت قاچاقچی 

عمده مواد مخدر که در قالب سه تیم فعالیت می کردند 
و شاخه هایی در سطح کشور داش��تند توسط ماموران 
انتظامی و امنیتی شهرس��تان شناسایی و تحت پیگرد 
قرار گرفتند و دو نفر به اعدام محکوم شدند. وی یادآور 
شد: با تدابیری که اتخاذ شده به مردم اطمینان می دهم 
که عامالن تهیه و توزیع مواد مخدر هرگز روی آرامش 
 را نخواهن��د دید و از چن��گال عدالت رهای��ی نخواهند

 یافت.
دادستان شاهین ش��هر، جمع آوری اتباع بیگانه که به 
طور غیرقانونی در س��طح شهرس��تان تردد می کنند و 
برخورد قضایی با آنها و همچنین دس��تگیری سارقان 
و پاکس��ازی تفرجگاه ها از وجود مزاحمان نوامیس را 

از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در این مدت برشمرد.
وی تصریح ک��رد: تثبیت قانون و امنی��ت نیاز به تعامل 
همه دس��تگاه ها و بلکه آحاد مردم شهرس��تان دارد و 
 همه باید کمک کنند تا ناهنجاری های اجتماعی زدوده 

شود.

دشمنان با ترویج مواد مخدر 
جوانان را هدف گرفته اند     

 امنیت، از ارکان اصلی زندگی
 اجتماعی است
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خانه قدیمي بود. مثل تمام خانه هاي پنج 
دري با پنج��ره هاي رنگین و مش��بک که 

آدمي را مي برد به دوران خوش گذشته.
 آدمي انگار فطرتش گره خورده اس��ت به گذش��ته. گذش��ته ها به 
وجدش مي آورد. اگر این گونه نیست، پس چرا هرجا که ردپایي از 
گذشته باشد، قلب های مان را به تپش وا مي داشت. خاطرات مبارزه 
و عش��ق و دلدادگي بر س��ر در و دیوار فریاد مي کرد. بوي صالبت و 
آزادگي مي داد. حوض قدیمي و کوچک وسط حیاط، انگار رد پاي 
عش��ق را مي گرفت و مي رفت تا انتهاي آفتاب. به ناگاه زنده شد در 
جلوي چشمانم انگار مردي که ش��ب و نیمه شب بر سر این حوض 
کوچک وضوي عشق مي گرفت و درست در یکي از همین اتاق ها، 
سر بر سجاده بندگي و دلدادگي مي گذاشت؛ و خدا را زیر لب نجوا 

مي کرد تا معبود ازلي هم، آرامش و عشق را به وجود او هدیه کند. 
در و دیوار پر بود از پوس��ترهایي که عکس ش��هید بزرگ اس��الم و 
 خمین��ي دوم را متجلي مي س��اخت. ات��اق در اتاق و پل��ه در پله و 
پیچ در پی��چ. پر از خاط��ره بود و ان��گار آواها و صداه��اي بیداري و 
هوشیاري و آزادگي را هنوز در خود حفظ کرده بود تا فریاد کند منبع 

و محلي را که تجلي  وارستگي و ایثار بود. 
اتاق هاي کوچک خانه دکتر بهشتي را به تعریف هاي متفاوت مزین 
کرده بودند. اتاق والدت، اتاق هامبورگ، اتاق سیاست، اتاق تهمت، 
 و سرانجام اتاقي سفید که دل نوشته هاي بازدیدکنندگان عاشق را 
بر سینه خود حفظ کرده بود که خود دایره المعارفي از ارادت عاشقانه 

جوانان به شهید راه اسالم را حکایت مي کرد. 

اتاق والدت، خبر از باقیات الصالحات مي داد 
چند پله پایین رفتم. اتاق والدت، در پشت این درهاي قدیمي، ورود 
کودکي از جنس باران را نوید مي داد. محقر بود و پر از خاطرات گریه 
و شادي کودکي که روزگاري قطب نماي هدایت شد. تخت خواب 
کوچک کنار اتاق نماد تولد دکتر شهید بهشتي بود و دیوارها مزین به 

عکس ها و خاطرات دوران قبل از تولد شهید وارسته. 
بر روي یکي از آن پوسترها نوشته ش��ده بود: » مادر شهید بهشتي 
براي نوه اش تعریف مي کند؛ فردا روزي است که به پدربزرگت جواب 
رد دادیم. پدرم مرا صدا زد و گفت: بهتر اس��ت به اینها جواب مثبت 
بدهیم. علتش را پرسیدم، گفت: من دیشب خواب دیدم که بر اثر این 
ازدواج فرزند پسري با خصوصیات ممتاز به دنیا خواهد آمد؛ بنابراین 
پدرم به دنبال آنها فرستاد تا دوباره به خواستگاري بیایند و آمد و این 

وصلت انجام شد ...«.
آري! و سرانجام سید محمد بهشتي، دوم آبان ماه 1307، در همین 
اتاق کوچک و محقر به دنیا آمد تا کارهاي بزرگ انجام بدهد؛ و من باز 

چشمم افتاد به پوستري دیگر....
» سید محمد بچه باهوشي بود ... چهارسالش که بود پیش مادرش 

آموزش قرآن کریم را یاد گرفت. در زماني که وقت مدرس��ه رسید 
براي این که بفهمند چه کالسي مي تواند برود، از او امتحان گرفتند. 
نمره قبولي کالس ششم را آورد؛ دیدند خیلي بچه است، رفت کالس 

چهارم ...«.
و سال ها گذشت و سید محمد بزرگ و بزرگ تر شد؛ وارسته و عالم. 
باهوش و متعهد تا این که وارد مرحله ي جدیدي از زندگي اش شد. 
مرحله اي که در پس آن تهمت ها و نیش زبان هاي زیادي ش��نید، 
وارد یک بازي سیاسي بزرگ شد... و من وارد اتاق دیگر شدم،» اتاق 

هامبورگ«.

اتاق هامبورگ، اتاقی پر از تهمت ها و نیش زبان ها
س��ال 1343 اس��ت و دانش��جویان مس��لمان ب��ه ش��دت 
در مع��رض حم��الت فک��ري گ��روه ه��اي غی��ر اس��المي 
 ق��رار دارن��د. مراج��ع، وج��ود دانش��مندي مب��ارز،کاردان و

 اسالم شناس را در اروپا ضروري مي دانند و دکتر بهشتي وارد آلمان 
می شود.

بریده ي روزنامه هایي که به صورت بنر بر در و دیوار اتاق هامبورگ 
کشیده شده بود، دست دلم را کشید تا سرفصل جدید مبارزات دکتر 
بهشتي. انگار فضاي اتاق، فضاي سیاسي سال 43 است. بر تکه اي از 

روزنامه نوشته شده بود:
»برنامه ه��اي اصالحي هامب��ورگ... 1( تغییر نام مرکز از مس��جد 
جامع ایرانیان به مرکز اس��المي هامبورگ براي جذب مس��لمانان 
2( اتمام بناي مسجد، جهت پاس��خ به اعتراضات مردم و شهرداري 
هامبورگ به بناي نیمه کاره قبلي 3( تشکیل کالس هاي تعلیم زبان 
 فارسي، خوشنویسي، معلومات عمومي و دیني درباره جهان اسالم 
4(متمرکز کردن و انتقال فعالیت ها به مرکز اسالمي هامبورگ براي 

خارج کردن مسجد از متروک ماندن و ...«.
 لحظه اي نگاهم به تصویر چهره ي بشاش دکتر بهشتي خیره ماند. او 
موفقیت هاي زیادي در هامبورگ به دست آورد. این را در و دیوار خانه 
اش گواهي مي داد و چشمم افتاد به سرفصل هاي موفقیت هاي دیگر 

دکتر بهشتي در مرکز اسالمي هامبورگ....
»1(تشکیل انجمن اسالمي دانش��جویان فارسي در 14 شهر آلمان 

و اتریش.
2(برپایي سخنراني علمي جهت ش��فاف کردن نگاه شرق شناسان 

اروپایي به اسالم.
3(برگزاري تورهاي بازدید دانش آموزي و دانش��جویي از مسجد و 

گفت وگو درباره اسالم و ...«.
فعالیت ها زیاد مي شد. دکتر بهشتي به دور از همه زرق و برق هایي 
که مي توانست زندگي سنتي اش را تبدیل به یک رفاهي گري کند، 
دور ماند و از عزاداري امام حسین)ع( نیز در ایام محرم در هامبورگ به 
دور نماند. و این شد که صدا و سیماي آلمان، نیم ساعت از عزاداري و 

همچنی��ن زندگي مس��لمانان در آلمان با نظارت دکتر بهش��تي را 
جلوگیري کرد.

و همین روزها بود ک��ه محمدرضا پهلوي تصمی��م گرفت از مرکز 
اس��المي هامبورگ دیدن کند؛ اما هم زمان، دکتر بهشتي به شهر 
دیگري سفر کرد تا در هامبورگ حضور نداش��ته باشد و اینها همه 
 کینه ش��د تا او را وارد یک جنگ رواني بزرگ کنند؛ و این است که 

مي گویند بهشتي مظلوم است.
و سرانجام دکتر بهشتي وارد یک بازي سیاسي و یک جنگ رواني شد 

و من همچنان غرق در تفکر وارد » اتاق سیاست« شدم.

اتاق سیاست، اتاق کینه های پهلوی و آغاز مظلومیت 
شهید بهشتی

 پوستري از س��خنراني حضرت 
آیت اهلل خامنه اي در سال 1363  
» در مدت پنج س��الي که ایشان 
در آلم��ان بودند، حرک��ت ها و 
سخنراني هاي ایش��ان در آلمان 
مبین ادامه دادن همان نوع خط 
مبارزاتي بود که در اینجا داشت«.

هنگامي که به ایران بازگش��تند؛ 
یکي از چهره هاي مبارز، تحلیلي 
مي کرد که آقاي بهشتي در حالي 
به ایران بازگشتند که باید ایشان 
را مي گرفتند و براي تحلیل هم 

شک نداشتیم.
به دلی��ل این که برخ��ورد آقاي 
بهشتي با مسایل رژیم در آلمان 
برخوردی بود ک��ه وقتي به ایران 

باز مي گشتند رژیم نمي بایست ایشان را به حال خود واگذارد. تحلیل 
مي کرد و معلوم شد چرا رژیم اقدام به دستگیري آقاي بهشتي نکرد؛ 
زیرا مي خواست شخصیت وي را مش��وش جلوه دهد. زیرا اگر وي 
را دس��تگیر مي کردند از او یک قهرمان و یک شخصیت مبارز مي 
ساختند و همین طور هم شد. زیرا بعد از آن شروع کردند به جوسازي 
علیه ایشان و این ثابت مي کند که جهت گیري هاي آقاي بهشتي در 
زمینه مسایل روز در نزد دوستان و دشمنان قابل درک بود. و از جهت 
این، با تمام قوا با او به مبارزه برخواستند و سعي در مشوش جلوه دادن 

چهره وي کردند که متاسفانه در این راه هم موفق شدند«.
آري! رژی��م وارد ی��ک جنگ رواني با ش��هید بهش��تي ش��ده بود. 
 به ق��ول خود دکتر بهش��تي جنگ روان��ي، یکي از حس��اس ترین 
جنگ هاست،که در رویارویي با این جنگ رواني باید آگاهانه برخورد 

کرد؛ و چه صبورانه با تمامي این مسایل جنگید.

اتاق تهمت، جنگ با بهشتی
و س��رانجام دش��من ب��ا اس��تفاده از حرب��ه جن��گ روان��ي، ب��ه 
جن��گ ب��ا دکت��ر بهش��تي رف��ت. دش��منان م��ي دانس��تند 
 ک��ه اگ��ر ب��ه او دس��ت بزنن��د، ی��ک قهرم��ان ب��ه وج��ود

 مي آید؛ مثل امام خمیني)ره( براي مردم. و بهشتي بزرگوارانه همه 
چیز را، حتي حرف و حدیث هاي مردم ناآگاه کوچه و بازار را تحمل 
کرد. که او همسر آمریکایي دارد، که او زندگي طاغوتي دارد، که او در 

بانک هاي خارجي پول دارد و ....
اتاق تهمت، مزین بود به یک ساعت شني بزرگ که با سیمان ساخته 
شده بود و انگار زمان بر عکس چرخید و تابید و مرا به سال هایي برد 
که دکتر بهش��تي خون دل مي خورد، اما لبخند مي زد و دانه دانه، 
 جواب تهمت هایي که به او زده بودند را مي داد. بر روي پوس��تري 

تکه اي از یک روزنامه را زده بودند.
» ... اقامت 5 ساله دکتر بهش��تي در آلمان، از طرف دستگاه پهلوي 

یا مراجع؟!«
 و انگار صداي متین و آرام و باصالبت شهید بهشتي را مي شنیدم که 
مي گفت:» باز شایعه است. این که مسافرت من براي فعالیت هاي 
اسالمي در آلمان را به عنوان کسي که از طرف شاه و رژیم به عنوان 
نماینده مذهبي به آنجا رفته ش��ایعه کرده اند. اینها دروغ اس��ت. با 
اقدام مراجع من توانستم گذرنامه اي بگیرم. به هر حال مسافرت من 

هیچگونه ربطي با رژیم نداشته است«.
و صدایي با ریشخند در گوش��م پیچید » آقاي بهشتي، شما حزب 
جمهوري اس��المي را دولت مي دانید، آن براي شما اهمیت دارد یا 
جمهوري ایران؟ و چه با صراحت بهشتي ش��هید جواب داد: سوال 
عجیبي است، با روحیه اي که در ماست حزب، تا وقتي براي ما ارزش 
دارد که در خدمت انقالب اسالمي و بقا و دوام و شکوفایي جمهوري 

اسالمي باشد«.
و باز تیتر را با موذیگري و چه، ناجوانمردانه زده بودند:

» تهیه و تدوین کتاب هاي دیني مدارس، قبل از انقالب توسط دکتر 
بهشتي با چه انگیزه اي؟!«

و دکتر بهش��تي باز از خود دفاع کرد:» وقتي که از آلمان برگش��تم 
ش��رکت مرا در تهی��ه کت��اب ه��اي تعلیم��ات دیني ب��ه عنوان 
 همکاري ب��ا رژیم به خ��ورد مردم دادن��د. با وجود ای��ن که تنظیم

 کتاب هاي تعلیمات دیني و درس هاي قرآن که در آن سال ها تهیه 
شد، یک اقدام پر ش��ور در جهت آشنا کردن نسل جوان و نوجوان با 

اسالم انقالبي شناخته مي شود«.
و همچنان اتهام بود و دکتر بهش��تي همچنان بزرگ منشانه و آرام 
اتهام ها را از خود دفع مي کرد و س��اعت ش��ني، زمان را همچنان 
تداعي مي کرد، و اما امام خمیني همچنان در دفاع از دکتر بهشتي 

سخنراني می کرد.
» ولي من به ش��ما قول مي دهم اگر پیرامون همه این مس��ایل هم 
توضیحات کامل بدهید این آقایان براي به دردس��ر انداختن مردم 
انقالبي ما و اعقال نسل جوان و نوجوان ما از راه هاي گوناگون دیگر 
که خود به وجود مي آورند، یا شیطان به آنها دیکته مي کند خواهد 

رفت«.

و سرانجام ساعت شني داخل اتاق تهمت، بر روي ساعت 8:20 دقیقه 
هفتم تیر ماه 1360 ایستاد.

 بهشتي بوي بهشت را مي شنید. در حزب جمهوري بود که سخنراني 
اش را قطع کرد و گفت: بچه ها بوي بهش��ت مي آید، ش��ما هم مي 
فهمید بوي بهش��ت را؟ و ناگهان انفجار... و ناگه��ان ایران غرق در 

شهادت شد و بهشتي غرق در بهشت. 
پیک��ر 72 ت��ن از اعض��اي حزب تک��ه تکه ش��د. همانن��د 72 تن 
ش��هداي عاش��وراي حس��یني. بهش��تي پرکش��ید. هم��ان روز 
که مژده آمدن��ش را مي دادند که م��ردي از باقی��ات الصالحات در 
 خاندان بهش��تي متولد مي ش��ود، قصه پروازش را هم به بهش��ت

 سرودند. 
 و انگار ص��داي بیانات کوبن��ده امام خمین��ي مي آم��د. امام زجر 
کش��یده اي که بهشتي را گوش��ه عباي خود مي دانس��ت؛ چرا که 
خواب دی��ده بود گوش��ه عبایش س��وخته و به بهش��تي گفته بود 
مواظب خودت ب��اش، تو گوش��ه ي عب��اي مني. و بهش��تي پرپر 
ش��د. و امام )ره( در غم از دس��ت دادن بهش��تي ماند. آري! بیانات 
کوبنده ام��ام خمیني پ��س از انفج��ار حزب جمهوري اس��المي، 
 به ش��ایعه س��ازی ه��ا خاتم��ه داد: » بناي دش��مني هاي ش��ما 
بر این اس��ت که افرادي که لیاقت شان بیشتر اس��ت، بیشتر مورد 
 حمله قرار مي گیرند. کس��ي را که من بیش��تر از 20 س��ال اس��ت 
مي ش��ناختم و از روحیاتش مطلع بودم، مي دانستم چه جور مرد 
صالح و مرد به درد بخوري براي کشور است. مخالفان او را در کوچه 
و بازار و محله و صحبت هایي که همه مي کردند، آنطور جلوه دادند 
و یک مرد صالحي را به صورت یک دیکتاتور درآوردند ...«؛ اما دیگر 
بهشتي، زمیني نبود؛ رفت آنجا که از آنجا آمده بود؛ رفت به آسمان؛ 

به بهشت.

آقاي بهشتي ما آمدیم شما نبودید
 بغضم را فرو دادم از آن همه نامردي. وارد اتاق س��فید ش��دم. اتاق 
دل نوش��ته ها. اتاقي که با کاغذدیواري سفید، درختي سبز بر روي 
آن کشیده بودند با برگه ایي س��بزتر، بر هر برگ آن یک جوان، یک 

دل نوشته، نوشته بود. 
» ما آمدیم، نبودید، رفتیم. اما اگر آمدید، یادي از ما بکنید و بدانید که 
خوب نبود مهمان، میزبان را نبیند و با غصه از اتاق کوچک تو برود«.

و برگ دیگر این درخت خاطره این گونه مزین شده بود به درددلي 
دیگر،» اي کاش در این زمان که ما در آن هستیم، تنها یک نفر مثل 

تو بود. فقط یک نفر«.
و جمله اي از شهید بابایي قلب اتاق سفید را سفیدتر کرد: »خواهرم! 

سرخي خونم را به سیاهي چادرت امانت دادم«.
و تمام دلنوش��ته ها امضا ش��ده بود. امضاي جوانان عاشق و فهیم 

سرزمین مان؛ 
و جامعه اسالمي دانشجویان خمیني شهر نوشته بودند:» اي شهید 

مظلوم! راهت را تا پایان ادامه مي دهیم، محکم و استوار...«.
دستم بر قلم رفت تا من هم دلنوشته اي بنویسم:

 »در ای��ن دنیاي وانفس��ا! از خ��دا بخواه م��ا هم به ملکوت ش��هدا 
برسیم«.

چه شد مرد صالحی را دیکتاتور خواندند

بناي دشمني هاي 
شما بر این است که 

 افرادي که 
لیاقت شان بیشتر 
است، بیشتر مورد 

 حمله قرار 
مي گیرند 

شتی در اصفهان 
خانه شهید به

مریم 
ابراهیمی 
دینانی
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بانک مرکزی اعالم کرد؛

 رشد 1/6درصدی شاخص
 بهای صادراتی

 ش��اخص بهای کاالهای صادراتی در ایران در اردیبهشت ماه 
1394 به عدد 247/7 رس��ید و نسبت به ماه قبل معادل 1/6 
درصد افزایش یافت. این ش��اخص در فروردین ماه 1394 به 

میزان3/4 درصد نسبت به ماه گذشته کاهش داشت. 
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر13 درصد 

کاهش نشان می دهد.
شاخص فوق طی دو ماه اول سال 1394 نسبت به دوره مشابه 

سال قبل معادل 12/7 درصد تنزل داشته است.
ش��اخص بهای کاالهای صادراتی در ایران ط��ی دوازده ماه 
منتهی به اردیبهشت ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی 
 به اردیبهش��ت ماه 1393 براب��ر 1/4 درصد کاهش نش��ان

 می دهد.
در اردیبهشت ماه سال جاری، ترقی شاخص بهای اغلب اقالم 
از جمله متانول، پلی اتیلن س��بک، پروپان مایع ش��ده، پلی 
اتیلن سنگین، زعفران، پلی اتیلن ترفتاالت، پسته، پارازایلین، 
کشمش و سبزه، بوتان مایع شده، موم پارافین، سود کاستیک، 
آهن کالف گرم، دودس یل بنزن، ش��مش روی،گونی پروپ 
یلن، ماس��ت، پلی وینیل کل��رور و روغن صنعت��ی منجر به 
افزایش ش��اخص بهای کاالهای صادراتی در ایران نسبت به 

ماه قبل شد. 
در این م��اه، ش��اخص به��ای برخی اق��الم نظیر س��یمان، 
آمونیاک، کود اوره، ساالمبور گوسفندی، رب گوجه فرنگی، 
 قیر، میگو، ش��مش آلومینیوم و کاش��ی و س��رامیک کاهش

 یافت.

 محصوالت نباتی
در اردیبهش��ت ماه 1394، ش��اخص بهای گروه محصوالت 
نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل 2/5درصد افزایش داشت. 
افزایش مذکور عمدتاً در اثر افزایش ش��اخص قیمت زعفران 
برابر 10/2 درصد، پسته0/9 درصد و کش��مش و سبزه 4/7 
درصد بود. ش��اخص بهای این گروه در مقایس��ه با ماه مشابه 

سال قبل معادل 1/3درصد افزایش داشته است.

 محصوالت معدنی
در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای سیمان معادل 17/8 
و قیر3/5 درصد باعث شد تا ش��اخص بهای گروه محصوالت 
معدنی برابر 1/2 درصد کاهش یابد. در ماه مورد نظر، شاخص 
بهای پروپان مایع شده 4 درصد، بوتان مایع شده 0/4 درصد، 

موم پارافین 5 درصد و روغن صنعتی 0/4 درصد باال رفت.
در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص بهای این گروه 

به میزان 25/3 درصد کاهش داشت.

محصوالت صنايع شیمیايی و صنايع وابسته
در اردیبهش��ت ماه 1394، افزایش ش��اخص به��ای متانول 
به میزان 22 درصد، پارازایلین 2/9 درصد، س��ود کاس��تیک 
22/9 درصد و دودس��یل بنزن 6/7 درصد با کاهش شاخص 
به��ای آمونی��اک براب��ر 9/2 درص��د و ک��ود اوره 6 درص��د 
مواج��ه و منج��ر به ترق��ی مع��ادل 2/6 درصد در ش��اخص 
 قیمت گروه محصوالت صنایع ش��یمیایی و صنایع وابس��ته

 شد.
ش��اخص بهای این گروه نسبت به ماه مش��ابه سال قبل برابر 

13/6 درصد کاهش یافت.

 مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها
در ماه مورد گزارش، ترقی ش��اخص بهای اکثر اقالم از جمله 
پلی اتیلن س��بک برابر 14 درصد، پلی اتیلن س��نگین 14/9 
درصد، پلی اتیل��ن ترفتاالت 9/1 درصد و پل��ی وینیل کلرور 
10/2 درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه مواد پالستیک 
و کائوچو و مصنوعات آنها به میزان 11/1 درصد نسبت به ماه 

قبل افزایش یابد.
ش��اخص به��ای ای��ن گ��روه نس��بت ب��ه م��اه مش��ابه 
8 درص��د کاه��ش نش��ان  س��ال گذش��ته مع��ادل 8/

 می دهد.

 مواد نسجی و مصنوعات از اين مواد
در این ماه، ش��اخص بهای گروه مواد نس��جی و مصنوعات از 
این مواد نسبت به ماه قبل معادل 1درصد افزایش داشت. این 
افزایش بیشتر ناشی از ترقی ش��اخص قیمت گونی پروپیلن 

برابر 9/5 درصد بود.
شاخص بهای گروه مزبور به میزان 17/2 درصد باالتر از عدد 

شاخص ماه مشابه سال قبل بود.

 فلزات معمولی و مصنوعات آنها
در ماه مورد بررس��ی، ترقی ش��اخص بهای آه��ن کالف گرم 
به می��زان 3/2 درص��د و ش��مش روی 2/5 درصد ب��ا تنزل 
ش��اخص بهای ش��مش آلومینیوم براب��ر 2/6 درص��د روبرو 
و منج��ر به افزایش ش��اخص قیم��ت گروه فل��زات معمولی 
 و مصنوع��ات آنه��ا مع��ادل 1/8 درصد نس��بت به م��اه قبل

 شد.
شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 

8/9 درصد کاهش داشته است.
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رییس سازمان بازرس��ی کل کش��ورگفت: درحال حاضر 
مشغول رسیدگی به پرونده فس��اد بانکی مربوط به درآمد 
108 میلیارد تومانی یکی از مدیر عامالن بانکهای کش��ور 

هستیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ ناصر س��راج با بیان اینکه 
سازمان بازرس��ی کل کش��ور حق ورود به همه امور مالی 
و حقوقی س��ازمان ها و دس��تگاه های تاب��ع و تمام دفاتر 
زیر مجموعه آنها را دارد افزود: این س��ازمان مصر است تا 

ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.
س��راج با بیان اینکه ضرردهی بیمه های کشور فوق العاده 
باالست گفت: اساساً در سیس��تم بیمه ای کشور مشکلی 
وجود ندارد؛  اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران 

آن حاصل می شود.
 وی به جعلی بودن 77 م��ورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ 
ده ها میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: گمرک به تازگی با 
الکترونیکی کردن ورودی و خروجی های دفاترش س��عی 
به کمک در نظارت و بازرس��ی بر ام��ور واردات و صادرات 

کشور کرده است.
 س��راج خاط��ر نش��ان ک��رد: اکث��ر واردات کش��ور از 
مب��ادی غیرقانونی ص��ورت می گی��رد که ای��ن واردات 
 غیررس��می ب��ه بدن��ه تولی��د داخل��ی آس��یب ج��دی

 می رساند.

  

سالمت اداری کشور وضع خوبی ندارد
 رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر حسن 
جریان همه امور و اجرای درست قوانین بر عهده سازمان 

بازرسی کل کشور است.
 وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در 
سال جاری رتبه 8 را از س��ازمان نظارت و بازرسی جهانی 
کسب کرده است گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام 

کشورها نمی توان یک نسخه تجویز کرد.
 س��راج گفت: اصل فس��اد زی��اده خواهی اف��راد خارج از 
چارچوب قوانین است و هیچ کشوری عاری از فساد نیست.

 وی افزود: برای ریشه کن کردن فساد در یک جامعه باید 
ذهنیت افراد را اصالح کرد.

 سراج با بیان اینکه امسال بیش از 24 هزار و 948 هشدار 
به ادارات دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده 
شده است گفت: اگر هشدارهای س��ازمان بازرسی به ثمر 
نشیند حتماً با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای 
فرد خاطی حدود 90 روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.

 قس�مت دوم پرونده 3 هزار میلیاردی در حال 
اجراست

 وی در خصوص پرونده س��ه هزار میلیاردی هم افزود: در 
قس��مت اول این پرونده که دادنامه آن حدود ش��ش هزار 

برگ است، 32 نفر از متخلفان این پرونده محاکمه شدند 
و تا به حال حکم یکی از این 32 نفر هم اجرا ش��ده است و 

قسمت دوم پرونده هم در حال اجراست.
 ناصر سراج در خصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی 
هم افزود: ب��ه دلیل آنکه در این پرون��ده من به عنوان یک 
فرد حقوقی معرفی شده بودم،  نمی توانستم قضاوت این 
پرونده را بر عهده بگیرم؛  زیرا کس��ی ک��ه اظهار نظری در 
پرونده انجام می دهد،  اجازه قضاوت را ندارد و قاضی باید 

یک فرد بی طرف باشد.

عوام�ل پرون�ده ح�ق الوکال�ه 32 میلیاردی   
دستگیر شدند

 وی در مورد رسیدگی به تخلف حق الوکاله 32 میلیاردی 
یکی از ادارات هم افزود: تاکنون برخی از عوامل این پرونده 
دستگیر شدند که متأسفانه یکی از آنها هم استاد دانشگاه 

است.
 س��راج در خصوص احکام متخلفان این پرونده هم گفت: 
برای نفر اول 18 س��ال حبس و بیش از 14 میلیارد تومان 
جزای نقدی در نظر گرفته شده، برای نفر دوم که مدیرکل 
دفترخانه ثبت اسناد است 465 میلیون تومان جزای نقدی 
و رد 465 میلیون تومان و شالق در نظر گرفته شده است.

 وی با بیان اینکه زمین خواری ، کوه خواری و دریاخواری 
در کش��ور روند کندی ب��ه خود گرفته اس��ت اف��زود: در 
ای��ران 165 میلیون هکت��ار زمین وج��ود دارد که حدود 
140 میلیون هکت��ار یعن��ی 85 درص��د از آن متعلق به 
دولت اس��ت و بیش��تر زمین خواری ها ه��م در همه این 
85 درصد صورت می گی��رد که البته دول��ت عزم جدی 
 دارد ت��ا زمینخ��واران را محاکم��ه کند و به جزای ش��ان 

برساند.
 وی افزود: در حوزه مالیاتی کش��ور مشکالت جدی وجود 
دارد ک��ه امید اس��ت با ورود س��ازمان نظارت و بازرس��ی 
کل کش��ور به ای��ن ح��وزه ب��رای فراره��ای مالیاتی که 
 تاکنون ص��ورت گرفته رس��یدگی های مثبت��ی به عمل

 آید.
وی در بیان دستاوردهای س��ازمان بازرسی کل کشور در 
زمینه حوزه مالیاتی هم گفت: در این رسیدگی ها،  شرکتی 
شناسایی شده است که از سال 86 تا 92 حدود 293 هزار 
میلیارد ریال فرار مالیاتی داش��ته است که در حال حاضر 

مورد بررسی و رسیدگی است.
 سراج افزود: امسال حدود 9 و نیم میلیارد ریال چک وصول 
نشده داشتیم که بعد از ورود ما به پرونده 7 و نیم میلیارد 

ریال آن وصول شده است.

ريیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

اختالس ۱۰۸ میلیارد تومانی یک مدیر بانک
 جدال دولت و کارگران

 بر سر2۰ هزار تومان ماهانه
اقدام دولت در توقف 157 روزه افزایش 20 هزارتومانی 
حق مسکن امس��ال کارگران باعث ایجاد معوقه 60 
هزارتومانی حقوق ها شده و با وجود احتمال مخالفت 
دولت با آن، کارگ��ران می گویند از ح��ق خود کوتاه 

نمی آیند.
نماینده کارگران و کارفرمایان 30 دی ماه س��ال 93 
صورتجلسه ای را امضا کردند که طی آن، توافق شده 
بود حق مسکن مشموالن قانون کار از ابتدای فروردین 

ماه امسال از 20 به 40 هزارتومان افزایش یابد.
اما چون نهایی شدن این بند از بس��ته جدید مزدی 
کارگران نیازمند طرح در هیات وزیران و تایید دولت 
بود، علی ربیعی وزی��ر کار در نامه ای ب��ه معاون اول 
رییس جمهور از وی خواست به فوریت،  این موضوع 
را در دستور بررس��ی هیات وزیران قرار داده و نتیجه 
را برای اجرا به واحدهای مش��مول قانون کار کشور، 

ابالغ کند.
با ای��ن ح��ال، پ��س از گذش��ت 157 روز از مصوبه 
افزایش حق مسکن امس��ال کارگران تنها به میزان 
20 هزارتومان در ماه، دولت هن��وز توافق کارگران و 
کارفرمایان را بررس��ی نکرده و نمایندگان کارگران 
می گویند هی��چ یکی از پیگیری ه��ای آنها به نتیجه 
نرس��یده و با وجود بارها نامه نگاری و پیگیری، حتی 
یک پاسخ روشن هم از دولت درباره دالیل تاخیر در 
ابالغ توافق افزایش حق مسکن ارائه نشده و نمایندگان 

کارگری کشور از این بابت از دولت دلخور هستند.
کارگران می گوین��د:  افزای��ش 20 هزارتومانی حق 
مسکن در تامین معیش��ت آنها تاثیری ندارد؛  اما به 
عنوان یکی از بندهای افزایش حقوق و دستمزد امسال 
مش��موالن قانون کار مطرح بوده و حتی نمایندگان 
دولت در ش��ورای عالی کار با احتس��اب افزایش حق 
مسکن، محاسبات خود را انجام و اظهارنظر می کردند؛ 
بنابراین شایسته مشموالن قانون کار نیست که دولت 
ماه ها این افزای��ش ناچیز را بالتکلیف نگ��ه دارد و به 

درخواست های مکرر کارگران پاسخ ندهد.
با بالتکلیف مانده افزایش حق مسکن جدید کارگران، 
آنها سه ماه حقوق خود در فصل بهار امسال را در قالب 
بسته جدید حقوقی و افزایش های در نظر گرفته شده 
دریافت کرده اند؛  ولی حق مسکن آنها به میزان 60 
هزار تومان معوقه دارد و اگر دولت بخواهد در تیرماه 
توافق کارگران و کارفرمایان را تصویبو ابالغ کند، آنها 
در پایان تیرماه باید 100 هزار تومان حق مسکن )40 
هزارتومان مربوط به تیرماه و 60 هزارتومان معوقه(، 

دریافت کنند.

ساعت اپل در 1۹ کشور به فروش می رسد
قرار است ساعت اپل در کشورهای ایتالیا، 
مکزیک، سنگاپور، کره جنوبی، اسپانیا، 

سوییس و تایوان عرضه شود.
عالقمن��دان م��ی توانن��د این س��اعت 
هوش��مند را از فروش��گاه آنالی��ن اپل 
و برخی فروش��گاه های رس��می دارای 
مجوز از این ش��رکت خری��داری کنند.

همچنی��ن ق��رار اس��ت س��اعت اپ��ل 
از س��ه هفت��ه دیگ��ر در کش��ورهای 

س��وئد، هلند و تایلند هم در دس��ترس ق��رار بگی��رد. در مجموع تعداد کش��ورهایی که 
 س��اعت اپل قرار اس��ت در آنها ظرف یک م��اه آینده عرضه ش��ود، به 19 مورد رس��یده

 است.برای این ساعت برنامه های کاربردی متنوعی طراحی شده تا  استفاده از آن جذاب 
تر شود. 

 MyTaxi به عن��وان مثال خری��داران این س��اعت در اس��پانیا می توانن��د از برنام��ه 
 Genève Aéroport ب��رای یافت��ن س��ریع تاکس��ی اس��تفاده کنن��د، از برنام��ه
در س��ویی برای اط��الع از وضعی��ت پروازه��ا در فرودگاه ه��ا به��ره بگیرند، ب��ا برنامه 
AroundMe از امکان��ات و خدم��ات موج��ود در اط��راف خ��ود به��ره من��د ش��وند 
 و ب��ا نص��ب KakaoTalk ب��ر روی س��اعت ب��ا دوس��تان و آش��نایان در تم��اس

 باشند.
ساعت اپل پیش از این در کشورهای اس��ترالیا، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، 
ژاپن، انگلیس و آمریکا عرضه شده بود. قیمت مدل ورزشی این ساعت از 349 تا 399 دالر 
و قیمت مدل بند فلزی آن از 549 تا 1099 دالر در نوسان است. مدل دارای بند طالی 18 

قیراتی این ساعت هم 10 هزار دالر قیمت گذاری شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان برای 
انجام امور مالیاتی خود از تسلیم اظهارنامه تا پرداخت 
الکترونیکی فقط تا پایان تیر فرصت دارند که در پایگاه 

الکترونیکی این سازمان ثبت نام کنند.
حس��ین وکیلی،  با اش��اره به اینکه تش��کیل پرونده 
الکترونیک��ی نخس��تین گام برای انج��ام الکترونیکی 
امور مالیاتی مودیان است افزود: اگر مودیان در پایگاه 
الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی ثبت نام و ش��ماره 
منحصربه فرد دریافت نکنند ؛ ام��کان ارائه اظهارنامه 
نخواهند داشت.وی تاکید کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه 
های مالیاتی از طریق پایگاه www.tax.gov.ir طبق 
قانون غیر قابل تمدید است و مودیان تا قبل از این تاریخ 
فرصت دارند در سامانه ثبت نام و شماره منحصربفرد 

خود را دریافت کنند.

تاخی�ر در ارائ�ه صورتحس�اب معام�الت 

مشمول جرائم سنگین
معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره صورتحساب 
معامالت موضوع ماده 169 مکرر نیز گفت:  مودیان باید 
فهرست معامالت خود را هر س��ه ماه به سازمان امور 
مالیاتی ارس��ال کنند و مهلت ارس��ال هم یک ماه بعد 

از پایان هر سه ماه اس��ت. وکیلی افزود: به عنوان مثال 
مهلت ارسال صورتحس��اب معامالت فصل بهار؛ پایان 
تیر است. معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به 
اهمیت ارائه فهرست معامالت بر مبنای اطالعات دقیق 
و در جهت عدالت مالیاتی و مش��ارکت مردم در تامین 
مالیات گفت: تاخیر در ارائه فهرست معامالت، مشمول 

جرائم سنگین است و قابل بخشودگی هم نیست.
وکیلی با اش��اره به نرخ موثر 2 ت��ا 3 درصدی مالیات، 
افزود: اگر مودیان صورتحس��اب معامالت را در زمان 
مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال نکنند، 10 درصد 
رقم صورتحساب جریمه خواهند شد که بخشودگی هم 

ندارد و این جریمه سنگینی محسوب می شود.
معاون سازمان امور مالیاتی کش��ور به مودیان توصیه 
کرد: تکالی��ف مالیاتی خود را به موق��ع انجام دهند تا 
جریمه نشوند. وی درباره وضع مالیاتی فروشگاه های 
اینترنتی که روز به روز هم در حال گس��ترش هستند 
، گفت: ف��روش اینترنتی نوعی روش ف��روش یا تبلیغ 
کاالست.وکیلی با بیان اینکه در فروشگاه های اینترنتی 
در فضای مجازی امکان تبلیغ کاال، سفارش و پرداخت 
فراهم می ش��ود، افزود: همه مراحل در فروشگاه های 

اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد است

مدیرکل ام��ور فن��ی بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین 
اجتماعی، شرایط بیمه شاغالن کس��ب و کار خانگی 

را تشریح کرد.
سیروس نصیری اظهار داشت: در اجرای بند5 ماده 7 
قانون س��اماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 
22/2/89 مجلس شورای اسالمی و ماده 9دستورالعمل 
اجرایی مربوطه مصوب23/8/89 س��تاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی شاغالن کسب و کار خانگی 
اعم از مستقل، پشتیبان و افراد تحت پوشش در صورتی 
که مشمول مقررات حمایتی خاص دیگری قرار نداشته 
باش��ند، از تاریخ 23/1/90 مش��مول مق��ررات بیمه 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.
مدیرکل ام��ور فن��ی بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین 
اجتماعی گفت: به اس��تناد ماده 2 قانون س��اماندهی 
و حمایت از مش��اغل آزاد صرفاً عضو ی��ا اعضا خانواده 
که حائز شرایط مقرر در قانون و آیین نامه های مذکور 
باش��ند و در فضای مس��کونی به کس��ب و کار خانگی 
اشتغال به کار دارند، مشمول این بخشنامه بوده و افراد 
غیر عضو خانواده از ش��مول مقررات مورد اشاره خارج 
هستند. همچنین مش��موالن صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر از ش��مول ضوابط مورد نظر خارج 

بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به صندوق یاد شده 
خواهند بود.

وی با بیان اینکه معرفی ش��اغالن کسب و کار خانگی 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای 
تابعه انجام می ش��ود گفت: حداکثر سن برای پذیرش 
درخواس��ت و عقد قرار داد بیمه برای م��ردان و زنان 
به ترتیب 50 و45 س��ال اس��ت که در غیر این صورت 
متقاضی باید 2 برابر مازاد س��نی مقرر دارای س��ابقه 
پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند.

نصیری افزود: متقاضیان می توانن��د با انتخاب یکی از 
نرخ های 14درصد، 16درصد و یا 20درصد، بر حسب 
نرخ مورد قرارداد از تعهدات قانونی بلندمدت ش��امل 

بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت بهره مند شوند.
وی بیان کرد: برخورداری از حمایت درمانی برای این 
قبیل از افراد در قالب بیمه پای��ه ایرانیان خواهد بود و 
بر اساس تبصره 2ماده 9دستورالعمل اجرایی مربوطه 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی  باید اعتبار 
موردنیاز بیمه درمان مش��مولین را در بودجه سنواتی 
کل کشور پیش بینی و نسبت به پرداخت آن به سازمان 

بیمه گر اقدام کند.

شرايط بیمه تأمین اجتماعی شاغالن کسب وکار خانگی اعالم شدآخرين فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشخص شد

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1616 | یکشنبه  7  تیر 1394 | 11 رمضان   1436
یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 94/6/ن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
 نماید. از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اس�ناد مناقصه تا تاری�خ 94/4/10 به پایگاه

 ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
1-انجام امور بیمه ای )شخص ثالث و بدنه خودرو سبک و نیمه سنگین، آتش سوزی و مسئولیت 

مدنی(
2- اجرای زیرسازی و آسفالت تعریض باند کند رو اتوبان ذوب آهن 

3- تعریض محور خالد آباد – ده آباد از توابع شهرستان نطنز 
مهلت تحویل پیشنهادها تا تاریخ 94/4/20

گشایش پیشنهادها ساعت 9 صبح 94/4/21 
نشانی: اصفهان – خیابان سعادت آباد                  تلفن: 031-36681068

       روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

نوبت  دوم

م الف:9596    



یادداشت یادداشت

هفت هنر

 گالیه مشایخی نسبت به
 وضعیت بازیگری

جمشید مش��ایخی، با گالیه از وضعیت معیش��تی تعداد زیادی از 
بازیگران گفت: متاسفانه مقابل دوربین رفتن هیچ ضابطه ای ندارد، 
و عده ای از بیرون از دایره ی حرفه ای ها در حال بازی کردن هستند، 

درحالی که بچه های بازیگر بیکارند.
وی به عنوان مسوول هیات مدیره انجمن بازیگران سینما و تلویزیون 
ایران، ادامه داد: ما در این انجمن هدف مان رسیدگی به گرفتاری ها 
و مشکالت اعضاء است، و مسائل بیماری و مس��کن و بیمه آنها که 

متاسفانه مشکالت زیادی برسر راه شان است.
وی ادامه داد:این انجمن وابسته به وزارت کار و وزارت ارشاد است؛ 
و در طول 14 سالی که از فعالیت آن می گذرد، حدود 256 نفر عضو 

هستند، و هر یکشنبه هم جلسات هیات مدیره تشکیل می شود.
مشایخی خاطرنش��ان کرد: در جلس��ه ای که 20 خرداد داشتیم با 
اکثریت هیات مدیره حسین نظری به عنوان دبیر انجمن مشغول به 
کار شد، و داود قاس��می دبیر قبلی دیگر هیچ سمتی در این انجمن 

ندارد.
وی اظهار امیدواری ک��رد با اقدامات��ی که در ای��ن انجمن صورت 

می گیرد ، بتواند بخشی از مشکالت بازیگران را حل کند.

پیانو نوازی جیمز هورنر، اشک خالق 
»تایتانیک« را درآورد

جیمز کام��رون کارگردان بزرگ س��ینما از لحظات��ی می گوید که 
شنیدن نوای زیبای پیانوی جیمز هورنر او را به گریه انداخت.

پس از اینکه خبر درگذشت این هنرمند بزرگ اعالم شد، بسیاری از 
ستارگان دنیای سینما در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر مراتب 
تاثر خود را از این واقعه تاثربرانگی��ز بیان کردند. در این میان جیمز 
کامرون کارگردان بزرگ س��ینما، که در فیلم های » تایتانیک« و » 
آواتار« با این آهنگساز همکاری بسیار موفقی داشته است، برای بیان 

احساس خود از این واقعه سراغ وب سایت هالیوود ریپورتر رفت.
کامرون، با اندوه بسیار از خاطرات خود با این آهنگساز بزرگ سخن 
 گفت. او با اش��اره به قدرت فوق العاده هورنر در آهنگس��ازی گفت :

» زمانی که هورنر برای اولین بار موسیقی فیلم » تایتانیک« را با پیانو 
برای من نواخت، آنقدر تحت تاثیر آهنگ ها قرار گرفتم، که به گریه 

افتادم و به هورنر گفتم که کار را تمام کردی«.
جیمز هورنر یکی از برجسته ترین آهنگسازان دنیای سینما بود که 
موسیقی متن فیلم های بس��یاری هم چون » تایتانیک«، » آواتار«، 
» ذهن زیبا«، » آپولو 1۳«، » ش��جاع دل« و » مزرعه آرزوها« از او 
به یادگار مانده اس��ت. این آهنگساز ش��هیر که برای بیش از یکصد 
فیلم مختلف آهنگ ساخته، عالقه زیادی به خلبانی و پرواز داشت؛ 
هواپیمای او دوشنبه در س��انتاباربارای کالیفرنیا سقوط کرد، و این 

پایانی بر داستان زندگی خالق آهنگ زیبای » تایتانیک« بود.

هر س��اله پیش از آغاز ماه مبارک رمضان تکاپوی زیادی 
در ش��بکه های مختلف تلویزیونی برای تولید برنامه های 
جذاب به چشم می خورد، که همگی آنها در موضوعی به 

نام جلب رضایت مخاطبان اشتراک دارند.
در این می��ان مجموعه ه��ای تلویزیونی س��هم عمده ای 
در جذب مخاطبان داش��ته و قابلیت تاثیرگذاری عمیق 
دارند. ش��خصیت های تاثیرگ��ذار در س��ریال های ماه 
رمضان معموال از جن��س دیگری هس��تند و ترکیبی از 
 معنویت و سیر و س��لوک روحانی را با هم در خود دارند، 
ی��ا کاراکترهای��ی طنزگونه ان��د که خمیرمای��ه معنوی 
 آنه��ا در پای��ان مجموعه و ب��ا نتیجه گی��ری قصه عیان

 می شود.
به همین مناس��بت ب��ه چند ش��خصیت م��رد جذاب و 
تاثیرگذار از می��ان مجموعه های ماه رمضان تلویزیون در 

یک دهه اخیر نگاهی می اندازیم.
صاحبدالن و سیدخلیل صحاف )1385(

محمد حسین لطیفی، 
در یکی از موفق ترین 
ساخته های تلویزیونی 
اش از قصه ای جذاب 
مبتن��ی ب��ر روای��ات 
قرآنی بهره گرفته و دو 
ب��رادر از دو طبق��ه 
مختل��ف را روبه روی 
یکدیگر قرار داده است. یک سو خلیل که زندگی ساده و 
آرامی دارد؛ و در س��وی دیگر برادری که مال حرام وارد 
زندگی اش شده و به هیچ وجه به هش��دارهای خلیل هم 
گوش نمی دهد. خلیل از آن دس��ته شخصیت هایی است 
که به راحتی می تواند به کلیشه همیشگی و آشنای مردان 
مسن مومن بدل شود؛ اما لطیفی جلوی این کلیشه شدن 
را با یک س��ری ریزه کاری ها گرفته و آن را تبدیل به یک 

پیرمرد مومن جذاب کرده است.
ش��کل رابطه او با اهل خانه اش هم تاب��ع دیانت و ایمان 
اوست، که در بسیاری مواقع صبر پیشه کرده و خشمش 
 را فرو می خ��ورد. برای نمون��ه می توان ب��ه رابطه اش با 
نوه اش)دینا( در برابر ارتباط وی با پس��ر ناخلفش اشاره 
کرد. حضور حس��ین محج��وب، در نقش خلی��ل هم به 
کیفیت نقش کمک شایانی کرده و برجستگی های موجود 
در آن را پررنگ تر کرده اس��ت. وی برای نمایش آرامش 
درونی خلیل، به چشمان خود متوسل شده و در حرکاتش 

به خصوص هنگام راه رفتن نیز آن را لحاظ کرده است. 

اغما و دکتر طه پژوهان )1387(
س��یروس مق��دم، ک��ه 
گونه ه��ای مختل��ف را 
تجربه کرده، این بار در 
اغم��ا س��راغ کاره��ای 
ماورایی رفته و داستانی 
جذاب را دس��تمایه کار 
خود ق��رار داده اس��ت. 
دکت��ر پژوهان ک��ه به 
تازگی همسرش را از دست داده و در زمره بهترین جراحان 
مغز و اعصاب به حساب می آید با ورود جوانی به نام الیاس 
که س��ال ها پیش بیمار دکتر بوده، متحول شده و تحت 
تاثیر القائات او در مس��یر غلط حرکت می کند. شخصیت 
دکتر به ما نشان می دهد که هر آدمی هر لحظه در معرض 

لغزش بوده و می تواند تحت تاثیر شیطان قرار گیرد.
 مقدم به خوبی این موضوع را در اغما، به روش خویش به 
تصویر کشیده و دست روی غروری می گذارد که در نهایت 
به پاشنه آشیل وی تبدیل می شود. امین تارخ نیز در نقش 
دکتر پژوهان، بازی درخشانی از خود به نمایش گذاشته و 
به خوبی وجوه مختلف این شخصیت را به تصویر کشیده 
است؛ بی آنکه در این مسیر به کلیشه ها پناه ببرد. البته در 
این بین نباید از بازی درخشان حامد کمیلی هم در نقش 
شیطان که در قالب جسم الیاس رفته، به سادگی عبور کرد 

که تاثیر خوبی روی کار تارخ داشته است.
در مس�یر زاینده رود و پهل�وان بهزاد مصیب 

)1389(
این مجموعه جذاب که 
هنگام پخش، حاش��یه 
هم کم نداش��ت مانند 
بسیاری از ساخته های 
تلویزیونی حسن فتحی، 
از  اس��ت  پ��ر 
شخصیت های جذاب و 
فکر ش��ده که به خوبی 
مخاطب را ب��ا خود درگیر می س��ازد. یک��ی از آنها بهزاد 
مصیب کشتی گیر قدیمی است که برادرش به دست یک 
فوتبالیست مش��هور در یک دعوا کشته شده و حال میان 
داغ دل خود و راضی کردن پدرش به انصراف از قصاص در 

نوسان است.
 یک پهل��وان واقعی که از دل تاریخ کش��تی این مملکت 
برخاس��ته و در عین حال خود زخم خورده برخی دالالن 

حاضر در ورزش اس��ت. این شخصیت به گونه ای طراحی 
شده که کنش��مندی اش روی سایر ش��خصیت ها سایه 
افکنده و داس��تان را به جلو حرکت می دهد. اوس��ت که 
مش��ت گرکانی، دالل را ب��از کرده و پ��رده از رازی برمی 
دارد که به قتل برادرش انجامیده اس��ت. مهدی سلطانی 
نیز مانند بس��یاری از بازیگران بزرگ تاریخ کشورمان از 
چشمان نافذ خود بیشترین بهره را در انتقال حس گرفته 
و از حرکات اضافی در این باب جدا خودداری کرده است.

دودکش و فیروز )1392(
مجموعه های کمدی هم 
سهم نس��بتا زیادی در 
مجموعه های ماه مبارک 
رمض��ان دارن��د ،ک��ه 
مخاطبان بالقوه بسیاری 
نی��ز دارن��د. دودکش، 
س��اخته محمدحسین 
از  یک��ی  لطیف��ی 
نمونه های موفق در این باب است که مخاطبان بالقوه این 
آثار را به فعل رسانده و یکی از پربیننده ترین مجموعه های 
تلویزیونی س��ال های اخیر را رقم زده اس��ت. نصرت، که 
کارگاه کوچ��ک قال��ی ش��ویی موروث��ی را می گرداند، 
شخصیت محوری دودکش اس��ت؛ که در کار و زندگی با 
مشکالت زیادی دس��ت و پنجه نرم می کند و رفتارهایی 

کامال برون گرایانه ای دارد.
استفاده از کلماتی هم چون: » به ضرس قاطع، آمپاس و 
...« به فیروز که مشخصا سواد زیادی هم ندارد، فرم جالبی 
بخشیده و تضادی را که الزمه کمدی است به وجود آورد.

بخش مهمی از موفقیت شخصیت فیروز به بازی فوق العاده 
متفاوت هومن برق نورد در این نقش بازمی گردد؛ که در 
 اجرای شوخی ها، زمان بندی مناسب را کامال رعایت کرده 

است.
میوه ممنوعه و یونس فتوحی)1386(

حس��ن فتح��ی در این 
مجموع��ه ک��ه آن را با 
نگاه��ی ب��ه داس��تان 
مش��هور ش��یخ صنعان 
ساخته، ش��خصیتی به 
نام حاج یونس فتوحی 
 28 دارد؛ در ط��ول 
دچ��ار  کار  قس��مت، 

تغییرات زیادی شده و میزان ایمانش سنجیده می شود.

مرد مومن تاجری که در صنف خود خوشنام بوده و اطالع 
زیادی ه��م از ن��وع فعالیت های اقتصادی پس��ر بزرگش 
)جالل( ندارد؛ تا این که با دختر کارخانه داری ورشکسته 
)هستی ش��ایان( آش��نا ش��ده و به او عالقه مند می شود. 
حاج یونس هم مانند بسیاری از انس��ان ها هنگامی دچار 
تزلزل می شود که غرور سراپایش را گرفته و بی جهت مانع 

ازدواج دخترش با خواستگار هنرمندش می شود.
انتخاب عل��ی نصیریان ب��رای ایفای این نق��ش بهترین 
تصمیم ممکن بوده که وی نیز در اجرای آن س��نگ تمام 
گذاشته است. او به خوبی فراز و فرودهای این شخصیت 
را به تصویر کش��یده و در این راه از تمامی تجربیات چند 

ساله اش بهره گرفته تا مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد.
سی امین روز و سیاوش )1390(

در بس��یاری از مجموعه هایی ک��ه به مناس��بت این ماه 
ساخته و روانه آنتن می ش��وند عمدتا به مضامین اخالقی 
برمی خوریم، که عالوه بر سرگرم کردن مخاطبان پیامی 
هم برای آنها دارد. س��ی امین روز س��اخته جواد افشار،از 
نمونه های قابل اعتنا در این رابطه اس��ت که از شخصیت 

محوری خوبی به نام سیاوش سود می برد.
پس��ر جوانی که در یک نزاع جمعی به اتهام قتل دستگیر 
و محاکمه شده و به اعدام محکوم می شود، هنگام اجرای 
حکم، طناب دار پاره ش��ده و زندگی دوباره ای به او داده 
می شود. سیاوش که استعاره ای از س��یاوش اسطوره ای 
ش��اهنامه به حس��اب می آید، در ۳0 روزه م��اه رمضان 
در راه کش��ف حقیقت گام برداش��ته و در این مس��یر به 
حقایقی دست می یابد که مخاطب را بیش از پیش به وی 
نزدیک می کند. هومن س��یدی، انتخاب هوشمندانه ای 
برای ایفای نقش ف��وق بوده که به خوب��ی از عهده ایفای 
 آن برآم��ده و ب��ازی اش ب��ه اصط��الح از نق��ش بیرون 

نمی زند.
متهم گریخت و هاشم آقا )1384(

رض��ا عط��اران در مجموعه ه��ای تلویزیون��ی خ��ود 
هم��واره روی ی��ک نکت��ه مان��ور داده و آن ه��م چیزی 
جز خل��ق ش��خصیت های ملموس و آش��نا ب��رای مردم 
نبوده اس��ت. او که نگاه دقی��ق و ریزبینان��ه ای به جامعه 
خ��ود دارد، ش��خصیت هایش را از دل همی��ن جامع��ه 
گرفته و آن را با عالی��ق خودش تلفیق می کند. هاش��م 
آقای متهم گریخ��ت یک��ی از نمونه های درخش��ان در 
ای��ن رابط��ه اس��ت ک��ه فوق الع��اده از کار درآم��ده و 
 مخاط��ب را ت��ا آخ��ر ب��ا بدشانس��ی های وی هم��راه 

می سازد. 

مجمو عه های تلویزیونی در ماه رمضان؛

جذاب ترین شخصیت های مرد سریال های تلویزیونی
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تحدید حدود اختصاصی 
شماره:1394/09/58172-1394/4/3 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه 
پالک شماره 69/52 واقع در شاهرضا بخش یک ثبتی شهرضا که طبق سوابق و پرونده 
عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  غیره  و  یدا...  فرزند  خاقان  پور  محمود  نام  به  ثبتی 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ  تقاضای  ثبت و طبق  قانون 
1394/05/11 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
انتشار:94/04/07 شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس   تنظیم 

میرمحمدی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ابالغ 

اقبالی  همگی  مریم  و  مجید  و  مهدی  اینکه  به  نظر   94/4/2-1394/09/57330 شماره: 
فرزندان عباس و رضوان اقبالی فرزند مهدی و شبنم طاوسی فرزند مسیح ا... مالکین 
1612 سهم مشاع به استثنا بها ثمنیه اعیانی از 2015 سهم ششدانگ پالک 3/411 واقع 
در موغان بخش یک ثبتی شهرضا در اجرای تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحی 
خواستار   1394/01/17 مورخه   6/754 شماره  به  وارده  درخواست  طی  ثبت  قانون 
پرداخت بهاء یک – هشتم اعیانی 1612 سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر گردیده 
در  لذا  می باشد  فاطمه شفیعی  نام  به  امالک  دفتر  ثبت  طبق  مذکور  مقدار  بهاء  که  اند 
ارزیابی  جهت  موضوع  ثبت  قانون  اصالحی  نامه  آئین   105 ماده  یک  تبصره  اجرای 
یک – هشتم اعیانی مقدار فوق الذکر از پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری 
طی نامه شماره 94090380261754 مورخه 1394/03/09 به کانون کارشناسان رسمی 
مورخه   112/3730/01 شماره  نامه  طی  کارشناسی  کانون  که  اعالم  اصفهان  استان 
اعیانی  هرگونه  فاقد  فوق الذکر  پالک  مربوطه  کارشناس  گزارش  ارسال  با   94/03/21
یک  تبصره  اجرای  در  است  نشده  گرفته  نظر  در  اعیانی  بها  برای  مبلغی  و  می باشد 
ماده 105 مراتب یک نوبت آگهی می شود که در صورتیکه ذینفع )فاطمه شفیعی( مدعی 
تضییع حقی از خود می باشد می بایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف 
بهاء  حذف  به  نسبت  شهرضا  ثبت  اداره  نشود  ارائه  دعوی  طرح  گواهی  مقرر  مهلت 
باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت 
 مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانی مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم نهایی می باشد. 

سید مهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
احضار متهم 

 9109983624100735 پرونده:  شماره   9410103626000658 ابالغیه:  شماره   4/75
شعبه  این   9109983624100735 کالسه  پرونده  در   910917 شعبه:  بایگانی  شماره 
اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به  احمد باقری به 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است  اتهام  از  این آگهی جهت دفاع  انتشار 
 در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:629 

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان
مزایده 

 9109983623100710 پرونده:  شماره   9410113623300137 نامه:  شماره   4/76
شماره بایگانی شعبه: 930165 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 930165 مدنی که به موجب آن آقای 
مرتضی رمضانی رحمت آبادی فرزند حسین و خانم فاطمه دهقانی دولت آبادی فرزند 
منصور محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 51/458/959 ریال به عنوان اصل خواسته 
و روزانه مبلغ 40885 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1391/12/20 لغایت 
اجرای حکم و مبلغ 1/159/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 3/087/537 ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های جریانی در حق محکوم له بانک صادرات 
ایران و پرداخت مبلغ 2/572/947 ریال به عنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه به اینکه محکوم علیهما طوعًا درصدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است 
فلذا ملک معرفی شده توسط احد از محکوم علیهما را به شرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش می رساند: تمامی یک چهارم از یک سهم از نه سهم چاه شماره دو طالقانی که 
طبق قولنامه عادی از طرف مرتضی رمضانی رحمت آبادی به خانم فاطمه دهقانی منتقل 
شده چاه مذکور واقع در قلعه گوشه موغار دارای یک حلقه چاه آب با قطر لوله 12 اینچ 
با دبی آب 35تا30 لیتر آب در ثانیه ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
در  مزایده  روز  در  می توانند  خرید  متقاضیان  می باشد  ریال   400/000/000 مبلغ  به 

جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده 
مالحظه نمایند ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید 
برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و 
مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی 
بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. 
تاریخ مزایده:1394/04/25 روز پنجشنبه ساعت 09:30 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف:631 اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان اردستان
اجرایيه 

 9309983623100633 پرونده:  شماره   9410423623100046 اجراییه:  شماره   4/77
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930771 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم   9309973623101196 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410093623100180
پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  دریاقلی  فرزند  آقایی  پرویز  علیه 
مبلغ 531/843/979 ریال بابت اصل خواسته به عالوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید لغایت وصول و حق الوکاله وکیل )طبق شاخص بانک مرکزی و تعرفه قانونی 
که در واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد( و نیز مبلغ 16/410/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق خواهان و پردخت نیم عشر دولتی در حق دولت – ضمنًا اجرای 
احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:630 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
حصر وراثت

4/78 آقای مجید اکبری دارای شناسنامه شماره 319 به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و رونوشت ورثه درخواستی به شماره 0671770 ف/15 تقدیم این دادگاه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا نیازی زواره به شناسنامه شماره 53 در 
تاریخ 1390/6/17 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از: 1- مجید اکبری فرزند ضا به شماره شناسنامه 319 )فرزند( 2- فهیمه اکبری فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 5 )فرزند( 3- نیره اکبری فرزند رضا به شماره شناسنامه 
و عدم  در روزنامه  آگهی  نوبت  انتشار سه  و  قانونی  تشریفات  از  )فرزند(. پس   315
ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی  با  یا اعتراض  وصول هرگونه الیحه 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 930 سرانجام در تاریخ 
در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل اختالف زواره به تصدی امضاء کننده زیر 
به  که ورثه درگذشته منحصر  گواهی می نماید  کار  پرونده  از مالحظه  و پس  تشکیل 
از  پس  روانشاد  آن  دارایی  و  ندارد  دیگری  وارث  و  بوده  باال  در  یاد شده  اشخاص 
پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. م الف:624 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف زواره 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9409980351000170 پرونده:  شماره   9410100351002517 ابالغیه:  شماره   4/83
به  دادخواستی  کردشامی  زمانی  اسدا...  خواهان   940202 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  بهرامی  حسین  خوانده  طرفیت 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9409980351000170 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/09 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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.

م الف:8292 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
 9409980351000207 پرونده:  شماره   9410100351002515 ابالغیه:  شماره   4/84
طرفیت  به  دادخواستی  ها  چپری  محمود  خواهان   940241 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  درویشی  احمدرضا  و  بابائی  رضا  خواندگان 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9409980351000207 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/28 و ساعت 12:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا بابائی و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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.م الف:8293 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/85 شماره درخواست: 9410460352000020 شماره پرونده: 9409980352000232 
به  اصغر  فرزند  نصراصفهانی  زهرا  خانم  خواهان   940276 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده آقای علیرضا نصراصفهانی فرزند عبدالحسین به خواسته زوجه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به 
و ساعت  آن 1394/5/19  و وقت رسیدگی  گردیده  ثبت  پرونده 940276ح/20  کالسه 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   09:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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.م الف:8304 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

 9409980361700173 پرونده:  شماره   9410100361702222 ابالغیه:  شماره   4/86
شماره بایگانی شعبه: 940195 خواهان ابراهیم فاتحی دادخواستی به طرفیت خوانده 
پرداخت  از  اعسار  و  مطالبه وجه چک  و  تامین خواسته  به خواسته  بر  سهیال شعلی 
هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700173 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/08 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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.م الف:8313 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

 9409980361700205 پرونده:  شماره   9410100361702305 ابالغیه:  شماره   4/87
شماره بایگانی شعبه: 940230 خواهان فریبرز مرندی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  جوهری  امیرحسین  و  مرندی  احمد  و  حیدری  حاج  علی 
دادرسی و استرداد مال )منقول( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700205 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/06/23 و ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا خواندگان 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 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:8315  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

 9409980361700222 پرونده:  شماره   9410100361702298 ابالغیه:  شماره   4/88
بایگانی شعبه: 940247 خواهان هاجر محمدی پالرتی دادخواستی به طرفیت  شماره 
خواندگان حمید صدیقی مورنانی و شیوا محققی علویجه به خواسته مطالبه خسارات 
دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و ابطال قرارداد )مالی( و تامین خواسته 
جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  معامله  ثمن  استرداد  و 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700222 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/06/25 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان 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 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:8316  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان
احضار 

4/89 شماره درخواست: 9410460363000003 شماره پرونده: 9409980363000297 
شماره بایگانی: 940304 در پرونده کالسه 940304شعبه11 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان خانم لیال ثمین اصفهانی فرزند حسن شکایتی علیه آقای رضا آهویی 
فرزند ابوالقاسم دایر بر ترک انفاق و توهین مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این 
شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 آیین نامه 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
از خود حاضر گردد.م الف:8843  دفاع  و  وارده  اتهام  به  پاسخگویی  کامل خود جهت 

شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

4/90 شماره درخواست: 9410460363300001 شماره پرونده: 9409980363300491 
دادیاری  چهاردهم  940502شعبه11  کالسه  پرونده  در   940502 بایگانی:  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای فیض علی مرادی فرزند مراد متهم 
است بر توهین موضوع شکایت خانم هاجر موسوی نور فرزند سید یاسین که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد.در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود.م الف:8844 شعبه 14 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع1(
ابالغ وقت رسيدگی 

 9309980358101245 پرونده:  شماره   9410100354001433 ابالغیه:  شماره   4/91
شماره بایگانی شعبه: 940303 خواهان/شاکی الماسی دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم منصور ابراهیم نیا به خواسته فروش مال غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980358101245 کالسه  به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/19 و ساعت 09:30 تعیین شده است 
به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده/متهم پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  یکی  نوبت در  مراتب 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.

م الف:8845 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
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اعزام
  تیم اصفهان به 

کاپ اروپایی 

پروازعقاب های تیز چنگال والیبال ایران درآسمان پرستاره والیبال جهان؛

شکست قهرمان جهان درتهران 

توپ جمع کنی، که به
 اندازه ی ملی پوشان 

درآمد داشت!

س��رمربی تیم قایقرانی اصفهان گفت: تی��م قایقرانی اصفهان با هزینه اسپانس��ر 
خصوصی در کاپ های فرانسه و بلژیک شرکت می کند.

  ابوذر قاضی عس��گر، اظهار کرد: از اوایل مرداد ماه س��ال جاری برای ش��رکت در 
دو کاپ فرانسه و بلژیک راهی این کشورها می شویم.

وی با بیان این که شرکت در کاپ های اروپایی با هزینه باشگاه قایقرانی اصفهان 
خواهد بود، تصریح کرد: برای تقویت تیم، چند بازیکن ملی پوش نیز تیم اصفهان 

را در کاپ های اروپایی همراهی می کنند.
سرمربی تیم ملی کانوپولو کشورمان تاکید کرد: حضور این چند بازیکن ملی پوش 
در تیم اصفهان، هم موجب تقویت تیم ما خواهد شد، و هم به روند آماده سازی این 

بازیکنان برای حضور در مسابقات آسیایی کمک می کند.
قاضی عس��گر، به میزبانی اصفهان برای اردوی تیم ملی کانوپولو نیز اشاره کرد و 
گفت: به منظور آماده سازی تیم ملی کانوپولو برای شرکت در مسابقات قهرمانی 
آس��یا، چند دوره اردوی آمادگی پیش بینی ش��ده که اردوی نخست به میزبانی 

اصفهان برگزار خواهد شد.

توپ جمع کن تیم ملی غنا، در جام جهانی 2014 به اندازه ملی پوشان این کشور 
درآمد داشته است.

غنا یکی از تیم های حاضر در جام جهانی برزیل بود که نتوانست از مرحله گروهی 
صعود کند و هم��راه پرتغال از گ��روه G رقابت ها کن��ار رفت. آن ه��ا در این جام 
می خواستند در سومین بازی مرحله گروهی به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان 
رقابت ها را تحریم کنند؛ و به میدان نروند. به گزارش » دیلی میل«، آساموآ ژیان، 
مایکل اسین و سایر بازیکنان تیم ملی فوتبال غنا آن زمان اعتراض خود در خصوص 
عدم پرداختی دستمزدشان در دو بازی نخست را به رییس جمهور غنا اعالم کردند؛ 

و او نیز مبلغ 1/8 میلیون پوند به عنوان دستمزد برای آن ها به برزیل فرستاد.
در گزارش مالی مربوط به تیم ملی غنا در جام جهانی 2014 آمده است که خروج 
زودهنگام این کشور از جام جهانی باعث شد، بازیکنان تیم، جیمز آپیاه مربی و آدام 
بابا، پزشک تیم هر کدام مبلغ یکسان 64 هزار پوند دستمزد دریافت کنند؛ و این 

مبلغ با دریافتی اسماعیل حمیدو، توپ جمع کن تیم ملی غنا برابر بوده است.

قهرمان لیگ اسیر بالتکلیفی و سردرگمی؛

گل به خودی سپاهان، در حساس ترین مقطع فصل
شوک بزرگ نقل و انتقاالتی به سبزها؛

رویای حفظ شاکله تیمی، بر باد رفت
غیبت سوال برانگیز ستاره های استقالل

جلس��ه بازیکن��ان اس��تقالل ب��ا کادر فن��ی و مدیری��ت باش��گاه 
 تنها ب��ا حض��ور 8 بازیک��ن برگ��زار ش��د و نفرات��ی مث��ل عنایتی و

 امیرحس��ین صادق��ی و هاش��م بی��گ زاده در ای��ن جلس��ه غیبتی 
س��وال برانگیز داش��تند. نشس��ت اعض��ای کادر فن��ی و ه��م چنین 
مدیریت باش��گاه اس��تقالل ب��ا بازیکنان این تی��م در حال��ی برگزار 
ش��د که غیبت بازیکنان سرش��ناس اس��تقالل در این جلس��ه کامال 
به چش��م آمد. این جلس��ه در حالی انجام ش��د که وحی��د طالب لو، 
محس��ن ف��روزان، حنی��ف عمران زاده،امیرحس��ین صادق��ی، امین 
 حاج محمدی، می��الد فخرالدینی،س��جاد ش��هباززاده،آرش برهانی، 
مهدی کربالیی و نماینده مگویان، مدافع ارمنی استقالل صحبت های 
پرویز مظلومی و مدیریت باشگاه اس��تقالل را شنیدند. این موضوع در 
حالی اتفاق افتاد که بازیکنانی مثل رضا عنایتی، هاشم بیگ زاده، خسرو 
 حیدری، امید ابراهیمی، جاسم کرار، محمدرضا خرسندنیا، میالد نوری، 
می��الد س��لیمان فالح، یعق��وب کریم��ی و ... در این جلس��ه حضور 
پیدا نکردند. ه��م چنین رضا عنایتی ک��ه قرار بود ب��ا پرویز مظلومی 
صحبت کند در جلس��ه امروز حاضر نش��د و ش��اید ای��ن بازیکن در 
 نشس��تی جداگان��ه ب��ا س��رمربی اس��قتالل به صحب��ت بپ��ردازد.

هاش��م بیگ زاده و جاش��م کرار نیز بازیکنانی هس��تند که با استقالل 
قرارداد دارند ولی در جلسه امروز حضور پیدا نکردند. بیگ زاده پیش از 
این مدعی شده بود تا مطالباتش را نگیرد، برای فصل جدید پای مذاکره 
نمی نشیند. امید ابراهیمی و خسرو حیدری تنها بازیکنان بدون قرارداد 
اس��تقالل هس��تند که تا حدودی غیبت آن ها در نشست برگزار شده 

موجه است؛ زیرا باید برای فصل  آینده به مذاکره بنشینند.
  هم چنین جابر انص��اری اولین صید اس��تقالل در فصل جاری ظاهرا

با هماهنگی مسووالن این باشگاه در نشست حضور پیدا نکرد. جلسه 
در حضور پرویز مظلومی، بهرام افشارزاده، عباس کردنوری، سیروس 
دین محمدی، حسین تراب پور و البته مجید صالح دستیار اول مظلومی 

برگزار شد.
در نشس��ت فوق، به��رام افش��ارزاده ضم��ن تاکید ب��ر اهمیت فصل 
جاری ب��رای اس��تقالل و نتای��ج این تی��م ب��رای ه��واداران از آن ها 
خواس��ت تا با قدرت در تمرینات و اردوها ش��رکت کنن��د. هم چنین 
تع��دادی از بازیکن��ان اس��تقالل در ای��ن جلس��ه خواه��ان دریافت 
 مطالب��ات فصل گذش��ته خود بودن��د، ک��ه مدیرعامل اس��تقالل به
  آن ه��ا ق��ول داد مبالغ��ی را ب��ه زودی به حس��اب بازیکن��ان واریز

 خواهد کرد و بقیه مطالبات این بازیکن��ان نیز در طول فصل به آن ها 
پرداخت خواهد شد.

ستایش ویژه برانکو، از یک پرسپولیسی
شاید باورنکردنی باش��د، اما برانکو ایوانکوویچ اعتقاد ویژه ای به سوشا 
مکانی دارد و هر گلری که به پرس��پولیس بیاید، قطعا نیمکت نش��ین 
او خواهد بود. ظاهرا سرمربی پرس��پولیس به برخی نزدیکانش گفته 
سوشا، گلری در حد اروپاست؛که تنها باید آرامش روانی او حفظ شود 
و روحیه اش به هم نریزد. باید دید دروازه بانی که به ویژه در دو س��وم 
ابتدایی فصل گذشته نتوانست انتظارات را برآورده کند، در سایه این 

اعتماد به روزهای خوبش برمی گردد یا نه؟

حضورم در استقالل قطعی است
آرش برهانی، بعد از اتمام جلسه با کادرفنی جدید و مدیریت استقالل، 
اظها ر کرد: درباره مشکالت مالی بازیکنان در فصل گذشته صحبت شد 
و قرار شد که این مشکالت به زودی حل شود. امیدوارم که تا آخر این 
هفته  طبق قولی که داده اند مش��کالت را حل کنند. مهاجم استقالل 

ا دا مه  داد: پارسال مشکالت زیادی داشتیم.
 امس��ال صحبت کردند که مجددا این مشکالت پیش نیاید و با کمک 
امیری، نظری جویباری و افشارزاده ان شا ء اهلل که مجددا شاهد مشکالت 
مالی نخواهیم بود. با مظلومی درباره مشکالت مالی صحبت نکرده ایم و 

فقط قرار شد که  تمرینات را آغاز کنیم.
وی در پاسخ به این س��وال که مقدار طلبش از استقالل چقدر است؟ 
خاطر  نش��ان کرد: طلب زیادی دارم، اما مقدار دقی��ق آن را نمی توانم 
بگویم. برهانی در پاسخ به این سوال که امید ابراهیمی، هاشم بیگ زاده 
و خسرو حیدری هم به مانند او از باشگاه طلبکار هستند، اما در جلسه 
باشگاه شرکت نکرده اند؟ گفت: امید و هاشم قرارداد ندارند و مشکالت 

مالی هم مزید بر علت شد تا در جلسه شرکت نکنند.
وی ا دا مه  داد: افش��ارزاده درباره حل مش��کالت مالی بازیکنان 
را دارد. همه استقاللی هستند و اس��تقالل را دوست دارند و در 
تالش هستند که دیگر شاهد مش��کالت فصل گذشته نباشیم. 
صحبت های خوبی را در این جلسه انجام داده ایم و فکر می کنم 

نسبت به گذشته مدیریت بهتری را شاهد هستیم.
برهانی، درباره حضور در اس��تقالل گفت: حض��ورم در این تیم 

قطعی است.
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دیدار رییس هیات ورزش روستایی 
با شهردار جدید اصفهان

 مهدی اسدی ، رییس هیات 
ورزش روس��تایی و ب��ازی 
های بوم��ی محلی اس��تان 
اصفه��ان با ش��هردار جدید 
 اصفهان دی��دار و گفت وگو 

کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
هی��ات ورزش روس��تایی و 
بازی های بومی محلی استان 
اصفه��ان، مه��دی اس��دی 
رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان 

با مهدی جمالی نژاد، شهردار جدید اصفهان دیدار و گفت و گو کرد. 
در ای��ن دی��دار مه��دی اس��دی، کلی��د داری ش��هر زیب��ای 
 خ��دا را ب��ه جمال��ی ن��ژاد تبری��ک گف��ت و در خص��وص

 فعالیت های هیات ورزش روس��تایی و بازی های بومی محلی استان 
توضیحاتی را ارائه کرد.

مه��دی اس��دی، ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه برگ��زاری ب��ازی ه��ای بومی 
محل��ی نق��ش مهم��ی در احی��اء فرهن��گ بوم��ی محل��ی ی��ک 
 جامع��ه دارد؛ و ب��ه حض��ور ورزش��کاران و اعض��ای این هی��ات در 
 جش��نواره های اس��تانی، ملی و حتی بین المللی از جمله جش��نواره

 بی��ن الملل��ی فرهن��گ ناملم��وس در س��ال گذش��ته و اس��تقبال 
 ب��ی نظی��ر بازدی��د کنن��دگان از غرف��ه ای��ن هی��ات اش��اره ک

رد.
جمالی نژاد نیز با اش��اره به موقعیت برتر فرهنگی اس��تان در س��طح 
کش��ور و جهان به عنوان پایتخ��ت فرهنگ، تمدن اس��المی و نقش 
ویژه بازی های بومی محلی در این راس��تا، بر گس��ترش و توسعه این 
بازی ها در ش��هر اصفهان تاکید کرده، و ضمن اب��راز تمایل به حضور 
و تماش��ای بازی های بومی محلی آمادگی خود و مجموعه شهرداری 
 را ب��رای هرگونه همکاری و مس��اعدت ب��ا هیات ورزش روس��تایی و

 بازی های بومی محلی استان اصفهان اعالم کرد.   
 مهدی اس��دی، عالوه بر ای��ن که رییس هی��ات ورزش روس��تایی و 
بازی های بومی محلی می باشد، ریاست س��ازمان بسیج ورزشکاران 
اس��تان اصفه��ان را نیز بر عه��ده دارد، در ای��ن جلس��ه پیرامون این 
سازمان و ش��ورای عالی بس��یج ورزش��کاران توضیحاتی را ارائه داد و 
شهردار اصفهان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این سازمان 
 اعالم کرد و به عنوان عضو ش��ورای عالی بس��یج ورزشکاران منصوب 

شد.  

پس ازشکس��ت آمریکایی ها 
دردو بازی برگشتی که درتاالر 
 12هزارنف��ری آزادی تهران
  رق��م خ��ورد، چش��م جهانی��ان ب��ه دیدارتیم

 ش��گفتی س��از ای��ران درمقابل��ه ب��ا تی��م 
لهس��تان )قهرم��ان جه��ان( دوخت��ه ش��ده 
بودت��ا ش��اهد ش��گفتی ت��ازه ت��ری باش��ند، 
یعن��ی بع��د ازشکس��ت قهرمان لی��گ جهانی 
 ک��ه ب��ا دوشکس��ت س��ه برصفردرمقاب��ل

 عقاب های بلن��د پ��رواز وتیز چنگ ای��ران به 
زانودرآمدند! شکست قهرمان جهان را نظاره گر 
باشند، چرا که تیم ایران را زهر دار ترین تیم حال 

حاضررقابت های لیگ جهانی می دانند!  
 فریاد های گوش خراش بیش از12هزارتماشاگر 
مشتاق)بین 13تا14هزارنفر( که از ساعاتی قبل  
ازبازی سکوهای تاالر12هزارنفری آزادی تهران 

را اشغال کرده وپرشور و خستگی ناپذیر، نام زیبای 
 ایران س��رداده و دیوارهای س��الن مح��ل برگزاری 
مهم تری��ن و حس��اس ترین ب��ازی دوتی��م ایران 
ولهس��تان رابه لرزه افکنده بودند، واین درحالی بود 
که هزاران تماشاگر عالقه مند دیگری که به صورت 
اینترنتی بلیط ورودی به س��الن در اختیارداشتند، 
پش��ت درهای بس��ته، حس��رت به دل، محروم از 
تماشای این بازی پرفرازو  نش��یب وفوق العاده زیبا 

ماندند!
 ابراز احساس��ات تماش��اگران با ورود دوتیم به اوج 
خود رسید، وهراس به دل حریف لهستانی انداخت؛ 
که بازی دراین سالن ودر حضور گسترده تماشاگران 
پرش��ور و متعصب ایرانی را یک بارتجربه کرده بود.

لحظات برای تیم لهس��تان به کندی می گذش��ت 
واس��ترس را درن��زد کادرفنی وبازیکن��ان این تیم 

افزایش می داد!
بازی درچنین ش��رایطی دل دریایی می خواست، 
جوانان سلحش��وروغیورتیم ملی کشورمان گرچه 
علی رغم توان  وپتانس��یل ب��اال، از روحیه مضاعفی 
بعد ازدوپیروزی  سه برصفر برابرتیم آمریکا قهرمان 
لیگ جهان��ی برخورداربودند، نیک می دانس��تند 
که روزهای سرنوش��ت س��ازی را برای رسیدن به 

مرحله نهایی پیش رودارن��د؛ وباید با صبر وحوصله 
بیشتر، عاقالنه وبدون ش��تاب زدگی وحساب شده 
موان��ع را یکی پس از دیگ��ری از پی��ش رو بردارند 
به همین خاطرتی��م ایران ازابتدا )ب��ا روندی که به 
یقین معلول آنالیزکامل حریف وش��ناخت از نقاط 
ضعف وقوت تیم قهرمان جهان بود(؛  با توپ گیری 
عالی وبی نقص مهدی مرندی و س��رعت بخشیدن 
 به بازی و اس��تفاده بهین��ه ازپاس ه��ای فریبنده و

بی بدیل س��عید معروف که اینک به عنوان بهترین 
پاس��ور جهان لقب گرفته، دفاع بلند حریف را عمال 
ازکار انداخت و مقهورهنرنمایی اسپکرهای سرعتی 
و قدرتی خود نظیرس��ید محمد موس��وی عراقی، 
عادل غالمی، میالدعب��ادی پور)پدی��ده این دوره 
بازی های لیگ جهانی( ش��هرام محمودی، مجتبی 
میرزاجانپورکرد؛ وس��ت اول را بانتیجه 25به 21به 

سود خود تمام کرد!
 اما حریف که تا حدی به خود آمده بود با اس��تفاده 
ازتدابیراستپان آنیگان، سرمربی سردوگرم چشیده 
و با دانش خود جبران ست باخته نمود و درسومین 
س��ت هم با دفاع خ��وب روی تور و س��رویس های 
زهردار و بازی متفاوت موفق شد 2 بریک از نظر ست 

شماری پیش بیافتد.

ش��روع س��ت چه��ارم ب��ار دیگ��ر 
 آتش ب��ازی بازیکنان تی��م ایران با 
اس��پک های مهار نش��دنی شهرام 
محمودی وعبادی پ��ور ودفاع عالی 
روی تورموس��وی و غالم��ی از یک 
س��و و توپ گیری بی نقص مرندی 
از جانب دیگرو پ��اس های معروف 
مکمل برتری تیم ایران شد؛ تا ست 
چهارم با نتیج��ه باورنکردنی 25به 
16 وبا اختالف 9 امتیاز به سود ایران 
رقم بخورد! وسرنوشت بازی به ست 
 پنجم کش��یده ش��ود که از اهمیت 
ف��وق الع��اده ای برخوردارب��ود.  
دراین س��ت فریاد های رعد آسای 
تماش��اگران با پروازبلند عقاب های 
 تیز چن��گال تیم ایران همراه ش��د، 
تا ش��اگردان اس��لوبودان کواچ،  فاتح 15بر11ست 

پنجم ودرنهایت سه بردواین بازی حساس شوند.
تیم ایران با این پیروزی ارزشمند چشم امید به بازی 
دوم خود با تیم لهستان در روز یکشنبه دارد، که به 
یقین می تواند سرنوش��ت صعود به مرحله بعد تیم 

کشورمان را رقم بزند.
 ایران درصورت پیروزی در بازی یکشنبه شب مقابل 
لهستان 6 برده می شود واز لحاظ تعداد بازی های 
برده با تیم لهستان به تس��اوی دست پیدامی کند، 
از ای��ن رواین بازی ب��رای هر دو تی��م حایز اهمیت 
 فوق العاده ای اس��ت و3 امتیاز بازی یکش��نبه شب 
می تواند تیم ایران را یک امتیاز بیشتراز تیم لهستان 
کند، درچنین شرایطی باخت تیم ما شانس صعود 
ایران به مرحله بع��دی را کمتر خواه��د کرد؛ مگر 
آن که تیم آمریکا هر دو بازی خود با لهس��تان را با 
برتری پشت سربگذارد. تیم ملی والیبال کشورمان 
که از سومین دیدار با تیم لهس��تان 2 امتیاز کسب 
کرده باید به دور ازهرگونه اس��ترس ودرکمال صبر 
وحوصله به 3 امتیاز بازی چهارم با این تیم قهرمان 
جهان بیاندیشد؛ ودر2 بازی با روسیه هر 6 امتیاز را 
به دست آورد تا درمرحله نهایی لیگ جهانی 2015 

حضور داشته باشد.

در روزهای��ی ک��ه تمام��ی مدعی��ان لیگ ب��ه دنب��ال جذب 
بازیکن��ان جدی��د و بس��تن تی��م قدرتمن��د هس��تند، اخبار 
 آن چن��ان خوبی از باش��گاه س��پاهان ب��ه گوش نمی رس��د. 
 دو قهرمانی هم زم��ان تیم ه��ای اصفهانی در فص��ل فوتبالی

 لیگ برت��ر و جام حذفی آن ق��در به دل ه��واداران این دو تیم 
نشست که شاید خیلی ها هنوز هم در باد آن دو عنوان قهرمانی 
خوابیده اند و هنوز هم نگران ش��رایط این دو باشگاه برای سال 
آینده نیستند. به هر حال هم سپاهان و هم ذوب آهن در فصل 
جاری باید در س��ه جبهه متف��اوت به دیدار رقبای خودش��ان 
 بروند و مهم تر از آن رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا در س��ال

  2016 هم فصل جدی��دی را در عملکرد فوتب��ال اصفهان باز 
می کند و این مس��اله یادآوری می کند که هر دو تیم اصفهانی 
باید در فصل نق��ل و انتقاالت خوب بکارند تا در زمان مناس��ب 
بتوانن��د خ��وب درو کنند. خوش��بختانه ش��رایط در باش��گاه 
ذوب آه��ن ثب��ات الزم را دارد و هماهنگ��ی س��عید آذری 
 و یحیی گل محمدی باعث ش��ده ت��ا قهرمان فصل گذش��ته

 جام حذفی فوتبال ایران، هم تمرینات��ش را به موقع آغاز کند 
و هم برنامه ریزی ه��ای الزم ب��رای برگ��زاری اردو در خارج از 
 کش��ور را انجام ده��د. از طرف دیگ��ر آذری بر مبنای لیس��ت

یحیی گل محمدی، مشغول جذب بازیکنان جدید برای تیمش 
است و از این بابت نگرانی خاصی از جانب تیم ذوب آهن وجود 
ندارد. اما در سوی دیگر میدان، س��پاهانی قرار دارد که در سال 
گذش��ته به پنجمین عنوان قهرمانی خ��ود در تاریخ لیگ برتر 
دست پیدا کرد و بنا بر گفته قبلی مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل 

باشگاه س��پاهان این تیم برای کس��ب س��ه گانه قهرمانی در 
فصل آینده وارد فض��ای رقابتی در فوتبال ایران خواهد ش��د؛ 
اما این وعده با ش��رایط این روزهای س��پاهان هم خوانی ندارد 
و مش��خص نیس��ت که چرا مدافع عنوان قهرمان��ی لیگ این 
طور راحت خودش را اس��یر ش��ایعات و حاش��یه کرده است.

ش��رایط در باش��گاه س��پاهان آن قدر نگران کننده هست که 
 یکی از روزنامه های ورزش��ی صبح سه ش��نبه خبر از جدایی

 قریب الوقوع حسین فرکی و استعفای مهرزاد خلیلیان بدهد، 
آن هم درس��ت در روزهایی که تمامی رقبای سپاهان در صدر 
جدول مشغول بس��تن تیمی قدرتمند برای ش��رکت در لیگ 
پانزدهم هستند. باشگاه سپاهان که به نوعی الگوی باشگاه داری 
نوین در فوتبال ایران است، در شرایطی این هفته را آغاز کرده 
که هر روز اخبار متفاوتی در مورد اس��تعفا و یا برکناری مهرزاد 
خلیلیان به گوش می رس��د؛ و جالب این جاس��ت که از جانب 
هیچکدام از طرفین ماجرا هم اظهار نظر رسمی صورت نمی گیرد 
تا بازیکنان و هواداران تکلیف خودشان را با این باشگاه بدانند.

همین لرزش صندلی در باشگاه س��پاهان و حواشی اطراف آن 
باعث ش��ده تا زردها نتوانند حتی با یک بازیکن هم به صورت 
قطعی به توافق دست پیدا کنند، و حتی همان لئوناردو پادوانی 
که کارش با سپاهان تمام شده بود این روزها در فکر تغییر مسیر 
فوتبالی خودش است. این گل به خودی سپاهانی ها که درست 
در حساس ترین مقطع فصل و در زمان نقل و انتقاالت بازیکنان 
زده ش��ده، مطمئنا اثرات جبران ناپذی��ری در لیگ پانزدهم به 
پیکره تیمی سپاهان وارد خواهد کرد و مدیران تصمیم گیر در 
این زمینه باید هر چه سریعتر تکلیف مدیریت باشگاه سپاهان 
را مش��خص کنند. اگر قرار اس��ت که مهرزاد خلیلیان بماند و 
برنامه های خودش را برای س��ال آینده اج��را کند، لطفا هرچه 
س��ریع تر حمایت ه��ای الزم از او صورت گیرد ت��ا بتواند تیمی 
قدرتمند را برای فصل جدید فوتبال ایران فراهم کند؛ و اگر هم 
قرار است که تغییری در مدیریت باشگاه سپاهان صورت پذیرد 
باید هر چه زودتر نسبت به انجام آن اقدام کرد تا باشگاه در این 
فاصله یک ماهه تا آغ��از رقابت های لیگ برتر تکلیف خودش را 
بداند. این س��ردرگمی و اخبار ضد و نقیض ن��ه تنها کمکی به 
باشگاه سپاهان نمی کند بلکه ش��رایط را برای زمین خوردن 

مدافع عنوان قهرمانی لیگ در فصل جاری فراهم می کند.

پیوستن غیرمنتظره کارلوس سانتوس به نفت تهران در عین 
حال که خبر بسیار بدی برای ذوب آهن است، احتماال به نفع 

خود این بازیکن هم نخواهد بود.
 عملکرد تیمی ذوب آهن در فصلی که گذش��ت به اندازه ای 
خ��وب و تحس��ین برانگیز بود که باش��گاه ،سیاس��ت نقل و 

انتقاالتی خود را بر حفظ اسکلت فعلی تیم گذاشت. 
تالش ذوب آهن در اجرای این سیاس��ت اما اکن��ون به نظر 
می رسد که با جدایی کارلوس سانتوس از این تیم به شکست 

انجامیده باشد.
نخس��تین نش��انه های این جدایی به فاصله کوتاهی پس از 
قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی آشکار شد، زمانی که سعید 
آذری از درخواست نامتعارف مدافع برزیلی تیم برای افزایش 
90 هزار دالری در رقم قرارداد و مخالفت س��فت و س��خت 

باشگاه با آن خبر داد.
آن زمان به نظر می رسید آن چه که س��انتوس را به مطالبه 
بیش��تر از ذوب آه��ن واداش��ته پیش��نهاد احتمال��ی او از 
پرسپولیس باش��د؛ زیرا کارلوس پیش��تر در کرواسی، چین 
و عربس��تان س��ابقه همکاری با برانکو ایوانکوویچ را داشت 
و تصور می ش��د که سرمربی پرسپولیس ش��اگرد سابقش را 

هوایی کرده است.
 با این حال ذوب آهن هم چنان در تالش بود تا با مدافع ثابت 

تیمش از نظر مالی به توافق برسد.
در همین بحبوحه بود که خبر رس��ید نفت تهران که از قضا 
امس��ال رقیب مس��تقیم ذوب آهن در جام حذفی و کس��ب 
سهمیه آسیایی به حس��اب می آمد، با سانتوس وارد مذاکره 

شده است.
 خبر مذاکره کارلوس با نف��ت را اما هیچ کس جدی نگرفت؛ 
زیرا هرچه پیوستن این بازیکن به پرسپولیس به دلیل سابقه 
طوالنی همکاری در تیم ها و کش��ورهای مختل��ف با برانکو 
دور از ذهن به نظر نمی رس��ید. برای کس��ی قابل تصور نبود 
که باش��گاه صرفه جویی مثل نفت تهران ک��ه معموال در آن 
خبری از قراردادهای نجومی نیست بتواند با برآوردن توقعات 

میلیاردی کارلوس این بازیکن را از چنگ ذوب آهن درآورد.
کمتر از یک روز بعد از انتش��ار خبر مذاکره سانتوس با نفت، 
 خبر غیرقابل باور پیوس��تنش به این تیم رسما منتشر شد؛ 

تا اولین ضربه نقل و انتقاالتی به ذوب آهن وارد آید.
 باش��گاه اصفهانی که همه هم و غمش در نقل و انتقاالت را 
معطوف به حفظ ش��اکله تیمی خود کرده ب��ود همان زمان 
که س��رگرم مذاکره و جذب بازیکنی مث��ل اکبر صادقی بود 
 مهره مهم وکلی��دی خود در خ��ط دفاعی را از دس��ت داد؛ 
آن هم به حریفی که تصور نمی شد از حیث مالی یارای رقابت 

با ذوب آهن را داشته باشد.
البته این تنها ذوب آهن نیست که از پیوستن سانتوس به نفت 
متضرر می شود، بلکه کارلوس هم احتماال نفع زیادی از این 

انتقال نخواهد برد. 
جدای از آن که بعید است باش��گاه تهرانی توقعات مالی این 

مدافع برزیلی را تمام و کمال برآورده کرده باشد.
 آن چه در درستی این انتخاب تردیدهایی به وجود می آورد 
این اس��ت که نفت هم که مثل ذوب آهن قاعدت��ا باید بنا را 
 در نقل و انتق��االت بر حف��ظ بازیکنان فعلی می گذاش��ت، 
با وجود خرید سانتوس این روزها در حال از دست دادن سایر 

مهره های کلیدی فصل گذشته خود است.
شاید امتیاز نفت نسبت به ذوب آهن حضورش در یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان باش��د؛ ام��ا حتی این ب��ودن در جمع 
بهترین های آسیا هم این جا به جایی را به نفع کارلوس توجیه 
نمی کند. شاید بتوان انتقال کارلوس سانتوس به نفت تهران 
را یک بازی دو سر باخت دانست، که هم رویای ذوب آهن برای 
حفظ ش��اکله تیمی را بر باد داد، و هم در نهایت به ضرر این 

مدافع برزیلی تمام می شود.

سرخابی ها

ایرانی، پرچم باال
سید محمد موسوی، والیبالیس��ت ارزشمند کشورمان در اولین 
 پس��ت اینس��تاگرامی خود پس از پیروزی ایران نوشت: » فقط 

می تونم بگم خدایا شکرت. ایرانی پرچم باال«.

از لنز دوربین

اصغر 
قلندری 



یادداشت

همایش » هفتم تیر حاصل یک نفاق 
پیچیده«، برگزار می شود

رییس شورای هماهنگی تبلیغات چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
همایش» هفتم تیر حاصل یک نفاق پیچیده« در استان خبر داد. علی 
گرجی، غبارروبی گلزار ش��هدا را یکی از مهم ترین ویژه برنامه های 
هفتم تیر عنوان و اظهارداشت: همایشی با عنوان » هفتم تیر حاصل 
یک نفاق پیچیده« در استان برگزار می شود. وی افزود: این همایش 
با حضور حجت االسالم و المس��لمین علی شیرازی، ششم تیرماه در 
مسجد جامع ش��هرکرد برگزار می شود. رییس ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات چهارمحال وبختیاری بیان کرد: از عموم ملت ش��هید پرور 
استان دعوت می شود تا به منظور تجلیل از مقام بلند مرتبه و رفیع 
شهدای هفتم تیر در ویژه برنامه های هفتم تیر و آئین های بزرگداشت 
که در سراسر استان برگزار می شود حضوری پرشور و انقالبی داشته 
باش��ند. وی گفت: ادای احترام به روح پرفتوح ش��هدای گران قدر 
انقالب اس��المی و دفاع مقدس و ش��هدای مظلوم هفتم تیر به ویژه 
شهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشتی و شهید پرافتخار استان رحمان 

استکی یکی از مهم ترین برنامه های این روز است.
رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات چهارمحال وبختیاری با اش��اره 
به اینکه مردم همیش��ه پش��تیبان والیت فقیه بوده اند، خاطرنشان 
کرد: مس��ووالن و مردم باید با پش��تیبانی از والیت و آگاهی نسبت 
به دسیسه های ش��یطانی دش��من، تبلیغات منفی و جوسازی های 

رسانه ای را خنثی کنند.

ظرفیت اشتغال زایی شهرک صنعتی 
افزایش می یابد

رییس صنع��ت، معدن و تج��ارت چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
ایجاد تحول در ش��هرک و واحدهای صنعتی چهارمحال وبختیاری 
در دس��تور کار اس��ت و ظرفی��ت اش��تغال زایی ش��هرک صنعتی 
چهارمحال وبختی��اری افزایش می یابد. نعیم امام��ی، با بیان اینکه 
طرح های صنعتی زیادی در استان به زودی به بهره برداری می رسد، 
اظهارداش��ت: با بهره برداری از این واحدها تحول عظیمی در عرصه 
تولید و ایجاد فرصت های شغلی در استان انجام می شود. وی افزود: 
صنعت اس��تان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید، رس��الت توسعه 
صنعتی را برعهده دارد؛ در همین راستا باید مسووالن بیشتر تالش 
کنند. رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه سال گذشته تحول عظیمی در صنعت استان به وجود آمده 
است، بیان کرد: تحول در شهرک و واحدهای صنعتی، تولیدی، ایجاد 
اش��تغال، رفع بیکاری و تأمین نیازهای م��ردم از مهم ترین اقدامات 

انجام شده در صنعت استان است.
امامی خاطرنشان کرد: توسعه در صنعت استان برگرفته از تعامل و 
همکاری بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های 
صنعتی در راستای پیشرفت و رونق اقتصادی استان به وجود آمده 
اس��ت. وی گفت: در راستای تأمین نیازهای اس��تان از فعالیت های 
اقتصادی و تولیدی در اس��تان باید بهره گرفته شود تا چرخ اقتصاد، 

تولید و اشتغال هم زمان با هم حرکت کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت:    

تولید و اشتغال، تحرک قابل 
قبولی می گیرد

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: طرح های صنعتی مناسبی در این استان 
در حال اجراست که با بهره برداری از این واحدها، تحرک 
قابل قبول��ی در عرصه تولید و اش��تغال اس��تان صورت 

خواهد گرفت.
نعیم امامی، در نشس��ت بررس��ی مش��کالت و مسائل 
شهرک ها و واحدهای صنعتی این استان، اظهار داشت: 
مجموعه دستگاه های دس��ت اندرکار و متولی در بخش 
صنعت و تولید در این اس��تان که به نمایندگی از دولت 
تدبیر و امید رس��الت توس��عه صنعتی در چهارمحال و 
بختیاری را بر عه��ده دارند، در این راس��تا هم دل و هم 

زبانند تا بتوانند اقدامات خوبی را در استان رقم بزنند.
وی افزود: در همین راس��تا در بخش های��ی نظیر ایجاد 
شهرک و واحدهای صنعتی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری 
و تامین نیازهای مردم اتفاقات خوبی در یک سال و نیم 
گذشته رخ داده و در آینده نزدیک نیز اتفاق خواهد افتاد 
که این امر برگرفته و ناش��ی از همین تعامل و همکاری 
خوب میان این مجموعه هاس��ت که به منظور توس��عه، 

پیشرفت و رونق اقتصادی استان به وجود آمده است.
این مس��وول از برخ��ی اظهارنظرها و گمان��ه زنی ها در 
خصوص وضعیت و فعالیت واحدهای صنعتی این استان 
به ش��دت انتقاد کرد و گفت: طرح های صنعتی مناسبی 
در سطح این اس��تان در حال اجراست که با بهره برداری 
از این واحدها تحرکی قابل قبول در عرصه تولید و ایجاد 

فرصت های شغلی در استان اتفاق خواهد افتاد.
رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال 
 و بختی��اری تصری��ح ک��رد: باید ت��الش و هم��ت کرد 
تا برای تامین نیازهای استان از فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی خود استان بهره گرفته شود و چرخ اقتصاد، تولید 

و اشتغال هم زمان به حرکت درآید.
رضا گنجی، مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
چهارمح��ال و بختیاری نیز در این نشس��ت بر اهمیت و 
جایگاه بخش صنعت در رشد و توسعه استان تاکید کرد و 
گفت: سیاست دولت تدبیر و امید سیاست حمایتی کامل 
از تولیدکنندگان و صنعت اس��ت و از ای��ن رو باید برای 
تسهیل فعالیت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان تالش 
کرد، چراکه رونق استان و ایجاد ثبات اقتصادی در گرو 

فعالیت این بخش است.
وی افزود: مجموعه متولی تولید و صنعت در استان باید 
با رفع مش��کالت و حمایت ویژه در بخش زیرساخت ها 
از واحدهای تولی��دی و صنعتی، زمینه  رش��د و فعالیت 

صنعتگران را بیش از پیش فراهم آورند.

یادداشت

 خطیب جمعه ش��هرکرد گفت: صنعت، تولید و تجارت باید 
با اقتصاد مقاومتی ش��کل و قوت بگیرد و حرکت مردم نیز در 

زندگی باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از ش��هرکرد، حجت االس��الم 
والمس��لمین محمدعلی نکونام در خطبه های این هفته نماز 
جمعه ش��هرکرد اظهار داش��ت: تیم مذاکره کننده هسته ای 
رهبر معظم انقالب را به عنوان بزرگ ترین پشتوانه دارد، و هر 
نتیجه ای که در این مذاکرات به دست آید سبب خیر برای ملت 

و نظام است.
وی افزود: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، قطعا دشمن توافق را 
می شکند و اگر به نتیجه نرسد باز هم در دنیا حرف و منطق ما 

حاکم است.
خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به دهم تیر ماه و روز صنعت و 

معدن بیان کرد: صنعت، تولید و تجارت باید با اقتصاد مقاومتی 
شکل و قوت بگیرد و حرکت مردم نیز در زندگی باید در راستای 

اقتصاد مقاومتی باشد.
نکونام، با بیان اینکه کسانی که فکر می کنند دشمن گره ای از 
کار ما باز می کند در وهم و خیال هستند، خاطر نشان کرد: ما 
دنبال نتیجه خوب گرفتن هستیم اما باید توجه داشته باشیم 
که دشمن کینه توز و مکار است و حاضر به تحمل نظام اسالمی 

ما نیست و از همین رو دنبال بهانه است.
وی با اشاره به سالروز وفات حضرت خدیجه )س( تصریح کرد: 
این بانوی اسالم الگوی بزرگی برای همگان به ویژه بانوان است؛ 
و بانوان ما باید ب��ا الگوگیری از حضرت خدیجه و اس��تفاده از 
فرصت نظام  جمهوری اس��المی ایران به درجات بلند معنوی 
برس��ند و ثروت را برای خود صدقه جاری کنن��د و آن را برای 

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، جمعی از مسووالن 
استان چهارمحال و بختاری بعدازظهر امروز از خانواده دو 
شهید مبارزه با مواد مخدر در این استان دیدار و دلجویی 

کردند.
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، جمعی از مسووالن 
اس��تان چهارمحال و بختیاری بعدازظهر امروز از خانواده 
شهیدان محس��ن عرفانی و مهدی حس��ن زاده، شهدای 
ایثارگ��ر راه مبارزه با م��واد مخدر در این اس��تان دیدار و 
با گرامیداش��ت یاد و خاطره این دو ش��هید، از خانواده و 

بازماندگان دلجویی کردند.
در این دیدارها که دبیر ش��ورای هماهنگ��ی مواد مخدر 

چهارمح��ال و بختیاری، فرماندار ش��هرکرد، جانش��ین 
فرمانده نیروی انتظامی اس��تان و جانشین فرمانده سپاه 
شهرستان شهرکرد حضور داش��تند، خانواده های این دو 
شهید به بیان خاطراتی از شهیدان پرداختند؛ و مسووالن 
نیز با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آن سفر کردگان به عرش 

را گرامی داشتند.
حمید ملک پور فرماندار شهرکرد، در جریان این دیدارها 
از ایثار و شهادت به عنوان غنی ترین گنجینه های فرهنگ 
اس��المی نام برد و گفت: دفاع از آرمان ها و اهداف ش��هدا 
وظیفه ای بر دوش همه مسووالن و اقشار مختلف جامعه 

است.

وی هدف از این دیدارها را زنده نگه داش��تن یاد و خاطره 
ش��هدا عنوان کرد و افزود: باید یاد و خاطره شهدا همواره 
در فضای جامعه طنین انداز باشد تا همه بدانیم که عزت 
 و اس��تقالل کش��ور مرهون ایثار و فداکاری چه کس��انی

 است.
فرماندار ش��هرکرد، رش��ادت ها و از خودگذش��تگی های 
شهدای راه مبارزه با مواد مخدر را تحسین برانگیز دانست 
و  اظهار داشت: این ش��هدا مظلومانه در راه پیشگیری از 
آسیب بزرگ اجتماعی و بالی خانمان مواد مخدر و اعتیاد 
که موجب نابودی سرمایه انسانی کشور می شود، از جان 

خود گذشتند.

تقویت و ترویج دین اسالم قرار دهند تا برای همیشه در تاریخ 
زنده بمانند.

خطیب جمعه شهرکرد، به سالروز حمله شیمیای رژیم بعثی 
عراق به سردشت اشاره و تاکید کرد: سالح میکروبی، شیمیایی 

و هسته ای در نظام اسالمی جایی ندارد.
نکونام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 یار 
ایشان ادامه داد: شهید بهشتی مظلوم بود و هنوز مظلوم مانده 
اس��ت و برای زدودن گرد و غبار مظلومیت از چهره این شهید 

انقالب و اسالم خیلی زمان مانده است.
وی، ش��هید رحمن اس��تکی را یکی از بزرگ ترین ش��هدای 
استان عنوان و بیان کرد: شهید رحمن استکی بسیار شجاع، 
انقالبی، مردم دار، مدافع انقالب و روحانیت، متدین ، رشید و از 
خانواده ای بودند که 3 شهید را تقدیم انقالب کردند و در فاجعه 

هفتم تیر به شهادت رسیدند.
خطیب جمعه ش��هرکرد، هفته قوه قضائیه را فرصت مناسبی 
برای مسووالن دستگاه دانس��ت تا عملکرد خود را بسنجند و 
تصریح کرد: دستگاه قضا در کشور به خوبی از حقوق مردم دفاع 
می کند و باید با بررسی عملکرد خود نقاط قوت را قوی تر و نقاط 
ضعف را برطرف کند؛ چرا که نظام اسالمی رو به تکامل است 

و امیدواریم شاهد تعالی دستگاه قضا در نظام اسالمی باشیم.
نکونام، به ششم تیر ماه و سالروز سوء قصد کینه توزان نظام به 
مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: خداوند خواست تا مقام 
معظم رهبری برای هدایت کشتی کشور سالم بمانند و جامعه 

و جهان از وجود ایشان بهره مند شوند.
وی مواد مخدر را بزرگ ترین معضل امروز دنیا دانست و یادآور 
ش��د: دولتمردان، مردم  و خانوده ها باید نسبت به این مساله 
حساسیت بیشتری داشته باشند؛ چرا که هر کس در این وادی 

افتاد نابود شد.

خطیب جمعه شهرکرد:

دیدار مسووالن با خانواده شهدای مبارزه با مواد مخدر

صنعت،تولیدوتجارتکشوربااقتصادمقاومتیشکوفامیشود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ تبادل لوایح 
 8709980350700771 پرونده:  شماره   9410100350703099 ابالغیه:  شماره   4/92
شماره بایگانی شعبه: 870771 در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت عمران بهارستان 
خواسته  به  نژاد  مکبری  محمود  خوانده  طرفیت  به  روانفر  حسن  مهندس  مدیریت  به 
تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده است و از آنجا که 
نامبرده تجدیدنظرخوانده محمود مکبری نژاد مجهول المکان می باشد به نامبرده ابالغ 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  نشر جهت  تاریخ  از  روز  مهلت 10  می گردد ظرف 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان   7 دفتر شعبه  به  ضمایم 
 – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  خ.شهید   – باال  خ.چهارباغ   –
گردیده  ثبت  و   8709980350700771 کالسه  به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق  طبقه3- 
مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با 
همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف:8857 شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ اجرایيه 

 9109980350700203 پرونده:  شماره   9410100350703177 ابالغیه:  شماره   4/93
به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو   910208 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای هوشنگ شهبازی فر فرزند حسن و خانم زهرا جمالی قهدریجانی  محکوم علیه 
فرزند محمد علیه که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون به موجب درخواست 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090350700748 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
پرداخت  به  محکومند  علیها  محکوم  و9309970350700045   9209970350700939
مبلغ 140/013/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 336/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه )91/2/30( لغایت وصول براساس بند 2 قرارداد 
حق  در  می گردد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  وصول  زمان  در  که  طرفین  فیمابین 
به عنوان حق االجرا در  نیم عشر دولتی  پرداخت  خواهان محکوم می نماید و همچنین 
حق صندوق دولت شده اید و در خصوص زهرا جمالی و هوشنگ شهبازی فر رعایت 
تبصره 2 ماده 306 الزامی است ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 
اقدام خواهد نمود.م الف:8860 شعبه هفتم  با هزینه اجرایی  نسبت به وصول مطالبات 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

 9009980350100027 پرونده:  شماره   9310420350100342 اجراییه:  شماره   4/94
به شماره و  بایگانی شعبه: 900027 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9009970350101038 محکوم علیهم 1- رضا بشارتیان فرزند 
محمود نشانی میدان انقالب – بازار سپاهان – شماره69، 2- محسن نرمی زاده نشانی 
مجهول المکان محکوم اند به: 1- متضامنًا به پرداخت یکصد و بیست و دو میلیون و 
هفتصد و ده هزار ریال بابت اصل خواسته – خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 88/10/18 
تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 
دادرسی  خسارات  کلیه  و  ریال   8400000 میزان  به  تعرفه  وفق  الوکاله  حق  پرداخت 
از جمله دو میلیون و پانصد و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له 
نمایندگی  به  پ3   – توحید  خ.  ابتدای  نشانی  بسیجیان  مهر  اعتباری  و  مالی  موسسه 
مکلف  علیه  دولت. محکوم  در حق صندوق  ریال  مبلغ 6680950  و  نیکوپناه  مرادعلی 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و 

نمائید.م الف:8248 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 9009980350101172 پرونده:  شماره   9309970350100556 دادنامه:  شماره   4/95
 – به نشانی خ.بزرگمهر  ابراهیم طالبی  آقای  بایگانی شعبه: 901180 خواهان:  شماره 
خ.هشت بهشت شرقی – خ.نیروی جنوبی – ک.عقیل – پ9 خوانده: آقای موسی شهابی 
را  دادگاه ختم رسیدگی  مطالبه خسارت گردشکار:  نشانی مجهول المکان خواسته:  به 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
 -1 خواسته  به  عبدالکریم  فرزند  شهابی  موسی  طرفیت  به  اسفندارانی  طالبی  ابراهیم 
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم 2- استرداد خودرو 206 شماره452ج34ایران13، 
3- اجرت المثل ایام تصرف از زمان تصرف تا اجرای حکم به انضمام خسارات قانونی 
اینکه  به  نظر  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  دادرسی  و 
در خصوص خواسته اول دادگاه کیفری طی دادنامه شماره 1630-91/9/29 شعبه 5 
تجدیدنظر حکم برائت خوانده را صادر کرده است و وقوع جرمی احراز نشده است لذا 
ضرر و زیان نیز از سوی خوانده به خواهان وارد نشده است و در خصوص خواسته 
مالک می باشد و  دانگ   4 میزان  به  اینکه خواهان  به  توجه  با  )استرداد خودرو(  دیگر 
مالکیت ایشان به نحوه اشاعه می باشد لذا امکان استرداد نمی باشد دادگاه در خصوص 
به مواد 194و197 قانون  موارد مذکور دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستنداً 
آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می گردد و در خصوص خواسته سوم ایشان )مطالبه اجرت المثل( دادگاه با توجه به 
باقی مانده  اعتراض  از  ابرازی نظریه کارشناسی که مصون  محتویات پرونده مستند 
است و عدم حضور خوانده و ایراد و انکار نسبت به مستند دعوی لذا دادگاه دعوی 
دادرسی  آیین  قانون  194و198و515و519  مواد  به  مستنداً  تشخیص  وارد  را  ایشان 
مدنی و مواد 1257و219و220و221و225و307و337 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت روزانه مبلغ 80000 ریال از تاریخ 88/11/20 تا تاریخ اجرای حکم و 
پرداخت هزینه دادرسی )که در مرحله اجرا محاسبه و از خواهان اخذ خواهد شد و به 
صندوق مربوطه واریز می گردد( در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن 
می باشد.م الف:8250  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  و  اعتراض   قابل 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/96 شماره دادنامه: 558/93 شماره بایگانی:1579-93/9/11 خواهان: ابراهیم دادخواه 
نشانی: تیران – جنب فرمانداری وکیل: معصومه فدائی نشانی: خ.آپادانا دوم)15خرداد( 
بعد از مسجد کاظمیه – پالک47 خوانده: حسنعلی گیتی فروشانی نشانی: خ.بزرگمهر – 
قصر گل – کوچه جمال آل بابا بزرگ خواسته: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
با عنایت  1/815/000 ریال به انضمام مطلق کلیه خسارات دادرسی گردشکار: شورا 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
طرفیت حسنعلی  به  دادخواه  ابراهیم  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید. 
ریال  هزار  پانزده  و  هشتصد  و  میلیون  یک  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  فروشانی  گیتی 
وجه یک چک به شماره 63085-93/3/5 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به 
بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و307و315  مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/815/000 ریال بابت اصل خواسته و صد و هفتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک )93/3/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر 
از ابالغ قابل واخواهی در  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:8256 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 9309980350100722 پرونده:  شماره   9409970350100330 دادنامه:  شماره   4/97
صانعی  الهه  خانم  وکالت  با  نیلوفری  بتول  خواهان:   930816 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند علی به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش 
راه  سه   – اصفهان  نشانی  به  فرزند مسعود  ثمین سالم  و خانم  واحد402  طبقه4-   –
خوانده:  واحد402   – چهارم  طبقه   – آرش  ساختمان   – بنزین  پمپ  جنب   –  سیمین 

آقای محمد ریاحی دهکردی فرزند فرج ا... نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- پرداخت 
خسارت  مطالبه   -4 بابت...  وجه  مطالبه   -3 دادرسی  خسارات  مطالبه   -2 حق الوکاله 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل 
به انشاء رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم بتول نیلوفری با وکالت 
به خواسته  به طرفیت آقای محمد ریاحی دهکردی  الهه صانعی و ثمین سالم  خانمها 
مطالبه وجه به مبلغ 105/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 331287 
مورخ 92/11/23 به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در ج جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی 
خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان 
که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً 
به مواد 519و198و194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313و310 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خواسته  اصل  بابت  ریال   105/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس 
از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه 
اعالم می دارد رای صادره  خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.م الف:8257 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350600080 پرونده:  شماره   9409970350600159 دادنامه:  شماره   4/98
شماره بایگانی شعبه: 930088 خواهان: آقای محمد شفیعی نیک آبادی فرزند حسین 
 – دست چپ   – کوچه23- کوچه استقالل   – خ.شیخ طوسی اول   – به نشانی اصفهان 
بن.بست امام – دست چپ – بن.بست پرتو – پ61 خواندگان: 1- آقای دکتر سیدحمید 
موسوی به نشانی اصفهان – خ.شمس آبادی – روبروی بنیاد شهید – ساختمان زمرد 
– طبقه14- واحد114، 2- آقای محسن مهاجر به نشانی مجهول المکان 3- شرکت بیمه 
نبش آمادگاه خواسته ها: 1- مطالبه  خ.چهارباغ عباسی –  ایران به نشانی اصفهان – 
خسارات دادرسی 2- مطالبه دیه 3- مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای محمد شفیعی نیک آبادی فرزند حسین به طرفیت 1- آقای محسن مهاجر 
فرزند قدرت ا... 2- شرکت بیمه ایران 3- آقای سید حمید موسوی به خواسته مطالبه 
1- کلیه دیات پای راست 2- حق و حقوق و درصد از کارافتادگی زودرس و مادام العمر 
بدین  دادرسی  انضمام خسارات  به  درمان  پزشکی  متفرقه  هزینه های  و  3- خسارات 
توضیح که خواهان بیان داشته سال 1376 در اثر تصادف با خوانده ردیف اول مصدوم 
شده و به موجب دادنامه شماره 1079-77/9/26 شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان حکم 
به پرداخت دیه صادر شده ولیکن وضعیت وی بهبود نیافته و با طرح دعوی به شرح 
فوق درخواست رسیدگی نموده و از توجه به مفاد دادنامه مذکور و اینکه خوانده ردیف 
اول به پرداخت دیه در حق خواهان بابت شکستگی پای راست محکوم شده و موضوع 
دارای اعتبار امر مختومه می باشد و خوانده ردیف سوم پزشک معالج بوده و دلیلی در 
خصوص اینکه از طرف وی تقصیر و یا قصوری شده باشد ارائه نشده و از توجه به 
دفاعیات خوانده ردیف دوم دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده و مستنداً به ماده 197 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن آن صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.

م الف:8262 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980350600460 پرونده:  شماره   9409970350600154 دادنامه:  شماره   4/99
نعمت  فرزند  فروشانی  قندی  ا...  روح  آقای  خواهان:   930528 شعبه:  بایگانی  شماره 
فریبی  فالح  آقای   -1 خواندگان:  ک104   – خ.امیرکبیر   – خمینی شهر  نشانی  به  ا... 
فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 2- آقای اکبر شعبانی فرزند جانمراد به نشانی 
)فعاًل زندان مرکزی اصفهان(  خ.استاد همائیه22- پ18   – آباد  شهرک صنعتی دولت 
خسارت  مطالبه   -3 چک  وجه  مطالبه   -2 دادرسی  خسارات  مطالبه   -1 خواسته ها: 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با  دادگاه  تادیه  تاخیر 
دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح   به 

ا... به طرفیت آقایان 1- فالح فریبی فرزند  ا... قندی فروشانی فرزند نعمت  آقای روح 
ریال   300/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جانمراد  فرزند  شعبانی  اکبر   -2 حسن 
191/10382446-1392/12/15و191/10382447- شماره  چک  فقره  سه  وجه 
مبلغ  کدام  هر  سامان  بانک  عهده  1393/2/15و1393/1/20-191/10382449 
جامع  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   100/000/000
محتویات پرونده و اینکه خواهان در جلسه دادگاه خواسته خود را به مبلغ 243/800/000 
ریال کاهش داده و از توجه به رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره 
به  باید  اینکه وجه چک  و  ید خواهان  در  مدارک  اصول  و وجود  علیه  محال  بانک  از 
محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده چک 
با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده و خوانده ردیف دوم که ظهرنویس 
و دارای مسئولیت تضامنی می باشد در جلسه دادگاه منکر امضاء ظهر چک شده و از 
توجه به نظریه کارشناسی که طی شرحی با استکتاب از خوانده مطابقت امضاء ظهر هر 
سه فقره چک را به خوانده تایید نموده و نظر به کارشناسی مصون از هرگونه ایراد و 
اعتراض بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مباینتی نداشته و خوانده در قبال 
دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان وارد و 
الحاقی ماده 2  قانون تجارت و تبصره  به ماده 313-310-249  بوده و مستنداً  ثابت 
قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 519-515-198 
قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ دویست و چهل و سه 
میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی 
تا  از تاریخ چک  طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
اجرای حکم محاسبه خواهد شد  اعالم و حین  بانک مرکزی  زمان وصول آن توسط 
تعرفه در حق  پرداخت هزینه کارشناسی طبق  به  آن  بر  و خوانده ردیف دوم عالوه 
خواهان محکوم می گردند رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم 
حضوری و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

اصفهان می باشد.م الف:8264 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/100 شماره دادنامه: 9409970350600266 شماره پرونده: 9309980350600703 
شماره بایگانی شعبه: 930786 خواهان: خانم فریبا مشایخی جمالوئی فرزند حاجی با 
وکالت آقای غالمحسن استکی فرزند داراب به نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق 
شمالی – جنب پل هوایی میر – ساختمان رضا – طبقه اول – واحد3 خواندگان: 1- آقای 
مرتضی ارشادی فرزند محمدحسن به نشانی مجهول المکان 2- آقای عباس رمضانی 
پ56   – گلها  بن.بست   – خ.سپنتا دوم   – خ.پروین   – به نشانی اصفهان  فرزند صادق 
خسارت  مطالبه   -3 سفته  وجه  مطالبه   -2 دادرسی  خسارات  مطالبه   -1 خواسته ها: 
تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم فریبا مشایخی 
عباس   -1 آقایان  به طرفیت  استکی  آقای غالمحسن  وکالت  با  فرزند حاجی  جمالوئی 
رمضانی فرزند صادق 2- مرتضی ارشادی فرزند محمدحسن به خواسته مطالبه مبلغ 
2/500/000/000 ریال وجه ده فقره سفته به شماره های 477787و477788و477789

و477790و477791و477792و477793و477794و477795و477796 هر کدام به مبلغ 
جامع  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   250/000/000
محتویات پرونده و رونوشت سفته های مذکور همراه واخواست نامه و وجود اصول 
مدارک در ید خواهان و اینکه خوانده ردیف اول متعهد پرداخت وجه آنها می باشد و 
خوانده ردیف دوم ظهرنویس و ضامن سفته های مذکور می باشد و خواندگان با وصف 
دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  اخطاریه  ابالغ 
دعوی خواهان  فلذا  اند  نیاورده  عمل  به  دفاعی  و  ایراد  ذمه خویش  برائت  و  خواهان 
قانون  ماده 307و249  قانون مدنی و  ماده 265  به  تلقی و مستنداً  بر صحت  محمول 
تجارت و ماده 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به 
پرداخت مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارات دادرسی و واخواست سفته ها و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها مورخ 1393/4/5 تا هنگام پرداخت با 
رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.م الف:8267 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



امام صادق عليه  السالم :
چند نکته درباره انتخاب رنگ خوش اخالقى در بين مردم زينت اسالم است.    

مناسب، برای دفتر کار

این بگو مگوها نگران تان نکند
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 بگو مگو و مش��اجره معموال زوج های ج��وان را نگران 
می کند. به ویژه اگر در دوران گل و بلبل نامزدی به سر 
ببرند، این بگو مگوها باعث می ش��ود ک��ه نگران رابطه 
و آینده ازدواج شان ش��وند. اما آیا هر مشاجره و بحثی 

نگران کننده است؟
مش��اجره و بگومگو میان تمام زوج ها وجود دارد. اتفاقا 
زوج هایی که دع��وا نمی کنند، بیش��تر م��ورد نگرانی 
درمانگران هستند و آمار طالق شان بیشتر از آنهایی است 

که با هم مشاجره می کنند.
یکی از موضوعات��ی که باعث می ش��ود زنگ خطر یک 
رابطه به صدا در بیاید، بی تفاوتی اس��ت؛ اما جرو بحث 
همان قدر که برای رسیدن به تفاهم الزم است و با توجه 
به تفاوت های زنانه و مردانه طبیعی است، اگر بیشتر از 
حد مجاز شود مانند آالینده های هوا نمی گذارد در خانه 

نفس بکشید. 
پس بدون این که نگران این مشکل باشید و گمان کنید 
که رابطه شما مشکلی دارد، به این فکر کنید که چگونه 
باید از مرزها عب��ور نکنید، زیرا بگو مگ��و، آن هم برای 
ش��مایی که به تازگی وارد زندگی یکدیگر شده اید، کار 
عجیبی نیس��ت، اما تفاوت زوج های موفق و ناموفق در 

نحوه مدیریت این بگومگوهاست.

دعواهای بی خطر
بگومگو بدون خش��م و توهین آس��یبی ب��ه بدنه رابطه 
نمی زن��د. زوج های موف��ق روش گفت وگ��وی مثبت با 
یکدیگر را انتخاب می کنند. این زوجین سطح عصبانیت 
را همواره در درجه پایین کنترل می کنند و آموخته اند 
که از عباراتی با مالیمت اس��تفاده کنن��د، و از توهین و 
تحقیر یکدیگر خودداری می کنند. هم چنین این دست 
زوجین روش کنترل خش��م و عصبانیت را هم به خوبی 

آموخته اند، عدم توافق ها را می پذیرند. 
زوج های ش��اد و ب��ا ارتباطات س��الم، ع��دم توافق ها، 
گفت وگو کردن محترمانه درباره تفاوت ها و خودکنترلی 
را به خوبی آموخته اند. شما هم اگر می خواهید که زوج 

موفقی باشید باید مانند آنها عمل کنید. 
بحث ک��ردن می توان��د حتی به ش��ناخت بیش��تر هم 
کمک کند به ش��رطی که دنبال اثبات حرف خود به هر 

وسیله ای نباشید.

اگر زیاد دعوا می کنيد
اگر در مرحله ش��ناخت هس��تید، بحث کردن طبیعی 
اس��ت. اما دعوا کردن نه، اگر در مرحله نامزدی هستید 
 ممکن اس��ت گاهی دع��وا و بحث پیش بیای��د، اما این 
بحث ه��ا نباید مخ��رب باش��د. وقتی بح��ث در دوران 
نامزدی زیاد و همراه با خش��م باش��د، خطرناک است. 
اگر هم عق��د کرده هس��تید، یا زیر یک س��قف زندگی 
می کنید باید بدانید که روانشناس��ان معتقدند 5 سال 
اول زندگی زناشویی، پرتنش ترین دوران است که شما 
آن را گذرانده اید و س��ال اول، از همه ای��ن ها پر تنش 
تر. در سال اول ازدواج ش��ما در حال وارسی و شناخت 
یکدیگر هستید، و از سوی دیگر، چهره جدیدی از خود و 
همسرتان در زیر یک سقف می بینید و همین تنش ها، 

سوتفاهم ها و نگرانی ها را بیشتر می کند.

حساس شوید!
چه موقع باید نس��بت به درگیری ها ی��ا بحث های تان 
حساس ش��وید و آن را هش��داری در رابطه دو نفره تان 
تلقی کنید؟ اگر رخدادهای ناخوشایند مشترک بیشتر 
از اتفاقات خوش��ایند در زندگی مش��ترک تان به چشم 
می خورد، هش��دار جدی اس��ت که باید ب��ه دنبال رفع 
ناکارآمدی ها باشید. در محیطی عادالنه که به هیچ وجه 
به دنبال مقصر جلوه دادن یکدیگر نیس��تند و با رعایت 

اصول گفت وگوی سازنده، بررسی کنید هر یک از شما 
چه وظایف��ی در قبال طرف مقاب��ل و زندگی باید انجام 

می داده اید که در انجام آن کوتاهی کرده اید. 
بررس��ی کنید و ببینید که برای حمایت از هم در برابر 
نامالیمات و تنش ه��ا باید چه اقدامات��ی انجام دهید و 
س��عی کنید دوران بعدی زندگی تان را با درس گرفتن 
از گذش��ته و رفع عملکردهای نادرست تان، به بهترین 

شکل ممکن بسازید.

اینطور دعوا کنيد
زوج های موفق، مش��اجرات ش��ان را با روش برد � برد 
خاتمه می دهند. راه های مختلفی وجود دارد که بتوان 
یک مشاجره را با عباراتی مثبت به پایان رساند. در حالت 
کلی زوجین سالم، بگومگو می کنند؛ اما مشاجرات آنها 
از کنترل خارج نمی ش��ود، و با یک پای��ان خوش تمام 
می ش��ود. به طوری که دوباره به سوی هم باز می گردند 
و باز هم دوستدار یکدیگر هستند.اگر می خواهید شما 
هم مانند زوج های موفق عمل کنید باید مراقب باشید 
که اگر دلخوری هم در بح��ث و گفت وگو های تان پیش 
آمد، دلخ��وری تان را طوالن��ی نکنید و خیل��ی زود به 
حالت اول برگردی��د. بحث کردن ج��ای نگرانی ندارد، 
 اما از حد خارج شدن می تواند آسیب هایی به رابطه تان 

بزند.

انتخاب رنگ ب��رای دفتر کار، چ��ه در خانه و چه 
در محل کار، به ش��خصیت و عالیق شما بستگی 
 دارد. ام��ا تحلیل ویژگ��ی های خاص می��ز کار و 
 برنام��ه ریزی، فرآین��د انتخاب رنگ را آس��ان تر 
می کند. قب��ل از انتخاب رنگ ب��رای دفتر کار در 
نظر گرفتن عوامل مختلف مهم اس��ت. به عنوان 
 مثال، رنگ می تواند اتاقی را کوچک تر، بزرگ تر، 
گرم تر یا س��ردتر کند. در نهایت، اینکه چه رنگی 
برای دفترتان انتخاب کنید یک انتخاب شخصی 

است. رنگی را انتخاب کنید که دوست دارید.

دستورالعمل
ق��دم اول: اندازه ی دفت��ر را مد نظر ق��رار دهید. 
 اگر مایلید اتاق بزرگ تر به نظر برس��د، س��فید یا 
رنگ های روش��ن را انتخاب کنید. س��قف سفید 
 نیز به بزرگ تر به نظر رس��یدن ی��ک اتاق کمک 
می کند. اگر فضا بزرگ و س��رد به نظر می رسد، 

رنگ های تیره می توانند آن را گرم تر کنند.
ق��دم دوم : هنگام انتخ��اب رنگ ب��رای دفتر کار 
خانگی یا اداری خود، ش��خصیت خ��ود را در نظر 
بگیرید. اگر می خواهید حس انرژی و احس��اس 
را در فضا ایجاد کنید، از رنگ های گرم اس��تفاده 
کنید؛ قرمز، س��بز و  زرد. اگر مایلید تاثیری آرام 
بخش ایجاد کنید از رنگ های سردی چون سبز و 

بنفش و قرمز استفاده کنید.
 قدم س��وم: نوع ن��ور دفترت��ان را تعیی��ن کنید. 
حباب های تابان در مقایسه با نوع فلورسنت یا نور 
طبیعی، درخشش گرم تری دارند. اگر دفتر شما 
دارای نور طبیعی زیادی اس��ت، رنگ های روشن 

آن را کورکننده می کنند.
قدم چهارم: به این نکته توجه کنید که آیا دفترتان 
از س��ایر اتاق های خانه قابل رؤیت است یا نه. اگر 
قابل رؤیت اس��ت رنگی را انتخ��اب کنید که در 
راس��تای رنگ خانه باش��د. برای یک دفتر اداری 
نیز باید رنگی را انتخاب کنید که هم راستا با رنگ 

کلی ساختمان و کف باشد.
 قدم پنجم: هنگامی که گزینه های تان را محدود 
کردید، نمونه رنگ ها را به دفتر بیاورید. هم چنین 
می توانید مق��دار کمی از آن رنگ ه��ا را بخرید. 

بخشی از دیوار را به عنوان نمونه رنگ کنید.
قدم ششم: نمونه ی رنگ شده را در اوقات مختلف 
روز، با نور و بدون نور بررس��ی کنی��د، با توجه به 
کاربرد دفترتان. توجه داشته باشید که نور چگونه 

روی رنگ تأثیر می گذارد.
قدم هفتم: نمونه های رن��گ را در کنار مبلمان و 
تزئینات پارچه ای موجود قرار دهید و ببینید که 

آیا ترکیب به وجود آمده را می پسندید.
قدم هش��تم: اگر رنگ خاصی مد نظرتان نیست، 
سفید یا خاکستری های خنثی و بژ را برای دیوار 
 و س��قف به کار ببرید. ح��ال، در ص��ورت تمایل 
می توانید از وسایل و ضمائم رنگی استفاده کنید.

 شایع ترین علل دل درد
 در کودکان

گف��ت:  ک��ودکان  پزش��کان  انجم��ن   ریی��س 
دل درد عارضه ای ش��ایع در کودکان اس��ت و عوامل 
متعددی مانن��د قولنج نوزادی، حساس��یت نس��بت 
به پروتئین موجود در ش��یر گاو، اس��هال، اس��تفراغ، 
انواژیناس��یون، ورم و زخم معده می تواند عامل ایجاد 

آن باشد.
یک فوق تخصص گوارش اطفال، دل درد را امری شایع 
در کودکان عنوان کرد؛ که موجب مراجعه یک چهارم 

کودکان به مطب پزشکان اطفال می شود.
وی اظهار داشت: تقریبا همه کودکان در دوران کودکی 
دچار دل درد می ش��وند، و علت این عارضه در سنین 
مختلف متفاوت اس��ت در واقع می توان گفت بیش از 

صد علت برای دل  درد وجود دارد.
وی افزود: دل درد در نوزادان قولنج یا کولیک خوانده 
می شود، کودکان نمی توانند حرف بزنند بنابراین درد 
خود را ب��ا گریه و بی تابی نش��ان می دهند. دل درد در 
نوزادان موقتی است و بیش��تر کودکان با این دل درد 
مواجه می شوند، و این مدل در بعد از یکی، دو ماه چه بر 

اثر مصرف دارو یا بدون دارو فروکش می کنند.
این فوق تخصص گوارش اطف��ال تصریح کرد: اگر دل 
درد در 4 یا 5 ماهگی نیز ادامه یابد باید به دنبال علت 
دیگری برای آن باشیم؛ معموال کودکان در این سنین 
بر اثر حساسیت نسبت به پروتئین موجود در شیر گاو 
دچار دل درد می ش��وند؛ بنابراین اصالح الگوی تغذیه 

می تواند در رفع این نوع دل درد مؤثر باشد.
خاتمی اظهار داشت: در دوران ش��یرخوارگی که از 2 
ماهگی تا یک س��الگی اس��ت، عواملی مانند اسهال و 
انواژیناسیون موجب دل درد می شود که گاهی نیاز به 
جراحی پیدا می ش��ود؛ مثاًل کودک 7، 8 ماهه ناگهان 
ش��روع به گریه می کند حدود 5، 6 دقیقه آرام است، 

دوباره گریه می کند و این روند ادامه دارد.
 در حدود 10، 12 سالگی علت دل درد در کودکان ورم 

یا زخم معده است.
وی افزود: در این موارد حتما باید به پزش��ک مراجعه 
شود و با اقداماتی مانند سونوگرافی و احیانا جراحی به 

رفع دل درد پرداخته شود.
رییس انجمن پزش��کان کودکان گف��ت: دل درد در 
کودکان باالی 2 سال بر اثر عواملی مانند آپاندیسیت 
اس��ت. آپاندیس��یت معموال با دل درد شروع می شود 
و با اس��تفراغ و تب همراه می ش��ود، که پس از معاینه 
محل درد ک��ودک تحت نظر قرار گرفت��ه و در صورت 
صالحدید جراح، عمل آپاندیس��یت انجام می ش��ود؛ 
 هم چنین در این سنین اس��هال و استفراغ عامل درد

 است.
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 عوامل بددهنی کودکان و 
راه حل های اصالح بد زبانی

  بدزبانی، تنها از راه آموختن و مواجه شدن با کلمات نامناسب 
به وجود می آید، بنابراین باید موقعیت هایی را که طی آن ممکن 

است کودک این کلمات نامطلوب را بشنود، محدود کنید.
یکی از نگران��ی های همیش��گی والدین در اغل��ب خانواده ها 
بددهنی کودکان )گاهی مواقع نوجوان( می باشد؛ و نوعا به دنبال 
راهی برای رفع این مشکل می باشند. ما سعی کرده ایم در این 

مقاله به عوامل ایجادکننده و راه حل های آن بپردازیم.
بددهنی در کودک و نوجوان علل مختلفی دارد که متأسفانه در 
اغلب موارد متأثر از رفتارهای نابهنجار والدین در مقابل کودکان 
 می باش��د؛ و پدر و مادرها خ��ود در به وجود آم��دن آن نقش 

عمده ای دارند.

مهم ترین عوامل بددهنی کودکان:
- گاهی کودک آن زمان که به سن نوجوانی نزدیک می شود برای 

تثبیت استقالل خود، به این کار دست می زند.
- الفاظ رکیک و زشت در فرهنگ خانواده مرسوم بوده که در این 
صورت طفل با تقلید مستقیم بدین رفتار ناپسند گرایش یافته و 

آن را در خویش پرورش داده است.
- برخی از وابس��تگان خانواده هم چون عمو، دایی و حتی خود 
پدر و مادر لحن کودکانه طفل را مستمسکی جهت تفریح قرار 
 داده و تقلید الفاظ رکیک توس��ط وی، آنان را به خنده و شادی 
وامی دارد؛ و پرواضح است که بعدها رفع یک عادت کامال مستقر 
ش��ده در ذهن طفل تا چه اندازه با س��ختی همراه خواهد بود؛ 
و معموال در حدود سن 6،5 س��الگی، توجه پدر و مادر به قبح 
 و زشتی آن جلب ش��ده و تازه آن زمان اس��ت که به فکر چاره 
می افتند، در این زمان پدر و مادر از اینکه کودک خردسال بدون 
هیچ گونه ابایی به فحاشی و ناسزاگویی می پردازد، متعجب و 
نگران می شوند در حالی که توجه به زیربنای موضوع جای هیچ 

گونه شگفتی به جا نخواهد گذاشت.
- گاهی علت بدزبانی، وجود گروهی از دوستان است که کودک 
یا نوجوان از آنها تأثیر جدی می پذیرد، در این خصوص چاره ای 
نیست جز آنکه با نرمی و عطوفت اعتماد کودک را جلب کرده و 
از طریق آگاهی دادن غیر مستقیم درباره رفیقان بد و جایگزین 

کردن دوستان خوب مشکل را حل کرد.
 - در بعضی مواق��ع خانواده به طور ناخواس��ته زمینه ای ایجاد 
می کند ک��ه در آن کودک یا نوجوان دچار عصبانیت و خش��م 
ش��دید می ش��ود، و همین امر اعصاب او دچار اختالل کرده و 
ناخودآگاه الفاظ زش��ت و قبی��ح بر زبان وی جاری می ش��ود؛ 
بنابراین تا آنجا که امکان دارد، باید کوشید زمینه های عصبانیت 

را از بین برد.
 - گاهی مواق��ع کودکان ما فکر می کنن��د که صحبت صریح و 
بی پرده در م��ورد کارکردهای ب��دن و ادرار و مدفوع خنده دار 
 است و نوعی شوخی به حساب می آید، که البته عکس العمل ما 

می تواند تا حدود زیادی او را متوجه اشتباهش بکند.
- مواقعی پیش می آید که کودکان تنها وقتی با دوستان شان 
 گرم صحبت می ش��وند از عبارات زش��ت و ناپس��ند استفاده 
 می کنند، که این ام��ر باعث ناراحتی و رنج��ش خاطر والدین 
می شود، و ایش��ان را متوجه وجود رفتار دوگانه فرزندشان در 
جمع خانواده و دوستان می سازد و برای شان مشخص نیست 

که ایراد و اشکال از کجاست و چه باید کرد؟

راه حل های اصالح بدزبانی
- اگر کودک بزرگ تری حرف های زش��ت می زند و معنی آنها 
را نیز می داند، می توانید با آرامش بگویید:» این نوع حرف زدن 
غیر قابل قبول است. می دانم آنقدر باهوش هستی که عبارت 

قابل قبولی به جای آنها پیدا کنی«.
- بچه های کوچک، درس��ت مثل » مرغ مینا« هس��تند؛ آنها 
چیزهایی را که می شنوند، حتی وقتی معنای آن را نمی دانند، 
تکرار می کنند؛ اگر فرزندتان کوچک است و معنی کلمه زشتی 
را نمی داند، اما به تقلید از دیگری آن را گفته است فقط بگویید:

» آدم های خوب نباید چنین کلماتی را به کار ببرند. در عوض 
می توانی بگویی ...« و کلمه قابل قبولی را جایگزین کنید. بهتر 
اس��ت از همان لحن و همان میزان صدایی استفاده کنید که او 

برای بیان کلمه زشت به کار برده است.
- هنگام مواجهه با بددهنی نوجوان، فق��ط روترش کنید و در 
موقعیت های عاطفی، با سخنی نرم، او را از این عمل بازدارید. 
)کودک یا نوجوان هراز چندگاهی، احساس عالقه شدیدی به 
پدر و مادر پیدا می کند، آنان را در آغوش می گیرد و می بوسد 
و اظهار محبت می کند. این رفتار به این دلیل اس��ت که شاید 
شب قبل کابوسی درباره از دس��ت دادن پدر یا مادر دیده یا در 
مدرسه، شنیده اس��ت که یکی از همساالن، پدر یا مادرش را از 
دست داده است؛ و یا فیلمی از این قبیل دیده است این موقعیت 
عاطفی، بهترین زمان ب��رای نهی فرزند از رفتارهای ناپس��ند 
است، زیرا مقاومت روانی اش به پایین ترین حد می رسد(. به او 
 بگویید فحش دادن و بددهنی، احساسات دیگران را جریحه دار 
 می کند و آنها را از ما متنفر می س��ازد و دوس��تی ها را از بین 

می برد.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

تست هوش

م��ارک کوب��ان، یک��ی از اولین  
کارآفرین��ان اینترنت��ی در دهه 
1990 اس��ت. وی براساس ایده 
ارائه امواج ماه��واره ای از طریق 
اینترن��ت یک ش��رکت ب��ه نام 
Broadcast.com راه اندازی 

کرد. 
وی بعده��ا ای��ن ش��رکت را 
ب��ه قیم��ت پن��ج میلی��ارد و 
 700 میلی��ون دالر ب��ه یاه��و

 فروخ��ت. Broadcast.com در ح��ال حاض��ر وج��ود ن��دارد ام��ا تردی��دی 
نیس��ت که کوبان که دارای��ی هایش در ح��ال حاضر س��ه میلی��ارد دالر تخمین 
 زده می ش��ود یکی از موف��ق تری��ن کارآفرینان خودس��اخته در ح��وزه فن آوری 

است.

- مارک بنیوف، زمانی که در سال 
1998، ش��رکت س��یلزفورس را 
تاسیس کرد یک ایده انقالبی در 
ذهن داش��ت. او قصد داشت نرم 
افزار را روی اینترن��ت ارائه کند؛ 
که این کار نصب و به روزرس��انی 
آن را سریع تر و آسان تر می کرد. 
سیلزفورس کار خود را به عنوان 
یک س��رویس برای فروشندگان 
ش��روع ک��رد، ام��ا اکن��ون نرم 
افزارهای مختلف��ی برای بازاریابی، خدمات مش��تریان و حتی تحلی��ل داده ها دارد. 
سیلزفورس، یکی از اولین ش��رکت های نرم افزاری اس��ت که به فروش پنج میلیارد 
دالری رس��یده اس��ت. ثروت بنیوف حدود س��ه میلیارد و 800 میلیون دالر برآورد 

می شود. وی هم چنین یک پیشتاز در بازار حافظه های مجازی به حساب می آید.

معموال از هر 10 نفری که یک کار جدیدی را شروع می کنند تعدادی شکست می خورند، اما آنهایی که موفق می شوند 
یک ویژگی مشترک دارند و آن داشتن ایده نو است.

در این مطلب قصد داریم به معرفی افرادی در حوزه فن آوری بپردازیم که توانسته اند با فکر بکر خود به میلیاردرهای 
خودساخته تبدیل شوند.

جواب معماي  شماره 1615
چون عدد 10 )ده( يک عدد زوج است نمي توان اون رو به سه 

عدد فرد تقسيم کرد.اما جهت انجام اين کار در استکان 1 )يک( 
مهره ، در ليوان 7 )هفت( مهره و در پارچ 2 )دو( مهره قرار 

مي دهيم و استکان را داخل پارچ ميگذاريم. به اين صورت در 
هر ظرف تعداد مهره ها عددي فرد مي شود. با توجه به اينکه 
اندازه استکان از پارچ کوچکتر است به راحتی آن را داخل 

پارچ قرار داده و به جواب معما ميرسيم.

تفاوت ها را پيدا کنيد
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