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پایان تمام گمانه زنی های 
یارانه ای

افزایش برد و دقت موشک های 
نیروی زمینی ارتش

  بازگشت احتمالي كریمي
 به اصفهان

مودیان محترم  مالیاتی:

مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار 
 سال جاری از طریق سامانه

 www.tax.gov.ir یا ارسال لوح فشرده 
حداکثر تا پایان تیر ماه میباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره بهار سال جاری از طریق 

 سامانه www.evat.ir حداکثر تا پانزدهم
 تیر ماه می باشد 

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

مودیان محترم  مالیات بر ارزش افزوده :
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حق بیمه، 39 هزار تومان 
گران شد

کارفرمایان می گویند؛  با وجود نامه نگاری با ربیعی 
و تامین اجتماعی درباره مخالفت ش��دید با دریافت 

حق بیمه...

می توانیم کنگره و دلواپسان 
خودمان را راضی کنیم

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: پیش��رفتی 
که در مذاکرات هسته ای صورت گرفته، انکارناپذیر 

است....

 آتش سوزی در کارگاه تولید 
ابر و اسفنج 

یک کارگاه تولید ابر، اسفنج و فوم در اصفهان دچار 
آتش سوزی شد و تقریبا تمام محصوالتش در آتش 

سوخت....

حق الناس، ترافیک و فرهنگ 
شهرنشینی

رمضان ماه عاشقی و عشق بازی با خدا کم کم به نیمه 
راه می رس��د. نیمه ای که حاال باید ثمرات روزهای 

سپری شده اش در ما هویدا شده باشد، اما ......

مسافران، چوب گرانی بنزین را می خورند

 دی�دار نفت�ی
 در اوین
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افزایش كرایه تاكسی های اصفهان ماحصل دوباره كاری در اجرای یک مصوبه؛
5

مستندس��از ش��ناخته شده کش��ورمان با اش��اره به 
تفاوت دیدگاه فیلم س��ازی اش با عباس کیارستمي 
گف��ت: م��ا دربس��یاری از م��وارد مش��ابهات فکری 
داریم، ولی در م��واردی هم دچار تف��اوت در دیدگاه 
 هستیم.کیارس��تمی، ب��ه دخال��ت خود ب��ه عنوان 
فیلم ساز در آثارش معتقد وملزم اس��ت، اما بنده در 
مس��تند ترجیح می دهم ک��ه هیچ دخ��ل وتصرفی 
 جز تعیی��ن نقطه ش��روع وپایان برای فیلم نداش��ته 

باشم.
سیف اهلل صمدیان، در نشس��ت نقد و بررسي آثارش  
در س��ینما س��وره اصفه��ان درب��اره س��ابقه وعالقه 
مندی اش به عکاس��ی صحبت کرد وب��ه این موضوع 
پرداخت که آن چه باعث ش��د من از سنین نوجوانی 
عالقه مند به عکاسی ش��وم همان توجه وکنجکاوی 
 درب��اره جهان اط��راف و در واق��ع نگاه ک��ردن بوده 

است .
او همچنین به جایگاه و ارزش سینمای مستند اشاره 
کرد وگفت: اعتقاد چندانی به س��ینمای داستان گو 

 سال هاست که با دیدن سینمای ن��دارم، 
داس��تان گو دچار حالتی می 
شوم که براطمینانم 
از راه درس��ت 
ز  س��ا مستند
بودن افزوده می 
ش��ود. سینمای 
مستند درست ترین 
وحقیق��ی تری��ن زاویه 
دیدی است که دوربین می 

تواند به انسان ارائه کند.
صمدیان، درباره شباهت 

آثارش...

آزادي خودم را با دسته بندي  

مستندسازي محدود نمي كنم

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1394 خود 

در نظر دارد نسبت به اجرای ادامه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت 

معابر سطح شهر زرین شهر با اعتبار اولیه 10/000/000/000 ریال از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 

به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از 

 تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/25 به شهرداری 

مراجعه نمایند.
جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

نوبت اول 

)ع( مبارکبادبیت  میالد کریم اهل   
)ع( مبارکبادبیت  میالد کریم اهل   



عض��و کمیس��یون ان��رژی مجل��س از دی��دار تع��دادی از 
نمایندگان ب��ا باب��ک زنجانی در زن��دان اوین بع��د از تعطیالت 
تابس��تانی خانه مل��ت خب��ر داد و گف��ت:  در این دی��دار چند 
 س��وال اساس��ی فنی و نفتی را از بابک زنجانی مط��رح خواهیم 

کرد.
امیرعباس س��لطانی،  نماینده مردم بروجن و عضو کمیس��یون 
انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان 
مجلس پیش از این درخواس��تی را برای دیدار ب��ا بابک زنجانی 
به آی��ت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضائی��ه داده بودند، گفت: 
خوش��بختانه با این درخواست موافقت شده و ان ش��اءاهلل بعد از 
 پایان تعطیالت تابستانی مجلس،  زمان این جلسه تعیین خواهد

 شد.

سلطانی همچنین گفت: قرار است در دیدار با بابک زنجانی چند 
س��ؤال اساس��ی فنی و نفتی را مطرح  کنیم تا توضیحات او را در 

پاسخ به سؤاالت بشنویم.
وی یادآور شد: پیش از این عده ای ش��ایعه کرده بودند که بابک 
زنجانی در زندان نیس��ت؛  اما ما آن را تکذی��ب می کنیم و او در 
زندان اوین است.  بابک زنجانی قباًل در کمیسیون انرژی مجلس 
حضور یافته بود و مشروح صحبت های او به صورت ضبط شده در 

کمیسیون وجود دارد.
نماین��ده بروجن در مجل��س در پایان گفت: تع��دادی از اعضای 
 کمیس��یون انرژی در دی��دار با باب��ک زنجانی حض��ور خواهند

 داشت ؛ البته هر کدام از نمایندگان مجلس که تمایل داشته باشند 
می توانند در این دیدار حضور یابند.

وزارت امور خارجه آمریکا،  روز س��ه ش��نبه حدود دو هزار نامه 
الکترونیکی هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق این کشور 
را که وی در سال 2009 هنگامی که وزیر امور خارجه وقت آمریکا 

بود، ارسال یا دریافت کرده بود، منتشر کرد.
این نامه ها،  دومین بخش از نامه های الکترونیکی کلینتون است 

که با دستور قضایی منتشر می شود.
 هزار و 925 نامه الکترونیکی که اطالعات حساس و محرمانه آنها 
حذف شده است، به ماه دسامبر سال 2009، نخستین ماهی که 
هیالری کلینتون وزیر امور خارجه دولت اوباما شده بود، مربوط 
می شود. این نامه ها تحت بررسی رقبای نامزد دموکرات ریاست 
جمهوری قرار خواهد گرفت تا شاید در آنها ارتباطاتی رسوا کننده 

یا مشکل ساز بیابند.

از وقتی که کلینت��ون در ماه مارس اذعان کرد از س��ال 2009 تا 
2013 در ارتباط با وظایف رس��می خود از صندوق الکترونیکی 
شخصی و خصوصی استفاده کرده اس��ت، نامه های الکترونیکی 
وی موضوع جنجالی سیاسی قرار گرفته است و به گفته مخالفان 
جمهوری خواه وی، کلینتون برغم توصیه های رسمی برای فرار از 

هر گونه بایگانی رسمی به این کار مبادرت کرده است.
 کلینتون در جواب رقبای خود اعالم کرد : در پایان س��ال 2014 
نامه های خود را تفکیک کرده و همه نامه های دیپلماتیک را که 
بالغ بر 55 هزار صفحه شامل 30 هزار نامه الکترونیکی می شود، 
در اختیار وزارت امور خارجه قرار داده اس��ت تا بر اساس قوانین 
آمریکا درباره بایگانی اس��ناد رس��می، آنها را بایگانی کرده و در 

اختیار عموم قرار دهد.
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همزمان با آغاز عملیات نظامی نیروهای عراقی برای آزادسازی 
منطقه ای در جنوب فلوجه، گردان های حزب اهلل عراق نیز اعالم 
کردند که به همراه نیروهای مردمی و ارتش شهر رمادی را از سه 
محور محاصره کرده اند و منتظر ساعت صفر برای آغاز عملیات 

آزادسازی این شهر هستند.
 یک منبع امنیتی در اس��تان االنبار عراق،  بزرگ ترین اس��تان 
این کشور،  اعالم کرد که نیروهای عراقی با کمک جنگنده های 

ارتش و » ائتالف ضدداعش« عملیات نظامی را برای آزادسازی 
منطقه » الهتیاوین« واقع در جنوب شهر فلوجه آغاز کرده اند و 
 درگیری های ش��دیدی میان دو طرف در ای��ن منطقه رخ داده 

است.
نیروه��ای عراق��ی و داوطلب��ان مردم��ی اخی��راً عملی��ات 
گس��ترده ای را برای آزادس��ازی اس��تان االنبار و به ویژه شهر 
رمادی، مرکز این اس��تان آغاز کرده اند؛  ام��ا روند این عملیات 

 به کندی پیش می رود و این نیروها به پیش��روی جدی دس��ت
 نیافته اند.

در همین راستا جعفر موسوی، سخنگوی گردان های حزب اهلل 
عراق اعالم کرد که ای��ن گردان ها به هم��راه نیروهای مردمی 
و نیروه��ای ارتش،  رم��ادی را از س��ه محور محاص��ره کرده و 
 مانع رس��یدن تجهیزات به تروریس��ت های داعش در این شهر

 می شوند.
وی گف��ت: تمام��ی اقدام��ات الزم ب��رای بازپس گیری ش��هر 
رم��ادی اتخاذ ش��ده اس��ت و  م��ا منتظر س��اعت صف��ر برای 
انجام عملی��ات ویژه علیه داعش هس��تیم. نیروه��ای مردمی 
 نی��ز در امت��داد ش��هرک »الخالدی��ه« در ش��رق رم��ادی 

هستند.
نیروهای مشترک عراق با کمک جنگنده های ارتش 40 داعشی 
را در منطقه »جبه« در رمادی از پای درآمدند و این منطقه را از 

لوث وجود داعشی ها پاکسازی کردند.
 این نیروها پس از آزادس��ازی پ��ل اس��تراتژیک »جبه« خود 
را ب��رای آزادس��ازی منطق��ه » البوحی��اه« آم��اده ک��رده و 
 به س��مت منطق��ه »الجواعنه« در غ��رب اس��تان االنبار پیش 

می روند.
همچنین جنگنده های ارتش عراق پادگان وابسته به داعش در 
سامراء را بمباران کردند که موجب کشته شدن تعداد زیادی از 

تروریست ها و منهدم شدن تجهیزات آنها شد.
از سوی دیگر، فرماندهی عملیات االنبار اعالم کرد که نیروهای 
مردمی و امنیتی ع��راق برای ورود به رمادی آماده می ش��وند و 
نیروهای عراقی آماده عملیات نظامی برای پاکسازی رماد و کامل 

استان از داعش هستند.
قاس��م محمدی، فرمانده عملیات االنبار اظه��ار کرد که نیروی 

هوایی عراق مقر داعش را بمباران کردند.

بمباران مواضع داعش در سامراء؛

آمادگی ارتش عراق برای آزادسازی رمادی
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محمدرضا نعمت زاده،  در حاش��یه مراسم بزرگداشت 
روز صنعت و معدن در جمع خبرنگاران در واکنش به 
خبر اختصاص یوزانس 5 میلیارد دالری به واحدهای 
تولیدی که توس��ط معاون اول ریی��س جمهور اعالم 
ش��د و جهانگیری از وزارتخانه های صنعت، نفت، نیرو 
و بهداش��ت خواس��ت تا واحدهای اولویت دار را برای 
برخورداری از این سهمیه معرفی کنند، اظهار داشت: 
 ما به دنبال این هس��تیم ک��ه در اعطای تس��هیالت، 
مق��ررات زدای��ی کنیم؛ ن��ه این ک��ه دوب��اره امضای 
 طالیی درس��ت کنی��م و بگوییم فالن واح��د اولویت 

دارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا ممکن است برخی 
واحدها که واگذاری  آنها مش��کل داش��ته و ب��ه افراد 
با اهلی��ت واگذار نش��ده اند، دوب��اره باز پ��س گرفته 
ش��وند گفت: م��واردی تصمیم گیری ش��ده؛  ولی این 
به معنی جلوگیری از خصوصی س��ازی نیس��ت؛ بلکه 
اگ��ر واحدی ب��ه ی��ک دس��تگاه دولتی واگذار ش��ده 
 بای��د برگ��ردد و اصالح��ات الزم در م��ورد آن انجام

 شود.
خبرنگاری پرسید:  ش��ما به عنوان وزیر صنعت تا چه 
حد از تولیدات ایرانی اس��تفاده می کنی��د، نعمت زاده 
پاسخ داد سعی ما این است که این کار را انجام دهیم و 
 در حال حاضر کت و ش��لواری که تن من است، ایرانی

 است.

طرح های توسعه ای دولت افغانس��تان برای گسترش 
باغات پس��ته در مناطق مس��تعد این کشور، وضعیت 
 ایران در بازاره��ای جهانی را با نوس��ان همراه خواهد

 کرد.
به گزارش ایس��نا، روزنامه خراسان نوش��ت: بر اساس 
گزارش یک نهاد مس��وول ب��ه تع��دادی از مدیران و 
دس��تگاه های اجرایی، اعالم ش��ده اس��ت که با توجه 
ب��ه طرح ه��ای توس��عه ای دول��ت افغانس��تان برای 
گسترش باغات پسته در مناطق مس��تعد این کشور، 
وضعی��ت کش��ورمان در بازاره��ای جهانی با نوس��ان 
و مش��کالتی هم��راه خواه��د ب��ود؛ چراک��ه ع��الوه 
بر درآمد مناس��ب دولت و تج��ار افغانس��تان از تولید 
پس��ته، پوس��ت این محصول نیز به عنوان سوخت در 
این کش��ور مورد اس��تفاده قرار می گیرد و اقبال ویژه 
صورت گرفت��ه در س��ال های اخیر به ای��ن محصول، 
 کار را ب��رای بازاریاب��ی ایرانی ه��ا س��خت خواه��د 

کرد.

اسماعیل کوثري ،عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با آریا درباره 
حضور صالحي و حس��ین فریدون در وین گفت:به نظر 
من حضور این اف��راد در لوزان نه تنها موث��ر نبود؛  بلکه 
به نظر مي رس��د اگر اینها نبودند حداق��ل مذاکرات به 
اینجا نمي رس��ید و طرف مقاب��ل اینق��در امتیاز نمي 
گرف��ت؛ بنابراین اگر ه��م تیم مذاکره کنن��ده بخواهد 
نفرات بیش��تري را با خود همراه کند بهتر است کساني 
باشند که کمک کننده باشند. وي درپاسخ به این سوال 
که آیا صالحي در این مذاک��رات مي تواند نقش مفیدي 
ایفا کندگفت:ما به نتیجه رسیده ایم که ایشان نتوانسته 
 اس��ت،  آنطور که باید و ش��اید به تیم مذاک��ره کننده 

کمک کند. 
 البت��ه آق��اي صالح��ي درای��ن زمین��ه متخص��ص 
اس��ت؛  ام��ا بای��د ب��ا تی��م مذاک��ره کننده کس��اني 
 هم��راه ش��وند ک��ه دربراب��ر ط��رف مقاب��ل خصوصا

 آمریکایي ها ، دیپلماسي تهاجمي پیش بگیرند؛  نه اینکه 
دیپلماسي ما تدافعي و تابع خواسته آنها باشد بنابراین 
اگر افرادي هم به تیم مذاکره کننده اضافه مي شوند باید 
این نگاه را داشته باشند که طرف مقابل با زیاده خواهي 
و زورگویي مي خواهد به اهدافش برس��د؛ بنابراین تیم 
 مذاکره کننده م��ا باید مقابل ای��ن زور گویي ها محکم

 بیایستند.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: 
کندی یا اختالل در س��رویس ها، ارتباطی با کارگروه 

تعیین مصادیق ندارد. 
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: 
وظیفه و مسوولیت کارگروه، شناسایی محتوای دارای 
اش��کال و تش��خیص درباره مجرمانه ی��ا غیرمجرمانه 
بودن محتواس��ت. وی ادامه داد: اگر فضایی مشکوک 
به مجرمان��ه بودن باش��د کارگ��روه برای بررس��ی و 
تصمیم گیری تش��کیل جلس��ه می دهد و حکم قاطع 
برای فعالیت یا عدم فعالیت س��رویس صادر می کند. 
وی گفت: بنابراین از لحاظ قانونی در وظایف کارگروه 
 نیست که دستور به اختالل یا ایجاد کندی در سرویسی

 دهد.

 توجیه جالب وزير درباره استفاده
 از کاالی ايرانی

 رقیب پسته ايران
 از افغانستان می آيد

نظر يک نماينده  درباره حضور 
صالحی و فريدون در مذاکرات

 ما  مسوول فیلتريم 
نه کند کردن

شنیده ها 

ديدار نفتی در اوين هزاران ايمیل هیالري کلینتون منتشر شد

با تصویب دولت، بانک ها و موسسات اعتباری موظف اند 
فهرست امالک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد 
 حداکث��ر تا پایان س��ال 1394 ب��ه بانک مرک��زی اعالم 

کنند.
هیات دولت ، به ریاس��ت حس��ن روحانی رییس جمهور 
تش��کیل جلس��ه داد و مهم ترین مباحث جاری کش��ور 
 از س��وی اعضای دول��ت مورد بح��ث و تبادل نظ��ر قرار

 گرفت.
در ای��ن جلس��ه، هی��ات وزی��ران تع��داد دیگ��ری از 
آیین نامه ه��ای اج��رای قان��ون رف��ع موان��ع تولی��د و 
 ارتق��ای نظ��ام مال��ی کش��ور را بررس��ی و ب��ه تصویب

 رساند.
با تصوی��ب یک��ی از آیین نامه های این قان��ون، بانک ها و 
مؤسسات اعتباری موظفند فهرس��ت امالک غیرمنقول 
را به تفکیک مازاد و غیرمازاد با مشخصات ثبتی و نشانی 
کامل و ارزش دفتری و اطالعات سهام تحت تملک خود 
به تفکیک فعالیت ه��ای بانکی و غیربانک��ی، حداکثر تا 
پایان سال 1394 و در س��ال های مالی بعد حداکثر یک 
 ماه پس از انقضای س��ال مال��ی به بانک مرک��زی اعالم 

کنند.
همچنی��ن عای��دی ام��الک غیرمنق��ول مازاد و س��ود 
س��هام تح��ت بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری در 
بنگاه های��ی ک��ه فعالی��ت غیربانک��ی انج��ام می دهند، 
مس��تقل از درآم��د عملکرد آنه��ا بوده و عایدی و س��ود 
س��هام مزب��ور قابل جم��ع با س��ود و زی��ان ی��ا درآمد 
 مش��مول مالی��ات عملک��رد س��ال مرب��وط نخواه��د

 بود.
در اجرای یکی دیگ��ر از آئین نامه های قانون یاد ش��ده، 
واردکنن��دگان کاالهای م��ورد نیاز واحده��ای تولیدی 
با اس��تفاده از اعتب��ارات اس��نادی )LC( و ثب��ت برای 

اس��نادی )با تعهد بانک( در صورت تمای��ل به ترخیص 
با حداقل اس��ناد، پ��س از اعالم ب��ه بانک عام��ل، مجاز 
خواهند بود ت��ا پس از اخ��ذ حداقل اس��ناد و همچنین 
اخ��ذ تعه��د الزم جه��ت ارائ��ه اص��ل اس��ناد ظ��رف 
مهلت س��ه ماه��ه و همچنین تواف��ق ب��ا واردکننده در 
خصوص نحوه تس��ویه ریال��ی و در صورت قب��ول کلیه 
مس��ئولیت های مترتبه از س��وی واردکننده، نس��بت به 
 ص��دور گواه��ی بالمان��ع ب��ودن ترخی��ص کاال اق��دام 

کنند.
همچنی��ن به گم��رک جمهوری اس��المی ای��ران اجازه 
داده می ش��ود کاالهایی را ک��ه یکبار با مجوز س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ای��ران وارد و ترخیص ش��ده اس��ت، در 
م��وارد بع��دی ب��ا ارائ��ه گواهینام��ه مذک��ور ب��دون 
 نیاز ب��ه اخذ مجوز ب��ا رعایت س��ایر مق��ررات، ترخیص 

کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: برد و دقت موشک های 
نزاجا با هم��کاری صنعت دفاعی به ش��کل قابل توجهی 

افزایش یافته است
امیر احمدرضا پوردستان،  فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در مراسم همدلی و همزبانی هوانیروز با مردم که در ستاد 
هوانیروز برگزار ش��د، درخصوص اهمیت هوانیروز اظهار 
داشت: نیروی زمینی ارتش و هوانیروز از مرزها به خوبی 
دفاع می کنند و اولین و آخرین سیلی در جنگ را همین 

هوانیروز به صدامیان زد.
وی گفت: طبق اصل 144 قانون اساس��ی، ارتش ما باید 
ارتشی اس��المی باش��د و به همین منظور می بایست از 
افراد شایس��ته، فداکار و موم��ن به آرمان ه��ای انقالب 
اس��المی اس��تفاده کنیم. این اصل سبب ش��ده تا ستاد 
کل نیروهای مس��لح، اصول و پایه ارتش را در 21 محور 
 مش��خص کند که محور اول، خداج��و و خدامحور بودن

 است.
فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش ب��ا بیان اینکه بس��یجی 
مس��لمان، گالدیاتور نیس��ت که هرکس را دید بکشد و 
هرچه را دید نابود کند، ادام��ه داد: ما در جنگ تحمیلی 
برای رسیدن به اهداف، از هر وسیله ای استفاده نکردیم 
ومردم را هدف قرار ندادیم ؛ در حالی که می توانس��تیم.

اما از تسلیحات ش��یمیایی استفاده نکردیم که اینها همه 
نشات گرفته از همان روحیه خداجو بودن نیروهای ما بود.

امیر پوردس��تان،  محور دوم را والیتمداری عنوان کرد و 
گفت: ارتش و نیروهای مس��لح، خ��ود را موظف به انجام 

دستورات ولی فقیه می دانند.
وی محور سوم را دشمن شناسی و دشمن ستیزی عنوان 
کرد و افزود: این ام��ر از طریق تبعیت مح��ض از والیت 
ممکن است و  نیروهای مسلح هیچ گاه نباید خود را درگیر 

حواشی و شیطانک ها کنند.

فرمانده نیروی زمین��ی ارتش، مردمی ب��ودن را از دیگر 
خصوصیات ارتش و نیروهای مس��لح کشورمان دانست 
و گف��ت: نیروهای مس��لح ما ب��ه هیچ قدرت ش��رقی و 
غربی متکی نیس��تند. تحریم ها و قطع ارتباطات نه تنها 

مایوس مان نکرد؛  بلکه موجب تالش بیشتر نیروها شد.
وی با بی��ان اینک��ه هوانیروز ی��ک یگان اس��تراتژیک با 
ماموریت های مختلف اس��ت، گف��ت: از رئیس جمهور و 
رئیس مجلس می خواهم که این ی��گان را به عنوان یک 
یگان استراتژیک که به کشور و مردم خدمت می کند یاری 

و حمایت کنند.
فرمان��ده نی��روی زمینی ارت��ش همجچنی��ن در پایان 
این مراس��م در جمع خبرنگاران از افزای��ش برد و دقت 
موش��ک های این نیرو با همکاری صنعت دفاعی خبر داد 
و گفت که این موشک ها در رزمایش اخیر این نیرو تست 

شده اند.

افزايش برد و دقت موشک های نیروی زمینی ارتشتازه ترين مصوبات  اقتصادی دولت

 نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
دس��تگاه قضای��ی کش��ورمان در فتنه س��ال 88 نقش 
بی بدیلی را ایفا کرد و توانس��ت نقشه ش��وم بسیاری از 

دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران را خنثی کند.
فاطمه آلیا،  نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی ، درباره عملکرد قاطعانه قوه قضائیه کشورمان 
در برخ��ورد ب��ا متهم��ان فتن��ه س��ال 88 اظهارکرد: 
دستگاه قضائی کشورمان در س��ال های اخیر در بحث 
رس��یدگی به متهمان و مجرم��ان امنیت��ی،  عملکرد 
قابل قبولی را از خود به جا گذاش��ته اس��ت و توانسته 
 در ای��ن راس��تا کارنام��ه موفقی را ب��ه نام خ��ود ثبت

 کند.
وی با اش��اره به اینکه برخ��ورد قوه قضائیه ب��ا برخی از 
متهمان فتنه س��ال 88 هم��راه با رافت اس��المی بود 
تاکیدک��رد: قوه قضائیه کش��ورمان در س��ال 88 ثابت 
کرد که نسبت به اقدامات دش��منان جمهوری اسالمی 
ای��ران و عامالن آنه��ا در کش��ور کوتاه نخواه��د آمد و 
 قاطع ترین اقدامات الزم را نس��بت به آنها اتخاذ خواهد

 کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: دستگاه قضایی کش��ورمان در فتنه سال 88 نقش 
بی بدیلی را ایفا کرد و توانس��ت نقش��ه ش��وم بسیاری 
 از دش��منان نظام جمهوری اس��المی ای��ران را خنثی

 کند.
آلیا،  با بی��ان اینکه رویک��رد عدالت مح��وری همواره 
در دس��تور کار دس��تگاه قضای��ی کش��ورمان ق��رار 
داش��ته خاطر نش��ان کرد: فتنه رخ داده در س��ال 88 
دارای منش��اء خارجی بود ت��ا عظمت گس��ترش پیدا 
کرده نظ��ام جمه��وری اس��المی ای��ران در منطقه از 
بین برود؛  غاف��ل از اینکه دس��تگاه ه��ای اطالعاتی و 
قضای��ی کش��ورمان ب��ا شناس��ایی متهم��ان اج��ازه 
 ندادند تا دش��منان به اهداف ش��وم خود دس��ت پیدا

کنند.
وی با بی��ان اینک��ه بحث مستندس��ازی درب��اره فتنه 
88 بای��د در دس��تور کار قوه قضائیه قرارگی��رد تاکید 
کرد: رییس قوه قضائی��ه به عنوان رییس حقوق بش��ر 
کش��ورمان باید با تدبیر و درایت همیش��گی در جهت 
مستندسازی و ارائه دعوی ایران نسبت به اتفاقات سال 
88 در مجامع بین المللی وارد عمل ش��ود تا دش��منان 
ای��ران متوجه ش��وند که هی��چ گاه نمی توانند نس��بت 
 به نف��وذ در کش��ورمان اقدامات چش��مگیری را انجام 

دهند.

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: پیش��رفتی که در 
مذاکرات هسته ای صورت گرفته، انکارناپذیر است.

»آلن ای��ر«،  تاکید ک��رد: »در ه��ر دور از مذاک��رات برای 
کاهش اختالف��ات و فاصل��ه در مواضع ت��الش می کنیم و 
شاهد پیش��رفت هایی نیز بوده ایم؛ ولی با همه اینها بعضی 
اختالف ه��ا، هم در جنب��ه فنی و ه��م در جنبه سیاس��ی 
 به قوت خود باقی اس��ت ک��ه این اختالف ها نی��ز باید حل

 شود.«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: »در همین راستا 
تمهیدات،  برنامه جامع و  اقدام مشترک را تا هفتم جوالی 

تمدید کردیم،  تا فرصت بیشتری برای دستیابی به راه حل 
داش��ته باش��یم و تالش می کنم در این چند روز به توافقی 

برسیم که مورد قبول همه طرف ها باشد.«
این مقام آمریکایی افزود: »به هیچ عنوان کیفیت مذاکرات 
را فدای زمان نخواهیم کرد ؛ آنچه که برای ما اهمیت دارد، 
این اس��ت که به توافقی مبتنی بر تفاهم لوزان برسیم. این 
تفاهم مبنای عمل ما است و تالش می کنیم در چارچوب آن 

جزییات را مشخص کرده و پرانتزها را پاک کنیم.«
ایر در ادامه با بی��ان اینکه »تالش ما این اس��ت که به یک 
درک مش��ترک برس��یم« افزود: »در لوزان بر س��ر مسائل 

اصلی و عمده تواف��ق کردیم. کار ما از آن زمان در س��طوح 
مختلف بدون وقف��ه ادام��ه دارد. هم در س��طح مدیران و 
هم در س��طح کارشناس��ان. کار ما این بود که با تمرکز بر 
جزییات، مس��ائل باقی مان��ده را حل و فص��ل کنیم. ولی 
این کار آس��انی نیس��ت. به همی��ن دلیل با وج��ود این که 
نیت همگی ما خوب بود و کارمان را ب��ا جدیت تمام انجام 
 دادیم، نیاز به زمان بیش��تری داش��تیم تا بتوانیم به نتیجه 

برسیم.«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت: »زمان برای 

تصمیم های سخت سیاسی فرا رسیده است.«

قوه  قضائیه در برخورد با متهمان 
نقش بی بديلی را ايفا کرد

می توانیم کنگره و دلواپسان خودمان را راضی کنیم



یادداشت

فرماندار تیران و کرون:

زمینه جذب سرمایه گذار در بخش 
گردشگری فراهم شود

فرماندار تیران و کرون گفت: شهرس��تان تیران و کرون دارای 
آثار تاریخی و مراکز دیدنی متنوعی اس��ت و باید زمینه جذب 

گردشگر و سرمایه گذار در آن فراهم شود. 
علی رحمانی، اظهار کرد: شهرستان تیران و کرون دارای قدمتی 
باالی 6 هزار س��اله بوده و دارای آثار تاریخی متنوعی در سطح 

شهرستان است.
وی ادامه داد: با جذب س��رمایه گذار و ورود گردش��گر و حتی 
توریست می توانیم بهتر از گذشته این شهرستان را معرفی کرد.

فرماندار تیران و کرون در مورد منطقه گردش��گری قمیش��لو 
تصریح کرد: این منطقه گردش��گری در 6 کیلومتری ش��مال 
تیران قرار گرفته و به زودی به منطقه نمونه گردشگری تبدیل 

خواهد شد.
وی افزود: با پیگیری های مستمر و راهکار جدید درصدد هستیم 
تا با جذب سرمایه گذار و موافقت اداره محیط زیست، زمینه ورود 

گردشگران به این منطقه را فراهم کنیم.
رحمانی در ادامه، پروژه فاضالب در تیران را الزامی دانست و بیان 
کرد: این پروژه برای سالمتی جامعه بس��یار ضروری و اساسی 
است و مردم تیران با مشارکت و خرید انشعاب،  می توانندکمک 

بزرگی در اجرای موفق این طرح باشند.
وی عنوان کرد: اگر منتظر کمک دولت در اجرای این طرح بودیم 
حداقل در حدود 20 س��ال به طول می انجامید؛ اما با مشارکت 
 مردم و ج��ذب پیمانکار خ��وب این پروژه تا به ح��ال در حدود 

30 درصد پیشرفت داشته است.
این مقام مس��وول در مورد کلینیک تامین اجتماعی تیران نیز 
اظهار ک��رد: این کلینی��ک در دهه فجر 93 و هم زمان با س��فر 
رییس جمهور به اس��تان توسط محس��ن نوربخش مدیرعامل 
س��ازمان تامین اجتماعی و مس��ووالن تامین اجتماعی استان 

کلنگ زنی شد.
وی اف��زود: با پیگیری های مس��تمر نماینده م��ردم در مجلس 
شورای اسالمی و مسووالن شهرستان،کارهای اجرایی و پروانه 

ساخت گرفته شده و به زودی در مراحل اجرایی قرار می گیرد.
رحمان��ی در پای��ان، اوق��ات فراغ��ت را فرصت��ی ب��رای ب��اال 
 بردن نش��اط اجتماعی جامع��ه دانس��ت و بیان ک��رد: افراد و 
به خص��وص دانش آم��وزان در ای��ن ای��ام باید اوق��ات فراغت 
 خود را مش��خص کنن��د و در زمینه های مختل��ف برنامه ریزی 

کنند.
وی ادام��ه داد: ادارات مختل��ف در ای��ن زمین��ه فعالی��ت 
داش��ته و برنامه ه��ای متناس��ب ب��ا ش��ئونات اس��المی و 
 انقالب��ی داش��ته باش��ند و کالس ه��ای ه��دف دار و مفی��د

 باشد.

 آتش سوزی در کارگاه تولید 
ابر و اسفنج 

یک کارگاه تولید ابر، اسفنج و فوم در اصفهان دچار آتش سوزی 
شد و تقریبا تمام محصوالتش در آتش سوخت.

حوالی س��اعت 21 س��ه ش��نبه یک کارگاه تولیدکننده انواع 
اس��فنج های نرم و محصوالت ابری واقع در اتوبان امام خمینی 

)ره(، خیابان درخشان، در آتش سوخت.
ماموران آتش نشانی اصفهان با حضور در این مکان حدود ساعت 
22، آتش را به طور کامل خاموش کردند و مانع س��رایت آن به 

مغازه ها و کارگاه های اطراف شدند.
این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداش��ت؛ اما تقریبا تمام مواد 
اولیه و وس��ایل موجود در داخل کارگاه به ط��ور کامل در آتش 

سوخت.
علت آتش سوزی در این کارگاه تولیدی در درست بررسی است.

دستگیري سارق اینترنتي در اصفهان
رییس پلیس فتا اس��تان اصفهان اعالم کرد: فردي که با سرقت 
اطالعات حساب بانکي یکي از شهروندان، اقدام به برداشت غیر 

مجاز پول از حساب وي کرده بود شناسایي و دستگیر شد.
  س��رهنگ مرتضوي اظهار کرد: با اخذ ش��کایت از ش��هروندي 
مال باخته مبني بر برداشت غیر مجاز پول از حساب هاي بانکي 
او توسط فردي ناش��ناس، مراتب در دست بررسي کارشناسان 
و کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. وي افزود: پس از تش��کیل 
پرون��ده مقدماتي، تحقیقات توس��ط این پلیس آغاز، اس��ناد و 
مدارك الکترونیکي جمع آوري و در نتیجه بررسي هاي علمي 

و فني انجام گرفته، متهم در اصفهان شناسایي و دستگیر شد.
رییس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: ب��ا اعتراف صریح مته��م، پرونده 
تکمیل و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده 
شد. سرهنگ مرتضوي به شهروندان توصیه کرد: رمز بانکي در 
واقع کلید دسترسي به پول هاي ش��ما در بانک است؛ لذا باید با 
دقت کافي انتخاب و  نگهداري شود؛ لذا حتما از رمزهاي پیچیده 

شامل ترکیب اعداد، حروف و عالئم استفاده کنید.

  افزای��ش ن��رخ کرایه تاکس��ی هنوز ب��ا گذش��ت ۴ ماه از 
سال جاری جریان ساز اس��ت، مصوبه ای که با دوباره کاری 
تاکس��یرانی در اجرا به فاصله یک م��اه، افزایش غیرقانونی 

کرایه تاکسی ها در اصفهان را رقم زده است.
از س��ال گذش��ته کرایه تاکس��ی ها در اصفهان به ازای هر 
مسیر بر اساس توافق بین تاکسی داران ۵00 تومان از مردم 
دریافت می شد، در حالی که مصوبه شورای شهر برای سال 
گذشته به ازای هر مسیر 3۵0 تومان و امسال برای هر مسیر 
۴13 تومان به تصویب رسید؛ مصوباتی که هیچ گاه در سطح 

شهر عملیاتی نشد.

دریافت ۵00 تومان به ازای هر مس��یر از مس��افران توسط 
تاکس��ی داران در حالی بود که نه مصوبه ش��ورای شهر در 
ممانعت از این اقدام سر خود تاثیری داشت و نه تاکسیرانی 

خم به ابرو می کشید.
هرچند مدیر عامل س��ازمان تاکس��یرانی این اقدام را یک 
تخلف آشکار  اعالم کرد، اما عمال هیچ اقدامی برای برخورد 
با این عمل سرخود تاکس��ی داران انجام نشده و تنها با این 
جمله که » تعداد بازرسان سازمان تاکسیرانی کافی نیست« 

عدم برخورد با تخلفات از سوی این سازمان توجیه شد.
هر چند اعتراض رسانه های اصفهان سبب شد که با گذشت 
دو ماه و نیم از سال جدید تاکسی داران اکتفا به دریافت 
همان نرخ ۵00 تومان از مسافران کنند؛ اما با آزادسازی 
نرخ بنزین این بار نیز مس��افران چوب گرانی را خوردند 
و قیمت هر کورس تاکس��ی در اصفهان ب��ه ۷00 تومان 

افزایش یافت.
 البته ای��ن گران��ی و افزایش ن��رخ تاکس��ی همچون 
سال های گذشته یک اقدامی س��ر خود نبوده و 
پس از پیگیری متوجه ش��دیم که سازمان 
تاکس��یرانی و معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری در یک اقدامی 
ه��ر  ورودی  هماهن��گ، 
ک��ورس را ۵10 

تومان اعالم کردند.
اجرایی شدن دوبار مصوبه نرخ افزایش کرایه تاکسی 

را قبول دارم
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه قبول داریم که مصوبه افزایش نرخ کرایه 
تاکسی دو بار در اصفهان به اجرا درآمده است، اعالم کرد: 
این موضوع در کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر 

اصفهان مطرح شد که در حال پیگیری است.
عدنان زادهوش، با بیان اینکه این موضوع بس��یار حساس 
اس��ت؛ چراکه دو طرف این موضوع به مردم بر می گردد، 
گفت: در صورتی که نرخ تاکسی افزایش داده شود به مردم 
ضربه زده می شود، اگر هم کاهش پیدا کند بازهم به تاکسی 

دارانی که بخشی از این جامعه هستند ضربه می خورد.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: بخش��ی از 
 جری��ان افزای��ش ن��رخ کرایه تاکس��ی ب��ه اس��تانداری 
بر می گردد؛ چراکه اس��تانداری در خصوص قیمت ها نظر 
نهایی را اعالم می کند. وی اعالم داشت: اینکه چرا مصوبه 
شورای شهر هم در سال گذشته و هم امسال به اجرا گذاشته 
نش��د و نرخ ۴۵0 تومان به اج��را در نیامد را به مس��ووالن 
مربوطه تذکر دادیم و در حال پیگیری آن در کمیس��یون 

مربوطه هستیم.
زادهوش در پاس��خ ب��ه اینکه آی��ا احتمال اینک��ه پس از 
بررس��ی موضوع این نتیجه حاصل ش��د که دریافت ۷00 
تومان به ازای هر مس��یر غیر قانونی اس��ت، آیا 
احتم��ال اینکه ای��ن نرخ کاه��ش یابد 
 وج��ود دارد یا خی��ر، اضاف��ه کرد: 
به طور قط��ع امکان بازگش��ت به 
قیم��ت قبل��ی نیس��ت؛ چراکه 
 این اق��دام تبع��ات اجتماعی 

دارد.
کرای�ه  قیم�ت 
تاکسی به تاکسی های 
خطی و گردش�ی مربوط 

است
معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری اصفهان در ای��ن ارتباط 
گفت، در حالی ورودی هر کورس را برای 
تاکس��ی های خطی و تاکس��ی های گردشی 
۵10 تومان عنوان کرد، که مشخص نیست مصوبه 
۴13 تومانی که شورای شهر در اواخر فروردین امسال 

تصویب کرده بود را کدام سازمان اجرایی کند.

صلواتی این تنوع قیم��ت ها و افزایش نرخ هر مس��یر را به 
علت تفاوت قیمت تاکس��ی ه��ای خطی و تاکس��ی های 
گردش��ی در س��طح ش��هر اعالم کرد و بیان داش��ت: سال 
 گذش��ته س��ازمان تاکس��یرانی دو نرخ متف��اوت را برای 
تاکسی های گردشی و خطی اعالم کرد؛ به این صورت که 
ورودی برای تاکسی های خطی ۴3۸ تومان و برای گردشی 

3۷۵ تومان تعیین شده بود.
وی گف��ت: ای��ن ورودی 
ب��رای  ش��ده   مش��خص 
تاکس��ی ه��ای گردش��ی و 
خط��ی ب��ه ازای ه��ر ی��ک 
ه��زار و 100مت��ر ت��ا یک 
ه��زار و ۵00 مت��ر از مب��دا 
مش��خص ش��ده اس��ت، و 
پ��س از ط��ی این مس��افت 
 مبلغی بر ن��رخ کرایه اضافه 

می شود.
بی��ان داش��ت:   صلوات��ی 
تاکس��ی های خطی پس از 
طی یک هزار و 100 متر به 
ازای هر صدمت��ر 19 تومان 
بر مبلغ کرایه تاکسی اضافه 

می کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان افزود: 
این در حالی است که در تاکس��ی های گردشی به ازای هر 
صدمتر پس از طی مسافت یک هزار و 100 متر، 2۴ تومان 

بر نرخ کرایه اضافه می شود.
وی اضافه ک��رد: امس��ال با افزای��ش 20 درص��دی کرایه 
تاکسی ها، نرخ کرایه برای تاکسی های خطی ۵3۵ تومان و 

گردشی ۴۵0 تومان تعیین شد.
صلواتی افزود: با توجه به این اختالف قیمت تاکس��ی های 
خطی و گردش��ی س��عی کردیم نرخ را به حداقل برسانیم 
و ورودی ۵10 تومان را برای هر دو نوع تاکس��ی مشخص 

کردیم.
 البته س��خنان معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری و 
نرخ ه��ای اع��الم ش��ده در حالی بود که  س��ال گذش��ته 
ش��ورای ش��هر مصوب��ه 3۵0 توم��ان را برای هر مس��یر 
و ن��رخ امس��ال را نی��ز ۴13 توم��ان مش��خص ک��رد، 
مصوبات��ی ک��ه هی��چ گاه قابلی��ت اجرای��ی ک��ردن 
 پی��دا نک��رد ی��ا اص��ال ق��درت اجرای��ی پش��ت مصوبات 

نبود.

افزایش کرایه تاکسی های اصفهان ماحصل دوباره کاری در اجرای یک مصوبه؛

مسافران، چوب گرانی بنزین را می خورند

یادداشت

اخبار کوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
رمضان ماه عاشقی و عشق بازی با  

خدا کم کم به نیمه راه می رسد. 
نیمه ای که حاال باید ثمرات روزهای سپری شده اش در 

ما هویدا شده باشد، اما ...
چند سالی است ماه رحمت الهی حسابی عرق همه را در 
 آورده! ماه های رمضانی که به ماه های گرم سال شمسی 
 می رس��ند حال و ه��وای متفاوتی دارن��د. روزها بلند، 

روزه ها طوالنی و هوا هم گرم!
ساعت دمادم غروب اس��ت. خس��ته از یک روز کاری، 
منتظر رسیدن لحظات ناب و ملکوتی افطار، آماده می 
شویم هر کجا هس��تیم خود را به منزل و یا اگر مهمان 

عزیزی هستیم برسانیم.
تعارف عموما از صف��ات ایرانی جماعت اس��ت. احترام 
دیگران و مخصوصا بزرگ تر ها را ت��ا بتوانیم حفظ می 
کنیم. البته گاهی در این زمینه دچار افراط و تفریط هم 
می ش��ویم. یک نمونه اش هم تعارف های اضافه هنگام 

سوار شدن به آسانسور و معطل کردن دیگران.
اما یک مورد که ش��اید همه ی ما به آن اذعان و اعتراف 

کنیم خودخواهی در رانندگی است. بله خودخواهی!
نمی گویم خدایی نکرده شما جز آن دسته افراد هستید؛ 
اما حتما با این رفتار نه چندان مودبانه و به دور از اخالق 

و فرهنگ شهرنشینی مواجه شده اید.
 برخی مواقع این وضعیت نمود شدیدتری پیدا می کند 
که یکی از بارزترین آن ها رانندگی ها در زمان نزدیکی 

به وقت افطار و غروب های ماه مبارك رمضان است.
همه م��ی دانی��م روزه داری حقیقی صرف امس��اك از 
خوردن و آشامیدن نیست، بلکه جمیع اعمال ما باید به 

گونه ای باشد که رضایت الهی را به دنبال آورد.
حق الناس، ترافیک و فرهنگ شهرنشینی

از جمل��ه عی��وب زندگ��ی در ش��هرهای ب��زرگ و 
 مخصوص��ا کالن ش��هرها، وج��ود ترافی��ک س��نگین 
خیابان هاس��ت؛ معضلی اجتماعی که چند سالی است 

گریبان گیر اصفهان عزیز هم شده است.
فن های مختلفی توسط مس��ووالن به کار گرفته شد تا 
شانه های غول ترافیک زمین زده شود، اما انگار شکست 
این معضل فقط به تدبیر مردمی میسر بود؛ آن چنان که 
در چند سال اخیر اجرای طرح محدودیت تردد ترافیکی 
پالك زوج و فرد در اصفهان کارآمدترین روش برخورد 
با این مشکل بوده است. البته از حق نگذریم در مدیریت 
شهردار سابق اصفهان حل این مش��کل در دستور کار 
قرار داش��ت و کارهای خوبی از جمله س��اخت پل ها و 
زیرگذرها، بزرگراه دو طبقه امام خمینی )ره( اصفهان، 
عریض کردن پل بزرگ مهر، میدان ترافیکی طبقه زیرین 
میدان امام علی )ع(، ترغیب استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی )با وجود همه ی مش��کالتش( و ... صورت 
گرفت. امیدواریم مدیریت جدید شهرداری بتواند برای 
حل این مشکل قدمی اساسی در افتتاح هر چه سریع تر 

پروژه ی قطار شهری اصفهان بردارد.
بگذریم. درد دلی بود هزاران بار پیش تر گفته ش��ده از 
زبان مردم فهیم دیار نصف جهان. رمضان؛ ماه همدلی و 

همزبانی است، ماه مهربان تر شدن هاست.
خستگی ناشی از فعالیت روزانه قبول! گرسنگی قبول! 
ترافیک افطارگاهی خیاب��ان ها قبول! تحمل دود غلیظ 
و سیاه رنگ و متعفن اتوبوس های شهری قبول! انتظار 
خانواده برای رسیدن شما به خان نعمت افطاری قبول! 

اینها و همه ی آن بهانه هایی که می آوریم قبول!
اما باور کنی��د هیچ کدام از این ها دلیلی بر حق کش��ی 
نیس��ت. رعایت قوانی��ن ترافیکی و حق��وق دیگران در 
مسیر عبور و مرور حق الناس است، و بنا به فتوای برخی 
مراجع بزرگوار رعایت قانون واجب و حرمت شکنی اش 

حرام است.
مواظب باش��یم آنکه روح��ش را به دو بال نم��از و روزه 
پرواز می دهد، خدایی ناکرده به واس��طه ی شکس��تن 
حقوق دیگران، بال پروازش را نشکند که آن همه تحمل 

گرسنگی و تشنگی بی نتیجه بماند.

شنا یک رشته مدال آور 
و المپیک��ی اس��ت، اما 
در کش��ور ما بیش��تر به 
عنوان یک ورزش اوقات 
فراغت��ی به این رش��ته 
ن��گاه می ش��ود، ضمن 
اینک��ه جنب��ه لوک��س 
ب��ودن آن نی��ز موجب 
شده تا برخی استخرها 
 برای آموزش ن��وزادان 

6 ماهه تبلیغ کنند.
همزمان با گرم ش��دن 
هوا و فرارس��یدن فصل 

تابستان، رشته شنا رونق ویژه ای پیدا می کند و به طور 
کلی بازار رشته های آبی گرم می شود.

گرم شدن بازار رشته های آبی به ویژه شنا و اقبال عمومی 
مردم در تمام سنین به این رشته موجب شده تا چرخه 

مالی قابل توجهی در این میان رد و بدل شود.
در این بین برخی نیز در تالش هس��تند ت��ا از این بازار 
 پر منفع��ت بهره مال��ی قابل توجهی داش��ته باش��ند،

 که برخی از تبلیغات شهری را می توان یکی از این موارد 
دانست.

آموزش ش�نا ب�رای ن�وزادان 6 ماه�ه! تبلیغ یا 
واقعیت؟

در برخ��ی از مناط��ق ش��هری اصفه��ان ش��اهد 
ای��ن  در  ک��ه  هس��تیم  تبلیغ��ات  از  برخ��ی 
تبلیغ��ات ادع��ا ش��ده ب��رای ن��وزادان 6 م��اه ب��ه 
 ب��اال نی��ز برنام��ه آموزش��ی در نظ��ر گرفت��ه ش��ده

 است.
با این حال دبیر هیات ش��نای اس��تان اصفهان معتقد 
 اس��ت، برای ن��وزاد 6 ماهه بح��ث آموزش ش��نا وجود

 ندارد.

مسعود جابرزاده، آموزش شنا 
برای نوزادان را در کشورهای 
دیگر نیز مرسوم می داند، اما 
تاکید دارد که استفاده از آب 
 برای نوزادان شرایط خاصی

 دارد.
وی با بیان اینک��ه در جریان 
بح��ث تبلیغ��ات ش��نا برای 
ن��وزادان 6 م��اه نیس��ت، 
تصری��ح ک��رد: اس��تفاده 
از اس��تخر ب��رای ن��وزادان 
ش��رایط خاصی دارد، یعنی 
باید تمی��زی آب اس��تخر و 
گی��رد؛  ق��رار  توج��ه  م��ورد  مرب��ی   تجرب��ه 
 و خانواده ها بای��د در ای��ن زمینه دقت الزم را داش��ته

 باشند.
دبی��ر هی��ات ش��نای اس��تان اصفه��ان در م��ورد 
بح��ث نظارت��ی ب��ر فعالی��ت آموزش��ی ش��نا در 
اس��تخرهای س��طح ش��هر یادآور ش��د: ت��وان هیات 
برای نظ��ارت بر فعالیت اس��تخرها محدود اس��ت؛ اما 
 خانواده ها بای��د توجه کاف��ی را در این زمینه داش��ته 

باشند.
چشم و هم چشمی برای آموزش شنا

رشته شنا یکی از اصلی ترین عالقه مندی های خانواده ها 
برای ثبت نام فرزندان ش��ان در فصل تابس��تان و برای 
 س��پری کردن اوقات فراغت محس��وب می ش��ود؛ اما 
بر خ��الف م��دارس فوتبال ک��ه ن��رخ آنها بر اس��اس 
درجه بندی و امکانات مشخص است، در مورد آموزش 
شنا خود استخرها اقدام به قیمت گذاری می کنند که در 
این میان برخی از اس��تخرهای خصوصی به بهانه های 
مختلف هزین��ه باالیی را بابت بحث آموزش��ی دریافت 

می کنند.

رییس ستاد دیه کشور از تعداد ۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد در زندان های 
کشور خبر داد.

سید اس��داهلل جوالیی، در آیین افتتاح نمایش��گاه آثار هنرمندان حامی از 
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، با اشاره به آثار هنری زیبای اهدا شده اظهار 
کرد: قدم و قلم هنرمندان وقتی تبلور پیدا می کند که برای مردم نافع باشد 

و این آثار ارزنده شایان تقدیر است.
وی افزود: دیگر هنرمندان نیز باید یاد بگیرند، چرا که این نمایشگاه همانند 

کارگاه آموزشی و پر از خالقیت و ایمان است.
رییس س��تاد دیه کش��ور با تاکید بر اطالع رس��انی از طریق رس��انه ملی 

تصریح ک��رد: در این نمایش��گاه آث��ار هنرمن��دان باید با تم��ام ویژگی ها 
 ب��رای بازدیدکنن��دگان ب��ه وی��ژه دانش��جویان و دانش آموزان تش��ریح 

شود.
وی با اش��اره به اینکه چنین نمایش��گاهی در سراسر کش��ور برپا می شود، 
ادام��ه داد: هم اکنون ۸ ه��زار زندان��ی جرائ��م غیرعمد در کش��ور داریم 
 که این تع��داد زندانی نیازمن��د ۷00 میلی��ارد تومان اعتبار ب��رای آزادی 

هستند.
جوالیی بیش��ترین زندانی جرائم غیرعمد را مربوط به اس��تان های تهران،  

خراسان رضوی، اصفهان و فارس عنوان کرد.

آموزش شنا برای نوزادان 6 ماهه؛ تبلیغ یا واقعیت؟حق الناس، ترافیک و فرهنگ شهرنشینی

وجود 8 هزار زندانی جرائم غیرعمد، در زندان های کشور
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يادداشت

گشتی در اخبار

خودکفايی صنعت دفاعی،  نمونه 
موفق مديريت در تحريم است

یک اقتصاددان گفت: این که گفته می شود تحریم پدر اقتصاد 
ایران را در آورده است غلط اس��ت.  در واقع این مدیریت غلط 
اقتصادی است که این ش��رایط را ایجاد کرده؛  به همین دلیل 
کش��ور نیازمند مدیران ایثارگری است که به فکر جمع کردن 
ثروت نباشند.ابراهیم رزاقی،  با اش��اره به اینکه قطعاً دشمنان 
کشور به ضعف های اقتصادی کشور واقف شده اند که تصمیم 
گرفتند با اعمال تحریم خواس��ته های خ��ود را تحمیل کنند 
 گفت: مس��ووالن کش��ور نیز باید در این ش��رایط نقاط ضعف

 اقتصادی ،  به طور نمونه وابستگی غرب به منابع انرژی و مواد 
اولیه ، تحریم کنندگان را شناس��ایی و از ای��ن حربه علیه آنها 
اس��تفاده می کردند که متأس��فانه به دلیل بی توجهی این کار 
صورت نگرفت.وی با تأکید بر این که ارتباط دادن وضعیت بد 
اقتصادی کشور به تحریم از س��وی دولتمردان نادرست است 
گفت: چرا با علم به محدودیت های صورت گرفته علیه کشور، 
وابستگی به خارج از کشور افزایش یافته است. چرا دولت بودجه 

خود را از درآمدهای نفتی جدا نمی کند؟
رزاقی با بی��ان این که نمونه بی اثر بودن تحری��م را می توان در 
صنایع دفاعی کشور مش��اهده کرد گفت: اگر چه مدتی زمانی 
طوالنی بابت رسیدن به خودکفایی در این زمینه صرف شد؛  اما 

اکنون تحریم صنایع دفاعی ایران خنده دار است.
این اقتصاددان گفت: تحریم های اقتصادی علیه کش��ور نوعی 
جنگ و تجاوز محسوب می شود و باید همه مردم در مقابل این 
حمله دفاع کنند. باید به مردم گفته شود چرا کشور را تحریم 
کرده اند. اگر دولت در این مدت تالش می کرد با وضع مالیات بر 
فعالیت های غیر تولید، جلوگیری از وارادت غیر ضروری کاال، 
کاهش وابستگی به خام فروش��ی، حمایت از تولیدکنندگان و 
توجه به بهبود وضعیت اقشار کم درآمد، شرایط اقتصادی کشور 
را بهبود ببخشد و تأکید نمی شد که همه چیز به رفع تحریم ها 
وابسته است، دشمن در مذاکرات کوتاه می آمد.وی با اظهار اینکه 
از زمان تحریم ها عکس آنچه که باید عمل کرده ایم گفت: ایران را 
در شرایطی قرار داده  ایم که نسبت به دو سال پیش ضربه پذیر تر 
شده است. باید از ایجاد فضاهایی که کشور را در شرایط تحریم 
بدبخت و ذلیل نشان می دهد اجتناب کرد. این که گفته می شود 
تحریم پدر اقتصاد ایران را درآورده است غلط است در واقع این 
مدیریت غلط اقتصادی است که این شرایط را ایجاد کرده است.

وی گفت: علت غلط بودن نوع مدیریت این اس��ت که از زمان 
ریاست جمهوری آقای رفسجانی در حال اجرای سیاست های 
صندوق بین المللی پول هستیم و نسبت به قانون اساسی، بیانات 
امام خمینی و رهبری بی توجهیم. برای مدیریت اقتصاد نیازمند 
مدیر جهادی و ایثارگر هس��تیم نه مدیری که به دنبال ثروت 
است. چرا این افراد هنوز سرکار هستند؟ به گونه ای که دزد ها در 

زمان این افراد به قوه قضاییه معرفی نمی شوند.

عرضه 100 هزار تن سنگ آهن 
سنگان در بورس کاالی ايران

عرضه 25 هزار و 650 تن ان��واع قیر و 120 تن عایق رطوبتی 
اس��ت.در این روز و در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 
69 ه��زار و 450 تن ان��واع قیر، 29 ه��زار و 20 ت��ن وکیوم 
باتوم،20 هزار و 806 تن انواع ماده ش��یمیایی، یک هزار تن 
 گوگرد کلوخه و 280 تن آرگون روی تابلوی عرضه می رود؛

 مهم ترین عرض��ه های مواد ش��یمیایی در این روز ش��امل 
ارتوزایلین، استایرن منومر، اس��ید استیک، اسید ترفتالیک، 
الکیل بنزن خطی، اوره صنعتی، بنزن، جوش ش��یرین، دی 
اتانول آمین، دی اتیل هگزان��ول، دی اتیل گالیکول، زایلین 
مخلوط، کربنات س��دیم، کریس��تال مالمین، من��وم اتیلن 

گالیکول، منومر وینیل استات و نرمال بوتانول است.
این گزارش همچنین حاکی اس��ت، 11 هزار تن شکرسفید، 
9 هزار ت��ن ذرت دان��ه ای، چه��ار ه��زار تن گن��دم دوروم 
و2605 ت��ن برنج راه��ی تاالر محص��والت کش��اورزی می 
ش��ود. ش��رکت نورد فوالد صنعتی و س��اختمانی یزد نیز در 
صورت تقاضا با 3300 تن س��بد میلگرد مخل��وط، با قیمت 
پایه 14 ه��زار و 600 ری��ال، در تاالر محص��والت صنعتی و 
معدنی حض��ور می یاب��د. بنابراین در مجم��وع، حدود 277 
 هزار تن انواع کاال در ب��ازار فیزیکی بورس کاالی ایران عرضه

 می شود.
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نامه مهم کارفرمايان به جهانگیری؛

حق بیمه، 39 هزار تومان گران شد
 اظهار نامه مالیاتی را  
اينترنتی تکمیل  کنید

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان 
امور مالیاتی کش��ور با بیان اینکه مودیان مالیاتی 
تاپای��ان تی��ر فرصت دارن��د از طری��ق اینترنت 
اظهارنام��ه مالیاتی خ��ود را تکمیل کنند، گفت: 
تاکن��ون 836 هزار و 555  مودی اظهارنامه خود 
 را تکمی��ل و قب��ض پرداخت مالی��ات را دریافت

 کرده اند.

 نادر آریا  افزود: 3 میلیون و 800 هزار مودی حقوقی 
و حقیقی مالیاتی از دو س��ال گذش��ته در س��امانه 
سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده اند که این افراد 
 www.tax.gov.ir می توانند با مراجعه به سامانه
اظهارنامه مالیاتی سال 93 خود را تکمیل و پس از 
دریافت قبض مالیاتی آن را از طریق همین سامانه 
یا مراجعه به دستگاه های خودپرداز یا شعب بانک 

پرداخت کنند.
 وی افزود: نی��ازی به مراجع��ه مودیان ب��ه دفاتر و 
 س��ازمان های ام��ور مالیاتی نیس��ت و ه��ر مودی

 می تواند از طریق اینترنت شخصی حتی با سرعت 
پایین،  اظهار نامه خود را تکمیل کند.

وی گفت: همچنین کسانی که دسترسی به اینترنت 
شخصی ندارند،  می توانند از طریق دفاتر پیشخوان 
دولت، کافی نت ها، واحدهای پس��ت و مش��اوران 
رس��می مالیات که آم��وزش الزم را دی��ده و مجوز 

دریافت کرده اند، اظهارنامه خود را تکمیل کنند. 
آریا به مودیان مالیاتی توصیه کرد: تکمیل اظهارنامه 
خود را به روزهای آخر تیر موک��ول نکنند؛  چرا که 
ممکن است با ترافیک و احیانا کندی سامانه مواجه 

شوند. 
وی گفت: همچنین مودی��ان در تکمیل اظهارنامه 
خود دقت الزم را داشته باشند ؛ چرا که این اظهارنامه 

منبع رسمی رسیدگی به مالیات مودی است.
رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات س��ازمان 
امور مالیاتی کشور گفت: سیستم ما امنیت الزم را 
دارد و تاکنون در خطوط ارتباطی و مرکز سامانه هیچ 

گونه وقفه و کندی نداشته ایم.
وی گفت: مودی بعد از هر مرحله ای که در سامانه 

انجام می دهد یک پیامک دریافت می کند.
آریا افزود: بعد از تیر، بالفاصله همکاران ما به مدت 
یک س��ال فرصت رس��یدگی به اظهارنامه مودیان 
را دارند و آن را راس��تی آزمایی می کنند و س��پس 
اوراق تش��خیص مالیاتی را ص��ادر می کنن��د و با 
 قطعی س��ازی مالیات آخرین مرحله آن را به انجام 

می رسانند.

ارسال عواطف انسانی ، از طريق اينترنت ممکن می شودپايان تمام گمانه زنی های يارانه ای

همزمان با ابالغ سیاس��ت های کلی برنامه ششم توسعه از 
س��وی مقام معظم رهبری، گمانه زنی ها و ابهامات درباره 
تمدید یا عدم تمدید هدفمندس��ازی یارانه ه��ا در برنامه 

ششم نیز به پایان رسید.
آنگونه که در قانون هدفمندی یارانه ها آمده دولت باید این 
قانون را تا پایان برنامه پنجم توس��عه اجرا کند و از آنجایی 
که س��ال 94 س��ال پایانی برنامه پنجم می باشد ابهاماتی 

درباره سرنوشت این قانون بوجود آمده بود.
البت��ه محمدباقر نوبخ��ت، ریی��س س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی نی��ز در ارتباط با ابقاء هدفمن��دی یارانه ها و 
ادامه پرداخ��ت های نقدی در س��ال 95 گفته بود »قانون 

هدفمندی یارانه ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که 
سال 94 سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار 
خواهد شد پس از بررس��ی ها مشخص می شود چون هنوز 

برنامه ششم به جمع بندی نرسیده است«.
اما س��رانجام روز گذش��ته با اب��الغ مقام معظ��م رهبری 
 ابهام��ات در ای��ن خص��وص تم��ام ش��د چراک��ه ام��ام

 خامنه ای در سیاس��ت های ابالغی برنامه شش��م توسعه 
بر تحقق کامل هدفمندس��ازی یارانه ها در جهت افزایش 
تولید، اش��تغال و بهره وری، کاهش ش��دت انرژی و ارتقاء 
شاخص های عدالت اجتماعی در این برنامه تأکید کرده اند. 
بنابراین همانطور که در متن ابالغی سیاس��ت های برنامه 
ششم از سوی امام خامنه ای آمده، دولت باید هدفمندی 
 س��ازی یارانه ه��ا را به منظ��ور افزایش تولید، اش��تغال و 

بهروه وری و ... به صورت کامل در برنامه ششم اجرا کند.
از همی��ن رو بای��د گفت که دول��ت کماکان بای��د اجرای 
هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار خود داشته باشد 
اما اینکه در زمان اجرای ای��ن قانون در طول اجرای برنامه 
ششم توسعه پرداخت های نقدی به شکل و سیاق فعلی در 
 دولت ادامه داشته باشد یا خیر،  منوط به بودجه های آتی

 است.

مارک زاکربرگ،  مدیر عامل فیس بوک معتقد است که 
ما روزی خواهیم توانس��ت به طور مستقیم احساسات، 
اندیشه ها و عواطف مان را از طریق اینترنت به اشتراک 

گذاشته و منتقل کنیم.
انتقال بازخوردهای ناش��ی از این احساسات و افکار نیز 
در فضای مجازی ممکن خواهد شد. این در حالی است 
که فعال تنها از وب ب��رای انتقال مت��ن، عکس و ویدیو 

استفاده می شود.
به گفت��ه وی در آینده اگر ش��ما به چی��زی فکر کنید، 
دوس��ت تان هم خواهد توانست به سرعت همان فکر را 
تجربه کند. زاکربرگ که در یک جلسه پرسش و پاسخ 

مجازی با کاربران فیس بوک شرکت کرده بود در مورد 
موضوعات مختلف دیگری از جمله تحقیقات این شرکت 
بر روی هوش مصنوعی، سیاست گذاری این شرکت در 
مورد انتشار اسامی واقعی اش��خاص در فیس بوک و ... 

سخن گفت.
به گفته وی در آینده انتشار اخبار در اینترنت نیز متحول 
 می ش��ود و غنای اخبار و س��رعت انتش��ار آنها بیشتر 
می شود. همچنین استفاده از ویدیو و فناوری واقعیت 
مجازی ب��رای درک بهتر اخبار افزایش م��ی یابد. البته 
طرح چنین ادعاهایی توسط شرکتی که با پرداخت دو 
میلیارد دالر شرکت اوکولوس ریفت را خریداری کرده 

چندان عجیب نیست.
زاکربرگ افزود ک��ه فیس بوک در حال اب��داع فناوری 
جدیدی است که شناسایی اشیا، صحنه ها و افراد را از 
طریق عکس و ویدیو ممکن می کند. سیستم مبتنی بر 
این فناوری قادر به درک ش��رایط و ماهیت عکس ها و 
ویدیوهاست. وی هدف فیس بوک را خلق سیستم های 
هوش مصنوعی خاصی دانس��ت که حواسشان نسبت 
 به انس��ان قوی تر عمل می کنند و لذا بهتر می بینند و 

می شنوند.
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نوبت دوم 
آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست 

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط 
و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

1- موضوع مناقصه: مدیریت پیمان خدمات بازرسی فنی، ارائه خدمات و سرویس های جاری واگنهای وارده و صدور جواز واگنهای خروجی 
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در ایستگاههای اصفهان ، حسن آباد ، زرین شهر و کاشان 

-1-2 داش�تن گواهی صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صورتهای مالی حسابرسی شده 
مورد تایید سازمان حسابرس�ی یا اعضا جامعه حسابرسان رسمی کشور و مرتبط بودن موضوع فعالیت ش�رکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع 

مناقصه فوق الزامی است.
 3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 12 روز ش�نبه مورخ 94/04/13 ب�ا در دست داشتن معرفی نامه کتبی

 به نشانی: اصفهان – جاده شیراز – بعد از ترمینال صفه – ایستگاه راه آهن – امور قراردادها 
4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 94/04/29 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.

5- هزینه اسناد: مبلغ )200/000( ریال 
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد ش�رایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باش�ند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد         اداره کل راه آهن اصفهان  

اداره کل راه آهن اصفهان  در هیئت های حل اختالف قانونکار مناقصه یک مرحله ای شماره 43/94/5    

م الف:9762     

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان شهرستان نجف آباد 

پیرو آگهی مورخ 94/3/17 مندرج در روزنامه رسمی اصفهان امروز بدینوسیله از کلیه مدیران محترم کارگری منطقه مستقر در شهرستان نجف آباد 
)طبق موارد ذیل( جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخابات دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل به شرکت در مجمع به منظور انتخاب نمایندگان 
کارفرمایان حداقل تا پنج روز اداری قبل از انتخابات )94/4/14 لغایت 94/4/20( درخواست کتبی خود را به همراه مستندات و مدارک موید شرایط 
مندرج در تبصره )1(،)2( با )3( ماده 11 آیین نامه مصوب 89/9/2 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی )به ش�رح ذیل( کتبًا به اداره تعاون کار و 

رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور به هم رسانند.

مکان: سالن اجتماعات فرمانداری نجف آباد 
زمان: روز یکشنبه مورخ 94/4/21 ساعت 9 صبح 

تبصره 1 ماده11: منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل یا مدیران مسوول کارگاه های مشمول قانونکار که دارای 
شخصیت حقوقی هستند می باشد.

تبصره 2 ماده11: هر یک از کارگاههای مذکور در منطقه صرفًا می توانند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نمایند.
تبصره 3 ماده11: موسس�ات یا نهادهای عمومی غیردولتی و ش�رکت های دولتی چنانچه خود راس�ًا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران 
 مش�موِل قانونکار اس�تفاده می نمایند. الزم اس�ت باالترین دس�تگاه یا مدیرعامل یا یک�ی از اعضا هیئت مدی�ره را به منظور ش�رکت در مجمع

 )حداقل 3 روز قبل از تشکیل مجمع( کتبًا معرفی نمایند.

اسامی داوطلبان نمایندگی)به ترتیب حروف الفبا(
آقایان -1 بشیر جعفری -2 محمد ربانیان -3 سید ناصر روشنایی -4 بهمن سلطانی -5 محمد غضنفری -6 محمد مرتضوی -7 ابوالقاسم مرادی 

م الف:10346         

کارفرمایان می گویند؛  ب��ا وجود نامه ن��گاری با ربیعی و 
 تامین اجتماعی درباره مخالفت شدید با دریافت حق بیمه

 از ب��ن نق��دی کارگ��ران، نام��ه ای ب��ه جهانگی��ری می 
 نویس��ند و با افزایش 39هزارتومانی ح��ق بیمه مخالفت 

می کنند.
مدتی پی��ش تامین اجتماع��ی در ابالغی��ه ای خطاب به 
کارفرمایان و بنگاه های مش��مول قان��ون کار اعالم کرد از 
این پس باید بابت حق بن نقدی 110 هزارتومانی ماهیانه 
کارگران، حق بیمه بپردازند که س��هم کارفرمایان به ازای 
هر کارگر مبلغ 29 هزار و 900 تومان و سهم کارگران نیز 9 

هزار و 100 تومان خواهد بود.
با ای��ن حال، در تیرماه س��ال گذش��ته ش��ورای عالی کار 
تصمیم گرفته بود دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران 
و مش��موالن قانون کار متوقف ش��ود؛ چون اوال حق بن از 
مزایای جانبی مزد اس��ت و دیگر اینکه پرداخت حق بیمه 
بابت دریاف��ت بن نقدی توس��ط کارگ��ران و کارفرمایان، 
عمال هیچگونه فایده ای برای آنها ندارد؛  ولی برای تامین 

اجتماعی منابع مالی فراوانی جمع آوری می شود.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان می گویند پرداخت حق 
بیمه بابت دریافت ب��ن نقدی،  تنها برای کس��انی مفید و 
تاثیرگذار است که در دو سال پایانی دوران کاری خود قرار 
داشته باشند. در این مقطع، افراد می توانند بابت پرداخت 
حق بیمه بیش��تر، امیدوار باش��ند در دوران بازنشستگی 

حقوق بیش��تری نیز دریافت کنند. اما برای س��ایر 
گروه های کارگری و همچنین کارفرمایان، 

این پرداختی تنها یک هزینه اضافه 
تلقی می شود.

مصوب�ه ای ک�ه 
ناديده گرفته شد

اما تامین اجتماعی 
چن��دی پی��ش با 

نادی��ده گرفتن 
مصوبه س��ال 

ش��ته  گذ

ش��ورای عال��ی کار ک��ه زمانی ه��م ب��رای پای��ان توقف 
 دریافت حق بیمه از ب��ن نقدی تعیین نکرده ب��ود، به زیر

مجموعه های خود دستور داد که از کارفرمایان حق بیمه 
بن نقدی  دریافت کنند.

 نکته حائ��ز اهمی��ت این اس��ت که ب��ه گفت��ه کارگران 
و کارفرمای��ان، توق��ف دریاف��ت ح��ق بیم��ه ب��ن نقدی 
و تصوی��ب آن در ش��ورای عال��ی کار، ب��ا پیگی��ری و 
خواس��ته وزی��ر کار انجام ش��ده ب��ود، اما حاال س��ازمان 
 زیرمجموع��ه وی م��ی خواه��د اق��دام دیگ��ری انج��ام

 دهد.
نماین��دگان کارفرمایان به تازگی و پس از دس��تور تامین 
اجتماعی مبنی بر دریافت ح��ق بیمه بن نقدی از کارگران 
و کارفرمایان، خواس��تار تش��کیل جلس��ه با وزی��ر کار و 
 تامین اجتماعی ش��دند و حتی در این مورد،  با ربیعی نیز

 نامه نگاری شد؛ اما تاکنون جلسه ای به منظور رسیدگی به 
این مساله تشکیل نشده است.

کارفرمای��ان در واکن��ش ب��ه ابالغی��ه تامی��ن اجتماعی، 
 مخالف��ت خ��ود را ب��ا اینگون��ه تالش ه��ا ب��رای افزایش

 هزینه های بنگاه ها اعالم کردند و خواستار تصمیم گیری 
 ب��ر مبن��ای رعای��ت س��ه جانب��ه گرای��ی و با مش��ورت

 شدند. 
اصغ��ر آهنی ها،  
عض��و 

هی��ات مدیره کان��ون عال��ی کارفرمای��ان ایران ب��ا بیان 
اینک��ه پ��س از اق��دام تامی��ن اجتماع��ی در نادی��ده 
گرفت��ن مصوبه ش��ورای عال��ی کار به مدیرعام��ل تامین 
اجتماع��ی و وزی��ر کار نام��ه نوش��تیم، گفت: خواس��ته 
کارفرمای��ان این اس��ت که طب��ق مصوبه ش��ورای عالی 
 کار، ح��ق ب��ن نق��دی نبای��د مش��مول پرداخ��ت بیمه

 باشد.
افزايش سهم بیمه کارگران و کارفرمايان

وی اظهارداش��ت: متاس��فانه تامین اجتماعی با مشکالت 
مال��ی فراوانی روبه رو اس��ت و نم��ی خواهد زی��ر بار این 
موضوع ب��رود؛ از این رو م��ا کار را از طریق نام��ه نگاری و 
 درخواس��ت از معاون اول رییس جمه��ور، پیش خواهیم

 برد.
آهنی ها خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دولت و هر 
 بخش دیگری نباید در این شرایط بازار کار به کارفرمایان

 فش��ار اضافه ای وارد کند، چون از بین بردن و نابود کردن 
اش��تغال خیلی آس��ان و ایجاد و حفظ فرصت های شغلی 

بسیار دشوار است.
وی افزود: همچنین قرار است جلسه ای در این خصوص با 
وزیر کار داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را حل و فصل 
کنیم. اینکه برخی اعالم کرده اند با کارفرمایان توافق شده، 
 اصال چنین چی��زی نبوده و ما توافقی ب��ا تامین اجتماعی

 نداشته ایم.
این مقام مسوول کارفرمایی کشور تصریح کرد: ما به دنبال 
حل کردن این مشکل جدید بنگاه ها و تولیدکنندگان 
هس��تیم و کار را از طری��ق مب��ادی قانونی آن 
دنب��ال خواهی��م ک��رد. کارفرمایان به 
دنبال این هس��تند ک��ه بهبودی 
در شرایط کسب و کار ایجاد 
شود تا بتوان انتظار داشت 
بازار کار هم رونق بگیرد 
ایج��اد اش��تغال   و 

 شود.



یادداشت یادداشت

ب��ا  كش��ورمان  ش��ده  ش��ناخته  مستندس��از 
اش��اره ب��ه تف��اوت دی��دگاه فیل��م س��ازی اش 
ب��ا عب��اس كیارس��تمي گف��ت: م��ا دربس��یاری 
از م��وارد مش��ابهات فک��ری داری��م، ول��ی در م��واردی ه��م دچ��ار 
 تف��اوت در دی��دگاه هستیم.كیارس��تمی، ب��ه دخال��ت خ��ود ب��ه عن��وان 
فیلم ساز در آثارش معتقد وملزم اس��ت، اما بنده در مستند ترجیح می دهم 
 كه هیچ دخل وتصرف��ی جز تعیین نقطه ش��روع وپایان برای فیلم نداش��ته 

باشم.
سیف اهلل صمدیان، در نشست نقد و بررسي آثارش  در سینما سوره اصفهان 
درباره س��ابقه وعالقه مندی اش به عکاس��ی صحبت كرد وب��ه این موضوع 
پرداخت كه آن چه باعث ش��د من از س��نین نوجوانی عالقه مند به عکاسی 
 ش��وم همان توجه وكنجکاوی درباره جهان اطراف و در واقع نگاه كردن بوده 

است .
او همچنین به جایگاه و ارزش س��ینمای مس��تند اش��اره كرد وگفت: اعتقاد 
 چندانی به س��ینمای داس��تان گو ندارم، سال هاس��ت كه با دیدن سینمای 
داستان گو دچار حالتی می شوم كه براطمینانم از راه درست مستندساز بودن 
افزوده می شود. سینمای مستند درست ترین وحقیقی ترین زاویه دیدی است 

كه دوربین می تواند به انسان ارائه كند.
صمدیان، درباره شباهت آثارش به شاخه ویدئوآرت به خاطره پذیرفته شدن 
فیلم ایستگاه سفید، در جشنواره آلمانی اش��اره كرد وگفت: با دوست خوبم 
كیارس��تمی، وقتی خبر پذیرفته شدن این فیلم در جش��نواره وعنوان ویدئو 
آرتیس��ت را ش��نیدم می گفتیم پس ما یک عمر ویدئو ارتیست بودیم وخبر 
نداش��تیم؛ و من فکر می كردم كه در خانه یک گونی از فیلم های این چنینی 
دارم، اما دلیل اصلی من برای كار به این س��بک این بود كه سوژه های جذاب 
واقعی ودیوانه كننده زندگی بدون این كه نیاز به كوچک ترین دس��ت بردن 
وتغییر واصالح داشته باشند،جلوی لنز پرپر می زدند و برای ما عالقه مندان به 
ثبت ونگاه به مسائل وجهان پیرامون مان كه دوربینی همراه داشتیم، راهی جز 
فیلم گرفتن وضبط عینی این اتفاقات نبود؛ چه در زمان جنگ وچه در انقالب 
ویا زلزله بم ویا شادی بی نظیر ویکپارچه ملت در صعود تیم ملی فوتبال بعد از 

بیست سال به جام جهانی در فیلم »تهران ساعت25«.
سیف اهلل صمدیان، در ادامه صحبت هایش به انتقاد از سیما پرداخت وگفت: 
عدم اعتماد به مستندس��ازان ونپرداختن به حیطه مس��تند ونمایش عینی 
ومستندوار زندگی وجامعه ایرانی این روزها باعث شده كه مخاطب به دنبال 
 آن چه كه رنگ وبوی واقعیت های نزدیک به زندگی را داش��ته باش��د جذب 
كانال ها وش��بکه های خارجی ش��ود واز همین جا آس��یب بزرگ فرهنگی 

وخانوادگی دامن گیر جامعه شده وخواهد شد.
 وی همچنین به سیاس��ت زدگی در سطح مدیران اش��اره كرد وگفت: از هر 
موضوع س��اده و واقعیتی كه اتفاق افتاده اس��ت گاها مدیران برداش��ت های 
سیاسی كرده، فیلم را دچار ممیزی وخط قرمز می كنند؛ و در نهایت بسیاری 

از فیلم ها ی خوب وارزش��مند مستندسازان را به آرش��یو ویا جشنواره های 
خارجی سوق می دهند.

وی در ادامه به بحث اخالق در مستند سازی اشاره كرد وگفت: مستندسازان 
باید در عین جدیت و رها نکردن دوربین در لحظات سخت، اخالق مدار باشند 
و به آدم ها وس��وژه ها احترام بگذارند. نداش��تن نگاه از باال، صداقت و حفظ 
 حریم واحترام به س��وژه می تواند فاصله ها را میان مس��تند س��از وسوژه كم 

كند.
 مستند ساز همراه با دوربینش باید تبدیل به جزیی از شخصیت ها، فیلم وفضا 
ش��ده تا به حس وحال فیلم به خوبی پرداخته  وبرای مخاطب هم قابل درک 

ودریافت باشد.
س��یف اهلل صمدی��ان، در ج��واب یک��ی از حضار درب��اره وضعی��ت بیماری 

وقلب آق��ای عباس كیارس��تمی، حال او را مس��اعد اعالم ك��رد ودرباره 
تف��اوت دی��دگاه فیلم س��ازی ش��ان گف��ت: دربس��یاری از 

موارد مش��ابهات فکری داری��م، ولی در م��واردی هم دچار 
تف��اوت در دی��دگاه هستیم؛كیارس��تمی، ب��ه دخالت خود 
به عن��وان فیلم س��از در آث��ارش معتق��د وملزم اس��ت؛ اما 
بنده در مس��تند ترجیح م��ی دهم كه هیچ دخ��ل وتصرفی 
 ج��ز تعیی��ن نقط��ه ش��روع وپای��ان ب��رای فیلم نداش��ته 

باشم.
صمدیان، به تنوع در س��بک ون��وع نگاه آثارش اش��اره كرد 
وگفت :هیچ چی��ز در آدمی تعبیه ش��ده ابدی نیس��ت؛ من 

آزاد هس��تم وبه خودم نمی توانم دس��تور بده��م چطورو كجا 
به اطرافم نگاه كنم وحس��اس باش��م، وكی این حساس��یت را نداشته 

باش��م ونگاه نکنم. زمانی تارتنی��دن عنکبوت برای من موضوع وس��وژه نگاه 
كردن ب��ه جهان پیرام��ون می ش��ود، زمانی برد تی��م ملی وصع��ود به جام 
جهانی؛ من ب��رای تدوی��ن وگرفتن فیلم از تمام س��وژه هایم فکر واندیش��ه 
را داش��ته ام وهرگ��ز آزادی خ��ودم را ب��رای دی��دن، ب��ه تصویر كش��یدن 
 واندیش��یدن به جهان اطراف با نوع ودس��ته بندی در مستندسازی محدود 

نمی كنم .
پیروز كالنتری، دیگر مستند ساز شناخته شده نیز در جلسه نشست ونمایش 
آثاری از سیف اهلل صمدیان، به گذشته وس��وابق كاری وی اشاره كرد وگفت: 
صمدیان، فیلم سازی است كه س��ال ها با دوربین كار كرده وآثار زیادی را در 
حیطه عکاسی ومستند خلق كرده است. آثار قابل اعتنایی كه خیلی از آن ها 
دیده نشده اند،كه امیدوارم هر چه زودتر برای نمایش مهیا شوند ودر معرض 

نگاه دوستداران سینمای مستند قرار بگیرند.
وی در ادامه به نوع آثار این فیلم س��از باسابقه وخوب كش��ورمان اشاره كرد 
وگفت: چند سالی است كه ویدئو آرت از سینمای مستند زاییده شده است و 
در كشور ما هم طرفداران وجایگاهی پیدا كرده است. این در حالی است كه با 
توجه به آن چه من از متریال فیلم های صمدیان مي دانم، این سبک  در نگاه 

وشیوه كاری  خیلی زودتر از آن چه امروز فضای مستند را اشغال كرده در او 
اتفاق افتاده بوده است.

وی همچنین به حضور خاص وشاخص صمدیان، در آثارش اشاره كرد وگفت: 
 این نکته بارز وقابل توجهی است كه حضور فیلم س��از در فیلم هایی دیده و

یا مشخصا حس  شود. حضوری كه تحمیلی و بد نیست، ودرواقع این جاست 
كه فیلم ساز و دوربینش از جنبه ثبت و ضبط كردن صرف عبور كرده وحضور 
موثر انس��انی وملموس با مخاطب وجهان مستند پیدا می كنند؛ حضور فیلم 
 س��از رابطه تماش��اگر با موضوع را راه می اندازد و روایت داس��تان را برعهده 
می گیرد؛ كه نکته مهم وقابل تامل برای مستندازان جوان در آثار صمدیان، 

محسوب می شود.

موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار حضرت ام��ام خمین��ی )ره(، ب��ا دو غرفه 
 فرهنگی هنری در دوازدهمین نمایش��گاه قرآن و عترت اصفهان حضور 

دارد.
مسوول روابط عمومی این موسسه، ضمن اعالم این خبر گفت: موسسه 
تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان در راستای 
ترویج اندیشه های حضرت امام)ره(  و آشنایی هر چه بیشتر عالقمندان به 
آثار و تالیفات ایشان و اطالع از فعالیت های موسسه در دو غرفه  فرهنگی 
هنری  شامل نمایش آثار هنری، حضور اس��اتید هنری، اطالع رسانی و 
اهداء اقالم فرهنگی و غرفه  نمایش��گاه كتاب  در دوازدهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت اصفهان حضور دارد.
بیات افزود:  در بخش  نمایش��گاه آثار هنری، غرفه موسس��ه  تعداد 12 
 اثر  از آثار هنری هنرمندان برتر در رش��ته های خوشنویسی، نگارگری، 
 معرق كاری  و نقاش��ی  را ب��ا موضوع ام��ام خمینی )ره( و ائم��ه اطهار، 

جهت بازدید عموم به نمایش در آورده است.
 وی ادام��ه داد: در ط��ی برگزاری نمایش��گاه  هنرمندانی از  رش��ته های  
نگارگر ی  و تذهیب با حضور در غرف��ه  در حضور مدعوین اقدام به خلق 
اثر می كنند و در بخش دیگر  هنرمندان خوشنویس كلمات قصار حضرت 
 امام خمینی )ره(  را خوشنویس��ی  ك��رده و در اختی��ار عالقمندان قرار 

می دهند.
 وی خاطرنش��ان كرد: همچنی��ن در بخش اطالع رس��انی، موسس��ه با 
دایر كردن كیوسک های  كامپیوتری  و قرار دادن نرم افزارهای گوناگون 
با موضوع امام خمینی )ره(، لوح فش��رده مربوط به فعالیت های موسسه 
در بخش ه��ای مختل��ف را در اختیار كارب��ران و مدعوی��ن  و همچنین  
كارشناسان و پرسنل موسسه نمایندگی اصفهان   جهت پاسخگویی  به 

سواالت بازدید كنندگان قرار می دهد.
ضمن اینکه بازدیدكنن��دگان می توانند در بخش اه��داء اقالم فرهنگی 
 از انواع  كتاب ، س��ی دی ، مجالت و پوس��ترهای تولیدی ستاد  در قالب 

پک های فرهنگی بهره مند شوند.
مسوول روابط عمومی  موسسه تنظیم ونش��ر آثار حضرت امام خمینی 
)ره(  در ادامه از برپایی نمایش��گاهی از تالیفات ام��ام خمینی )ره( خبر 
داد و تصریح كرد: در این بخش نمایش��گاهی از  آث��ار و تالیفات حضرت 
امام خمینی )ره(  و تولیدات موسس��ه چاپ و نشر عروج با موضوع امام و 
انقالب، جهت  آشنایی بازدید كنندگان از نمایشگاه با اندیشه های حضرت 
امام )ره( به نمایش گذاش��ته ش��ده اس��ت؛ كه با تخفیف ویژه در اختیار 

عالقمندان قرار می گیرد.
گفتنی اس��ت، دوازدهمین نمایش��گاه ق��رآن و عترت اصفه��ان از 7 تا 
13 تیرماه  از س��اعت 17 ال��ی 24  در مح��ل برگزاری نمایش��گاه های 
لملل��ی اس��تان اصفه��ان واق��ع در پ��ل شهرس��تان  دای��ر   بین ا

می باشد.

سيف اهلل صمدیان در نشست نقد و بررسي آثارش در سينما سوره اصفهان :

آزادي خودم را با دسته بندي مستندسازي محدود نمي كنم

گروه      
فرهنگ

نمایشگاه
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با برپایي دو غرفه انجام مي گيرد؛

معرفي اندیشه هاي امام خمينی)ره( در 
نمایشگاه قرآن اصفهان

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

حصر وراثت
به کالسۀ  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 60  آقای مجید سالک   4/201
149/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی خود  اقامتگاه   1393/8/9 تاریخ  در  بشناسنامه 356  عباس سالک  که شادروان 
نامهای  به  پسر  دو  به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود 
1- مجید سالک ش.ش 60 و 2- حمیدرضا سالک ش.ش 179 و دو دختر به نامهای 
1- فاطمه سالک ش.ش 12 و 2- ژاله سالک ش.ش 192 و یک همسر دائمی به نام پروین 
مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  نورعلی والغیر.  فرزند   37 سالک ش.ش 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  در یک  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:635 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
فقدان سند مالکیت 

4/202 شماره: 1394/04/60349-1394/4/8 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالک 
ثبتی شماره 2423 فرعی از 33-اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبت نطنز ذیل ثبت 10863 
در صفحه 490 دفتر 86-امالک به نام مهدی محمدجواهری فرزند جواد ش.ش 3182 
تحت شماره چاپی مسلسل 0675638 سری ب سال 85 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 9404095239842 مورخ 
1394/04/07 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
15037 مورخ 1394/04/07 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:79 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی 

4/203 شماره ابالغیه: 9410100350703091 شماره پرونده: 9409980350700238 
به  دادخواستی  امام  فرمان  اجرای  ستاد  خواهان   940274 شعبه:  بایگانی  شماره 
بنایی  محمدباقر  و  بنایی  کهین  و  بنایی  دخت  زرین  و  بنایی  مهری  خواندگان  طرفیت 
تقدیم  )مالی(  مالکیت  اثبات  خواسته  به  بنایی  مهین  و  بنایی  بدری  و  بنایی  بیژن  و 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9409980350700238 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/08 و ساعت 11:30 
به  و  و درخواست خواهان  بودن خواندگان  المکان  علت مجهول  به  است  تعیین شده 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود 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 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:8858 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/204 شماره ابالغیه: 9410100350703210 شماره پرونده: 9209980350700375 
دادخواستی  هوشنگ  فرزند  شیرازی  فرزاد  خواهان   920422 شعبه:  بایگانی  شماره 
به طرفیت خواندگان شرکت سماع پویان آپادانا و کورش جانثاری و حسین حسینی 
دادگاههای  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  وجه سفته  مطالبه  به خواسته 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 920422و940158 به 
ترتیب با موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و جلب ثالث ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی هر دو پرونده 1394/07/04 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده)حسین حسینی( 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 از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:8859  گردد.م  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/205 شماره ابالغیه: 9410100351402952 شماره پرونده: 9409980351400201 
شماره بایگانی شعبه: 940228 خواهان/شاکی مرتضی عنایتی کردآبادی دادخواستی 
خواسته  به  رفیعیان  مجید  و  دهاقانی  مالسعیدی  حمیدرضا  خوانده/متهم  طرفیت  به 
مطالبه  و  خواسته  تامین  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه 
شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 
و به کالسه 9409980351400201 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/12 و 
ساعت 08:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی 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 
میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8861 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/206 شماره ابالغیه: 9410100351402963 شماره پرونده: 9409980351400202 
به  دادخواستی  کجانی  توسلی  اصغر  خواهان/شاکی   940229 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم اصغر کاشی و کریم بابایی خرزوقی و مرتضی مطاع به خواسته 
تایید فسخ قرارداد)مالی( و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و استرداد ثمن معامله و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 
و به کالسه 9409980351400202 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/14 و 
ساعت 08:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی 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 
میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8862 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/207 شماره ابالغیه: 9410100351402911 شماره پرونده: 9309980351401034 
اصفهان  مرغداران  تعاونی  شرکت  خواهان/شاکی  شعبه:931113  بایگانی  شماره 
به  زفره  فائزه خانعلی  و  به طرفیت خوانده/متهم غالمرضا خانعلی زفره  دادخواستی 
خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
ثبت گردیده که  به کالسه 9309980351401034   ارجاع و  اتاق شماره 323   3 طبقه 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1394/06/07 آن  رسیدگی  وقت 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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 میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:8863  گردد.م  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/208 شماره ابالغیه: 9410100351102828 شماره پرونده: 9309980351100846 
شماره بایگانی شعبه: 930957 خواهان یدا... وکیلی سهرفروزانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده اصغر تسلیمی فرزند محمود به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 

مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع 
 1394/06/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351100846 کالسه  به  و 
بودن خوانده و درخواست  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است  و ساعت 09:30 
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 میشود تا 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  خوانده/متهم پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:8867 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
4/209 شماره ابالغیه: 9410100351801810 شماره پرونده: 9409980351800244 
طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  علوی  صدیقه  خواهان   940289 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده پانته آ فابری و درنا فابری و مجتبی فابری به خواسته مطالبه مهریه و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   18 شعبه  به 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع 
و به کالسه 9409980351800244 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/15 و 
ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهواللمکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی 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 
میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8868 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/210 شماره ابالغیه: 9410460352000023 شماره پرونده: 9409980352000277 
شماره بایگانی شعبه: 940330 خواهان خانم زهرا بیگم شیخانی شمس آبادی فرزند 
سید عبدا... به طرفیت محمود محققیان گورتانی فرزند علی دادخواستی به خواسته طالق 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه(  درخواست  )به 
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 کالسه پرونده 940330ح/20 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/5/26 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهواللمکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
الف:8869 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/211 شماره ابالغیه: 9410100351501998 شماره پرونده: 9309980351501353 
مهدی  و  سیچانی  کرمعلیان  زهره  خواهان/شاکی   931454 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  سیچانی  کرمعلیان  جعفر  و  سیچانی  کرمعلیان 
و  کشت  تعاونی  شرکت  چوپانی  شهناز  خانم  و  شهبازی  عبدالرسول  مرحوم  ورثه 
دام خسرو پرویز فروزنده و مجید به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم 
دادگاه   15 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 348 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351501353 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/27 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:8870 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 
نشانی  عبدا...  فرزند  روانبخش  احمدرضا  آقای  559/94ش3  پرونده:  شماره   4/212
سجاد  در  واقع  اصفهان  اختالف  حل  شورای   3 شعبه  حضور:  محل  المکان  مجهول 
اول حاج رحیم ارباب وقت حضور: 94/5/26 ساعت 9 علت حضور: در وقت فوق   –
الف:8880 شعبه سوم حقوقی شورای  نفقه در شورا حاضر شوید.م  جهت رسیدگی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/213 در خصوص پرونده کالسه 517/94 خواهان آقای اکبر نصر دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  منتحبی  رضا  آقای  طرفیت  به  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  بر 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/5/14 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9668 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

4/214 شماره دادنامه: 9409970353700380 شماره پرونده: 9209980359701392 
به  اسماعیل  فرزند  کشاورز  محمدرضا  آقای  شاکی:   940013 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی اصفهان – شاهین شهر – خ.عطار – خ.6شرقی – پ20 متهم: آقای قدرت ا... قره 
خانی فرزند فریدون به نشانی شهرضا بعد از مخابرات فرعی 19- فرعی اول – سمت 
انتهای کوچه دوم – بن.بست درب آخر اتهام: سرقت مستوجب تعزیر گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
متواری  به جهت  )که سایر مشخصات وی  قره خانی  ا...  قدرت  آقای  اتهام  خصوص 
بودن مشخص نیست( دایر بر سرقت اموال و مدارک و اسناد متعلق به آقای محمدرضا 
کشاورز فرزند اسماعیل با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان – شکایت شاکی – اظهارات دارنده یک برگ چک مسروقه مبنی بر دریافت چک 
مسروقه از متهم- تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و عدم حضور متهم در دادسرا و 
جلسه دادرسی جهت دفاع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی 
به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 661و667 قانون تعزیرات مصوب 1375 
متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهارضربه شالق تعزیری و رد 
اموال مسروقه )به شرح اظهارات شاکی در شکوائیه اولیه( محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:8846 شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/215 شماره دادنامه: 9409970352700334 شماره پرونده: 9309980362000952 
شماره بایگانی شعبه: 931124 شکات: 1- آقای رسول نیکبخت دهکردی فرزند حبیب 
ا... 2- خانم محترم محمویه فرزند علیمراد با وکالت آقای تقی مبینی دهکردی فرزند 
حاجی آقا به نشانی شهکرد – بلوار حافظ – روبروی اداره کل ثبت احوال شهرکرد و 
خانم مرضیه حکمت پناه دهکردی فرزند ایرج به نشانی شهرکرد – خ.بوعلی سینا – ک8 
متری – پ6 متهم: آقای محمدرضا شمس فرزند محمود به نشانی مجهول المکان اتهام: 
تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه با 
توجه به مراتب ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
فرزند  نیک بخت دهکردی  آقای و خانم 1- رسول  دادگاه: در خصوص شکایت  رای 
حبیب ا... 2- محترم محمودیه فرزند کربالیی علیمراد و با وکالت آقای و خانم 1- تقی 
آقای محمدرضا شمسی فرزند  پناه دهکردی علیه  مبینی دهکردی 2- مرضیه حکمت 
محمود و دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع )به مقدار و مبلغ بیست میلیون تومان( 
دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده تصویر اجاره نامه 
پیوستی ص1 – شکایت شکات صفحات 3-4 و نحوه اظهارات مطلعین صفحات 10-8 
صفحات  محتویات  و  بانکی  پرینت   32 صفحه  محتویات  و  انتظامی  مرجع  گزارش  و 
47و48و49 و شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه 
دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز 
دانسته مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری 
و بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف الذکر را 
عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به مبلغ فوق الذکر به تحمل دو سال حبس محکوم 
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  ظرف  و  غیابی  صادره  رای   می نماید 
محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  سپس  و  دادگاه 
تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد.م الف:8848 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی 
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آغاز دور دوم فروش 
بلیت های المپیک ریو

 بازگشت احتمالي 
كریمي به اصفهان

فروش مرحله دوم بلیت ه��ای المپیک ریو ازامروز آغاز می ش��ود و تا 17 جوالی 
ادامه دارد.

مرحله دوم از فروش بلیت های المپیک ریو 2016 از فردا آغاز می شود و تماشاگران 
 تا 17 ج��والی فرصت خواهند داش��ت تا بلیت مس��ابقه مورد نظر خ��ود را تهیه 

کنند.
ف��روش این بلیت ه��ا ب��رای م��ردم برزی��ل و خارجی ه��ای مقیم این کش��ور 
 اس��ت و تماش��اگران کش��ورهای دیگر نمی توانند ای��ن بلیت ه��ا را خریداری 

کنند.
خریداران ای��ن بلیت ه��ا طبق قوانی��ن برزیل باید بیش��تر از 18 س��ال س��ن 
داش��ته باش��ند. افراد س��الخورده و معلول، دانش آموزان و معلم��ان که تمایل 
 دارند بلیت ای��ن بازی ها را داش��ته باش��ند، از تخفیف 50 درص��دی برخوردار

 هستند.
المپیک ریو از 5 آگوست 2016 شروع می شود و بیش از 15 هزار ورزشکار از 205 

کشور در این مسابقات شرکت می کنند.

هافبک قرضي استقالل، در آستانه جدایی از این باشگاه قرار گرفته است.
مدی��ر برنام��ه ه��ای یعق��وب کریم��ی ب��ه باش��گاه اس��تقالل رف��ت ول��ی 
برس��ر مس��ایل مالی ب��ا ای��ن باش��گاه ب��ه تواف��ق نرس��ید. کریمی یک س��ال 
 دیگ��ر ب��ا س��پاهان ق��رارداد دارد و احتم��اال فص��ل بع��د ب��ه ای��ن باش��گاه 

برمی گردد.
 مدیر برنامه های کریمی در این باره گفت: من امروز به باش��گاه اس��تقالل رفتم تا 
پی گیر وضعیت یعقوب کریمی بشوم. متاسفانه باشگاه حاضر نیست شرایطی را که 

از نظر مالی برای ملی پوشانش دارد را برای این بازیکن فراهم کند. 
از طرفی یعقوب یک قرارداد قابل توجه با باش��گاه س��پاهان دارد و با این ش��رایط 
در س��پاهان ادامه بدهد خیلی بهتر اس��ت. البته ما در یکی دو روز آینده بازهم با 
مدیران اس��تقالل جلس��ه برگزار می کنیم تا ببینم چه می ش��ود. یعقوب کریمی 
 دوست دارد در اس��تقالل بماند، ولی باش��گاه هم باید خواس��ته هایش را برآورده

 کند.

تحلیلی بر جایزه بزرگ آسیا؛

حرکت رو به جلوی دوومیدانی در غیاب رقیبان توافق جالب آرش برهاني با استقالل
 برخی بازیکن��ان نیمکت نش��ین فصل گذش��ته این امید را داش��تند 
ک��ه بتوانند ب��ا انگی��زه ب��اال توانمندی خ��ود را ب��ه وی نش��ان دهند 
تا ش��انس قرار گرفتن درترکیب تیم اس��تقالل را داش��ته باش��ند، اما 
حضورپرویزمظلوم��ی ای��ن ش��انس را ازآن ها گرفت؛ چ��ون مظلومی 
نیز همانند قلعه نوی��ی به برخی بازیکن��ان نیمکت نش��ین تیم اعتقاد 
 چندان��ی ن��دارد.آرش برهان��ی، مهاج��م فص��ل گذش��ته روزه��ای 
 کابوس واری را درترکیب اس��تقالل س��پری کرد و با توجه به درخشش

 سجاد ش��هبازاده در خط حمله و پیوس��تن رضا عنایتی به ترکیب این 
تیم درنیم فصل دوم، به مهره ثابت نیمکت ذخیره ها تبدیل شد! همین 
شرایط سبب شده بود که برهانی تصمیم بگیرد برای فصل آتی از استقالل 
جدا ش��ده و فوتبالش را درتیم دیگ��ری دنبال کند؛ ام��ا تغییرات روی 
نیمکت استقالل و حضور پرویزمظلومی سبب شده تا او فعال دراستقالل 
ماندگار ش��ود .این مساله وقتی جدی ش��د که برخی نزدیکان مظلومی 
به برهان��ی اعالم کردن��د مظلومی به وی اعتق��اد وی��ژه ای دارد، به این 
شرط که اودرآمادگی کامل باش��د و بتواند درترکیب استقالل حضوری 
مثمرثمرداشته باشد.گفته می ش��ود مظلومی برای این که با برهانی به 
مش��کل نخورد، یک پیش��نهاد جدید را پیش روی آرش قرارداده است 
که اگروی نتواند دراستقالل حضوری موفق داش��ته باشد باشگاه و تیم 
متحمل خسارت نشود. با توجه به نیمکت نشینی وفصل بد برهانی درلیگ 
چهاردهم مسووالن باشگاه اس��تقالل به برهانی پیشنهاد داده اند، برای 
فصل جدید با توجه به تعداد بازی هایی که برای استقالل انجام می دهد، 
پول بگیرد! بدین معنا که مبلغ قرارداد برهانی براساس تعداد بازی هایی 
باشد که او در ترکیب تیم به میدان می رود. در بسته پیشنهادی مسووالن 
باشگاه استقالل به برهانی البته برای گلزنی و پاس گل نیز آیتم های ویژه 
ای در نظر گرفته شده است. برهانی هنوز به این پیشنهاد پاسخی نداده و 
مشخص نیست که این قرارداد را بپذیرد یا خیر. اما اگر وی این شرایط را 
بپذیرد، او تنها درقبال بازی هایی که برای استقالل انجام داده پول دریافت 
مي کند! نزدیکان مظلومی معتقدند این روش تنها راه حل حفظ برهانی 

با کم ترین هزینه است.

سرخ ها گزینه سقوط هستند!
باشگاه پرس��پولیس در ش��رایطی تیمش را برای حضور در پانزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر آماده می کند که مدیرانش به قد پرسپولیس 
نمی رسند و مسووالنی که آن ها را انتخاب کرده اند به دنبال بریدن زانوی 

تیم هستند!
برای نگران شدن به حال پرس��پولیس نه نیازی به نوستراداموس بودن 
هس��ت، نه باید معادله ای چند مجهولی حل کرد. کافی است به لیست 
این تیم و قد مدی��ران، جاه طلبی و نوع مدیریت ش��ان نگاه کنید، آن ها 
پرسپولیسی که در ایران و آسیا بزرگ بود و گاهی حتی به تیم ملی ایران 
تنه می زد را به یک تیم کامال معمولی تبدیل کرده اند، تیمی کوچک که 

قد مدیران شان به آن برسد.
به لیست فعلی پرسپولیس نگاه کنید، این تیم با لیست قبل هشتم شده 
بود و حاال گابریل و نوری و طارمی و صادقیان را ندارد و عالیشاه و اومانیا 
هم تکلیف ندارند، سید جالل هم نیست و اهتمامی هم برای عقد قرارداد 
با او وجود ندارد. در واقع باور کنید یا نکنید این باشگاه فعال با این بازیکنان 

تمرین می کند:
سوش��ا مکانی، بنگر، نورمحمدی، کفشگری، اس��ماعیل زاده، علیپور، 
 حاتمی، هادی نوروزی، س��ید علی فاطمی، کمندانی، مدنی، خالقی فر.

و این برای تیمی که اگر چند سال قبل بود، در زمان حال این گونه بسته 
 می ش��د: قوچان نژاد، جهانبخش، آزمون، رحمتی یا بیرانوند یا حقیقی، 
س��ید جالل، بنگر، اومانیا، گابریل، نوری، حاج صفی، ادینیو، عالیش��اه، 

طارمی، فرزاد حاتمی و ....
برخی این روزها در دفاع از وزارت ورزش می گوین��د، آنها که هواداران را 
با اعتراض به جلوی دفترباشگاه پرسپولیس کشانده اند، نگران خودشان 
هستند و نمایش داده اند. شاید چنین هم باشد؛ اما صرف نظر از اینکه چه 
کسی چنین داستانی را ساخته و یا نساخته است، حرف اصلی این است که 
هواداران نگران هستند.پرسپولیس و استقالل بزرگ هستند، اگر کسی یا 
ارگانی نمی تواند آنها را به هر دلیلی بزرگ نگه دارد، اگر قانون مانع است، 
اگر سیاست بازی و حزب و دسته و رسته و گروه های سیاسی مانع هستند، 
اگر قد برخی مدیران کوچک است، نباید زیر زانوهای این دو تیم را برید تا 
هم قد مدیران شوند، بلکه یا باید ما بزرگ شویم، یا قانون را درست کنیم 

یا عذرخواهی کنیم و باشگاه را کنار بگذاریم!
در پرسپولیس و حتی اس��تقالل حتی جاه طلبی هم وجود ندارد، آنجا 
 حتی تالشی برای سید جالل، تیری در تاریکی برای قوچان نژاد و حقیقی 
و ... وجود ندارد، آنها یک تیم کامال معمولی هستند و شاید حتی معمولی 
هم نه، اگر این تیم را همین گونه ببندند بعید هم نیس��ت که به دس��ته 
 اول س��قوط کند و البته همه افتخارشان این باش��د که برای آن هزینه 
نکرده اند، آن هم در لیگی که تمام تیم ه��ا، از بیت المال بازیکن و 
مربی می گیرند و قهرمان می شوند، جز همان دو تیمی که باید. 
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آیا فرایند انتخاب��ی تیم های ملی حاصل بررس��ی و تحلیل 
صاحب نظران کش��تی کش��ور اس��ت یا صرفا یک تصمیم 
سلیقه ای و ناپخته؟ برای پاسخ به این پرسش باید منصفانه 
 روند برگزاری انتخابی های تیم ملی را مورد بررسی قرار داد.

 تصمی��م گی��ران فدراس��یون کش��تی معتقدن��د، مل��ی 
پوش��ان از قالب پیکار و مبارزه میدان ب��زرگ انتخابی تیم 
ملی ش��ناخته خواهند ش��د و این رویکرد فص��ل الخطاب 
و اقدام��ی عادالن��ه و منصفان��ه ای اس��ت ک��ه مس��ووالن 
 فدراسیون معتقدند، بدون هیچ اغماضی به نتایج آن چشم 
 می دوزن��د، ام��ا برگ��زاری انتخابی تی��م ملی در مش��هد

 اعتراض های گسترده به این نوع گزینش را که از قبل آتش 
زیر خاکستر بود، نمایان ساخت تا شاید تلنگری برای اصالح 
و بهبود فرآیندی که اکنون ناکارآم��دی آن را بیش از پیش 
هویدا س��اخته، باش��د. در وضعیت فعلی انتخابی تیم های 
ملی کشتی، رفتار دوگانه مس��ووالن به وضوح مشخص شد 
آیا ای��ن رویکرد با ه��دف افتخار آفرینی تی��م ملی طراحی 
 ش��ده و یا کناره گیری هوش��مندانه فدراس��یون از انتقاد، 
حل و فصل مطالب��ات ملی پوش��ان با حداقل تقاب��ل را در 
برداشته اس��ت که در این صورت ناکارآمدی این شیوه را به 
وضوع می ت��وان دید، اکنون این فرآین��د را می توان با چند 
اتفاق بزرگ در رقابت های اخیر انتخابی تیم ملی یک بار دیگر 
بررسی کرد. نخست، شکس��ت مهدی تقوی در برابر حسن 
یزدانی است. تجربه نشان داده است که حریف تمرینی یک 
 قهرمان بزرگ به علت تمرین و اصطالحا بدن به بدن شدن

 ضریب فن ناپذیری از یکدیگ��ر را تحت تأثیر قرار می دهد و 
این برخاسته از س��اعت ها تمرین و مرور فن دو کشتی گیر 
اس��ت، اما نب��رد نزدیک دو کش��تی گیر نمی توان��د تعیین 
کننده باش��د، همان ط��ور که بس��یاری از کش��تی گیران 
 در پیکاره��ای داخل��ی مغل��وب یکدیگ��ر ش��ده  اند، اما در

 رقاب��ت های خارج��ی به کس��انی باخته اند ک��ه حتی یک 
درص��د از افتخ��ارات کش��تی گیران داخلی را نداش��ته اند 
بنابرای��ن این باخت نم��ی توان��د بیانگر برت��ری یزدانی بر 

تمام رقبایی باش��د که تقوی آنان را در می��دان های بزرگ 
پشت س��ر گذاش��ته اس��ت و یا مصداق بارزتر، نبرد جردن 
 ب��اروس اس��طوره شکس��ت ناپذیر کش��تی دنی��ا در برابر

 هم وطنش تیلور که با بیش از 100رقابت بدون شکس��ت 
نتیجه را به هم وطنش واگذار م��ی  کند؛ و این بیانگر چالش 
سنجش نادقیق توانایی براساس پیکار و نبرد مقطعی برای 
کشتی گیران است، که بی محابا ساعت ها با یکدیگر تمرین 
و مرور فن داش��ته و تکنیک ها و تاکتیک ه��ای مبارزاتی را 
بی پروا با یکدیگر به اش��تراک گذاش��ته اند ک��ه این معضل 
برای کش��تی گیران موجب اس��تنکاف از تمرین با حریفان 
خواهد ش��د، و در بلندمدت حریف تمرین��ی که مهم ترین 
رکن آماده س��ازی یک ملی پوش اس��ت را قطعا تحت تأثیر 
قرار داده و ضمن افت ش��دید س��طح حری��ف تمرینی هر 
 نوع سرش��اخ ش��دن را به میدان های بزرگ مبارزه موکول

 می کند. آس��یب دیگر این فرایند س��اختار منفعل شورای 
فنی اس��ت که در این ش��یوه ارزیاب��ی و رص��د توانایی یک 
 کش��تی گیر در تمری��ن و مس��ابقات را ب��ا چال��ش مواجه

 می کند، زیرا کش��تی گیران دیگر رغبتی برای خودنمایی 
در براب��ر نگاه تصمی��م گیران فنی نداش��ته و هم��ه چیز را 
 منوط ب��ه حضور موف��ق در انتخاب��ی تیم ملی م��ی دانند؛

 اقدام هایی که به رغم تاکیدات فدراس��یون کشتی مبنی بر 
خط پایان موفقیت در انتخابی تیم ملی حاال با تزلزل و عقب 
نشینی روبه رو کرده است. به نظر می رسد این رویکرد بیانگر 
ضعف و ناکارآمدی فرایند جاری انتخابی تیم ملی است، اگر 
چه طبق این فرایند قهرمانان المپیک و جهان الزام به حضور 
در مس��ابقات انتخابی ش��ده و به نتیجه مطلوب فدراسیون 
نرس��یده اند، اما فدراسیون کش��تی با تغییر موضع در قبال 
ناکامی این قهرمانان در برابر تصمیم کارکشته های صاحب 
نظر که از روز اول مخالف این تصمیم بوده، ناگزیر تسلیم شد 
تا یک بار دیگر نقش نظرات پیشکس��وتان با تجربه کشتی 
را به ثمر نش��انند، بنابراین، این رویکرد نیازمند اصالح و 

بازنگری است .

آخرین حریف تیم ملی والیبال ایران در مرحله بین قاره ای 
لیگ جهانی والیبال، تیمی است که در 10 بازی گذشته به 

هیچ حریفی »نه« نگفته است.
 تیم ملی والیبال ایران در آخری��ن دیدارهای مرحله بین 
قاره ای لیگ جهانی والیبال در حالی میزبان روسیه است 
که با شکس��ت هفته گذش��ته مقابل تیم ملی لهس��تان، 
 کارش برای صعود ب��ه جمع 6 تیم نهایی خیلی س��خت

 شد.
با توجه ب��ه این که آمری��کا در ای��ن گروه ب��ا 8 پیروزی 
صدرنشین اس��ت، صعود این تیم به مرحله نهایی قطعی 
شده و حتی در صورت قبول 2 شکست مقابل لهستان در 
هفته آخر به عنوان تیم دوم به جم��ع 6 تیم نهایی اضافه 

می شود.
 البته بعید نیس��ت که آمریکایی ها برای دف��اع از عنوان 
قهرمانی خود به برخی بازیکنان اصلی خود مقابل لهستان 
اس��تراحت بدهند، تا برای بازی در مرحل��ه نهایی آماده 

باشند.
در ای��ن بی��ن ج��دال ب��رای حض��ور در مرحل��ه نهایی 
مس��ابقات در برزی��ل بی��ن دو تی��م ای��ران و لهس��تان 
خواهد بود. ش��اگردان لهستانی اس��تفان آنتیگا، منتظر 
 تنها یک پی��روزی مقابل آمریکا هس��تند ت��ا بلیت ریو را

 بخرند. 

در این حال تیم ملی ایران باید ه��ر 2 بازی خود را مقابل 
روس��یه، همان طور که در کازان برد با پیروزی پشت سر 
بگذارد تا حداقل س��هم خودش در تالش برای صعود ادا 

کرده باشد.
آخرین حریف ایران در مرحله بین ق��اره ای لیگ جهانی 
والیبال، قهرمان المپیک و تیمی است که در هر تورنمنتی 
که در تاریخ والیبال برگزارشده به مدال رسیده و به نوعی 

کلکسیون افتخارات والیبال در جهان به حساب می آید.
39 س��اله   در ای��ن تی��م از س��رگئی تتیوخی��ن 
ب��ا 426 ب��ازی مل��ی ت��ا ایلی��ا والس��وف 19 س��اله 
 و روم��ن مارتینی��وک ب��دون ب��ازی مل��ی حض��ور

 دارند. 
ترکی��ب جوان��ان ب��ا تجربه ه��ای روس��یه در لی��گ 
جهان��ی 2015 اص��ال ج��واب ن��داده و ای��ن تی��م ب��ه 
هیچ حریف��ی »نه« نگفته اس��ت. ش��اهد ای��ن موضوع 
 10 شکس��ت متوالی روس ه��ا در خانه و خ��ارج از خانه

 است.
بازیکنان روس��یه که اولین حضور خ��ود در تهران تجربه 
می کنند مقابل تماشاگران پرشور حاضر در سالن آزادی، 
کار س��ختی پیش رو دارند و شاگردان اس��لوبودان کواچ 
باید از این امتیاز اس��تثنایی خود اس��تفاده کنند، ضمن 
اینکه دریافت اول مناس��ب و کم اش��تباه ب��ازی کردن، 
 رمز س��اده پیروزی احتمالی در این بازی خانگی خواهد

 بود.
در بهترین حالت ممکن، تیم ملی ای��ران باید هر 2 بازی 
خانگی خود را مقابل روس��یه بحران زده و بدون پیروزی 
 با موفقی��ت و ب��ا 6 امتیاز کامل ب��ه پایان بب��رد و منتظر 
2 پیروزی 6 امتیازی آمریکا در ش��هر »کراکوف« مقابل 
لهس��تان باش��د، البته اگر ایران هر 2 بازی خود را ببرد و 
لهس��تان از 2 بازی خود 5 امتیاز بگیرد، تعداد پیروزی ها 
 و امتیازات دو تیم مس��اوی ش��ده و کار به س��ت شماری

 می کشد.

جدال شاگردان كواچ، با روسیهانتخابی تیم ملی، طرحی ناكام روی میز فدراسیون كشتی! ��

سرخابی ها

 خداحافظی دهنوی از 
ذوب آهنی ها!

قاس��م دهنوی با انتش��ار پیام��ی در اینس��تاگرام از ذوب آهن 
خداحافظی ک��رد. او گفته بود پیش��نهادی از تی��م های دیگر 
ندارد. دهنوی نوشت: واسه یک سال خوب که کنار هم داشتیم 
 از همتون متش��کرم. امیدوارم همیشه س��ربلند و موفق باشید. 

به امید روزهای بهتر، ذوب آهن خداحافظ.

از لنز دوربین

تیم ملی دوومیدانی ای��ران در حالی به کار خود 
در رقابت های جایزه بزرگ آس��یا پایان داد که 
عملکردش نسبت به قبل بهتر و امیدوارترکننده 
ش��ده اس��ت، اما این موفقیت در غی��اب برخی 

بزرگان آسیا رقم خورد.
از ابت��دا و پیش از اع��زام تیم مل��ی دوومیدانی 
به رقابت ه��ای جایزه ب��زرگ آس��یا هم پیش 
بینی می ش��د ایرانی ها نتیجه بهتری نسبت به 
قهرمانی آس��یا کس��ب کنند و آن هم دو علت 
داشت: هم س��طح رقابت های جایزه بزرگ در 
 مقایسه با قهرمانی آسیا پایین تر است، هم اغلب

 شرکت کنندگان مطرح آسیایی در جایزه بزرگ 
غایب بودند.

با این وجود تیم ملی دوومیدانی ایران بدون لیال 
رجبی و مریم طوس��ی که هردو ب��ا مصدومیت 
مواجه ش��دند و رضا قاس��می که برای آمادگی 
بیشتر برای مسابقات پیش روی کازانف از حضور 
در این رقابت ها انصراف داد، به تایلند اعزام شد.

رقابت های جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا در سه 
مرحله برگزار می ش��د، هرچند ایرانی ها معتقد 
بودند در هر مرحله نسبت به مرحله قبل نتیجه 
بهتری می گیرند ولی شرایط آب و هوایی کار را 
تا جایی سخت کرد که حتی چندین بار تمرینات 

تیم ملی قطع شد.
به هر حال بسیاری از مهره های حاضر در جایزه 
بزرگ همان هایی بودند که در قهرمانی آسیا نیز 

برای ایران مسابقه دادند.
 تیم همان تیم است با همان ظرفیت و پتانسیل 
و اگر در اینج��ا نتیجه به مراتب بهتری کس��ب 
کرده ایم ب��رای این اس��ت که به نس��بت چین 

حریفان آسان تری داشتیم.
تفتیان موفق ترین نماینده

تیم ملی دوومیدانی ایران با کسب 5 مدال طال، 
3 نقره و 6 برنز )در مجموع 14 مدال( به کار خود 
در این رقابت ها پای��ان داد. موفق ترین نماینده 
ایران در این رقابت ها حس��ن تفتی��ان بود، که 
در هر سه مرحله دوی 100 متر موفق به کسب 

مدال طال شد.
کیوان قنبرزاده، دو مدال )یک طال و یک نقره(، 
سجاد هاش��می آهنگری، س��ه مدال )یک طال، 

یک نقره و یک برنز(، محمدرضا وظیفه دوست  
یک مدال نقره، مس��لم نیادوست دو مدال برنز، 
س��پیده توکلی یک مدال برنز، امیر مرادی یک 
مدال برنز و سبحان طاهر خانی یک مدال برنز 

به دست آوردند.
یکی از نکات قابل تامل در دوومیدانی ایران رشد 
و پیشرفت بانوان با توجه به همه محدودیت ها 
و مشکالت مالی و تخصیص منابع است. سپیده 
توکلی که در ابتدا با ش��رکت اش در رقابت های 
جایزه بزرگ مخالفت شد، توانست در یک مرحله 
به برنز برسد و در دو مرحله دیگر با کسب رتبه 
چهارمی در آستانه کسب مدال از رفتن به روی 

سکو بازماند.
بدون شک اگر لیال رجبی و مریم طوسی نیز در 
این رقابت ها شرکت کرده بودند سهم بانوان از 

مدال های کسب شده بیشتر هم می شد. 
جای خال�ی یک روانش�ناس در كنار 

تیم ملی!
در کنار همه مدال آوران تیم ملی، بس��یاری از 
ملی پوشان ایران نتوانستند رکورد خود را هم در 
تایلند تکرار کنند. ورزشکارانی که در مسابقات 
داخلی خیلی خوب کار می کنند، تجربه نشان 
داده در رقابت های برون مرزی در حد و اندازه 
خود نیستند. ش��اید اگر ایرانی ها هر یک تنها 
چیزی نزدیک ب��ه رکورد خود در کش��ور را در 
جایزه بزرگ به نمایش می گذاشتند با تک مدال 

یا حتی با دست خالی به کشور بر نمی گشتند.
با این شرایط لزوم حضور روان شناسانی معتبر 
 در کن��ار کادر فن��ی دوومیدانی که رش��ته ای 
پر استرس پرهیجان و مدال آور است به شدت 

احساس می شود. چیزی که در ورزش ما کمتر 
به آن اهمیت داده می شود.

تالش های سرپرس�ت ب�رای اعزام
 بی دغدغه ملی پوشان به رویدادها

یکی از نکات مثب��ت، دوومیدانی در روزهای 
اخیر رضایت ملی پوشان از تالش فدراسیون 
برای اعزام بی دغدغه آنها به رقابت هاس��ت. 
تیم ملی دوومیدانی دیگر مشکل تهیه بلیت و 
حتی لباس ندارد. اگرچه طباطبایی، سرپرست 
موقت فدراسیون است و با اعالم زمان مجمع 
انتخاباتی از دوومیدانی می رود ولی با اوضاع 
آشفته اس��بق فدراسیون نمی ش��د به چنین 

نتایجی رسید.
هر چند منطقی نیس��ت نتایج ملی پوشان را 
خوب یا بد به گردن مسووالن فعلی فدراسیون 
 بیندازیم، ول��ی آرام��ش فعل��ی دوومیدانی

 علی رغم همه مش��کالت و کمبودها یکی از 
نکاتی است که نمی شود از آن چشم پوشید.

یادمان رفته بیش از مدال، سهمیه 
المپیک می خواهیم

تیم مل��ی دوومیدانی ایران مس��ابقات جایزه 
 بزرگ تایلن��د را با 14 مدال به پایان رس��اند؛ 
در حال��ی ک��ه در دوره قبلی) س��ال 2013( 
با کس��ب چهار مدال ) دو ط��ال و دو برنز( در 
مجموع هر س��ه مرحله به کار خود پایان داده 
بود. این نتیجه ش��اید فدراس��یون را خوشحال 
یا مغ��رور کند، ام��ا یادم��ان نرود تمام س��هم 
ایران از رقابت های قهرمانی آس��یا دو برنز بود. 
یادمان نرود امسال س��ال قبل از المپیک است 
و ما سهمیه می خواهیم. چیزی که هنوز به آن 
نرس��یده ایم. یادمان نرود بزرگ ترین سرمایه 
دوومیدانی ما که با یک م��دال نقره در المپیک 
لندن به این رشته اعتبار بخشید حاال به تنهایی 
راه خود را جدا کرده و به تنهایی و بدون مکالمه 

با فدراسیون به کارش ادامه می دهد.
فراموش نکنیم دس��ت ما هنوز از سهمیه خالی 
است و فرصت اندک. یادمان نرود چند مدال در 
دوومیدانی توزیع می شود و ما نباید با 14 مدال 
در جایزه بزرگ آسیا جش��ن بگیریم. حاال وقت 

سهمیه است نه رقابت های تدارکاتی.

 لزوم حضور روان شناس�انی 
معتب�ر در كن�ار كادر فن�ی 
 دوومیدان�ی ك�ه رش�ته ای 
پر اس�ترس پرهیجان و مدال 
آور اس�ت به ش�دت احساس 
می شود. چیزی كه در ورزش 
 ما كمتر ب�ه آن اهمی�ت داده 

می شود



یادداشت

    

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: کسب و کار های اینترنتی برای ایجاد اشتغال 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه قرار گیرد.

سیامک سلیمانی دشتکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست 
توسعه دولت الکترونیک با اشاره به اینکه یکی از مشکالت مهم 
در استان چهارمحال و بختیاری بیکاری جوانان است، گفت: 
توجه جوانان به حوزه فضای مجازی و اس��تفاده از این بستر 

برای ایجاد شغل باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و 
بختیاری، با اش��اره به فعالیت های کمیته دولت الکترونیک، 
گفت: توس��عه ارائه خدمات و بهره گیری از فضای مجازی و 

امنیت در فضای مجاز از اهداف اصلی این کمیته است.
س��یامک س��لیمانی دش��تکی، با اش��اره به توس��عه دولت 
الکترونیک، گفت: بسیاری از کارهای دولت به دفاتر پیشخوان 
سپرده شده اس��ت که مردم در دریافت این خدمات رضایت 

باالیی دارند. 
وی گفت: خدماتی که به دفاتر پیشخوان سپرده شده موجب 
شده است که مردم در محل زندگی خود خدمات را دریافت 
کنند و نیازی به حضور به ادارات و س��پری کردن مدت زمان 
طوالنی در راستای گرفتن خدمات را ندارند. سیامک سلیمانی 
دشتکی گفت: س��رعت ارائه خدمات به مردم با ارائه خدمات 
توسط دفاتر پیشخوان بسیار زیاد ش��ده است.معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در 
ادامه گفت: با واگذاری ارائه خدمات دولت به دفاتر پیشخوان 

هزینه ها بسیار کاهش پیدا کرده است.

یادداشت

مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
گفت: همه اعمال نیک و خیر و خوبی ها و باالتر از آن ها جهاد در 
راه خدا است؛ اما در مقایسه با امربه معروف و نهی از منکر، مانند 

قطره ای در برابر دریاست.
حجت االس��الم کریم سرافراز،  همزمان با س��یزدهمین روز از 
ماه مبارک رمضان در جلسه اخالق کارکنان ستاد فرماندهی 
سپاه حضرت قمربنی هاش��م)ع( با تبریک فرارسیدن والدت 
باسعادت امام حسن مجتبی)ع( به اهمیت امر به معروف و نهی 
از منکر در جامعه اسالمی اش��اره و اظهارکرد: سعادت، امنیت 
 و آرامش و رونق جامعه اس��المی در گرو ترویج امربه معروف و 

نهی از منکر است.

وی تعدد آیات قرآن مجید درباره موضوع امربه معروف و نهی از 
منکر را نشانه اهمیت این فریضه ارزشمند اسالمی عنوان کرد.

س��رافراز افزود: امرب��ه معروف و نه��ی از منک��ر از اصلی ترین 
ارزش های دینی و مهم ترین وظایف مومنان و بارزترین ویژگی 
جامعه اسالمی به ش��مار می رود.کارشناس مس��ایل دینی با 
اشاره به آیه شریفه 104 سوره مبارکه آل عمران، گفت: باید از 
میان مسلمانان، گروهی باشند که مردم را به نیکی فراخوانند 
و آنها را به امور خیر وادار کنند و از کارهای زش��ت و ناپسند و 
نکوهیده بازدارند و امتی که امر به معروف و نهی از منکر دارد، 
بهترین امت هاست،که همانا امت اسالم است. سرافراز با روایت 
حدیثی از پیامبر اکرم)ص( خاطرنشان کرد: مسلمانان به نوعی 

بر یکدیگر والیت دارند و اجرای امر به مع��روف و نهی از منکر 
از همین والیت مسلمانان بر یکدیگر سرچشمه می گیرد. وی 
10 بخش اسالم از قول جبرئیل بر پیامبر اسالم را یادآور شد و 
گفت: بخش ششم اسالم، جهاد عنوان شده که برای مسلمانان 
عزت آور اس��ت و بخش هفتم، امربه معروف که نشانه وفاداری 
است و هش��تمین بخش نیز نهی از  منکر گفته شده که حجت 
خدا به ش��مار می آید. س��رافراز، با نقل روایتی از امام علی)ع( 
اهمیت فریضتین را باالتر از جهاد دانست و گفت: موالی متقیان 
فرموده اند: همه اعمال نیک و خی��ر و خوبی ها و باالتر از آن ها، 
جهاد در راه خدا در مقایسه با امربه معروف و نهی از منکر، مانند 

قطره ای در برابر دریاست. 
وی رونق جامعه اس��المی را در گرو انجام امر به معروف و نهی 
از منکر دانس��ت و به نقل از امام باقر)ع( عمل به این فریضتین 
ارزش��مند را س��یره و منش و روش انبیاء الهی دانس��ت که به 
واسطه آن وجبات دین قوام می یابد، راه ها امن می شوند، کسب 
و کارها حالل و حق��وق مردم ب��ه آنها بازگردانده می ش��ود و 
رونق جامعه اسالمی را فرا می گیرد. مس��وول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه با اش��اره به برخی اظهار نظرها که امربه معروف 
و نهی از منکر را در تضاد با آزادی انس��ان می داند، با اش��اره به 
روایتی از نب��ی مکرم اس��الم، تاکید کرد: فلس��فه این فریضه 
الهی به مثابه کشتی می ماند که گروهی س��وار بر آن به وسط 
دریا می روند و فردی قصد سوراخ کردن کشتی را می کند اگر 
 دیگران مانع سوراخ شدن کشتی نشوند،  همگی غرق خواهند 
شد.س��رافراز با بیان اینک��ه امر به معروف و نه��ی از منکر حق 
نظارت فرد بر جامعه و یک امر طبیعی اس��ت،   افزود: این حق 
مسلم، در قوانین امروزی حقوق شهروندی نامیده می شود که 
هر فردی به عنوان شهروند مسوول می تواند نظارت بر جامعه ای 

که در آن ساکن است را داشته باشد.

مسوول دبیرخانه ی کانون مساجد چهارمحال و بختیاری گفت: 
حضور موثر زنان در فعالیت های مسجدی، جامعه را به جامعه 

طراز اسالمی نزدیک می کند.
حجت االسالم مراد یوسفی، در نشست رابطان منطقه ای بانوان 
در ش��هرکرد، افزود: هم اکنون جامعه ما برای رسیدن به طراز 
اسالمی و پیاده سازی سبک زندگی اس��المی، به حضور بیش 
از پیش زنان در فعالیت های مذهب��ی و فرهنگی نیاز دارد. وی 
س��اماندهی، برجسته س��ازی و باال بردن میزان مشارکت زنان 
در فعالیت های فرهنگی مس��اجد را از اهداف راه اندازی واحد 
بانوان در دبیرخانه کانون مس��اجد برشمرد و افزود: چشم انداز 
مطلوب ما این است که همه ی کانون های مساجد استان ضمن 
معرفی رابطان خود، فعالیت های خواهران و برادران را در کنار 

یکدیگر داشته باشند. یوسفی در ادامه گفت: باید بکوشیم تا با 
بهره گیری مناسب از داش��ته های مان، افق روشنی را درمقابل 

آیندگان و فرزندان مان ترسیم کنیم.
کارش��ناس امور بانوان دبیرخانه کانون مس��اجد استان نیز در 
این نشس��ت گفت: هم اکنون 200 رابط خواهر در کانون های 
مساجد استان شناسایی شده که با دبیرخانه استان در تعامل 
مطلوب هستند. آسیه ارزانی، در ادامه به تشریح وظایف رابطان 
منطقه ای کانون ها در برگزاری طرح غنی سازی اوقات فراغت 
تابستانی پرداخت و افزود: برگزاری کالس های احکام شرعی 
 و صحت قرائ��ت اذکار نماز وی��ژه خواهران، برگزاری جش��ن 
روز دختر و انجام فعالیت های شاخص در حوزه ی بانوان از موارد 
مورد انتظار اس��ت. وی تصریح کرد: اکن��ون کانون فرهنگی و 

هنری آفرینش گندمان با برگزاری دوره ی آموزش��ی س��بک 
زندگی اسالمی و کانون کوثر وردنجان با برگزاری کالس های 
سبک زندگی و مشاوره خانواده در طرح اوقات فراغت، فعالیت 

مطلوبی در بخش خواهران دارند.

مسوول دبیرخانه کانون مساجد عنوان کرد :
حضور موثر زنان در فعالیت های دینی، الزمه پیاده سازی سبک زندگی اسالمی

اهمیت کدام فریضه باالتر از جهاد است؟

یادداشت یادداشت
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جمع آوری روزانه 128 تن زباله 
خانگی در شهرکرد

شهردار شهرکرد گفت: روزانه 128 تن زباله خانگی و حدود پنج تن زباله 
بیمارستانی خنثی شده و بی خطر در ش��هرکرد جمع آوری، دفن و امحاء 

می شود.
» ن��وراهلل غالمیان دهکردی« اظه��ار کرد: در س��ال جاری بی��ش از 50 
میلیارد ریال اعتبار صرف جمع آوری پس��ماند و نظافت سطح شهر شده 
اس��ت. وی افزود: روزانه 128 ت��ن زباله خانگ��ی و حدود پن��ج تن زباله 
 بیمارستانی خنثی شده و بی خطر در ش��هرکرد جمع آوری، دفن و امحاء 

می شود.
غالمیان با بیان این که س��رانه تولید زباله برای هر نفر در ش��هرکرد 725 
گرم اس��ت، تصریح ک��رد: 265 نی��روی خدماتی و نظافتی ش��هرداری با 
24 دس��تگاه خودرو، زباله های ش��هر را جم��ع آوری می کنند. ش��هردار 
ش��هرکرد با بیان این که روزانه 8 میلیون مترمرب��ع از معابر اصلی و فرعی 
مرکز اس��تان نظاف��ت، رف��ت و روب و نگهداری می ش��ود، اف��زود: معابر 
 اصلی ش��هر به صورت روزانه و معابر فرعی هر هفته نظافت و پاک س��ازی 

می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، گفت: این طرح هم اکنون 
در حال بررسی اس��ت که در آینده نزدیک به صورت پایلوت در شهرکرد 
اجرایی می شود. غالمیان خاطرنشان کرد: نخستین گام در راستای اجرای 
طرح تفکیک زباله از مبدا، آموزش و اطالع رس��انی به ش��هروندان، ترویج 
فرهنگ جداسازی پسماندها در همه ی س��طوح به ویژه مراکز آموزشی و 

مدارس است.

کارشناس مسوول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان لردگان گفت: 
پیش بینی می ش��ود بیش از 37 هزار تن محصول س��یب از باغ های 

شهرستان لردگان روانه بازار مصرف شود.
علی رس��تمی، اظه��ار ک��رد: برداش��ت محص��ول س��یب در 940 
هکت��ار از باغ های ب��ارور در شهرس��تان ل��ردگان با برداش��ت ارقام 
 گالب به��اره و کهن��ز از اول تیرم��اه آغاز ش��ده و تا اواخ��ر مردادماه 

ادامه دارد.
وی اف��زود: در مرحله بعد برداش��ت محصول ارقام تابس��تانه و پائیزه 
روان��ه بازار اس��تان های اصفه��ان، خوزس��تان و تهران می ش��ود. به 
گفت��ه ی وی، پیش بینی می ش��ود بی��ش از 37 هزار ت��ن محصول 
 س��یب از باغ ه��ای شهرس��تان ل��ردگان روان��ه ب��ازار مص��رف 

شود. 
رستمی، خاطرنش��ان کرد: با اعمال مدیریت مناسب در باغ ها توسط 
باغداران ش��امل هرس و تغذیه، مبارزه به موقع ب��ا آفات و بیماری ها 
 افزای��ش 15 درصدی ای��ن محصول را نس��بت به پارس��ال ش��اهد 

هستیم.

 برداشت بیش از 37 هزار تن سیب 
از باغ های لردگان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی:

توجه به کسب و کار های 
اینترنتی برای ایجاد اشتغال 

راه اندازی پایلوت شهرستانی 
گیاهان دارویی

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال و 
بختیاری از ایجاد پایلوت شهرستانی گیاهان دارویی خبر داد.

روانبخش رئیس��یان، اظهار ک��رد: پایلوت های شهرس��تانی 
گیاهان دارویی در استان با هدف ترویج کشت گیاهان دارویی 

اقتصادی ایجاد شد. 
وی گفت: در پایلوت شهرستان شهرکرد در مجموع 17 گونه ی 
دارویی نظیر زوفا، گل راعی، بادرنجبویه، رازیانه و کنگر فرنگی 
کشت شده است. رئیسیان سطح این پایلوت را نزدیک به چهار 
هکتار دانست و خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی در نظر دارد این پایلوت را تکمیل و برای بازدید 

عالقه مندان آماده کند.

گشتی در اخبار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
4/216 شماره دادنامه: 9309970354301418 شماره پرونده: 9209980358301069 
شماره بایگانی شعبه: 921099 شاکی: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به نشانی 
اصفهان – خ.سپه متهم: آقای محمدکریم دائی اکبری فرزند محمد به نشانی اصفهان – 
پ243/1 اتهام: استفاده از اوراق مجعول گردشکار:  ک.شاداب –  خ.آتش –  خ.مقداد – 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
 مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمدکریم دائی اکبری
به  مالیاتی  فیش  فقره  سه  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل  بر  دائر  حسین   فرزند 
شماره  کیفرخواست  شرح  به  205636486و202857331و203119272  های  شماره 
923488-92/8/7 صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان موضوع شکایت اداره 
یافته  انجام  تحقیقات  پرونده  مندرجات  به  عنایت  با  اصفهان  استان  مالیاتی  امور  کل 
نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی اصفهان که حکایت از جعلی بودن فیش های 
حاضر  دادگاه  و  دادسرا  در  آگهی  ابالغ  با وصف  متهم  اینکه  به  نظر  و  دارد  مذکور 
انتسابی  اتهام  پرونده  در  امارات موجود  و  قرائن  به سایر  التفات  با  و  است  نگردیده 
قانون   134 ماده  و   75 تعزیرات مصوب  قانون   536 ماده  به  مستنداً  لذا  است  محرز 
مجازات اسالمی مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری 
بابت اتهام جعل و دو سال حبس تعزیری دیگری بابت اتهام استفاده از سند مجعول 
صادر و اعالم می گردد و فقط یکی از مجازاتهای فوق قابل اجراست ضمنًا در راستای 
ماده 215 قانون فوق الذکر فیشهای مالیاتی مجعول معدوم گردد رای صادره غیابی و 
دادگاه و سپس ظرف بیست  این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  ظرف مهلت ده روز پس 
است.م الف:8849  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   روز 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/217 شماره دادنامه: 9409970353600331 شماره پرونده: 9309980358900123 
شماره بایگانی شعبه: 931351 شاکی: آقای باقر نصراصفهانی فرزند حسین به نشانی 
پ42 متهم:  بن.بست بنفشه –  کوچه روشن –  نصرآباد –  بلوار آتشگاه –  اصفهان – 
آقای علیرضا رضاییان خوزانی فرزند یدا... به نشانی نامعلوم اتهام: سرقت از داخل 
به  و  اعالم  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  از  دادگاه پس  خودرو گردشکار: 
شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علیرضا 
رضائیان خوزانی فرزند یدا... متولد 1354 فعاًل مجهول المکان که از طریق انتشار آگهی 
احضار قانونی شده است دایر بر سرقت از داخل خودروی سواری پژو روآ به شماره 
972ت41-ایران13 و موضوع شکایت آقای باقر نصراصفهانی فرزند حسین با توجه به 
محتویات پرونده – شکایت مالباخته – استعالم انجام شده از پلیس+10 مبنی بر اینکه 
متهم در جایگاه سوخت حاج حیدری واقع در بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان مبادرت به 
زدن بنزین به وسیله کارت سوخت مسروقه نموده عدم حضور متهم در دادسرا و در 
جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه به متهم بزهکاری متهم فوق الذکر 
مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  661و667  مادتین  استناد  به  و  بوده  مسلم  و  محرز 
1375/3/2 عالوه بر جبران خسارت وارده به مالباخته به تحمل یک سال حبس تعزیری 
و نیز تحمل سی ضربه شالق تعزیری محکوم می گردد رای صادره غیابی ظرف ده 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ 
می باشد.م الف:8850  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی   قابل 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/218 شماره دادنامه: 9409970353600021 شماره پرونده: 9309980359601032 
نشانی  به  خدامراد  فرزند  میالد جعفری  آقای  بایگانی شعبه: 930907 شاکی:  شماره 
اصفهان – اتوبان فرودگاه – حصه غربی – خ.رودکی – کوچه سعدی متهم: آقای قادر 
حنیپی فرزند حنیپ به نشانی حصه – کانال نوربخش – کارخانه پالستیک سازی اتهام: 
سرقت مقرون به آزار یا مسلح بودن سارق گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای قادر حنیپی فرزند حنیپ نوزده ساله و تبعه افغانستان دائر بر 
سرقت مقرون به آزار یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ایرانی 125 و موضوع شکایت 
گزارش   – پرونده  محتویات  به  توجه  با  خدامراد  فرزند  گهروئی  جعفری  میالد  آقای 
گواهی  شکایت شاکی –  ضابطین دادگستری )مامورین کالنتری26 زینبیه اصفهان( – 
پزشکی قانونی – دفاعیات غیرموجه متهم در دادسرا و عدم حضور ایشان در جلسه 

این  در  فوق الذکر  بزهکاری  متهم  به  دادگاه  جلسه  وقت  قانونی  ابالغ  علیرغم  دادگاه 
خصوص محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 652 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375/3/2 و نیز مواد 559و710و714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 عالوه 
نیز  و  تعزیری  یکسال حبس  تحمل  به  )مصدوم(  درحق شاکی  زیر  مبالغ  پرداخت  بر 
تحمل سی ضربه شالق تعزیری محکوم می گردد الف( یک درصد دیه کامل مرد مسلمان 
بابت ارش و دیه دو عدد جراحت حارصه در نواحی پهلوی چپ و کف دست چپ ب( 
نه هزارم دیه کامل بابت دیه یک عدد سیاه شدگی پوست در ناحیه پهلوی چپ و نیز 
بابت دیه چهارعدد کبودی پوست در نواحی باالی خلف ران چپ قدام ران چپ و خلف 
ران راست ح( یک سی ام از یک درصد دیه کامل بابت دیه یک عدد جراحت حارصه در 
ناحیه قدام بند اول انگشت کوچک دست چپ رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:8851 شعبه 110 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان
اجرايیه 

4/219 شماره اجراییه: 9410420351400132 شماره پرونده: 9309980351400039 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930039 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه 9309970351401260 محکوم علیه محمد حسن زاده فرزند حسن به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت خسارات ناشی از از تاخیر در پرداخت اقساط 
لغایت   93/1/10 دادخواست  تقدیم  زمان  از  910117ح.ج14  اجرایی  پرونده  موضوع 
ریال   2/505/000 مبلغ  و  مرکزی  بانک  تورم  شاخص  براساس  حکم  اجرای  زمان 
محکوم  مشخصات  نماید.  پردخت  بایست  می  دولت  حق صندوق  در  حق االجرا  بابت 
چهارراه   – غربی  خ.مدنی   – خمینی شهر  نشانی  به  محمود  فرزند  زادگان  مسعود  له: 
پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  پ27.  ک.فتح9-  کشاورزی- 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
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 
نمائید.م الف:8864 شعبه 14  توجه  مالی مصوب 10آبان 1377  اجرای محکومیت های 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/220 شماره دادنامه: 9409970351400430 شماره پرونده: 9309980351401243 
به  علی  فرزند  پله  سه  حاجیان  زهرا  خانم  خواهان:   931346 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی اصفهان – خ.آتشگاه – مقابل آتش نشانی – ک.مهر28- آخر ک.نسیم- پ205 
خوانده: آقای عباس بیدمشکی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم زهرا 
حاجیان فرزند علی به طرفیت آقای عباس بیدمشکی فرزند محمود مبنی بر مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی بابت یک فقره چک به شماره 146199 
مورخ 89/3/25 عهده بانک ملت نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر 
از دعوی مطروحه  اطالع  با  اینکه خوانده  دارد و  اشتغال ذمه خوانده  استقرار دین و 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در 
دعوی مطرح شده محق تشخیص و مستنداً به مواد 519و198و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/760/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:8865 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرايیه 
4/221 شماره اجراییه: 9410420351400130 شماره پرونده: 9209980351401387 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921388 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  اردشیر  فرزند  احمدی  هاجر  علیه  محکوم   9309970351401533 دادنامه 
اصفهان – اتوبان چمران – خ.بعثت – ک.مطیعی – بن.بست سحر – پ35 محکوم است 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ تقدیم 
بیمارستان شهید صدوقی  له  در حق محکوم  زمان وصول  تا   92/11/02 دادخواست 
و  خ.بزرگمهر   – اصفهان  نشانی  به  مرتضویان  رضا  سید  دکتر  مدیریت  به  اصفهان 
مبلغ 2/500/000 ریال بابت حق االجرا درحق صندوق دولت می بایست پرداخت نماید. 
الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ  رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 
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:8866 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
قرار تامین خواسته

4/222 شماره دادنامه: 9409970361700202 شماره پرونده: 9409980361700094 
شماره بایگانی شعبه: 940107 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای امیر 
 – پلیس  چهارراه   – خ.توحید   – به نشانی اصفهان  قاسمیان دستجردی فرزند حسین 
دارم  مریم  دارم 2- خانم  علی  آقای  ماکان3- طبقه3- واحد15 خواندگان: 1-  مجتمع 
فرزند عبدالرضا 3- آقای امید رفسنجانی فرزند محسن همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: تامین خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست 
صدور قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس 
از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با 
بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار تامین خواسته: 
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است 
و ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی 
)متضامنًا(  خواندگان  اموال  از  ریال   171/000/000 مبلغ  معادل  خواسته  تامین  قرار 
بابت قسمتی از وجه چک شماره 61085-93/09/18 عهده بانک ملی تا پایان رسیدگی 
صادر و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابالغ قابل 
می باشد.م الف:8871  دادگاه  این  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  و ظرف   اجرا 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
قرار تامین خواسته

4/223 شماره دادنامه: 9409970361700201 شماره پرونده: 9409980361700093 
شماره بایگانی شعبه: 940106 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای امیر 
 – پلیس  چهارراه   – خ.توحید   – به نشانی اصفهان  قاسمیان دستجردی فرزند حسین 
مجتمع ماکان3- طبقه3- واحد15 خواندگان: 1- آقای الیاس نصیری فرزند سلطانعلی 
2- خانم عشرت نصیری فرزند سلطانعلی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: تامین 
خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست صدور قرار 
قبول  از  پس  که  است  نموده  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  را  خواسته  تامین 
درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با بررسی 
تامین خواسته: نظر  اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار 
به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و 
ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ 195/000/000 ریال از اموال خواندگان )متضامنًا( بابت 
قسمتی از وجه چک شماره 66780-93/09/12 عهده بانک سپه تا پایان رسیدگی صادر 
و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:8872 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

قرار تامین خواسته
4/224 شماره دادنامه: 9409970361700411 شماره پرونده: 9409980361700214 
شماره بایگانی شعبه: 940239 خواهان: آقای سید نورا... رضوی دینانی فرزند سید 
محمد با وکالت آقای نیما کیان ارثی فرزند کیامرث به نشانی اصفهان – نگهبانی – خانه 
نبش   – انصار  روبروی کوچه   – ابتدای خیابان شهید خلیفه سلطانی)گاز(   – اصفهان 
کوچه – شماره21 خواندگان: 1- خانم صغری طاهری فرزند علی 2- آقای محمدحسین 
ضیائی زیارتگاهی فرزند نعمت ا... 3- خانم زهرا ضیائی زیارتگاهی فرزند نعمت ا... 4- 
خانم فاطمه ضیائی زیارتگاهی فرزند نعمت ا... همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
تامین خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست صدور 
قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول 
درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با بررسی 
تامین خواسته: نظر  اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار 
به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و 
ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ 51/000/000 ریال از اموال خوانده/خواندگان )بالسویه( 
بابت اجرت المثل عملیات و اقدامات معموله خواهان از 89/04/23 تا 92/04/20 تا پایان 
قبل  قرار  به عهده خواهان است  قرار  اجرای  اعالم می دارد. هزینه  و  رسیدگی صادر 
از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

م الف:8873 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/2/20-98 دادنامه:  شماره   992/93 پرونده:  کالسه   4/225
اصفهان-  نشانی:  دردشتیان  محسن  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  بیست 
مشتاق دوم – خیابان مهر – بن.بست رضایی – پالک251 خوانده: احمد کاظمی نشانی: 
نظریه  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
ریال   4/300/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  کاظمی  احمد  طرفیت  به  دردشتیان  محسن 
وجه یک فقره چک به شماره 437288-73/11/24 عهده بانک صادرات)شعبه زینبیه( 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی 
خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  هزار  سیصد  و  میلیون  چهار  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
و پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ 73/11/24 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 
واخواهی  مهلت  از  پس  و  بود  خواهد  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  ظرف بیست روز 

م الف:8885 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

4/226 شماره: 662/93 به موجب رای شماره 792 تاریخ 93/10/30 شعبه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا اسماعیلی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به ده میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
اجرای حکم  تاریخ  لغایت  دادخواست 93/9/5  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
شهرک  و هزینه دادرسی در حق خواهان محمد مقصودی به نشانی خ.امام خمینی – 
رسالت – انتهای خ.سعدی – ابتدای کوچه یاس – پ1 و همچنین نیم عشر اجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:8886 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



قال الصادق عليه  السالم :
مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و 
ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه 

آنان را وارد بهشت كند.
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شماره 1620 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

كافران گفتند: گوش به اين قرآن فرا ندهید.» َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا 
َل تَْسَمُعوا لَِهَذا الُْقْرآِن َوالَْغْوا فِیِه لََعلَُّكْم تَْغلُِبوَن«.

وبالگ حرف دل، پوستری با موضوع اسالم آمريكايی طراحی 
و منتشر كرده است.

آن هايی كه دم از حقوق بشر، آزادی، خوبی و مهربانی می زدند، 
حال چرا نمی گذارند اسالم ناب و واقعی فراگیر شود؟

آن ها اسالمی را می خواهند كه تابع، رام و مطیع خودشان باشد، 
با ظلم و ظالم در تضاد نباشد.

همان هاي��ی ك��ه مث��ال داعی��ه دار و پرچ��م داِر آزادی ان��د 
ام��روز با همی��ن نام و ب��ا همی��ن منط��ق دارند س��ر آدمان 
 بی گن��اه را با ان��واع و اقس��ام م��دل ه��ا و ابزاره��ا از تن جدا 

می كنند.
 آزادی از تعريف آن ها يعنی همین نمونه ی بارز و دست ساخته 

و مانكِن خودشان، داعش ....

به س��ادگی و روانی هرچه تمامت��ر احیای يكی از س��نت های 
 ديرين اس��المی» عقد در مسجد«  در قس��مت يازدهم پايخت

۴ ب��ه نماي��ش گذاش��ته ش��د. بع��د از ك��ش و ق��وس 
خان��م  و  پنجعل��ی«  »باب��ا  ازدواج  ب��رای  زي��اد 
 همس��ايه ب��ه خاط��ر م��رگ همس��ر » ارس��طو« و ي��ک

بار به هم خوردن مراسم عقدكنان، بالخره درحالی كه ارسطو 
برای همسر مرحوم خود، بانی برگزاری مراسم افطاری در مسجد 
شده است، امام جماعت مسجد با سخنرانی درباره سنت ازدواج 
و آسان گیری در بحث ازدواج، با كسب اجازه از فرزندان اين دو، 

خطبه عقد پنجعلی وخانم همسايه را می خواند.
سنت خواندن خطبه عقد در مس��جد، از مراسم ازدواج حضرت 
علی)ع( و فاطمه)س( به يادگارمانده است. برگزاری مراسم عقد 
درمسجد، سنتی است كه در زندگی موجب بركت است و منشاء 

خیر بسیار.

گرچه فلفل قرمز برای همه محبوب نیس��ت، اما بنا به تحقیق 
دانش��مندان م��ی تواند ناج��ی انس��ان از مرگ باش��د.دكتر 
كريس��توفر، پزش��ک گیاهی آمريكايی، ادعا م��ی كند كه در 
طی ۳۵ سال اش��تغال به حرفه پزش��كی، حتی يک بیمار او از 
سكته قلبی نمرده است. او از يک دستور غذايی، كه مخصوص 
به خودش اس��ت، ب��رای اين كار اس��تفاده می كند. دس��تور 
غذای او فلفل قرمز دارد، كه نوعی از چیلی اس��ت و گفته می 
ش��ود خاصیت زيادی در جلوگیری از حمله قلبی دارد. برای 
جلوگیری از حمله قلبی بايد همیش��ه فلفل قرمز در دسترس 

باشد.
 اگر در خانه شما بیمار مبتال به بیماری قلبی و يا با سابقه سكته 
وجود دارد، همیشه يک فنجان چای فلفل قرمز را آماده داشته 
باش��ید. اين مخلوط را به بیماری كه دچار حمله قلبی ش��ده 

بدهید تا او به سرعت و در يک دقیقه آرام بگیرد. 

معلم سعید بیابانكی ، پس از ۳۶ سال او را شناخت.
سعیدبیابانكی، ش��اعر و طنز پرداز كش��ورمان مهمان برنامه 
خندوانه ب��ود. وی يک روز پس از حض��ور در برنامه در صفحه 
يكی از شبكه های اجتماعی نوشت: امروز برايم اتفاقی شگفت 
 انگیز افت��اد، ايمیلی دريافت كرده ام كه ح��اوی جمله جالبی

 بود.
در ايمیل نوشته بود آيا سال دوم راهنمايی مدرسه مهرگان و 

نام معلم علوم را به ياد داری؟! 
حس��اب ك��ردم دي��دم م��ن س��ال 1۳۵8 دانش آم��وز دوم 
راهنمايی بوده ام...؛يعنی ۳۶ س��ال پیش... ج��واب دادم مگر 
نام آقای چلونگر عزيز را می توانم از ياد ببرم...؛ بله، معلم علوم 
 ديش��ب بعد از پخش خندوانه مرا پس از ۳۶ س��ال ش��ناخته 

بود....
دستش را می بوسم كه به يادم بوده است.

به این قرآن گوش ندهید!با فلفل از مرگ فرار کنید اتفاق جالبی که برای مهمان خندوانه افتاداحیای یک سنت قدیمی توسط پایتختی ها

چگونه با بچه هاي مان دوست باشيم؟راه کارهایی برای داشتن اجاق گاز تميز
خراش افتادن روی وس��ايل و تجهیزات آش��پزخانه 
يك��ی از مش��كالتی اس��ت ك��ه خان��م ه��ای خانه 
دار ب��ا آن رو به رو هس��تند. اين خراش ه��ا می تواند 
 دلي��ل مختلف��ی از جمله، كش��یدن ش��دن ظروف

 پخت و پز هنگام درس��ت كردن غذا به روی س��طح 
 شیش��ه ای گاز باش��د. در اي��ن مطل��ب ب��ا برخی از 
 راه هاي��ی ك��ه ب��ه وس��یله آن م��ی توانی��د

 خراش های كوچكی كه به صورت تصادفی روی سطح 
گاز شما به وجود آمده اند را از بین ببرد،  آشنا مي شويد.

 خط و خراش های روی س��طح گاز عموما به وس��یله 
نمک و جوش شیرين و آب و يا به كمک ماده های مخصوص پولیش آهن از بین 
می روند. قبل از شروع به حذف خط و خراش ها ابتدا مطمئن شويد تا گاز شما به 

اندازه كافی سرد است. تا دمای آن به دست های شما در حین كار آسیب نزند.
روش اول: استفاده از جوش شيرین

 - جوش ش��یرين و آب را با هم مخلوط كنید تا حالت خمیری مانند پیدا كنند. 
بااستفاد از يک قاشق مخلوط را به هم بزنید تا مطمئن شويد در مخلوط توده ای 
از جوش شیرين باقی نمانده باشد؛ چراكه همین توده می تواند خود باعث ايجاد 

خراش های اضافی شود.
- به وس��یله يک پارچه نرم، مخلوط آب و جوش شیرين را روی سطح گاز پخش 

كنید، از حركت دورانی برای پوشش هرچه بیشتر ماده استفاده كنید.

- به وس��یله يک پارچه نرم ديگ��ر اضافه جوش 
ش��یرين ها را از روی گاز پاک كنید و آن را كامال 

تمیز و خشک كنید.
 روش دوم : اس�تفاده از م�اده مخص�وص 

پوليش آهن
- ابتدا بايد ماده پولیش مناس��ب با گاز خودتان 
را پیدا كنید. برای اين كار بهتر اس��ت تا به سراغ 
كسانی كه در اين امر و زمینه تخصص دارند و يا 
همان اهالی فن مراجعه كنید. آنها به شما كمک 
می كنند تا بهترين ماده پولیش را برای گاز خود 

پیدا كنید.
- بعد از پیدا كردن ماده پولیش مناس��ب برای گاز، با استفاده از يک پارچه نرم و 
تمیز و ترجیحا از جنس پنبه عملیات از بین بردن خط و خراش ها را شروع كنید. 
پارچه را به ماده پولیش آغش��ته كنید و با حركت دورانی روی قسمت هايی كه 

خراش افتاده اند بكشید.
- بعد از اين كه تمام قسمت هايی كه دارای خراش بودند را با ماده پولیش پوشش 
داديد، حال نوبت آن رسیده كه به وسیله يک پارچه ديگر اضافه های ماده پولیش 

را از روی گاز پاک كنید.
- بعد از گذشت چند دقیقه می توانید ماده پولیش را از روی گاز به طور كامل تمیز 

كنید و شاهد صاف شدن سطح گاز خود باشید.

-  در دقايق��ی از ش��بانه روز،  درخلوت آن ها 
وارد ش��ويد و با فرزندتان صحب��ت كنید و از 
ديدگاه های او با خبر شويد. سعی كنید در اين 
گفت وگوها از مشكالت و دغدغه های احتمالی 
فرزندتان با خبر ش��ويد و برای آن ها راه حلی 
بیابید. س��عی كنید قبل از اين ك��ه فرزندتان 
از ش��ما درخواس��ت كمک كن��د، خودتان به 
كمک وی برويد و نگذاريد برای رفع مش��كل 
خود،  به غريبه ها پناه ببرد، حتی اگر اين غربیه 

دوست هاي وی باشند
-  كنار خود نگاه داش��تن، آرامش و اطمینان را ب��ه آنان منتقل می كند.  
اس��تفاده از يک آغوش گرم به او كمک مي كند تا يک حامي را در كنار 
خود باور كنن��د. كودكان عالقه من��د به مش��اركت در تصمیم گیری ها 
هس��تند. تصمیم گیری به آن ها احس��اس تسلط و اس��تقالل می دهد. 
س��عي كنید در امور مختلف حتي اگر به ظاهر، نظرات آن ها را نیز جويا 
شويد تا بدين صورت اين حس را در او تقويت كرده و رابطه دوستي تان 

را محكم تر كنید.
 -  فرزندان را در آغوش بگیريد ، ببوس��ید و آنان را نوازش كنید. نوازش 
كردن كودكان اثر بسیاری ماندنی دارد. رسول اكرم )ص( نیز توصیه ی  
ارزشمندی در اين باره دارد و می فرمايد: فرزندان خود را بسیار ببوسید؛ 

زيرا با هر بوسه ای ، برای ش��ما درجه ای در 
بهشت فراهم می شود.

-  به فرزن��دان خود احت��رام  بگذاري��د و به 
سخنانشان  با عالقه و تمايل گوش دهید ، اين 
كار احساس ارزشمند بودن را در آنان تقويت 
می كند و آنها حس می كنند ش��ما به ايشان 
عالقه داريد و دوس��ت ش��ان داريد.  پیامبر 
گرام��ی در اين مورد می فرمايد: ش��خصیت 
فرزندان خود را بشناس��ید و آنه��ا را گرامی 
بداريد ، دوست شان داشته باشید ، آنها را به 

نیكوترين وجهی تربیت كنید و آداب زنگی خوب را به ايشان بیاموزيد.
 - جمله خود را با كلمه»باش��ه؟« تم��ام نكنید مگرآن كه آماده باش��ید

» نه« گفتن كودک خود را بپذيريد. اگر از كودک درخواستی بكنید كه 
منوط به موافقت او باشد، در دام بحث های طولنی و حتی جنگ قدرت 
گرفتار می ش��ويد.  براي تفهیم مس��ايل و موضوعات مختلف به او، زياد 
توضیح ندهید. اثربخش��ی توضیحات س��اده معمول بیش از بحث های 
طولنی اس��ت. در ضمن بچه ها خیلي زود از توضیحات مشروح خسته 
شده و فرار مي كنند. به كودک خود توجه كامل داشته باشید و به خاطر 
بسپاريد كه حتی يک رابطه سريع اما با توجه ،می تواند نیاز كودک شما 

را به ارتباط برآورده سازد.

تربیت فرزند خانه داری 
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قبیله قري��ش در 
 س��رزمین وسیع

 جزيره الع��رب، موقعیتی وي��ژه و منحصر 
به فرد داشت. آنچه در اين قلمرو وسیع وجود داشت مركب بود 
از قبايل مختلف عرب كه به دليل گوناگ��ون عموما در جنگ و 
ستیز بودند و لذا هیچ نوع مركزيت سیاس��ی و قدرت مركزيای 

وجود نداشت.
اما علی رغم اين همه مكه و مراس��م حج يک نهاد شناخته شده 
و مورد احترام بود. اين تنها عامل مش��ترک اجتماعی � دينی و 
اجتماعی � سیاسی به ش��مار می آمد. عاملی كه موجب اهمیت 
يافتن قبیله قريش می ش��د. قبیله بزرگی كه در مكه س��كونت 
داش��ت و امور حج را اداره می كرد و كم و بیش همگان برتری و 

سیادت او را پذيرفته بودند.
1- پیامبر )ص( خود از قبیله قريش بود، اما پس از ابالغ رسالتش 
قريشیان بیش و پیش از ديگران در برابرش ايستادند. اين ماجرا تا 
پايان دوران مكه ادامه يافت. هم اينان بودند كه هیاتی به حبشه 
فرستادند تا پادشاه آنجا پناهندگان مسلمان را بازگرداند و اينان 
بودند كه پیامبرو خانواده و اصحابش را تحت محاصره اقتصادی و 
اجتماعی قرار دادند، و بالخره با ابتكار آنان بود كه قبايل مختلف 
به قصد كشتن پیامبر گرد آمدند كه منجر به مهاجرت حضرتش 

به مدينه گرديد.
پس از ورود پیامبر به مدينه، تهديد اصلی و تحريک ديگران برای 
مقابله با مسلمانان، نیز همچنان از جانب آنان بود. جريانی كه تا 
هنگام فتح مكه ادامه يافت. اما از آن پس قريشیان تغییر موضع 
دادند. منفعت و مصلحت در پذيرش آيین جديد بود. خصوصا كه 
آيین جديد جامع های به مراتب نیرومندتر و بلكه ثروتمندتر از 

جامعه پراكنده و فقیر قبلی پی افكنده بود. مضافا كه شرايط 
به گونه ای بود كه احتمال نیل به قدرت و ثروت 

بیشتر را قّوت می بخشید.
مدتی بع��د پیامب��ر رحلت فرم��ود. نظام 

سیاس��ی جديد نه بر اساس وصیت 
آن حضرت كه بر اساس موقعیت 
قبیل��ه قريش در بی��ن اعراب آن 

زمان ش��كل گرف��ت. در داس��تان 
س��قیفه هنگامی كه انصار به رقابت با 

مهاجرين برخاس��تند، خلیفه دوم گفت 
كه اعراب جز به قريشیان سر فرود نخواهند 

آورد كه اين خود نشانی از جايگاه اين قبیله بود.
هم��ان  در  )ع(  عل��ی  ام��ام  می��ان  اي��ن  در 

وضعی��ت پیامب��ر ت��ا قب��ل از فتح مك��ه ق��رار گرفت. ام��ام بر 
 وصاي��ت پیامبرتاكی��د م��ی فرم��ود و قريش��یان ب��ه راه خود 
می رفتند و البته توده مردم هم بنا به سّنت تاريخی، از آنان تبعیت 
می كردند. اگرچه می توان گفت كه اصولبا آنان هم انديشه بودند. 
مساله بیش از آنكه تبعیت باشد سنخیت فكری بود. بعدها امام به 

طور مكرر از روی گردانی قريشیان گاليه و شكايت كرد.
2- قدرت و ش��بكه قدرت پس از رحلت پیامب��ر )ص( عمال در 
دست قريشیان بود. فرمانداران و فرماندهان نظامی از میان آنان 
انتخاب می ش��دند. اگرچه تا پايان دوران خلیف��ه دوم به دليل 
مختلف تخلفات بزرگ و رفتارهای لجام گس��یخته كمتر اتفاق 
می افتاد. اما از آغاز دوران خلیفه سوم و مخصوصا در نیمه دوم آن 
اوضاع به شدت دگرگون ش��د. اولشاخه بنیامیه بخش مهمی از 
قدرت را قبضه كرد كه به مراتب كمتر از ساير قريشیان به ضوابط 
و شعائر دينی اهمیت می داد، و ثانیاسخت گیری و نظارت خلیفه 
قبلی از میان رفته ب��ود. مضافاكه ثروت بیكران ناش��ی از غنايم 
جنگی و كثرت اس��یران زن و مرد و به ويژه زن، جامعه بسیط و 

 بدوی آن ايام رادر خود غرق س��اخته بود. و اين مش��كالت 

عدي��ده ای ايج��اد ك��رده بود.ش��رايط طاق��ت 
جدي��د  فرس��ای 

اعت��راض ه��ای فراوان��ی را برانگیخ��ت. ام��ا گوش��ی 
 ب��رای ش��نیدن وج��ود نداش��ت. ق��درت ب��ه دس��تان در
  پ��ی كامجوي��ی و انتق��ام گرفت��ن از فق��ر و گرس��نگی و
 محرومیت های دوران گذشته بودند. تا آنكه خلیفه به قتل رسید.

جامعه از هم پاش��یده بود. گويی همگان خود را گم كرده بودند. 
بحران به وجود آمده صرفا بحران حاكمیت و ش��بكه حاكمیت 
نبود، بحرانی اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و دينی بود. در چنین 

اوضاع و احوالی امام علی )ع( را به قدرت برداشتند.
۳- اي��ن برای قريش��یان قابل قب��ول و قابل تحمل نب��ود. لذا يا 
در برابر آن حضرت دس��ت به شمش��یر بردند و يا پای در دامن 
كشیدند و از ياريش بازايستادند. بازايستادنی كه عمال تأثیرگذار 
بود و اين به دلیل موقعیت اين اف��راد در نزد توده مردمی بود كه 
 حق و باطل را بر اساس گرايش افراد ش��ناخته شده قريشی، در

م��ی يافتند. نخس��تین م��وج مخالفت مس��لحانه به داس��تان 
جن��گ جم��ل ب��از م��ی گ��ردد ك��ه بخش��ی از قريش��یان 
صاح��ب نف��وذ آن را ب��ه راه انداختن��د ك��ه س��ران ش��ان در 
 طی جنگ كشته ش��دند و بقیه به س��وی معاويه ش��تافتند.

 كش��ته ش��دگان  مدعیانی بودند كه خود را ب��ه مراتب 
 شايس��ته ت��ر از معاوي��ه م��ی انگاش��تند و 
زي��ر  ب��ه  توانس��تند  نم��ی 
 پرچم��ش درآين��د و اگ��ر 
مخالفت ش��ان با ام��ام نبود، 
ب��ا او م��ی جنگیدن��د و 
ب��ه احتم��ال ف��راوان 

در جن��گ بی��ن آنه��ا و معاوي��ه، ت��وده م��ردم جانب 
 اينان را م��ی گرفتند. چراك��ه به مراتب خوش��نام تر و 

باسابقه تر از معاويه و دودمانش بودند.
به ه��ر ح��ال پ��س از جنگ جم��ل ش��خصیت های قريش��ی 
مخالف با امام يا كش��ته ش��دند و ي��ا از صحنه به كن��ار رفتند و 
 يا به لش��گر معاوي��ه پیوس��تند و او هم مق��دم ش��ان را گرامی

 داشت.
۴- فارغ از اين همه معاوي��ه امتیاز ديگری داش��ت. او از ابتدای 
سقوط منطقه شامات استاندار آن منطقه بود و در دمشق استقرار 
داش��ت. ابتدا برادرش يزيد بن ابوسفیان، اين س��مت را داشت 
كه اندكی بعد زندگی را بدرود گفت و جانش��ین او ش��د. به اين 
ترتیب او پرسابقه ترين فرد در مقايس��ه با فرمانداران ديگر بود. 
مضافا كه او نه تنها مش��مول س��ختگیری های خلیفه دوم نبود 
 كه نسبت به وی ديدگاهی مثبت داش��ت و او را »كسرای عرب« 
می نامی��د. طبیعت��ا در دوران عثمان دس��ت او ب��رای انجام هر 
اقدامی ب��از و كامال باز بود؛ ام��ا نكته اصلی به خود جامعه ش��ام 
مربوط می ش��ود. اين منطقه بخش��ی از امپراطوری روم شرقی 
بود، ام��ا بومیانش عموما س��امی بودن��د، و با زب��ان و فرهنگ و 
آداب و رس��وم س��امی و آرام��ی م��ی زيس��تند. از ق��رن دوم 
میالدی ب��ه بعد قباي��ل بزرگی از داخ��ل جزيره الع��رب به اين 
نواح��ی كوچیدند كه زب��ان و فرهنگ خ��ود را حف��ظ كردند و 
 عموم��ا مس��یحیت را پذيرفتند ك��ه آيین رس��می امپراطوری

 بود.
اينان بخشی از امپراطوری متمدن و پیشرفته روم شرقی بودند 
و طبیعتا متاثر از آن  و در عین حال با زب��ان و فرهنگ عربی و يا 
شاخه های مختلف زبان و فرهنگ سامی كه به هر حال به يكديگر 
نزديک بودن��د. و البته ب��ه دلیل منوفیزيت بودن مش��كالتی با 
دين رسمی امپراطوری داشتند كه اين خود عاملی 
برای استقبال از مسلمانان ش��د. ورود اسالم به 
اين منطقه در م��واردی با جن��گ همراه 
بود، اما مهم اين است كه بومیان 
عرب زبان و س��امی زبان با آيین 
 جديد چندان احساس بیگانگی 
نمی كردند. مضافاك��ه فاتحان 
كم و بیش فرهنگی مشابه آنان 
داش��تند و مهم تر آنكه ساختار 
اجتماع��ی ه��ر دو قبیل��ه ای و 

عشیرهای بود.                    
                                                                                     ادامه دارد ...

چگونگی تعامل امام حسن )ع( با واقعیت های زمانش

 يك��ی از ش��اگردان ش��یخ انص��اری م��ی گوي��د: » در دوران��ی ك��ه در 
نجف اش��رف، ن��زد ش��یخ انص��اری به تحصی��ل مش��غول بودم، ش��بی 
ش��یطان را در خواب ديدم ك��ه بندها و طن��اب های متعددی در دس��ت 
داش��ت. از ش��یطان پرس��یدم:اين بنده��ا ب��رای چیس��ت؟ پاس��خ داد: 
 » اينه��ا را ب��ه گ��ردن م��ردم م��ی ان��دازم  و آنه��ا را ب��ه س��وی خويش 
می كشم و به دام می افكنم. ديروز، يكی از طناب ها را به گردن شیخ انصاری 
انداختم و او را از اتاقش تا اواسط كوچه ای كه منزل شیخ در آن است، كشیدم، 

ولی افسوس كه بر خالف زحمات زيادم، شیخ از قید رها شد و بازگشت«.
هنگامی كه شیطان اين ماجرا را نقل كرد، از او پرسیدم: اكنون كه طناب ها 
را در دست داری، طناب مرا نشان بده. ش��یطان لبخندی زد و گفت: امثال 
تو نیازی به طناب ندارد و خودشان به دنبال من می دوند!«. هنگامی كه از 
خواب بیدار شدم، در تعبیر آن به فكر فرو رفتم. عاقبت تصمیم گرفتم مطلب 
را برای شیخ بیان كنم. شیخ گفت: شیطان راست گفته است، زيرا آن ملعون 

ديروز می خواست مرا فريب دهد كه به لطف خدا از دام او گريختم.
جريان از اين قرار بود كه ديروز به مقداری پول نیاز داشتم و از سويی، چیزی 
در منزل موجود نبود. با خود گفتم يک ريال از مال امام زمان)عج اهلل تعالی 
 فرجه شريف( نزدم وجود دارد كه هنوز وقت مصرفش نرسیده است؛ آن را 
به عنوان قرض بر می دارم و س��پس ادا خواهم كرد. يک ريال را برداشتم و 
از منزل خارج شدم. همین كه خواس��تم آن چیز مورد نیاز را بخرم، با خود 
گفتم كه از كجا معلوم كه بتوانم اين قرض را بعدا ادا كنم؟ در همین انديشه 
و ترديد بودم كه ناگهان تصمیم قطعی گرفتم به من��زل برگردم. از اين رو، 
چیزی نخريدم و پول را به جای اولیه اش را باز گرداندم«. به راستی كه مرحوم 
ْیَطاُن يَِعُدُكُم  شیخ انصاری به حقیقت اين آيه شريفه توجه نموده است: » الشَّ
ْغِفَرًة مِّْنُه َوَفْضاًل َواهللُهّ َواِسٌع َعلِیٌم«  الَْفْقَر َويَْأُمُرُكم بِالَْفْحَش��اء َواهللُهّ يَِعُدُكم مَّ

يعنی ش��یطان ، ش��ما را  وعده به فقر و تهیدس��تی می دهد؛ و به فحشا و 
زشتی ها امر می كند؛ ولی خداوند وعده آمرزش  و فزونی  به شما می دهد؛ 
و خداوند، قدرتش وس��یع ، و » به هر چیز« داناس��ت . به همین دلیل ، به 

   وعده های خود، وفا می كند.

امثال تو نيازی به طناب ندارد

حکایت اخالقی
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