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

                                                       2 استان ها  سایر  و  تهران  پارتی های  پرده  پشت  از  قضاییه  قوه  سخنگوی  افشاگری 
کاال  قاچاق  حجم   3 مهر  مسکن  مشکالت  رفع  برای  دولت  مهم  تصمیمات   3 چای  مافیای  جدید  روش  فاسد،  چای   عرضه 
4 استقبال هنرمندان نصف جهان از دعوت شهردار در شبی  3 بقایای »کاخ جهان نما«ثبت ملی شد  ۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت 
4 دبیر کمیته اجرایی نوآوری و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد: دعوت از مردم اصفهان برای تشکیل بانک  خاطره انگیز 
6 وزیر بهداشت  4  تغییر سیاست در نقل و انتقاالت تابستانی؛ سپاهان قرارداد بیشتر از 75۰ میلیون تومان نمی بندد   مغز استخوان 

 8 7  چرا زمان بارش برف همه جا آرام است؟  7 مکمل های قاچاق، خطری برای سالمتی ورزشکاران  به شهرکرد سفر می کند

پنجشنبه 13 خردادماه 1395  || 26 شعبان1437  || 02 ژوئن 2016  ||  شماره 169  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

نگاهی به حواشی
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ارایه معرفی نامه برای دریافت 
تسهیالت جریمه سربازی

خاستگاه و ثمرات قیام 15خرداد 1342   

له
قا

رم
س  15 در  مــردم  قیــام  عمیــق  بررســی 

ــام  ــتیبانی از ام ــه پش ــه ب ــرداد 42 ک خ

ــان  ــت، نش ــوع پیوس ــه وق ــت ب و روحانی

ــام 15  ــی قی ــتگاه سیاس ــه خاس از آن دارد ک

بازمی گشــت.  روحانیــت  بــه  خــرداد 

دوره  از  روحانیــت  می گویــد  تاریــخ 

ــوادث  ــاوت در ح مشــروطیت در ســطوح متف

جنگ هــای  مشــروطه،  چــون  مختلفــی 

ــان  ــاه و جری ــا ش ــا رض ــری ب ــی، درگی جهان

ــش  ــای نق ــت، ایف ــت نف ــدن صنع ــی ش مل

ــد   ــچ دوره ای همانن ــا در هی ــت؛  ام ــرده اس ک

ــن  ــود. ای ــری نب ــرداد، در رأس آن رهب 15 خ

ــه  ــام، بلک ــت قی ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــر نه تنه ام

بــه دلیــل شــّم سیاســی رهبــر انقــاب، یعنــی 

ــام در  ــت؛ ام ــورت می گرف ــی ص ــام خمین ام

زمــان حیــات آیــت هللا بروجــردی بیشــتر بــه 

تحقیــق و تدریــس مشــغول بودنــد ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

نوبت  دوم

ــق  ــی مطاب ــه زمین ــر دارد قطع ــاری در نظ ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــهركهای صنعت ــركت ش ش
ــاند: ــروش برس ــه ف ــی ب ــده عموم ــق مزای ــر را از طری شــرایط زی

 آدرس و محل
ملک

متراژ
(متر مربع)

پاک
ثبتی

 نوع
كاربری

 قیمت پایه مزایده
 به ریال)بر اساس

(هر متر مربع

مبلغ تضمین
( (ریال

توضیحات

 شهركرد – بلوار
 حافظ شمالی –
 باالتر از مجتمع
مسكونی نسیم

 2283 فرعی از 2580
11 اصلی

 تجاری
 مسكونی

 و
خدماتی

11/000/0001/420/000/000 
 به صورت مفروز

می باشد

آگهی مزایده
شركت شهركهای صنعتی استان چهارمحال وبختیاری

داوطلبــان شــركت در مزایــده مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده و اخــذ اطاعــات تکمیلــی از 
تاریــخ چــاپ اولیــن نوبــت آگهــی لغایــت پایــان وقــت اداری ســه شــنبه مــورخ 1395/03/18 اســناد 
مزایــده را دریافــت و پــس از هماهنگــی و بازدیــد ملــک مــورد مزایــده، پیشــنهاد قیمــت خــود را در 

ســه پاكــت جداگانــه )الــف و ب و ج( بــه شــرح اســناد مزایــده تنظیــم و ارائــه نماینــد.
ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــه ش ــناد: دبیرخان ــت اس ــل دریاف * مح
ــانی:  ــه نش ــات ب ــی مناقص ــگاه مل ــع ادارات، پای ــامان – مجتم ــهركرد  - دروازه س ــانی ش ــه نش ب

www.chb-iec.ir :و ســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی iets..mporg.ir
*محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

*مهلت ارائه پیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/03/29
*زمان بازگشایی: ساعت 9 روز یكشنبه مورخ 1395/03/30 

ــده  ــدگان در مزای ــركت كنن ــی ش ــرای تمام ــده ب ــركت در مزای ــل از ش ــک قب ــد مل ــكان  بازدی ))ام
امكان پذیــر مــی باشــد((

گزارش اختصاصی   از بازار

خوراکی ها
 نامحسوس گران می شوند

رییس جمهور:

راه امام توسط خلف صالح ایشان 
 به خوبی در کشور، منطقه و جهان

 دنبال می شود

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی   مدیر 
چهارمحال و بختیاری:

اندیشه های امام راحل 
باید به خوبی به نسل جوان 

منتقل شود

به کارگیری تمام امکانات مناطق 
شهرداری برای بهره برداری از 

پروژه های عمرانی
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در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
سعودی ها حج را سیاسی کرده اند 

اسراییل نمیخواهد 
دراینمملکتدانشمندباشد

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

سخنرانی حضرت امام خمینی؟هر؟  در 13 خرداد 1342 )روز عاشورا( در مدرسه فیضیه:

مصاحبه اختصاصی  با حجت االسالم بهشتی نژاد

امام هنوز محبوب دل ها هستند

مصاحبه اختصاصی  با دکتر محسن نصری

ضرورت بازخوانی، باور و تحقق اندیشه های امام؟هر؟
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السالم علیک یا روح اهلل ... ایها العبد الصالح



 خاستگاه و ثمرات 
قیام 15 خرداد 1342                           

ادامه از صفحه یک: 
ــام  ــا قی ــیعیان ب ــزرگ، ش ــع ب ــت مرج ــس از درگذش ــا پ ام
ــه  ــه خاتم ــی جامع ــی سیاس ــه ازخودبیگانگ ــود ب ــجاعانه خ ش
دادنــد و در اولیــن حرکــت  بــا دشــمن قلمــداد کــردن رژیم شــاه 
ــرای درگیــری سیاســی مــردم و مامــوران  ــه را ب ــت، زمین و دول
ــی  ــدود قیام های ــرداد از مع ــام 15 خ ــد. قی ــم نمودن ــاه فراه ش
ــه رو شــد.  ــکا و شــوروی روب ــا واکنــش منفــی آمری ــه ب ــود ک ب
 ایــن قیــام از ســوی متفکــران دو بلــوک شــرق و غــرب

یــک کوشــیدند  هــر  و  شــد  قلمــداد  مرتجعانــه  قیامــی  
پیش زمینه هــای  بــه  توجــه  بــا  را  آن  ریشــه های  کــه 
و  خطابه هــا  بــا  امــام  کننــد.  تفســیر  خــود  فکــری 
اعالمیه هایــی کــه داشــتند تحصیلکــردگان و همــه اقشــار 
شــهری و روســتایی را مخاطــب قــرار دادنــد و بــا لحــن 
ضدصهیونیســتی و  ضداســتعماری   میهن دوســتانه، 

آنــان را بــه رهــا کــردن فرهنــگ و ارزش هــای غربــی و 
مقابلــه بــا سیاســت های فرهنگــی شــاه دعــوت  کردنــد؛ 
ایشــان بــا تاکیــد بــر اســالم بــا عنــوان پشــتوانه کشــور ایــران 
ــت  ــا روحانی ــوی ب ــدان پهل ــه خان ــت های معارضه جویان سیاس
بنابرایــن  می کردنــد.  تلقــی  کشــور  اســتقالل  ناقــض  را 
ــگ  ــوی فرهن ــه س ــت ب ــور بازگش ــه منظ ــی)ره( ب ــام خمین ام
ــی  ــای ضددین ــی ارزش ه ــه نف ــی ب ــردم را راهنمای ــودی م خ
ــد و ایــن ســخنان مصــداق »ســخن کــز دل  ــی کردن و ضدایران
 برآیــد، الجــرم بــر دل نشــیند«، انگیزه هــای فرهنگــی الزم

بــرای مقابلــه بــا فرهنــگ غیرخــودی را فراهم می ســاخت. مردم 
کــه ســالیان درازی شــاهد ازخودبیگانگــی سیاســی و فرهنگــی 
ــان  ــگ خــودی را درم ــه فرهن ــون بازگشــت ب ــد، اکن خــود بودن
 دردهــای خــود تلقــی می کردنــد؛ بنابرایــن فرهنگ جامعــه ایران

منشــأ و خاســتگاه فرهنــگ قیــام 15 خــرداد اســت کــه یــک 
فرهنــگ نــاب و اصیــل ایرانــی و اســالمی  بــود. تهاجــم بــه ایــن 
فرهنــگ و از بیــن رفتــن آن بــرای نیروهای سیاســی – فرهنگی 
مــردم ایــران قابــل تحمــل نبــود و جامعــه روحانیــت بــه رهبری 
ــر  ــام ب ــردم را در قی ــی م ــزش فرهنگ ــی)ره( انگی ــام خمین ام
عهــده داشــت. در هــر حــال خاســتگاه اجتماعــی قیــام را باید در 
 روحانیــت بــه عنــوان رهبران و هدایتگــران و اقشــارمختلف مردم 

و جامعه جست وجو  کرد. 
نگاهــی بــه اســامی  شــهدا، مجروحــان و دستگیرشــدگان قیــام 
 15 خــرداد نشــان می دهــد کــه از همــه اقشــار اعــم از دانشــجو

کارگــر، روحانــی تــا بــازاری در ایــن قیــام شــرکت داشــتند و در 
واقــع همــه اقشــار و طبقــات اجتماعــی در میــدان مبــارزه بــرای 
ســرنگونی حکومــت شاهنشــاهی و تاســیس حکومت اســالمی 

 نقــش آفرینــی کردنــد.
امام و ثمرات قیام پانزده خرداد 1342

اســالمی  نشــان  انقــالب  رخدادهــای  بررســی همه جانبــه 
ــم شــاه  ــر رژی می دهــد کــه انقــالب 1357 و پیــروزی مــردم ب
ــا قاطعیــت  ــوده اســت. ب به راســتی مدیــون قیــام 15 خــرداد ب
ــی داد، اوال  ــرداد رخ نم ــام 15 خ ــر قی ــه اگ ــت ک ــوان گف می ت
ــرد و  ــد نمی ک ــه رش ــردم آن گون ــی در م ــر انقالب ــی و تفک آگاه
ــت  ــی)ره( در مرکزی ــام خمین ــژه ام ــت و به وی از ســویی روحانی
ــی   ــره واقع ــت و  چه ــرار نمی گرف ــم ق ــارض رژی ــای متع نیروه
اســتکبار آمریــکا و انگلیــس و اســراییل و ...و شــاه، بــه عنــوان 
ــال  ــراییل و عم ــتکبرآمریکا و اس ــکام مس ــر ح ــر و فرمانب نوک
ــوان  ــار می ت ــه اختص ــذا ب ــد؛ ل ــکار نمی ش ــردم آش ــرای م او، ب
ورود روحانیــت بــه صحنه هــای سیاســت کشــور و رشــد 
سیاســی حوزه هــای علمیــه، الگــو قــرار گرفتــن مذهــب بــرای 
مبــارزه، رشــد و آگاهــی توده هــای مــردم،  افشــای چهــره 
 ریاکارانــه شــاه بــرای توده هــای مــردم، بی اعتبــاری شــرق 
 و غــرب در بیــن مــردم و پایه گــذاری اصــل نــه شــرقی 
و نــه غربــی، تثبیــت مرجعیــت و رهبــری امــام خمینــی 
 بــا تاییــد مراجــع، علمــا و حمایــت و پشــتیبانی مــردم
لیبــرال و  وابســته  سیاســی  ماهیــت گروه هــای   افشــای 

پایه گــذاری مبــارزه قهرآمیــز بــا رژیــم شــاه و  احســاس 
ضــرورت تشــکل بــرای ادامــه مبــارزه  را از ثمــرات قیــام 
خــرداد 42   15 قیــام  بایــد گفــت   دانســت؛  خــرداد   15
تعییــن  و  مــردم  سیاســی  آگاهــی  افزایــش  بــر   عــالوه 
و تثبیــت رهبــری آن، گروه هــای سیاســی غیرمذهبــی و ملــی 

را بــه حاشــیه رانــد.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

اندیشه های امام   
ــی  ــه ای جهان ــالمی  اندیش ــالب اس ــرای انق ــام)ره( ب ــرت ام حض
ــی  ــالب جهان ــور و انق ــاز ظه ــالب را زمینه س ــن انق ــتند و ای داش
ــر  ــا ب ــات خــود باره حضــرت مهدی)عــج( می دانســتند و در بیان

ــد:  ــد فرمودن ــم تاکی ــه مه ــن نکت ای
ــران  ــه ای ــدود ب ــا مح ــالب م ــه انق ــد ک ــد بدانن ــا بای ــئوالن م مس
نیســت. انقــالب مــردم ایــران، نقطــه شــروع انقــالب بــزرگ جهــان 
ــت  ــداه اس ــا ف ــت ارواحن ــرت حج ــداری حض ــه پرچم ــالم ب اس
 کــه خداونــد بــر همــه مســلمانان و جهانیــان منــت نهــد و ظهــور 

و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.
مســایل اقتصــادی و مادی، اگــر لحظه ای مســئولین را از وظیفه ای 
ــی  ــزرگ و خیانت ــد، خطــری ب ــد، منصــرف کن ــده دارن ــر عه ــه ب ک
ســهمگین را به دنبــال دارد. بایــد دولــت جمهــوری اســالمی، 
تمامــی  ســعی و تــوان خــود را در اداره هرچــه بهتــر مــردم بنمایــد؛ 
ــم  ــداف عظی ــا را از اه ــه آن ه ــت ک ــا نیس ــدان  معن ــن ب ــی ای ول
انقــالب کــه ایجــاد حکومــت جهانــی اســالم اســت، منصــرف کنــد. 

ــام، ج 21، ص 327( ــه ام )صحیف
امــام عــدم توجــه بــه ایجــاد حکومــت جهانــی اســالم را خطــر و 
ــه  ــن نکت ــه ای ــزرگ می دانســتند و توجــه همــگا ن را ب ــت ب خیان
ــاه و معیشــت و نیازهــای مــادی  ــد کــه تامیــن رف ــب می کنن جل
و اقتصــادی مــردم بســیار مهــم اســت؛ امــا مراقــب باشــیم اصــل 
ــن  ــا ای ــد؛ ب ــی دور نکن ــالب را از مســیر و هــدف اصل نشــود و انق
حــال وظیفــه دولــت بــه کار بســتن تمامــی  اســتعداد و امکانــات 
ــی  ــت. بدیه ــردم اس ــاه م ــه و رف ــردن جامع ــر اداره ک ــرای بهت ب
اســت اگــر دولــت بتوانــد بــه گونــه ای برنامه ریــزی کنــد کــه رفــاه 
نســبی جامعــه تامیــن شــود و مــردم در ارتبــاط بــا اشــتغال و کار 
ــی  ــاط اجتماع ــند، نش ــته باش ــر ی داش ــه کمت ــت دغدغ و فعالی
ــه وجــود می آیــد و ایــن نشــاط معنویــت را در جامعــه نهادینــه  ب
می کنــد و بــا رخــت بــر بســتن مفاســد از جامعــه زمینــه حکومــت 
جهانــی اســالم بیــش از پیــش فراهــم می گــردد کــه کلیــد اصلــی 
ــیار  ــام روی آن بس ــه ام ــواردی ک ــت. از م ــت دولت هاس آن دس
ــد و بارهــا متذکــر شــده اند بحــث وحــدت و عــدم  حســاس بودن
ــا و  ــدگان و خطب ــه گوین ــام ب ــه ام ــژه توصی ــت؛ به وی ــالف اس اخت
تریبونــداران اســت کــه از طــرح مــوارد اختالف انگیــزی کــه وحــدت 
ــه  ــه آســیاب دشــمن ریخت ــد و آب ب جامعــه را مخــدوش می کن

ــد: ــد؛ چنانچــه فرمودن ــز کنن می شــود، پرهی
کلیــه چیزهایــی کــه در آن بــوی اختــالف می آیــد، ایــن بالاشــکال 
 از شــیطان اســت کــه دشــمن قســم خورده اســت کــه مــا 
 را منحــرف کنــد. گوینــدگان در مجالــس، اهــل منبــر، اهــل علــم
ــد ــت می کنن ــه صحب ــل از خطب ــانی که قب ــه، کس ــای جمع  خطب
 بداننــد کــه مســئله ای کــه بنــده را ناراحــت کــرده اســت و می کنــد

ایــن اســت کــه در ایــن کشــور اختــالف ایجــاد بشــود. )صحیفــه 
امــام، ج 18، ص 476(

یادداشت سردبیر

 افشاگری سخنگوی قوه قضاییه 
 از پشت پرده پارتی های تهران 

و سایر استان ها  
ســخنگوی قــوه قضاییــه از جریــان پشــت پــرده بعضــی 
پارتی هــای  و  پارتــی ســعادت آباد  از جملــه  پارتی هــا 
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــرده برداش ــتان ها پ ــایر اس س
وطــن، حجــت  االســالم غالمحســین محســنی اژه ای در 
نشســت خبــری در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری مبنــی 
ــرده  ــت پ ــت پش ــتری از هدای ــات بیش ــه توضیح ــر ارای ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــت: ب ــراد گف ــی اف ــط برخ ــا توس پارتی ه
ــراد  ــی اف ــه برخ ــران ک ــعادت آباد ته ــی س ــده پارت در پرون
دســتگیر شــدند و هم اکنــون نیــز در حــال رســیدگی 
افــراد مختلــف  و  بــود  میزبــان  فــردی کــه   اســت، 
ــود و  را دعــوت می کــرد، افــراد خاصــی را دعــوت کــرده ب
ایــن افــراد بــه صــرف یــک شب نشــینی یــا پارتــی نرفتــه 

بودنــد. 
ــراد در  ــی از اف ــه داد: برخ ــه ادام ــوه قضایی ــخنگوی ق س
ــراد   ــی از اف ــا بعض ــد و ب ــرکت می کردن ــا ش ــن پارتی ه ای
ــد  ــت می کردن ــد، صحب ــده بودن ــفارتخانه ها آم ــه از س ک
و نشــان هایی را گرفتــه و قرارهــای خاصــی را تحــت 
عنــوان پارتــی می گذاشــتند. بــه گفتــه اژه ای در حــال 
حاضــر در پارتــی ســعادت آباد و ســایر پارتی هــا کــه 
فقــط  شــدند،  دســتگیر  آن  در  شــرکت کننده  افــراد 
و  شــراب خواری  ماننــد  خــالف  شــئون  برخــی  بــه 
ارتباطــات نامشــروع رســیدگی می شــود و در صورتــی 
ــاره  ــی درب ــی و انتظام ــه بررســی های سیســتم اطالعات ک
جریــان پشــت پــرده بــه نتیجــه برســد بــه آن موضــوع نیز 

ــنیم ــد. تس ــد ش ــیدگی خواه رس

قوه قضاییه

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی: 
سعودی ها حج را سیاسی کرده اند 

مراجــع  از  شــیرازی  مــکارم  ناصــر  هللا  آیــت   
انتقــام  می خواهنــد  ســعودی ها  تقلیــد گفــت: 
از مــا  را  شکســت های یمــن، ســوریه و عــراق 

سیاســی کرده انــد. را  حــج  و  بگیرنــد 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، وی روز چهارشــنبه در  ب
جلســه درس خــارج فقــه بیــان داشــت: زمانــی کــه 
مســئوالن مــا مشــاهده کردنــد عربســتان ســعودی 
بــا بهانه هــای مختلــف می خواهــد بعضــی مســایل 
خــالف عــزت را بــه مــا تحمیــل کنــد، برگــزاری حــج 

امســال را نپذیرفتنــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م  آی
ــت:  ــت، گف ــی اس ــایل سیاس ــار از مس ــج برکن ح
خــود  شــخصی  ملــک  را  حرمیــن  ســعودی ها 
نظامــی  و  سیاســی  مســایل  انتقــام  و  کــرده 
شکســت خورده خــود را گرفتــه و ایــران را وادار 
ــه حــج  ــران را ب ــزت زائ ــرک ع ــا ت ــه ب ــد ک می کردن
اعــزام کننــد. وی ابــراز داشــت: امــام جمعــه مدینــه 
ــد  ــر ض ــدری ب ــه ق ــعودی ب ــان س ــه و مفتی و مک
ــر  ــا را نجــس و کاف ــه آن ه ــد ک ــغ کردن شــیعه تبلی
می دانســتند و بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه اگــر 
حاجیــان مــا بــه مســجد الحــرام و مســجد النبــی 
ــیله  ــه وس ــده ب ــک ش ــان تحری ــا جوان ــد ب می رفتن
آن هــا  و  می شــدند  مواجــه  بی دیــن  مفتیــان 
ــکارم  ــت هللا م ــد. آی ــت می کردن ــا را اذی ــردم م م
ــی  ــه حــج، مصلحت ــزود: لغــو اعــزام ب شــیرازی اف
الهــی بــود و معتقدیــم بایــد حرمیــن شــریفین زیــر 
نظــر جمعــی از علمــای تمــام کشــورهای اســالمی 

ــود . ــند، اداره ش ــر باش ــر و مدب ــه مدی ک

مراجع تقلید

بسم هللا الرحمن الرحیم
مخالفت رژیم با اساس اسالم

ــع روز  ــه وقای ــی ک ــت... گاه ــر عاشوراس االن عص
ــم  ــوال برای ــن س ــم، ای ــر می گذران ــورا را از نظ عاش
ــتگاه  ــه و دس ــی امی ــر بن ــه اگ ــد ک ــش می آی پی
ــگ  ــا حســین ســر جن ــا ب ــه، تنه ــن معاوی ــد ب یزی
داشــتند، آن رفتــار وحشــیانه و خــالف انســانی 
ــاه  ــای بی پن ــا زن ه ــورا ب ــه در روز عاش ــود ک ــه ب چ
ــاه مرتکــب شــدند؟ بچــه خردســال  و اطفــال بیگن
چــه تقصیــر داشــت؟ زن هــا چــه تقصیــر داشــتند؟ 
ــر و کار  ــاس س ــا اس ــا ب ــت آن ه ــن اس ــرم ای نظ
ــه  ــی امی ــتند؛ بن ــم را نمی خواس ــتند؛ بنی هاش داش
ــتند  ــتند؛ نمی خواس ــت داش ــم مخالف ــا بنی هاش ب
شــجره طیبــه باشــد. همیــن فکــر در ایــران ]وجــود[ 
داشــت. این هــا بــا بچه هــای شــانزده- هفــده 
ســاله مــا چــکار داشــتند؟ ســید شــانزده- هفــده 
ــت چــه  ــه دول ــود؟ ب ــرده ب ــه شــاه چــه ک ســاله ب
ــرده  ــه دســتگاه های ســّفاک چــه ک ــود؟ ب ــرده ب ک
ــد کــه این هــا  ــن فکــر پیــش می آی ــود؟ لکــن ای ب
ــف نیســتند.  ــا بچــه مخال ــد، ب ــا اســاس مخالفن ب
ــد؛  ــود باش ــاس موج ــه اس ــد ک ــا نمی خواهن این ه
ــود  ــا موج ــر م ــر و کبی ــد صغی ــا نمی خواهن این ه

باشــد.
  اسراییل، دشمن اسالم وایران

مملکــت  ایــن  در  نمی خواهــد  اســراییل 
دانشــمند باشــد، اســراییل نمی خواهــد در ایــن 
نمی خواهــد  اســراییل  باشــد؛  قــرآن  مملکــت 
ــراییل  ــند؛ اس ــن باش ــای دی ــت علم ــن مملک در ای
نمی خواهــد در ایــن مملکــت احــکام اســالم باشــد. 
ــه دعــوت عمــال ســیاه خــود، مدرســه  اســراییل ب
 )فیضیــه قــم و طالبیــه تبریــز( را کوبیــد. مــا 
ــد؛ می خواهــد  ــت را می کوبن ــد؛ شــما مل را می کوبن
ــت  ــد زراع ــد؛ می خواه ــه کن ــما را قبض ــاد ش اقتص
و تجــارت شــما را از بیــن ببــرد؛ می خواهــد در 
ایــن مملکــت، دارای ثروتــی نباشــد؛ ثروت هــا 
ــن  ــود. ای ــال خ ــت عم ــه دس ــد، ب ــب کن را تصاح
ــع هســتند، چیزهایــی کــه ســد  چیزهایــی کــه مان
راه هســتند، ایــن ســدها را می شــکند؛ قــرآن ســد 
راه اســت، بایــد شکســته شــود؛ روحانیــت ســد راه 
اســت، بایــد شکســته شــود؛ مدرســه فیضیــه ســد 
راه اســت، بایــد خــراب شــود؛ طــالب علــوم دینیــه 
ممکــن اســت بعدهــا ســد راه بشــوند، باید از پشــت 
ــا شکســته  ــد ســر و دســت آن ه ــد، بای ــام بیفتن ب
ــع خــودش  ــه مناف ــرای اینکــه اســراییل ب شــود، ب
ــا  ــه م ــراییل ب ــت اس ــه تبعی ــا ب ــت م ــد؛ دول برس

اهانــت می کنــد.
  مفت خور کیست؟

شــما آقایــان قــم، مالحظــه فرمودیــد آن روزی 
کــه آن رفرانــدم غلــط انجــام گرفــت، آن رفرانــدوم 
ــد  ــه چن ــت، آن رفراندومــی  ک مفتضــح انجــام گرف
ــر بیشــتر همــراه نداشــت، آن رفراندومــی   هــزار نف
انجــام گرفــت، در  ایــران  کــه برخــالف ملــت 
ایــن قــم، در مرکــز روحانیــت، در  کوچه هــای 
جــوار فاطمــه معصومــه راه انداختنــد اشــخاص 
را؛ چنــد نفــر از بچه هــا و اراذل را راه انداختنــد؛ 
در اتومبیل هــا نشــاندند و در کوچه هــا گرداندنــد؛ 
ــد: مفت خــوری تمــام شــد، پلوخــوری تمــام  گفتن
شــد. آقایــان! مالحظــه بفرماییــد ایــن وضــع 
ــرات  ــن ُحَج ــد، ای ــه را مالحظــه کنی  مدرســه فیضی
را مالحظــه کنیــد، ایــن اشــخاصی کــه ُلبــاب 
آن  می گذراننــد،  ُحَجــرات  ایــن  در  را  عمرشــان 
ایــن  در  را  نشاطشــان  مواقــع  اشــخاصی کــه 
حجــرات می گذراننــد، آن اشــخاصی کــه بیــش 
ــد  ــاه ندارن ــان در م ــی صــد توم ــل ال  از ســی- چه
این هــا مفت خورنــد؟ آن اشــخاصی کــه هــزار 
ــت ــم اس ــک قل ــان ی ــزار میلیونش ــان ه  میلیونش

اســت دیگــر  جاهــای  در  میلیونشــان   هــزاران 
مــا  نیســتند؟  زیــاد  مفت خــور  این هــا 
مفت خوریــم؟ مایــی کــه مرحــوم آقــای حــاج 
ــود  ــوت می ش ــه ف ــی ک ــان وقت ــیخ عبدالکریم م ش
چیــز  شــب  همــان  مرحــوم[  آن]  آقازاده هــای 
نداشــتند، همــان شــب شــام نداشــتند ]گریــه 
شــدید حضــار[ ؛ مــا مفت خوریــم؟ مایــی کــه 
ــا  ــه از دنی ــی ک ــان، وقت ــای بروجردی م مرحــوم آق
ــذارد؛  ــرض می گ ــان ق ــزار توم ــی رود ششــصد ه م
ــای  ــه بانک ه ــا ک ــا آن ه ــد، ام ــان مفت خورن ایش
دنیــا را پــر کرده انــد، کاخ هــای عظیــم را روی 
ــت  ــن مل ــد ای ــا نمی کنن ــاز ره ــاخته اند و ب ــم س  ه
را و بــاز دنبــال ایــن هســتند کــه ســایر منافــع ایــن 
 ملــت را بــه جیــب خودشــان یــا اســراییل برســانند

ــاوت  ــا قض ــد دنی ــتند؟ بای ــور نیس ــا مفت خ این ه
ــور  ــه مفت خ ــد ک ــاوت کن ــت قض ــد مل ــد، بای کن

ــت. کیس
  نصیحت و اخطار به شاه

ــای  ــم؛ ای آق ــه شــما نصیحــت می کن ــا! مــن ب آق
شــاه! ای جنــاب شــاه! مــن بــه تــو نصیحــت 
ــردار از ایــن کارهــا. آقــا! اغفــال  می کنــم؛ دســت ب
ــدارم کــه یــک  ــو را. مــن میــل ن ــد ت ــد می کنن دارن
ــد.  ــکر کنن ــه ش ــروی، هم ــو ب ــد ت ــر بخواهن روز اگ
ــم  ــل می کن ــما نق ــرای ش ــه ای را ب ــک قص ــن ی م
ــان  ــاله هایتان یادش ــل س ــان، چه ــه پیرمردهایت ک
ــه  ــت. س ــان اس ــم یادش ــاله ها ه ــی س ــت، س اس
دســته، ســه مملکــت اجنبــی بــه مــا حملــه کــرد: 
ــران  ــت ای ــه مملک ــکا ب ــتان، آمری ــوروی، انگلس ش
ــد؛  ــه کردن ــران را قبض ــت ای ــد؛ مملک ــه کردن حمل
امــوال مــردم در معــرض تلــف بــود، نوامیــس 
مــردم در معــرض هتــک بــود، لکــن خــدا می دانــد 
کــه مــردم شــاد بودنــد بــرای اینکــه پهلــوی رفــت. 
ــو این طــور باشــی؛ نکــن. مــن  مــن نمی خواهــم ت
میــل نــدارم تــو این طــور بشــوی، نکــن! این قــدر بــا 
ملــت بــازی نکــن! این قــدر بــا روحانیــت مخالفــت 
ــد ــه شــما مخالفی ــد ک ــر راســت می گوین  نکــن. اگ

بــد فکــر می کنیــد. اگــر دیکتــه می دهنــد دســتت 
ــد بخــوان، در اطرافــش فکــر کــن؛ چــرا  و می گوین
ــی؟  ــا را می زن ــن حرف ه ــر، ای ــدون فک ــود، ب بیخ
 آیــا روحانیــت اســالم، آیــا روحانیــون اســالم
ــت ــات نجــس هســتند؟ در نظــر مل ــا حیوان  این ه

این هــا حیــوان نجــس هســتند کــه تــو می گویــی؟ 
ــرا  ــس چ ــتند پ ــس هس ــوان نج ــا حی ــر این ه اگ
ایــن ملــت دســت آن هــا را می بوســد؟ دســت 
حیــوان نجــس را می بوســد؟ چــرا تبــرک بــه 
ــس  ــوان نج ــد؟ حی ــورد، می کنن ــه او می خ ــی ک آب
را ایــن کار می کننــد؟! آقــا مــا حیــوان نجــس 
ــه  ــد ک ــدا کن ــار[ خ ــدید حض ــه ش ــتیم؟ ] گری هس

مــرادت ایــن نباشــد؛ خــدا کنــد کــه مــرادت از اینکه 
ــوان نجــس هســتند  ــل حی ــن ســیاه مث »مرتجعی
و ملــت بایــد از آن هــا احتــراز کنــد«، مــرادت 
ــود  ــکل می ش ــا مش ــف م ــند و االّ تکلی ــا نباش علم
نمی توانــی  می شــود.  مشــکل  تــو  تکلیــف  و 
زندگــی کنــی؛ ملــت نمی گــذارد زندگــی کنــی. 
ــا! 45  ــنو. آق ــرا بش ــت م ــن کار را؛ نصحی ــن ای نک
ــس کــن،  ســالت اســت شــما؛ 43 ســال داری؛ ب
نشــنو حــرف ایــن و آن را؛ یــک قــدری تفکــر کــن، 
 یــک قــدری تامــل کــن! یــک قــدری عواقــب امــور 
ببــر!  عبــرت  قــدری  یــک  بکــن!  مالحظــه  را 
ــا! نکــن این طــور! بشــنو  ــر. آق ــدرت بب ــرت از پ عب
از مــن؛ بشــنو از روحانییــن؛ بشــنو از علمــای 
می خواهنــد؛  را  ملــت  این هــا صــالح  مذهــب؛ 
این هــا صــالح مملکــت را می خواهنــد. مــا مرتجــع 
هســتیم؟ احــکام اســالم، ارتجــاع اســت، آن هــم 
»ارتجــاع ســیاه« اســت؟ تــو انقــالب ســیاه، انقالب 
ــه  ســفید درســت کــردی؟! شــما انقــالب ســفید ب
ــا؟  ــردی آق ــفید را ک ــالب س ــدام انق ــد؟ ک ــا کردی پ
چــرا این قــدر مــردم را اغفــال می کنیــد؟ چــرا 
ــی  ــال می کن ــرا اغف ــد؟ چ ــب می کنی ــر اکاذی نش
ملــت را؟ وهللا، اســراییل بــه درد تــو نمی خــورد؛ 

ــورد. ــو می خ ــه درد ت ــرآن ب ق
ــد کــه بعضــی از اهــل  ــه مــن اطــالع دادن امــروز ب
منبــر را برده انــد در ســازمان امنیــت و گفته انــد 
شــما ســه چیــز را کار نداشــته باشــید، دیگــر 
شــاه  یکــی  بگوییــد؛  می خواهیــد  چــه   هــر 
ــراییل را کار  ــم اس ــی ه ــید، یک ــته باش را کار نداش
نداشــته باشــید، یکــی هــم نگوییــد دیــن در خطــر 
ــید ــته باش ــر را کار نداش ــا ام ــه ت ــن س ــت. ای  اس

ــن  ــر ای ــوب اگ ــد. خ ــد بگویی ــه می خواهی ــر چ ه
ســه تــا امــر را مــا کنــار بگذاریــم، دیگــر چــه 
ــن  ــم از ای ــاری داری ــه گرفت ــر چ ــا ه ــم؟! م بگویی
ســه تاســت تمــام گرفتــاری مــا. آقــا، این هــا 
خودشــان می گوینــد، مــن کــه نمی گویــم، بــه 
هــر کــه مراجعــه می کنــی، می گویــد: شــاه گفتــه؛ 
شــاه گفتــه مدرســه فیضیــه را خــراب کنیــد؛ شــاه 
ــد در  ــه آم ــرد ک ــید... آن م ــا را بکش ــه این ه گفت
نمی بــرم را  اســمش   مدرســه فیضیــه – حــاال 

ــد  ــش را ببرن ــه دســتور دادم گوش های ــت ک آن وق
ــات  ــراز احساس ــرم ]اب ــمش را می ب ــت اس آن وق
داد  فرمــان  فیضیــه  مدرســه  در  آمــد   حضــار[ 
ســوت کشــید؛ تمــام مســتقر شــدند در یــک 
ــد  ــتید، بریزی ــه هس ــر چ ــت: منتظ ــه ای . گف گوش
از  را  تمــام  کنیــد،  غــارت  را  حجره هــا  تمــام 
ــد.  ــه کردن ــن؛ حمل ــه ک ــت: حمل ــد. گف ــن ببری بی
از ایشــان بپرســی آقــا چــرا ایــن کار را کردیــد، 
ــمن  ــا دش ــوده. این ه ــرت فرم ــد: اعلیحض می گوی

اعلیحضــرت  دوســت  اســراییل  اعلیحضرتنــد. 
اســت؟ این هــا دشــمن اعلیحضــرت هســتند؟ 
ــراییل  ــرد، اس ــاد می ب ــه ب ــت را ب ــراییل مملک اس
ــال اســراییل. ــا کمــک[ عم ــرد، ]ب ســلطنت را می ب

  شاه تحت تاثیر بهایی ها
ــاز ســرم  ــن ب ــی در کار اســت؛ م ــک حقایق ــا، ی آق
دارد درد می گیــرد؛ یــک حقایقــی در کار اســت. 
ــن  ــش از ای ــال پی ــم دو س ــان در تقوی ــما آقای ش
ــه  ــا مراجع ــن بهایی ه ــش از ای ــال پی ــه س ــا س ی
ــوق زن  ــاوی حق ــد: تس ــا می نویس ــد؛ در آن ج کنی
و مــرد، رای عبدالبهــاء اســت؛ آقایــان از او تبعیــت 
می کننــد. آقــای شــاه هــم نفهمیــده مــی رود بــاالی 
آن جــا، می گویــد: تســاوی حقــوق زن و مــرد. 
ــد  ــه بگوین ــد ک ــق کردن ــو تزری ــه ت ــن را ب ــا! ای آق
بهایــی هســتی کــه مــن بگویــم کافــر اســت؛ 
بیرونــت کننــد. نکــن این طــور، بدبخــت! نکــن 
ــردن  ــی  نظامی ک ــاری عموم ــم اجب ــور. تعلی این ط
ــا تقویمــش موجــود  ــاء اســت. آق زن، رای عبدالبه
ــده  ــر ندی ــن را؟ اگ ــده ای ــد! شــاه ندی اســت، ببینی
ــن  ــه ای ــد و ب ــی کــه دیده ان ــد از آن های مؤاخــذه کن
ــد این هــا را بگــو. وهللا، مــن  بیچــاره تزریــق کرده ان
ــر دارد شــاه  ــت در نظ ــه ســازمان امنی  شــنیده ام ک
ــا بیرونــش کننــد و لــذا  را از نظــر مــردم بینــدازد ت
مطالــب را معلــوم نیســت بــه او برســانند. مطالــب 
خیلــی زیــاد اســت؛ بیشــتر از ایــن معانــی اســت 
 کــه شــما تصــور می کنیــد. مملکــت مــا، دیــن مــا
ــه  ــد ک ــی بگویی ــما ه ــت؛ ش ــر اس ــرض خط در مع
»آقایــان! نگوییــد: دیــن در معــرض خطــر اســت.« 
ــت،  ــر اس ــرض خط ــن در مع ــم دی ــه نگفتی ــا ک م
در معــرض خطــر نیســت؟ مــا اگــر نگوییــم شــاه 
چطــور اســت، چطــور نیســت؟ آقــا یــک کاری 
ــو  ــردن ت ــز را گ ــه چی ــد. هم ــور نباش ــد این ط بکنی
دارنــد می گذارنــد. بیچــاره! نمی دانــی آن روزی 
ــی  ــر از این های ــک نف ــد، ی ــی درآم ــک صدای ــه ی ک
کــه بــا تــو رفیــق هســتند، رفاقــت ندارنــد. این هــا 
ــد؛ این هــا  ــن ندارن ــد، این هــا دی همــه رفیــق دالرن

ــد. ــا ندارن وف
  ربط بین شاه و اسراییل

امــروز  اینکــه  نــه  اســت؛  زیــاد  مــا  تاثــرات 
ــد؛  ــد باش ــم بای ــت، آن ه ــاد اس ــت و زی عاشوراس
لکــن ایــن چیــزی کــه بــرای ایــن ملــت دارد پیــش 
می آیــد، ایــن چیــزی کــه در شــرف تکویــن اســت 
ربــط  اســت؛ می ترســیم.  زیــاد  تاثرمــان  آن  از 
ــازمان  ــه س ــت ک ــراییل چیس ــاه واس ــن ش ــا بی م
امنیــت می گویــد: از اســراییل حــرف نزنیــد، از 
ــان  ــا تناسبش ــن دو ت ــد؛ ای ــرف نزنی ــم ح ــاه ه ش
ــه نظــر  ــر شــاه اســراییلی اســت؟ ب چیســت؟ مگ
ــور  ــت؟ این ط ــودی اس ــاه یه ــت، ش ــازمان امنی س
کــه نیســت؛ ایشــان می گویــد: مســلمانم؛ ایشــان 
ــه اســالم  ــوم ب ــد، محک ــای اســالم می کن ــه ادع ک
ــن  ــا بی ــط م ــب ظواهــر شــرع. رب ــه َحَس اســت، ب
اســراییل... ایــن ممکــن اســت ســّری در کار 
ــد  ــه می گوین ــی ک ــت آن معنای ــن اس ــد؛ ممک باش
ــد  ــن ببرن ــد آن را از بی ــازمان ها می خواهن ــه س  ک
شــاید راســت باشــد؛ احتمالــش را نمی دهــی تــو؟ 
یــک عالجــی بکــن، اگــر احتمــال می دهــی. یــک 
ــا؛  ــن آق ــه ای ــانید ب ــب را برس ــن مطال ــوری ای ج
ــک  ــود ی ــن بش ــاید روش ــود، ش ــدار بش ــاید بی ش
قــدری. اطرافــش را گرفته انــد، شــاید نگذارنــد 
ایــن حرف هــا بــه او برســد. مــا متاســفیم، خیلــی 
ــن مملکــت  ــران؛ از وضــع ای متاســفیم از وضــع ای
خــراب؛ از وضــع ایــن هیئــت دولــت؛ از وضــع ایــن 
وضعیت هــا؛ از همــه این هــا متاســفیم. آقــای 

ــن خســته شــدم. ــد، م ــا کن ــد دع شــیرازی بیای
ــه  ــران، موسس ــد1، ته ــام، جل ــه ام ــع: صحیف منب

ــی، 1378 ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش تنظی

و  االســالم  وطــن، حجــت  بــه گــزارش کیمیــای 
المســلمین حســن روحانی روز چهارشــنبه و در جلســه 
هیئــت دولــت بــا تســلیت ایــام ارتحــال حضــرت امــام 
خمینــی)ره(، بنیانگــذار کبیــر انقــالب اســالمی، 14 
خــرداد ســال 68 را روز غم انگیــز و تلخــی بــرای ملــت 
ــع و  ــه مســیر وقای ــا اشــاره ب ــران توصیــف کــرد و ب ای
ــوع  ــه وق ــالمی ب ــت اس ــان نهض ــه در جری ــی ک حوادث
پیوســت، خاطرنشــان کــرد: امــام خمینــی)ره( بــا 
اتصــال بــه خداونــد، شــهامت، ایســتادگی، رشــادت و 
اعتمــاد بــه روحیــه ملــت، توانســتند انقــالب اســالمی 

ــه ثمــر برســانند.  را ب
ــری  ــرگان رهب ــس خب ــدام مجل ــور، اق ــس جمه ریی
پــس از ارتحــال امــام خمینــی)ره( را در انتخــاب 
جانشــین بــه حــق امــام، در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــت و تاریخ ــا اهمی ــیار ب بس
خداونــد بــا عنایــت خــود دل هــا را بــه بهتریــن ســمت 
ــوی  ــرد از س ــن ف ــاب صالح تری ــرد و انتخ ــت ک هدای
ــرای دوســتان جمهــوری اســالمی  ــرگان ب اعضــای خب
ــدی  ــأس و ناامی ــب ی ــده و موج ــان امیدوارکنن در جه
دشــمنانی شــد کــه چشــم بــه روزهــای پــس از امــام 

ــد. ــه بودن ــن کشــور دوخت در ای
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز راه و خــط امــام 
ــور ــی در کش ــه خوب ــان ب ــح ایش ــف صال ــط خل  توس

ــت:  ــار داش ــود، اظه ــی ش ــال م ــان دنب ــه و جه منطق
ــه  ــد ظل ــه ای )م ــت هللا خامن ــرت آی ــاب حض ــا انتخ ب
العالــی( بــه رهبــری انقــالب، پرچــم نظــام جمهــوری 
ــم  ــک روز ه ــی ی ــران و مردم ســاالری حت اســالمی ای
ــم  ــاب در آن دوران غ ــن انتخ ــاد و ای ــن نیفت ــر زمی ب
ــران ــت ای ــدوه، موجــب آرامــش و خوشــحالی مل  و ان

 شد.
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 حجم قاچاق کاال 
۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت

ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت: حجــم قاچاق 
کاال بــا ۱۰ میلیــارد دالر کاهــش از ۲۵ میلیــارد دالر در ســال ۹۲ بــه 
ــارد دالر در ســال ۹۴ رســید. قاســم خورشــیدی  حــدود ۱۵ میلی
تصریــح کــرد: بــر اســاس برنامــه ۵ســاله کــه از ســال ۹۳ آغــاز 
ــت و  ــاماندهی اس ــال س ــاق کاال و ارز در ح ــا قاچ ــارزه ب ــد مب ش
انتظــار داریــم تــا ســال ۹۸ حجــم آن را بســیار کــم کنیــم. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه تالش هــای گمــرک بــا وجــود مشــکالت فــراوان، 
قابــل مالحظه اســت، گفــت: قاچــاق، واقعیتــی انکارناپذیر اســت؛ 

امــا توانایی هــای گمــرک را هــم بایــد در نظــر گرفــت.

 وزارت کار به دنبال تثبیت 
۵۰۰ هزار شغل

دومیــن دوره آموزشــی طــرح توســعه کســب و کار پایــدار )تکاپــو(، 
زیــر نظــر معاونــت اشــتغال و کارآفرینــی وزارت تعــاون، کار و 
ــن دوره  ــزاری ای ــدف از برگ ــود. ه ــزار می ش ــی برگ ــاه اجتماع رف
ــو و  ــرح تکاپ ــی ط ــات اجرای ــریح الزام ــن و تش ــی، تبیی آموزش
ــرای اجــرای ایــن طــرح  تربیــت نیروهــای انســانی متخصــص ب
در اســتان های هــدف طــرح تکاپوســت. بــا اجــرای طــرح 
ــاد و  ــه ایج ــی رود زمین ــار م ــور، انتظ ــتان های کش ــو در اس تکاپ
ــی  ــم انداز آت ــغلی در چش ــت ش ــزار فرص ــش از ۵۰۰ ه ــت بی تثبی
ــتان  ــی، از ۲۰ اس ــن دوره آموزش ــود. در ای ــق ش ــرح محق ــن ط ای
 کشــور متخصصینــی کــه قبــال مصاحبــه و پذیرفتــه شــده اند
 حضــور بــه هــم رســانده و طــی ایــن مــدت دوره آموزشــی

بــا روش هــای اجرایــی ایــن طــرح کــه منجــر بــه توســعه و تثبیــت 
اشــتغال در اســتان ها می شــود، آشــنا خواهنــد شــد.

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 اعتمادسازی 
رکن موفقیت پروژه های بین المللی

ــال  ــتان چهارمح ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
و بختیــاری، حبیــب هللا وفایــی ۱۲ خردادمــاه در دیــدار بــا 
ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــکاه در چهارمح ــرح جای ــی ط ــم ژاپن تی
ــور  ــی کش ــای بین الملل ــت پروژه ه ــن موفقی ــازی، رک اعتمادس
اســت و نقــش تســهیلگران اجتماعــی جوامــع محلــی در حفظ و 
نگهــداری و توســعه ظرفیــت منابــع طبیعــی اســتان بســیار مهــم 
اســت. وی افــزود: نتایــج اجــرای ایــن طــرح در راســتای اهــداف 
ــت  ــه بازف ــگ و منطق ــتان کوهرن ــی در شهرس ــاد مقاومت اقتص
ــرک و  ــتان، تب ــد گزس ــتاهایی مانن ــار در روس ــزار هکت ــا ۱۵۰ ه ب
ــا و  ــعه جنگل ه ــت. توس ــاهده اس ــل مش ــفلی قاب ــای س و اولی
ــازمانی،  ــجام س ــی و انس ــع محل ــازی جوام ــا، توانمندس مرتع ه
ــدون  ــا ب ــد خانواره ــش درآم ــی، افزای ــاغل خانگ ــعه مش توس
وابســتگی بــه منابــع طبیعــی از اهــداف عمــده ایــن طرح اســت. 

اخبار کوتاه

قیمــت خوراکی هــا قبــل از مــاه مبــارک 
سرویس اقتصاد
   دامون رشیدزاده 

رمضــان افزایــش می یابــد؛ مهــم هــم 
ــا  ــد ی ــپ باش ــد؛ چ ــر کار باش ــر س ــی ب ــه دولت ــت چ نیس
ــن  ــر صــورت ای ــر، در ه ــا تدبی ــا ب ــرورز باشــد ی راســت، مه
ــچ اراده  ــاد، هی ــا زی ــم ی ــد و ک ــه می افت ــت ک ــی اس اتفاق
ــدارد.  ــز وجــود ن ــر نی ــن ام ــری از ای ــرای جلوگی ــی ب محکم
ــاه  ــیدن م ــش از رس ــال پی ــر س ــه ه ــم دیرین ــق رس مطاب
ــده  ــئوالن وع ــوروز مس ــد ن ــب عی ــا ش ــان ی ــارک رمض مب
بــا  نمی یابــد؛  افزایــش  قیمت هــا  کــه  می دهنــد 
ــدر  ــه ق ــز ب ــه چی ــد؛ هم ــد ش ــورد خواه ــان برخ گرانفروش
کفایــت ذخیره ســازی شــده و هزارهــا قــول و وعــده و وعیــد 
دیگــر؛ امــا آنچــه در عمــل تجربــه می کنیــم گرانــی اســت و 

بس.
امســال نیــز ماننــد تمــام ایــن ســال ها، دولــت بارهــا تاکیــد 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــی در م ــالم خوراک ــت اق ــه قیم ــرد ک ک
ــا گفتــه رؤســای  ــازار ی ــد؛ امــا چرخــی در ب افزایــش نمی یاب
ــول  ــق معم ــه طب ــد ک ــف نشــان می ده ــای مختل اتحادیه ه
صابــون گرانــی بــر تــن بســیاری از اجنــاس خواهــد خــورد.

  زولبیا و بامیه
ــا مــاه رمضــان گــره  ایــن شــیرینی پرطرفــدار کــه نامــش ب
ــاز نشــده، صحبــت  ــازار ب ــه ب خــورده اســت، هنــوز پایــش ب
ــد  ــر نکنی ــرده فک ــی نک ــه خدای ــود. البت ــی اش می ش از گران
ــئوالن  ــرا مس ــت؛ زی ــت اس ــدن بی حکم ــران ش ــن گ ــه ای ک
ــی کــه خــوردن  ــه فکــر ســالمتی شــما هســتند و از آنجای ب

ــا  ــا ب ــد ت ــم گرفته ان ــیاری دارد، تصمی ــرر بس ــیرینی ض ش
ــالمتی  ــتای س ــی در راس ــیرینی گام ــن ش ــردن ای ــران ک گ

شــما برداشــته باشــند.
   آش و حلیم

ــارک رمضــان  ــت مــاه مب ــم هــم از پایه هــای ثاب آش و حلی
هســتند و در شــهری ماننــد اصفهــان بــه ایــن لیســت حلیــم 

بادمجان هــای معــروف را هــم بایــد اضافــه کــرد؛ امــا گویــا 
ایــن غذاهــا نیــز ســر ناســازگاری دارنــد و زمزمه هایــی بــرای 
ــا 15 درصــدی آن هــا شــنیده می شــود. از  گــران کــردن 10 ت
ــی در دســت  ــواع اطــالع چندان ــن ان ــردن ای ــران ک ــل گ دالی
نیســت؛ امــا حتمــا نفــخ نکــردن مــردم در ایــن میــان نقــش 

پررنگــی دارد.

  برنج
ــا دیگــر کاالهــا متفــاوت اســت؛  داســتان برنجــی قــدری ب
برنــج از ابتــدای امســال در صــدر خبرهــا بــود و گــران 
ــه داشــت؛  ــر ادام ــای اخی ــن هفته ه ــا همی شــدنش هــم ت
هرچنــد رد پــای دالل هــا در گــران شــدن برنــج دیــده 
ــبی  ــات نس ــا از ثب ــن روزه ــج ای ــت برن ــا قیم ــد، ام می ش
ــوان امیــد داشــت کــه ایــن  ــد نمی ت برخــوردار اســت؛ هرچن

ــد. ــته باش ــه داش ــه ادام ــرا همین گون ماج
  مرغ

قیمــت مــرغ بــا قیمــت ســکه ارتبــاط نزدیکــی دارد؛ هرچنــد 
چگونگــی ایــن ارتبــاط از نظــر مــا مبهــم اســت، امــا صبــح 
ــا نــرخ طــال و ارز کــم و  ــه صبــح قیمــت ایــن محصــول ب ب
ــرغ  ــد م ــده داده ان ــئوالن وع ــد مس ــر چن ــود؛ ه ــاد می ش زی
بــه حــد کافــی ذخیــره شــده و در بــازار عرضــه خواهــد شــد 
امــا قیمــت مــرغ بــا نوســان های 100 تــا 400 تومانــی در بــازار 
عرضــه می شــود. امیدواریــم دســت کــم مــرغ در بــازار مــاه 

رمضــان خیــال پــر کشــیدن نداشــته باشــد.
  گوشت قرمز

گوشــت قرمــز جایــی در ســبد خانوارهــای کم بضاعــت نــدارد 
ــازار گوشــت  ــا نوســانات ب ــت ی ــری از قیم ــا اصــوال خب و م
ــهری  ــاالی ش ــتان ب ــن از دوس ــد ت ــا چن ــم؛ ام ــز نداری قرم
ــی نداشــته اســت.  ــر چندان ــد قیمــت گوشــت تغیی می گوین
در هــر صــورت اگــر هــم تغییــری داشــته باشــد، بــرای ایــن 

ــد. ــه چشــم نمی آی ــی ب ــا خیل دوســتان م

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از بازار

خوراکی ها، نامحسوس گران می شوند

بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان،  هــادی 
ــار  ــه نقــش اطالع رســانی و ارتباطــات اظه ــا اشــاره ب ــژاد ب نباتی ن
کــرد: اطالع رســانی و ارتباطــات از موضوعاتــی اســت کــه در دوره ما 
 از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ بــه طــوری کــه دوران فعلــی 
را عصــر ارتباطــات نامیده انــد و اســتفاده از ایــن ظرفیــت مناســب 

ــه  ــی اســت ک ــری راهکارهای ــد یادگی نیازمن
حرکــت در ایــن فضــا را موثرتــر کنــد.

دیگــر  ســوی  از  کــرد:  تصریــح  وی 
عنــوان  بــه  اصفهــان  شــهر  نامگــذاری 
شــهر جهانــی خــالق، رســالت مدیــران 
ــن  ــرای اطالع رســانی نوی ــی ب ــط عموم  رواب
را دو چنــدان  از اصفهــان  و شــبانه روزی 
ــا  ــا ب ــاز اســت ت ــن نی ــرده اســت؛ بنابرای ک
ــن  برگــزاری جلســات آموزشــی مــداوم، ای

ــم. ــتراک بگذاری ــه اش ــا را ب روش ه
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــه  ــتان ک ــای اس ــط عمومی ه ــش رواب ــتین همای ــزاری نخس برگ
همزمــان بــا روز روابــط عمومــی و بــه همــت شــهرداری اصفهــان 

در اردوگاه بــاغ ابریشــم برگــزار شــد، افــزود: پیــرو مطالــب مطــرح 
شــده در ایــن همایــش و برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، قــرار 
اســت نخســتین جلســه آموزشــی در حــوزه خبــر و ارتباطــات بــا 
ــام  ــگاه ام ــتاد دانش ــنیان راد«، اس ــدی محس ــر مه ــور »دکت حض
صــادق)ع( و متخصــص علــوم ارتباطــات اجتماعــی برگــزار 
ــا بیــان اینکــه ایــن جلســه ویــژه  شــود.  وی ب
خانــواده مدیــران روابــط عمومــی شــهر اصفهان 
مناطــق، معاونت هــا  روابــط عمومی هــای  و 
برگــزار  اصفهــان  و ســازمان های شــهرداری 
می شــود، تاکیــد کــرد: ایــن جلســه بــا موضــوع 
ــران  ــط عمومــی در ای مســایل پیــش روی رواب
ــش  ــد دان ــتاوردهای جدی ــرداری از دس و بهره ب
ــزار می شــود.    ــا برگ ــرای حــل آن ه ــات ب ارتباط
گفتنــی اســت ایــن جلســه بــه میزبانــی روابــط 
 عمومــی شــهرداری اصفهــان و بــا حضــور انجمــن فرهنگــی 
روابــط عمومــی اســتان اصفهــان و فرهنگســرای رســانه، روز 
پنجشــنبه ۱۳ خردادمــاه از ســاعت ۹ صبــح در تــاالر ســوره واقــع 
در خیابــان آمــادگاه، روبــه روی هتــل عباســی برگــزار خواهــد شــد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان خبر داد:
برگزاری نخستین جلسه آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی شهر اصفهان 

یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو گفــت: ۱۵ طــرح بــرای 
طــرح احیــا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی در 
ــاره  ــه درب ــورد آن مطالع ــک م ــه شــده اســت؛ ی نظــر گرفت

ــت.  ــور اس ــن در کش ــت زمی ــت فرونشس وضعی
ــا  ــرای احی ــرح ب ــه ۱۵ ط ــالم اینک ــا اع ــی ب ــر حبیب جهانگی

زیــر  آب  منابــع  تعادل بخشــی  و 
شــده  تعریــف  کشــور  در  زمینــی 
اســت، گفــت: از مجمــوع ایــن تعــداد 
ــه وزارت  ــوط ب ــرح مرب ــرح، ۱۱ ط ط
ــاد  ــرو، ۳ طــرح توســط وزارت جه نی
ــه  ــرح در زمین ــک ط ــاورزی و ی کش
بررســی فرونشســت زمیــن در حــوزه 

می شــود.  اجــرا  زمین شناســی 
وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 

ــی آب  ــرح تعادل بخش ــال ۸۴ ط ــت: س ــار داش ــرو اظه نی
زیرزمینــی در کشــور مــورد توجــه قــرار گرفــت، امــا حمایــت 
نشــد؛ ولــی در دولــت تدبیــر و امیــد شــاهد حمایــت 
ــا توجــه  ــه ب ــژه از ایــن طــرح هســتیم کــه در ایــن زمین وی

ــوری  ــس جمه ــری و ریی ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــه تاکی ب
فعالیــت بیشــتری در شــورای عالــی آب انجــام شــده 

ــت.  اس
ــرای  ــد ب ــئوالن بای ــه مس ــرد: هم ــان ک ــی خاطرنش حبیب
ــن بخــش  ــه در ای ــه البت ــد ک ــالش کنن ــت از آب هــا ت صیان
ــتیم  ــاهد هس ــت را ش ــی دول ــت عمل  حمای
و ســال گذشــته ۳ هــزار میلیــارد ریــال بــرای 
ایــن بخــش مهــم اختصــاص یافــت. عملکرد 
ــی از آن  ــه حاک ــن زمین ــت در ای ــت دول مثب
ــی حامــی دارد.  اســت کــه طرح هــای تصویب
ســفره های  افــت  داشــت:  اظهــار  وی 
زیرزمینــی آثــار مخربــی همچــون خالــی 
شــدن روســتاها و بعضــی شــهرهای کشــور 
ــال دارد. امــروز در کشــور  ــه دنب از ســکنه را ب
ــه جــز  ــز فکــر می شــود و راهــی ب ــه فضــای غیرســازه نی ب
ــه طــوری کــه یکــی از بهتریــن  مشــارکت مــردم نداریــم؛ ب
ــت  ــتفاده از ظرفی ــی اس ــع مل ــت از مناب ــا صیان فعالیت ه

ایســنا اســت.  مردم نهــاد  تشــکل های 

   بــا نزدیــک شــدن بــه ســالروز قیــام 
کیمیای وطن

سهرابی 
ــر  ــی رهب ــال ملکوت ــرداد و ارتح ۱۵ خ
ــا یکــی از  ــم ب ــه ای انجــام دادی ــر انقــالب، مصاحب کبی
شــخصیت های مهــم و تاثیرگــذار انقالبــی اســتان 
ــکار و  ــکوفایی اف ــزایی در ش ــهم بس ــه س ــان ک اصفه
موعظه هــای انقالبــی داشــته اند. حجــت  االســالم و 
المســلمین سیدحســین بهشــتی نژاد، فرزنــد آیــت  هللا 
ــرادر شــهیدان حجــج  ســید مصطفــی بهشــتی نژاد و ب
االســالم سیدحســن و ســید مهــدی بهشــتی نژاد، زاده 
ــغول  ــال ۱۳۴6 مش ــت. وی در س ــی اس ۱۳۲۲ شمس
تحصیــالت حــوزوی شــد. تدریــس در مراکــز تربیــت 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجرای ــان، فعالیت ه ــم در اصفه معل
ــل ســال  ــس در حــوزه و دانشــگاه، چه همچــون تدری
ــه ۲  ــوزش ســپاه منطق ــی، مســئول آم ــت تبلیغ فعالی
اصفهــان، مدیــر مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه اصفهــان 
مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان، بخشــی 
ــی خســتگی ناپذیر اســت.  ــن روحان ــای ای از فعالیت ه
ایشــان ضمــن گرامیداشــت پنجــاه و ســومین ســالگرد 
۱۵ خــرداد - ایــن نهــال ارزشــمند کــه بــه دســت امــام 
راحــل و عظیــم الشــأن بــا بــر افراشــتن پرچــم توحیــد 
و نــام مبــارک اســالم و مکتــب نورانــی اهــل بیــت آغــاز 
ــل  ــه در ذی ــد ک ــارات ارزشــمندی را فرمودن شــد - اظه

می خوانید.
- چــه چیــز باعــث شــد امــام خمینــی بــه شــخصیتی 

مانــدگار و جهانــی تبدیــل شــوند؟
 قیــام ۱۵ خــرداد مصــادف اســت بــا ســالگرد ارتحــال 
ملکوتــی امــام راحــل کــه بارهــا در ایــن رابطــه عــرض 
کــرده ام قطعــا پیامــی ارزشــمند و گرانبهــا دارد؛ از 
یــک طــرف قیــام خونیــن ۱۵ خــرداد و از طــرف 
دیگــر آفریننــده  ایــن قیــام کــه بــا رهنمون هــای 
ــت  ــن در حقیق ــد و ای ــاز ش ــت آغ ــن حرک ــان ای ایش
ــه   ــه جامع ــرداد ب ــام ۱۵ خ ــه از قی ــت ک ــه ای اس هدی
ایــن  بایــد گفــت  داده شــد؛ همچنیــن  اســالمی 
ــج ارزشــمند  ــه نتای ــددی نیســت بلک ــا ع ــارن صرف تق
و گرانبهایــی داشــته اســت. قیــام ۱۵ خــرداد، حرکتــی 
ــود صددرصــد الهــی کــه پنجــاه و ســه ســال پیــش  ب
بــا معیارهــای مذهبــی انگیزه هــای الهــی شــروع 
ــی اســالم  ــردن احــکام نوران ــاده ک  شــد و هدفــش پی
و اعتــراض بــه حرکت هــای منفــور رژیــم طاغــوت بــود. 
در ایــن رابطــه ایــن آیــه مکــرر در بیانــات رهبــر انقــالب 
خوانــده شــده - چــه بــه صــورت مکتوب و چه شــفاهی 
- بیــان می کردنــد کــه خداونــد می فرمایــد: »قــل انمــا 
ــت  ــرادی«. در حقیق ــی و ف ــه مثن ــده لل ــم بواح اعظک
جوهــره  ایــن حرکــت بــزرگ از دیــدگاه حضــرت امــام 
قیــام هللا بــود و تمــام اقدامــات و حــرکات انقالبی در آن 
زمــان بــه ایــن آیــه  نورانــی مزیــن شــده بــود؛ همچنین 
بایــد گفــت علــت مانــدگاری ایــن قیــام همیــن بــرای 
ــود؛  ــا طاغــوت ب ــارزه ب ــرای مب ــالش ب ــودن و ت خــدا ب
ــی  ــخصی و گروه ــع ش ــرای مناف ــت ب ــر حرک ــرا اگ زی
باشــد نه تنهــا مانــدگار نیســت، بلکــه هیــچ ذخیــره در 

ــد محســوب نمی شــود.  پیشــگاه خداون
ــد  ــه می فرماین ــد ک ــل ش ــرم نق ــر اک ــی از پیامب روایت
ــد  ــه چن ــد، ب ــاد می کنن ــدا جه ــه در راه خ ــانی ک کس
دســته تقســیم می شــوند: عــده ای فقــط بــرای کســب 
ــی  ــه نام ــرای اینک ــده ای ب ــی؛ ع ــم جنگ ــع و غنای مناف
ــرای  ــد و بعضــی ب ــی بگذارن ــود باق ــرای خ ــاودان ب ج
اینکــه قیامشــان در بیــن مــردم خودنمایــی کنــد؛ امــا 
کســی قیامــش قیــام هللا اســت کــه ســعی کنــد نــام 
خــدا و پرچــم احــکام اســالمی را بــر قله هــای معرفــت 

ــزاز درآورد.  ــه اهت ب
حضــرت امــام هــم بــا اتــکا بــه همیــن معــارف 
توحیــدی و نفــس و روحیــه  پــاک قــدم در ایــن 
عرصــه  جهــاد گذاشــتند کــه بــه نظــر بنــده ایــن معاملــه 
ــام در خاطــر  ــاد ام ــام و ی ــه ن ــا خــدا ســبب شــد ک ب
مــردم بــه یــادگار و نیکــی بــرده شــود و بعــد از گذشــت 
ســال ها شــاهد ایــن هســتیم کــه امــام عزیــز و عظیــم 
ــتند. در  ــا هس ــوب دل ه ــوز محب ــالب هن ــأن انق الش
ــردم  ــن م ــام بی ــتگیری ام ــر دس ــی خب ــان وقت آن زم
پخــش شــد بــه ســرعت جوشــش و خروشــی بــزرگ 
در شــهرهای تهــران و ورامیــن و...بــر پــا شــد کــه 
ــاندن  ــهادت رس ــه ش ــث ب ــاک باع ــر دردن ــن ام همی
پانــزده هــزار نفــر از مردمــی شــد کــه پیشــتازان عرصــه  

ــد. ــهادت بودن ــاد و ش جه
ــر  ــام ۱۵ خــرداد و دیگ ــان در قی - ســهم مــردم اصفه

ــود؟ ــدازه ب ــه ان ــه چ ــی ب ــای انقالب حرکت ه
ــاز مردمــی  شــکی نیســت کــه مــردم اصفهــان از دیرب
ــی  ــای انقالب ــت و جنبش ه ــتدار حرک ــی و دوس انقالب
بوده انــد و هســتند؛ در ایــن رابطــه پرونــده ای درخشــان 
 و قطــور دارنــد کــه یکــی از آن هــا مبــارزات چشــمگیر 
و رشــادت های آن هــا در ۸ ســال دفــاع مقــدس اســت 
و پرونــده  دیگــر مربــوط بــه قبــل از انقــالب تــا زمــان 

ــی در  ــای فراوان ــه کتاب ه ــت ک ــی اس ــت نظام حکوم
ایــن زمینــه بــه نــگارش در آمــده اســت. 

جــدول  صــدر  در  اصفهــان  بگویــم  بایــد  بنــده 
ــه  ــت ک ــالب اس ــام و انق ــه ام ــادار ب ــتان های وف اس
ــتر دارد. ــی بیش ــه مجال ــاز ب ــل آن نی ــرح و تفصی ش
 بــه نظــر شــما کــدام یــک از درس هــای قیــام خــرداد 

را می توان برای جوانان منعکس کرد؟
ایــن قیــام در دورانــی شــروع شــد کــه اوج حرکت هــای 
ــران شــاهد  ــوده ای را در شــهرهای ای مارکسیســتی و ت
ــا  ــارزه ب ــعی در مب ــان س ــول خودش ــه ق ــه ب ــم ک بودی
ــا  ــن گروه ه ــل همی ــتند؛ در اص ــتکباری داش ــکار اس اف
ــن و  ــان موم ــن جوان ــردن ذه ــرف ک ــان منح هدفش
انقالبــی بــود کــه قــدم در راه اســالم و معــارف توحیــدی 
ــه  ــرداد ب ــت ۱۵ خ ــن حرک ــا ای ــد؛ منته ــته بودن گذاش
ادامــه  حرکت هــای  در  انقــالب کــه  رهبــر  دســت 
ــود، ســد  دیگــر روحانیــون مثــل نهضــت تنباکــو و... ب
ــب  ــه مکت ــد ک ــی ش ــای الحاق ــکار گروه ه ــد اف راه رش
اســالم را مخــدر برمی شــمردند و بــه آن هــا نشــان 
 داد کــه اگــر مبــارزه  واقعــی و اصولــی وجــود دارد

برخاســته  دیــن  مکتــب  از  اســت کــه  مبــارزه ای 
ــی را  ــی و اله ــور سیاس ــن ش ــل ای ــام راح ــت. ام اس
بــا عمــل خودشــان بــه جهانیــان نشــان دادنــد و 
ــرش  ــه ف ــرش ب ــب را از ع ــینان غاص ــام کرسی نش تم
آوردنــد. دومیــن پیــام ایــن بــود کــه وقتــی گروه هــای 
الحاقــی نظرشــان ایــن بــود کــه اســالم تنهــا هنــرش 
ــرای  ــی ب ــی جامع ــت و طراح ــوت اس ــا طاغ ــارزه ب مب
نظــام سیاســی نــدارد، امــام ثابــت کردنــد کــه اســالم 
ــا نظام هــای غیراســالمی را دارد،  ــارزه ب ــه  مب هــم داعی
هــم داعیــه  یــک حکومــت دینــی اســالمی را بــر مبنــای 
ــه  ــی ب ــه خوب ــن تفکــر را ب ــرآن. ایشــان توانســت ای ق
منصــه  حضــور برســاند. بیشــترین ســفارش امــام 
ــت  ــن موهب ــت از ای ــان، صیان ــه جوان ــن ب ــن حی در ای
ــر  ــه نظ ــن ب ــود. همچنی ــن اســالم ب ــی دی ــی، یعن اله
مــن بهتریــن فرمــان امــام بــه جوانــان عزیــز عمــل بــه 
وصیت نامــه  ایشــان اســت کــه بــه عنــوان یــک ودیعــه  
گرانقــدر در اختیــار مــردم عزیــز قــرار داده انــد و انتظــار 
ــق  ــد طب ــدم بتوانن ــان قدم به ق ــه جوان ــت ک ــن اس ای

ــد. ــش برون ــه پی ــن وصیت نام ای
 الحمدللــه حرکــت امــام ناتمــام نمانــد و رشــته نورانــی 
ــح  ــته و صال ــردی شایس ــت ف ــه دس ــی آن ب و ملکوت
یعنــی حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســپرده شــده 
ــام  ــالب را در تم ــتی انق ــته کش ــان توانس ــت. ایش اس
ــه آن وارد  فــراز و نشــیب ها و صدماتــی کــه اســتکبار ب
می کنــد بــا تمــام قــدرت و بــه درخشــانی پیــش ببــرد. 
در پایــان ســخن بنــده ایــن اســت کــه بــرای نســل نــو 
ــی  ــی و  انقالب ــن اله ــکار نوی ــداف و اف ــه اه ــد ریش بای
ــان  ــر راه جوان ــر س ــه ب ــی را ک ــن توطئه های  و همچنی
ــه  ــتی ب ــه درس ــا ب ــرد ت ــن ک ــرار دارد، تدوی ــام ق و نظ
 آن هــا تفهیــم شــود و بتــوان راه درســت صیانــت از آن 

را به این عزیزان آموزش داد.

حجت  االسالم سیدحسین بهشتی نژاد در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

امام هنوز محبوب دل ها هستند

سیری در اقتصاد 

تصمیمات مهم دولت برای رفع 
مشکالت مسکن مهر

ــه ریاســت حجــت االســالم و  ــران در جلســه خــود ب هیئــت وزی
المســلمین دکتــر روحانــی رییــس جمهــوری، پیشــنهاد ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور درخصــوص وضعیــت و رســیدگی 
بــه مشــکالت مســکن مهــر را بررســی و تصمیماتــی اتخــاذ کــرد. 
براســاس بررســی های صــورت گرفتــه، مصــوب شــد بــرای 
ــان  ــا پای ــان ت ــه متقاضی ــکونی ب ــد مس ــزار واح ــل ۳۵۰ ه تحوی
ســال جــاری و تامیــن امکانــات زیربنایــی و رفاهــی بــه منظــور 
فراهــم کــردن شــرایط اســکان اقدامــات الزم صــورت گیــرد. 
دولــت همچنیــن وزارت راه و شهرســازی را مکلــف کــرد تمهیــدات 
 الزم بــرای واگــذاری واحدهــای بــدون متقاضــی بــه پیمانــکاران

شــرکت ها و طرف هــای قــرارداد و ســایر خریــداران را فراهــم 
نمــوده و از محــل منابــع حاصــل از فــروش ایــن واحدهــا )ارزش 
ــه  ــی هزین ــات روبنای ــای خدم ــل پروژه ه ــرای تکمی ــن( ب زمی
کنــد. هیئــت وزیــران همچنیــن بــا اختصــاص اعتبــار مــورد نیــاز 
بــرای آماده ســازی شــرایط خدمــات زیربنایــی ۳۵۰ هــزار واحــد 
مســکونی مســکن مهــر موافقــت کــرد. دولــت ضمــن تاکیــد بــر 
ــات  ــه خدم ــه ارای ــان ب ــی خدمات رس ــتگاه های اجرای ــزام دس ال
ــای  ــروش واحده ــا ف ــون ب ــق قان ــر مطاب ــکن مه ــی مس روبنای
 فاقــد متقاضــی بــه منظــور احــداث و تکمیــل روبناهــا موافقــت

 کرد.

 عرضه چای فاسد 
روش جدید مافیای چای

رییــس ســازمان چــای کشــور گفــت: ســودجویان قصــد 
دارنــد چــای ســنواتی و تاریخ مصرف گذشــته را کــه کیلویــی 
مختلــف  بــه کارخانه هــای  ورود  بــا  خریدنــد،  تومــان   ۱۰۰ 
و افــزودن عطــر و اســانس، کیلویــی ۱۰ هــزار تومــان بفروشــند. 
ــزان  ــه می ــبختانه ب ــه خوش ــان اینک ــا بی ــان ب ــی روزبه محمدول
زیــادی رونــد تولیــد منفــی بــرگ ســبز چــای تغییــر کرده اســت، 
اظهــار کــرد: تولیــد بــرگ ســبز چــای علی رغــم خشکســالی در 
ســال ۱۳۹۳ بــه 6۵ هــزار تــن رســید و دوبــاره ایــن رقــم در ســال 
گذشــته بــه ۸7 تــن ارتقــا یافــت. وی بــا بیــان اینکــه در ســال 
ــه نزدیــک ۱۰۰ هــزار  جــاری پیش بینــی می شــود ایــن میــزان ب
تــن بــرگ افزایــش یابــد، اشــاره کــرد: در حــال حاضــر تولیــدات 
ــا  ــبختانه کارخانه ه ــود و خوش ــی نمی ش ــا بایگان ــای در انباره چ
ــی هســتند.  ــت مطلوب ــروش محصــول چــای دارای وضعی در ف
میــزان تولیــد ســاالنه چــای ۲۰ هــزار تــن اســت و ایــن درحالــی 
اســت کــه چــای ســنواتی موجــود در انبارهــا ۵۰ هــزار تــن، یعنــی 
۲.۵ برابــر تولیــد یکســال اســت. رییــس ســازمان چــای کشــور 
ــر  ــن چــای ســنواتی عــالوه ب ــان اینکــه ورود ای ــا بی ــان ب در پای
تهدیــد ســالمت و امنیــت غذایــی مصرف کننــده منجــر بــه عــدم 
فــروش چــای کارخانه هــا می شــود، اظهــار کــرد: بــا تالش هــای 
ــات، اســتانداری و  ــروی انتظامــی، اداره اطالع اســتاندار، نی
ســازمان چــای توانســتیم تــا حــدودی ایــن افــراد و اقــدام 

آن هــا را کنتــرل و بــا آن هــا مقابلــه کنیــم.

حتما بخوانید!
3اجرای 15 طرح ویژه نجات ذخایر آب پنجشنبه 13 خرداد ماه 1395

ـــمـــاره 169 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

واگذاری محل فضاهای بازی موجود در پارک های سطح شهر  شهرداری شهرضا         مرحله دوم )نوبت دوم( 

چاپ دوم 

رحیم جافری - شهردار شهرضا 

آگهی مزایده 

 شــهرداری شــهرضا در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد 4 یکصــد و نــود و ششــمین جلســه شــورای اســالمی شــهر مــورخ 94/۱۱/26 واگــذاری محــل 

ــد.   ــه مــدت دو ســال واگــذار نمای ــده ب ــازی موجــود در پارک هــای ســطح شــهر  خــود را  از طریــق مزای فضاهــای ب
 لــذا متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت 10 روز بــا ورود بــه ســایت شــهرداری بــه آدرس

www.shahreza.ir اقدام و یا همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

بهای فروش اسناد:  ۱۰۰.000 ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۹۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد. 
-تحویــل ســپرده ای کــه از پنــج درصــد مبلــغ کل بــرآورد کمتــر نباشــد )بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا واریزی نقــدی بــه حســاب 3100000052002 

ســپرده شــهرداری شهرضا(

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳
ــه شــهرداری تحویــل و رســید اخــذ  ــه محرمان ــه دبیرخان ــه اســناد، مــدارک را ب ــان پــس از تکمیــل و امضــاء کلی ــل اســناد: متقاضی محــل تحوی

ــد. نماین

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

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

-جهت کسب اطالعات بیشتر با شمار ه تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱6 تماس حاصل فرمایید.  

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

سالگرد ارتحال  
ملکوتی 

 حضرت امام 
خمینی )ره( و 

قیام پانزده خرداد 
برمردم ایران 

درسراسر جهان 
تسلیت باد 

یک مقام مسئول وزارت نیرو اعالم کرد:
اجرای ۱۵ طرح ویژه نجات ذخایر آب



 پروازهای مستقیم به کویت 
وین و ایروان از اصفهان

کیمیــای وطــن: مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان گفــت: 
تاخیــر در ورود پروازهــای مقاصد مختلف به اصفهان بیشــترین 
ــا در ســفر  ــن تاخیره ــه ای ــه البت ــر پروازهاســت ک ــت تاخی عل
 گردشــگران خارجــی تاثیــری نداشــته اســت. علــی قاســم زاده
ــرودگاه  ــه ف ــال 1393 ب ــگران در س ــرد: ورودی گردش ــار ک اظه
ــال  ــداد در س ــن تع ــوده و ای ــر ب ــزار نف ــدود 67 ه ــان ح اصفه
ــا 32 درصــد افزایــش بــه حــدود 220 هــزار نفــر رســیده  94 ب
ــورد  ــه م ــا ک ــو پروازه ــا و لغ ــاره تاخیره اســت. قاســم زاده درب
انتقــاد اســتاندار اصفهــان نیــز بــوده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
بیشــترین علــت تاخیرهــا، تاخیــر در ورود پروازهایــی از مقاصــد 
مختلــف بــه اصفهــان بــوده اســت. گاهــی پاییــن بــودن دیــد 
افقــی فــرودگاه نیــز در فصــل پاییــز و زمســتان در بــروز تاخیرها 
یــا لغــو پروازهــا تاثیــر داشــته کــه بــا تجهیــز فــرودگاه اصفهــان 
بــه دســتگاه RVR تعــداد ایــن تاخیرهــا کاهــش یافتــه اســت. 
مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: پــرواز در 
مســیر ویــن – اصفهــان – ویــن توســط شــرکت اتریــش ایــر از 
25 شــهریور، پــرواز در مســیر کویــت – اصفهان – کویت توســط 
شــرکت الجزیــره کویــت از 12 تیرمــاه ســال جــاری و همچنیــن 
برقــراری پــرواز در مســیر اصفهــان – ایــروان – اصفهــان توســط 
شــرکت هواپیمایــی نفــت و شــرکت هواپیمایــی تابــان از اواخــر 

خــرداد مــاه ســال جــاری انجــام خواهــد شــد.

 بقایای »کاخ جهان نما« 
ثبت ملی شد

کیمیــای وطــن: بقایــای کاخ جهان نمــا مربــوط بــه دوره 
ــا  ــان ب ــام اصفه ــدان ام ــع در می ــوفه واق ــار مکش ــه و آث صفوی
شــماره 31488 در فهرســت میــراث ملــی جــای گرفــت. فرهــاد 
ــای میــراث  ــار و حفــظ و احی ــر ثبــت آث ــرکل دفت نظــری، مدی
ــتین  ــت: نخس ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــوی و طبیع معن
نشــانه های پایه هــای کاخ جهان نمــا کــه از کاخ هــای مهــم 
ــده، در  ــاد ش ــون از آن ی ــتر مت ــت و در بیش ــوی اس دوره صف
ســال  فروردین مــاه  در  باستان شناســی کــه  کاوش هــای 
گذشــته در محــدوده دروازه دولــت در ابتــدای خیابــان چهاربــاغ 
ــن  ــت ای ــت: ثب ــد. او گف ــف ش ــت، کش ــورت گرف ــان ص اصفه
ــا  ــه حفاری ه ــه در ادام ــواری از دوران آل بوی ــف دی ــر و کش اث
ــهر  ــی ش ــه تاریخ ــن منطق ــر ای ــت طوالنی ت ــر قدم ــه بیانگ ک
اصفهــان بــود، ســال گذشــته در شــورای ثبــت اســتان مطــرح 
ــت  ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب ــده ب ــوب ش و مص
میــراث فرهنگــی، براســاس اســناد مکتــوب، ایــن کاخ در دوران 
شــاه عبــاس صفــوی ســاخته شــد. دیوالفــوا در ســفرنامه خــود 
ــوی  ــه صف ــارت تفریحــی و خــارج از دولت خان ــن کاخ را عم ای
ذکــر کــرده اســت. ایــن کاخ در 4 طبقــه بــا ارتفــاع 30 متــر بــه 
چهاربــاغ، ســی و ســه پــل و دیگــر بناهــای تاریخــی از جملــه 

ــل ســتون اشــراف داشــته اســت. چه

اخبار  کوتاه 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

 اندیشه های امام راحل باید 
به خوبی به نسل جوان منتقل شود

ــگ و ارشــاد اســامی اســتان چهارمحــال  ــرکل فرهن مدی
و بختیــاری، جــواد کارگــران اظهــار کــرد: انقــاب اســامی 
بــه عنــوان بزرگ تریــن رویــداد بعــد از هدایت هــای امــام 
ــرای ملت هــای آزادی خــواه  ــی ب ــه الگوی راحــل، امــروزه ب
تبدیــل شــده  اســت کــه بیانگــر جایــگاه ارزشــمند و 
ــت. وی  ــرت اس ــه های آن حض ــکار و اندیش ــذار اف تاثیرگ
ــه  ــد ب ــام راحــل بای ــه اندیشــه های ام ــه اینک ــا اشــاره ب ب
خوبــی بــه نســل جــوان منتقــل شــود، افــزود: ترویــج و 
ــه نســل حاضــر به خصــوص  انتقــال اندیشــه های امــام ب
جوانــان موجــب نفوذناپذیــری تهاجــم فرهنگــی اســتکبار 
در بیــن مــردم و عمــل کــردن بــه دســتورات امــام راحــل 
اســت. کارگــران بــا اشــاره بــه برگــزاری هــر ســاله مراســم 
ــن  ــی)ره( در 14 خردادمــاه گفــت: ای ارتحــال امــام خمین
مراســم بیانگــر عاقــه شــدید بــه آرمان هــای امــام 
راحــل اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتقال و عــزت 
کشــور مرهــون دالوری هــای امــام راحــل اســت، تصریــح 
کــرد: اوج وحــدت عمومــی در دفــاع از ارزش هــای انقــاب 
ــه های  ــج اندیش ــه تروی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــامی اس اس
 امــام راحــل بایــد از تمــام ظرفیت هــای موجــود اســتفاده 

شود.

 هر ماه یک خبر خوش 
برای مردم کرمان خواهیم داشت

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســامی بــر لــزوم خــروج شهرســتان بردســیر از بن بســت 
ــه افتتــاح پروژه هــای مختلــف  ــا اشــاره ب تاکیــد کــرد و ب
در ســیرجان و بردســیر طــی دو مــاه گذشــته افــزود: هــر 
ــان و  ــتان کرم ــردم اس ــرای م ــوش ب ــر خ ــک خب ــاه ی م
ــت.  ــم داش ــیرجان خواهی ــیر و س ــتان های بردس شهرس
»شــهباز حســن پور« اظهــار کــرد: بــه همــت دولــت 
تدبیــر و امیــد، در کنــار کارهــای فرهنگــی، کارهــای بــزرگ 
اقتصــادی در اســتان کرمــان یکــی پــس از دیگــری رقــم 
می خــورد. وی افــزود: اســتاندار کرمــان، ســردار ســازندگی 
ــده  ــه نظامــی می جنگی ــروز در جبه ــه دی اســتان اســت ک
ــول  ــان را متح ــتان کرم ــادی اس ــه اقتص ــروز در جبه و ام
کــرده اســت؛ نخســتین مبتکــر طرح هایــی مثــل توســعه 
ــان  ــتاندار کرم ــران و اس ــان، مدی ــتان کرم ــادی اس اقتص
ــروز  ــیر ام ــدهللا بردس ــز بحم ــتا نی ــن راس ــد؛ در همی بودن
ــوری  ــه ط ــده؛ ب ــدل ش ــی ب ــرای کارآفرین ــتی ب ــه بهش ب
ــی  ــهید میرگنجان ــواده ش ــه خان ــاهدیم ک ــروز ش ــه ام ک
دومیــن کارخانــه گابگیــری را در منطقــه قلعه عســکر 
افتتــاح کردنــد. خوشــحالیم کــه مجلــس دهــم بــه جــای 

ــس کار اســت. ــس سیاســی، مجل مجل

اخبار کوتاه 

ــگاه  ــاوری دانش ــوآوری و فن ــی ن ــه اجرای ــر کمیت دبی
علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: از مــردم اصفهــان 
بانــک مغــز  دعــوت می کنیــم مــا را در تشــکیل 
اســتخوان بــرای درمــان بیمــاران صعــب العــاج یــاری 
کننــد. شــقایق حق جــو در نشســت مطبوعاتــی بــا 
ــی  ــزاری گردهمای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــانه ب ــاب رس اصح
ــدگان خــون مســتمر  ــر از اهداکنن ــرای تقدی ــی ب  بزرگ
و تشــکیل بانــک مغــز اســتخوان اظهــار داشــت: در این 
 گردهمایــی از ضــرورت تشــکیل ایــن بانک بــرای مردم 
و اهداکننــدگان مســتمر خــون خواهیــم گفــت و اینکــه 
 بــا گرفتــن فقــط 2 سی ســی از خــون یــک نفــر 
و گرفتــن HLE آن فــرد و ذخیــره در بانــک، می تــوان 
ــص  ــار نق ــا بیم ــرطانی ی ــار س ــک بیم ــان ی ــه درم ب
ایمنــی اولیــه یــا دیگــر بیمــاران صعــب العاجــی کــه 
فقــط بــا پیــدا کــردن HLE مشــابه خــود می توانــد از 

ــد، اقــدام کــرد. خطــر مــرگ نجــات یاب

  ذخیره HLE در بانک مغز استخوان
وی بیــان داشــت: گرفتــن 2 سی ســی، خــون و ذخیــره 
HLE در بانــک مغــز اســتخوان تنهــا از افــراد ســالمی 
ــت.  ــر اس ــد، امکان پذی ــاری ندارن ــه بیم ــه هیچ گون ک

ــگاه  ــاوری دانش ــوآوری و فن ــی ن ــه اجرای ــر کمیت دبی
ــک  ــدن ی ــت: ب ــار داش ــان اظه ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــس  ــون پ ــی خ ــس از دادن 2 سی س ــالم پ ــرد س ف
ــی  ــه جایگزین ــدام ب ــی اق ــور طبیع ــه ط ــه ب از دو هفت
ــرای  ــاید ب ــه ش ــن کار ک ــن ای ــد؛ بنابرای ــون می کن خ
ــری  ــچ خط ــی داشــته باشــد، هی ــای نگران برخــی ج

ــدارد. ــراد ســالم ن ــرای ســامتی اف ب

  درمان بیماران صعب العاج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در کشــور بیــن 
5 تــا 6 هــزار اهداکننــده در بانــک مغــز اســتخوان ایران 
ثبــت نــام کرده انــد کــه بیشــتر ایــن افــراد از بســتگان 
ــره  ــن زنجی ــه ای ــیم ک ــا در تاش ــد و م ــاران بودن  بیم
را توســعه دهیــم و از کمــک مــردم عــادی نیز اســتفاده 
کنیــم، ادامــه داد: بســیاری از بیمــاران صعــب العــاج 

 تنهــا بــه دلیــل پیــدا نکــردن HLE مدنظــر جــان خــود 
بانــک مغــز  از دســت داده انــد؛ چــرا کــه مــا   را 
ــر  ــن کار خی ــا از ای ــردم م ــتیم و م ــتخوان نداش و اس

ــد. ــل بودن غاف
 فضایی کاما محرمانه

نمی خواهیــم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حق جــو 
اهداکننــدگان و گیرنــدگان خــون، یکدیگــر را بشناســند 
ــام  ــه انج ــا محرمان ــی کام ــر در فضای ــن کار خی و ای
ــکیل  ــن تش ــن بی ــی در ای ــه مافیای ــت ک ــد گرف خواه
ــازار ســیاه  نشــود، ادامــه داد: در نظــر نداشــتیم کــه ب
شــکل بگیــرد؛ بلکــه از تمــام مــردم می خواهیــم 
ــه  ــا اهــدای 2 سی ســی از خــون خــود، ب کــه فقــط ب

ــند. ــاره ببخش ــری د وب ــاج عم ــب الع ــاران صع بیم
  تشکیل کمپین

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمپینــی در این حوزه تشــکیل 
 دادیــم و بهتــر اســت در گام اول جامعــه پزشــکی 
ــگام  ــود پیش ــون خ ــردن خ ــدا ک ــگاران در اه و خبرن
شــوند، ادامــه داد: گردهمایــی تجلیــل از اهداکننــدگان 
مســتمر خــون و دعــوت بــه اهــدای خــون بــرای بانــک 
مغــز و اســتخوان اصفهــان 24 خردادمــاه ســال جــاری 

ــود. ــزار می ش برگ

دبیرکمیته اجرایی نوآوری و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

دعوت از مردم اصفهان برای تشکیل بانک مغز استخوان

مدیــر عامــل آب و فاضــاب روســتایی اســتان یــزد گفــت: 
ــن اولویت هــای  ــت مصــرف از مهم تری ــت و مدیری کاهــش هدررف
شــرکت آبفــار یــزد در ســال  جــاری اســت. »محمدرضــا حاتمــی« 

در  درآمــد  بــدون  آب  مســئله  ضروریــات  بــه 
شــرکت های آبفــای روســتایی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــت آب  ــاد هدررف ــزان زی ــه می ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
ــه   ــا هم ــوع ب ــن موض ــانی، ای ــبکه های آبرس در ش
بخش هــای شــرکت در ارتبــاط اســت و بحــث 
ــق درخصــوص  ــوزش و اســتفاده از تجــارب موف آم
ــر اســت.  ــم و مؤث ــن بخــش بســیار مه ــداف ای اه

وی گفــت: شــبکه های فرســوده، انشــعابات غیرمجــاز، کنتورهــای 
معیــوب و دیگــر پارامترهــا، از جملــه مشــکات ایــن بخــش 
ــرکت  ــرد: ش ــح ک ــن تصری ــی همچنی ــوند. حاتم ــوب می ش محس
آب و فاضــاب روســتایی اســتان در جهــت تحقــق اهــداف خــود 
مبنــی بــر تامیــن و توزیــع آب شــرب ســالم و بهداشــتی مــورد نیــاز 

روســتاییان اســتان، تــاش دارد بــا مهندســی فرآیندهــای مرتبــط، 
ــد  ــری را اجــرا کن ــات مؤث ــن و اقدام ــای مناســبی را تدوی راهبرده
کــه از جملــه ایــن اقدامــات برنامه ریــزی درخصــوص جلوگیــری از 
کاهــش هدررفــت آب و تعییــن میــزان دقیــق آب 
بــدون درآمــد در ایــن مناطق اســت. وی افــزود: در 
همیــن راســتا نیــز اجــرای طــرح پایلــوت روســتاها 
امیدواریــم  و  شــده  شــروع  ســال گذشــته  از 
ــز نصــب  ــن طــرح و نی پــس از تحقــق اهــداف ای
تجهیــزات  از  اســتفاده  و  جدیــد  دســتگاه های 
ــیم و  ــی برس ــج رضایت بخش ــه نتای ــم ب ــو، بتوانی ن
نتایــج ایــن طــرح را بــه ســایر شهرســتان های اســتان نیــز تعمیــم 
ــار کــرد: وضعیــت آب  ــم. ایــن مقــام مســئول همچنیــن اظه دهی
ــاب  ــرکت های آب و فاض ــم ش ــای مه ــد از اولویت ه ــدون درآم ب
ــوص  ــژه، به خص ــه وی ــد توج ــن نیازمن ــت؛ بنابرای ــور اس در کل کش

ــنا ــتیم. ایس ــش هس ــن بخ ــارات الزم در ای ــص اعتب تخصی

شــهردار اصفهــان در ویژه برنامــه »شــبی بــا هنرمنــدان 
ــد  ــروزه ای« در جمــع صمیمــی بیــش از 300 هنرمن شــهر فی
ــا  ــه دغدغه ه ــد و ب ــر ش ــری حاض ــف هن ــته های مختل  رش

و درخواست ها آن ها پاسخ گفت.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، پــس از شــکل گیری گفتمــان جدیــد 
ــه  ــدان ب ــزرگان و هنرمن ــل از ب ــان، تجلی اصفه
عنــوان اصفهان ســازان و کارشناســان عرصــه 
ــه  ــت برنام ــان، در اولوی ــد اصفه ــب جدی مکت

ــران شــهری قــرار گرفــت. مدی
جمالی نــژاد مهــدی  دکتــر  رو  همیــن   از 

راســتای  در  اصفهــان  کانشــهر  شــهردار 
 افزایــش ارتباطــات و همدلــی هــر چــه بیشــتر بــا هنرمنــدان 
و بــزرگان شــهر، توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع دارد و هــر 
هفتــه در کنــار دیــدار و تجلیــل از هنرمنــدان در قالــب آییــن 
سپاســگزاری شــهر خــاق، از هنرمنــدان و بــزرگان شــهر تقدیر 

می کنــد.
ــبی  ــه »ش ــان در ویژه برنام ــهردار اصفه ــتا، ش ــن راس در همی

بــا هنرمنــدان شــهر فیــروزه ای« در جمــع بیــش از 300 
ــی  ــر و در جمع ــری حاض ــف هن ــته های مختل ــد رش هنرمن
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــور اعض ــا حض ــه ب ــی ک  صمیم
و مدیــران شــهری اصفهــان برگــزار شــد، به شــنیدن و صحبت 
دربــاره دغدغه هــا و درخواســت هاهنرمندان 

دربــاره اصفهــان پرداخــت.
ایــن گردهمایــی  در  توجــه  نکتــه جالــب 
بــزرگ هنــری، حضــور همــه اقشــار و اهالــی 
ــه نوعــی  ــه ای کــه ب ــود؛ مقول ــر ب مختلــف هن
ــارغ  ــرد و ف ــرد ک ــه را منحصربه ف ــن جلس ای
ــم  ــن تی ــی بی ــی و همزبان ــش همدل از افزای
بــه  مدیریــت شــهری و هنرمنــدان، آن را 
ــان  ــاره اصفه ــان نقطــه نظــرات درب جلســه هم اندیشــی و بی
 جدیــد نزدیــک کــرد. شــهردار اصفهــان در ایــن برنامــه

دقایقــی مخاطــب صحبت هــا و دغدغه هــای هنرمنــدان 
نــکات مختلــف بــا آن هــا،  از هم کامــی   بــود و پــس 

درخواســت ها و دغدغه هــای آن هــا را بــرای شــکل گیری 
ــرد. ــت می ک ــان دریاف ــد اصفه ــب جدی مکت

استقبالهنرمنداننصفجهانازدعوتشهرداردرشبیخاطرهانگیز
مدیر عامل آبفار یزد خبر داد:

کاهش هدررفت آب از اولویت های امسال آبفار یزد است

حتما بخوانید!
بقایای کاخ جهان نما ثبت ملی شد پنجشنبه 13 خردادماه 41395

ـــمـــاره 169 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

دادنامه
پرونده:  شماره   95/02/23 تنظیم:  تاریخ   9509970352200212 دادنامه:  شماره 

9409980352201386 شماره بایگانی شعبه:941513 پرونده کاسه: 9409980352201386 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352200212 

خواهان: آقای مزعل عیویوندی فرزند نوروز علی با وکالت آقای مرتضی قانعیان فرزند حسین 

به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، پل چمران، ساختمان اداری آفتاب، طبقه اول، واحد یک  

خوانده: آقای یونس ظاهری مقدم، فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان   خواسته ها: 1. 

مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه وجه چک   گردشکار: 

 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای

 می نماید.رای دادگاه درخ صوص دعوی مزعل عیویوندی با وکالت مرتضی قانعیان بطرفیت 

یونس ظاهری مقدم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 355/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 

چک به شماره 84898 ـ 93/10/7 بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح 

دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و 

رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه 

به  دفاعی  و  نگردیده  دادگاه حاضر  در جلسه  دادرسی  وقت  قانونی  اباغ  با وصف  خوانده 

عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی 

با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که  ایراد و اعتراض مانده و  از  خواهان مصون 

حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 

519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 

قانون اصاحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت 

خوانده بپرداخت مبلغ 355/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و 

ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی 

بانک مرکزی جمهوری اسامی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه 

وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر 

و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 

 دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

 می باشد.

دادرس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ داود مومن زاده    6614/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 8/95 / ش 25 شماره دادنامه: 199 مورخ 95/2/28 مرجع رسیدگی: شعبه 

بیست و پنجم شورای حل اختاف اصفهان خواهان: آقای علیرضا یخه دوز نشانی: اصفهان، خ 

رباط اول، کوی سپاس، کوی شقایق، پاک 16  خوانده: آقای عبداله رحیمی دو تویی نشانی 

مجهول المکان  خواسته: الزام خوانده به انتقال سند رسمی یکدستگاه موتورسیکلت به شماره 

انتظامی 84323 اصفهان 13 به انضمام هزینه دادرسی مقوم به 6/000/000 ریال گردشکار: 

پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 

 نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای

 می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علیرضا یخه دوز فرزند اصغر به طرفیت 

آقای عبداله رحیمی دوتویی فرزند محمد علی به خواسته الزام خوانده به انتقال سند رسمی 

یکدستگاه موتور سیکلت سیستم شباب مدل 1386 به شماره انتظامی 84323 اصفهان 

13 به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به 6/000/000 ریال با توجه به قولنامه قطعی مورخ 

93/3/20 ارائه شده توسط خواهان که امضاء خوانده نیز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات 

خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه طبق قولنامه ارائه شده اقدام به خرید یکدستگاه 

موتور سیکلت سیستم شباب مدل 1386 به شماره انتظامی 84323 اصفهان 13 نمودم و 

ثمن آن را کامل پرداخت کرده و از تاریخ خرید موتور سیکلت موصوف را در تصرف دارم و 

لیکن نامبرده به علت تغییر مکان تاکنون نسبت به انتقال سند رسمی موتور سیکلت مورد 

ادعا اقدامی ننموده است و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و پاسخ استعام انجام شده از معاونت راهور طی نامه 

شماره 46/28/739 مورخ 95/2/15 که داللت بر مالکیت خوانده دارد لذا شورا با عنایت به 

جمیع محتویات پرونده با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198، 519 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 

یکدستگاه موتور سیکلت سیستم شباب مدل 1386 به شماره انتظامی 84323 اصفهان 13 

به نام خواهان و پرداخت 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه می باشد.

قاضی شورای حل اختاف بیست و پنجم حوزه قضائی اصفهانـ  زهرا عابدینی  6541/ م الف

اباغ رای

اختاف  رسیدگی کننده شعبه 25 شورای حل  مرجع  پرونده: 892/94 ش 25    کاسه 

اصفهان شماره دادنامه 162 مورخ 95/2/26 خواهان: آقای محسن نورمحمدی به نشانی 

اصفهان، خیابان شمس آبادی، روبروی بانک اقتصاد نوین،  بن بست بامداد، مجتمع بامداد 

آقای  بیژگردی 2ـ  آقای مجید دهقانی  ، مرکز مشاوره سپاهان  خوانده: 1ـ  طبقه همکف 

محسن دهقانی بیژگردی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه 

چک شماره 355402 مورخ 94/7/1 به انضمام خسارات هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 25 ضمن اعام 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای 

قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محسن نورمحمدی به طرفیت 1ـ آقای مجید دهقانی 

بیژگردی 2ـ آقای محسن دهقانی بیژگردی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 سی و پنج 

میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 355402 مورخ 94/7/1 به انضمام هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان 

ضامن/ ظهرنویس، فلذا شورا با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه چک مورد ادعا وصف تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد 

در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان 

داشته و خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا 

برائت ذمه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از 

هر گونه خدشه و تعرض قانونی، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198، 

515، 522، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیأت 

عمومی دیوانعالی کشور حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 35/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 345/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک/سفته در حق خواهان صادر و اعام می 

دارد. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

 شعبه و پس از بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.

قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اصفهان ـ زهرا عابدینی    6542/ م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 822/94 شماره دادنامه 95-39 مورخ 95/1/24  مرجع رسیدگی کننده شعبه 

41 شورای حل اختاف اصفهان  خواهان:  آقای مهدی غضنفری فرزند مرتضی به نشانی 

اصفهان، خ سجاد، خ شهید خلیلی کاالی برق آرسنال خوانده: آقای قدرت اله شیری فرزند 

ابراهیم بنشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 

شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای مهدی غضنفری بطرفیت اقای قدرت اله شیری بخواسته مطالبه 

بانضمام مطلق  مورخ 93/2/12  عادی  رسید  از  بابت وجه قسمتی  ریال   16/200/000 مبلغ 

خسارات قانونی تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول سفته های شماره های 

063763 و 063295 و 785189 و 588962 در ید خواهان که بعنوان ضمانت انجام تعهد 

خوانده به انضمام یک فقره مدارک و اسناد یکدستگاه خودروی وانت مدل 1387 می باشد 

و اظهارات خواهان در جلسه مورخ 1395/1/17 شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته 

و به استناد مواد 198، 519، 522 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 16/200/000 ریال )شانزده میلیون و دویست هزار ریال( بابت اصل خواسته و 

مبلغ 310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )94/9/18( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می دارد 

خواهان بایستی چهارفقره سفته با شماره های فوق الذکر را به انضمام سند مالکیت خودروی 

وانت مدل 1387 به خوانده مسترد نماید رای صادره غیابی و پس از بیست روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی و پس از بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص تامین خواسته با توجه به انصراف خواهان در صورت 

جلسه مورخ 94/11/18 با استناد ماده 108 در مدت ماک 107 ق آ د م قرار رد صادر و اعام 

می دارد قرار صادره قطعی می باشد.

قاضی شورای حل اختاف چهل و یکم حوزه قضایی اصفهان  حسن پورتادی     6504/ 

م الف

ابالغ رای
کاسه پرونده: 1069/94 شماره دادنامه 160 مورخ 95/2/29  مرجع رسیدگی کننده شعبه 23 

شورای حل اختاف اصفهان  خواهان:  آقای رضا زارعی نشانی: یزد فلکه آخر بلوار شهیدان 

انتظاری خ شهید عیوض پور مجتمع بهار پاک 20 واحد 46  وکیل: آقای اصغر صالحی نشانی 

اصفهان، چهارباغ باال، خ نیکبخت، کوچه شهید صادقی، پاک 7 طبقه سوم  خواندگان: 1ـ 

جمشید مصطفوی 2ـ مریم سورانی 3ـ عباس یوسفی گورتی هر سه نفر مجهول المکان  

خواسته: الزام به انتقال سند خودرو تک پاک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 

ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا  در خصوص 

دعوی آقای رضا زارعی با وکالت آقای اصغر صالحی بطرفیت 1ـ جمشید مصطفوی 2ـ مریم 

سورانی 3ـ عباس یوسفی گورتی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی و فک پاک یکدستگاه 

خودرو پراید مدل سال 1380 به شماره انتظامی 13-968 ط 31 به انضمام هزینه دادرسی و 

وکالت با عنایت به رای شماره 9409970350801415 مورخ 94/8/27 شعبه 8 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان در مقام دادگاه تجدید نظر شورا و باتوجه به مستندات و محتویات پرونده و 

عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و دفاع در مورد دعوی مطروحه شورا دعوی خواهان را 

مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی رای به 

محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو بنام 

خواهان و خوانده ردیف دوم محکوم به فک پاک خودرو به نفع خواهان و خوانده ردیف سوم 

محکوم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می 

گردند. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

 شعبه و پس از بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف حوزه قضائی اصفهان ـ حسن پورتادی    6501/ م الف

آگهی ابالغ
9509986837000132شماره  پرونده:  9510466837000018شماره    : خواست  در  شماره 

فروشانی  نوروزی  آوا  خانم  خواهان   1395/03/09 تنظیم:  تاریخ   950144 شعبه:  بایگانی 

فرزند جمشید دادخواستی به طرفیت خوانده جمشید نوروزی فرزند حسینعلی به خواسته 

نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  صدور حکم رشد 

باال  خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه خانواده شهرستان   10 به شعبه 

نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 204 ارجاع و به کاسه  

950144خ /10 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/4/14 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند.

شماره: 7244/م الف مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان – حسین جمالی

آگهی اباغ

شماره اباغیه  :  9510100350402662شماره پرونده: 9409980350401354شماره بایگانی 

شعبه: 941462 تاریخ تنظیم: 1395/03/12 خواهان / شاکی سید حسین خادم الشریعت 

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم زهرا حشمت و ثریا نیکزاد حسینی و شیرین حشمت 

و نگار زندی پور و زهرا نیکزاد حسینی و خسرو نیکزاد حسینی و صدیقه احمدیان و مسعود 

بیات و جال حشمت و نگاه زندی پور و زرین نیکزاد حسینی و محمود نیکزاد حسینی و 

مینا بیات و پریچهر محمودیان و مهین نیکزاد حسینی و علیرضا نیکزاد حسینی و احمد 

پور و  و پروین حشمت و سرور زندی  امید حشمت  و  نیکزاد حسینی  محمودیان و علی 

مرتضی نیکزاد حسینی و ناصر محمودیان  و زیبا بیات  و مهین محمودیان و فاطمه حشمت 

و قدرت اله زندی پور و شهین نیکزاد حسینی و نیما زندی پور و مهر انگیز نیکزاد حسینی 

و هوشنگ نیکزاد حسینی و فریبا بیات و پروین نیکزاد حسینی  و احمد نیکزاد حسینی و 

محمد رضا نیکزاد حسینی و حسن زندی پور و نامدار زندی پور و صغری حشمت و ابراهیم 

حشمت و مجتبی نیکزاد حسینی و آرش حشمت و محسن نیکزاد حسینی و بهرنگ حشمت 

و کمال حشمت و فریدون بیات و بهجت زندی پوربه خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه سهم االرث و الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره 308 ارجاع و به کاسه  9409980350401354 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1395/04/23 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

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

حاضر گردد.شماره: 7243/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – علی وهاب

اباغ رای

دادنامه: 331 مورخ 95/2/30  مرجع رسیدگی شعبه  پرونده: 93-1436  شماره  کاسه 

آبادی نشانی اصفهان، خ  8 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: مجید علی پور موسی 

سیمین، کوچه شهید نجارپور، کوچه الله، پ 3  خوانده: محمد محمودی چالبطانی نشانی 

مجهول المکان  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 

شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از ایزد متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دادخواست مجید علی پور موسی آبادی به طرفیت 

محمد محمودی چالبطانی  بخواسته مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال وجه دو فقره چک به 

شماره های 11872451 مورخ 93/7/22 و 11872452 مورخ 93/8/22  عهده بانک پست 

بانک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه 

اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده/ خواندگان با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 

شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 

و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می 

کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان 

به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و نود هزار ریال 

به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 

تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 

خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود. 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختاف اصفهان ـ نصیبه محمودی    6532 / م الف



5اطالع رسانی  پنجشنبه 13 خردادماه 1395
ـــمـــاره 169 ســـــال دوم         ݡسݒ

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/6 تنظیم:  تاریخ   9509970351200177 دادنامه:  شماره 

فرزند  قیصری  سمیه  خانم  خواهان:  بایگانی:941103  شماره   9409980351200984

محمد با وکالت آقای هادی داوری فرزند غالمعلی به نشانی اصفهان، خیابان شریعتی، 

حد فاصل حکیم نظامی و توحید ساختمان آریا، طبقه 4 دفتر وکالت آقای مجتبی نصر 

آزادانی خوانده: اقای علیرضا عابدی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه 

خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه بابت ... 3. تأمین خواسته 4. مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه رای دادگاه دعوی خانم سمیه قیصری با وکالت آقای هادی داوری به طرفیت 

آقای علیرضا عابدی بخواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال به انضمام خسارت قانونی 

با توجه به حواله ابرازی خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه خواسته دارد و خوانده در دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده 

است محمول بر صحت است لذا دادگاه به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 9/270/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنین خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ )مطالبه 94/10/30( تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. 

رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان ـ جعفر زمانی  5854/ م الف

ابالغ
پرونده:  شماره   1395/02/26 تنظیم:  تاریخ   9510110351200383 نامه:  شماره 

9109980351200291 شماره بایگانی شعبه: 910295 بسمه تعالی

مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

حسابداری   ( نظریه کارشناسی  اینکه  نظربه  فرمائید  دستور  بدینوسیله،  علیکم  سالم 

نوروزی،  بهروز  آقای  دعوی  موضوع  ح/12   910295 پرونده  به  مربوط  حسابرسی(  و 

به طرفیت رسول یداللهی باستانی و شرکت آهن و فوالد واصل شده است و با توجه 

به اینکه رسول یداللهی باستانی مجهول المکان معرفی شده است)مهلت اعتراض 7 

روز( مقتضی برای یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار/ محلی استان نشر و یک 

نمایید. ش  ارسال  این شعبه  به  پرونده  به  انضمام  را جهت  منتشره  آگهی  از  نسخه 

فیش 124564

منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان، علی فاتحی   

5853/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/11 تنظیم:  تاریخ   9509970351200214 دادنامه:  شماره 

کرمانی  الک  علیرضا  آقای  خواهان:  بایگانی:940949  شماره   9409980351200850

استاد  راه  از سه  بعد  اول،  رباط  اصفهان، خ  استان  اصفهان،  نشانی  به  فرزند حسین 

شهریار، کوچه 51، منزل دوم، تعمیر پلوس  خوانده: آقای مجید نصیری فرزند اکبر به 

نشانی اصفهان، خ رباط ، خ بهار، محله کساره، کوچه شهید رجایی، پ 11 خواسته: اعسار 

از پرداخت هزینه دادرسی  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علیرضا الک کرمانی 

از پرداخت هزینه دادرسی  اثبات اعسار  بطرفیت مجید نصری فرزند اکبر به خواسته 

مرحله بدوی به مبلغ 59/900/000 ریال نظر به اینکه دالیل ابرازی خواهان کافی جهت 

احراز اعسار نبوده و خواهان شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر نکرده است لذا دادگاه 

خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندًا به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

بر رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 

در دادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود.

رئیس شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی اصفهان ـ جعفر زمانی   5852/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/09 تنظیم:  تاریخ   9509970351000160 دادنامه:  شماره 

 9309980351001126 کالسه:  پرونده  بایگانی:931279  شماره   9309980351001126

خواهان:  شماره   نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه 

به  با وکالت خانم صفورا قربانی فرزند حسن  امینی پزوه فرزند قاسم  آقای محمود 

ابوالفضل، ط اول   نشانی اصفهان، خ کاوه، اتوبان چمران، خ آل محمد، نبش مسجد 

خواندگان 1. خانم اعظم امینی، فرزند محمد 2. آقای احمدرضا امینی فرزند محمد 3. 

خانم زهره امینی فرزند محمد 4. خانم زهرا امینی فرزند محمد 5. آقای جواد امینی 

باقری  8. خانم  آقای محسن   .  7 فرزند محمد  امینی  اکرم  6. خانم  فرزند محمد 

مریم امینی فرزند محمد 9. خانم مهری امینی فرزند محمد همگی به نشانی مجهول 

المکان  خواسته: درخواست اصالح رایرای دادگاه در خصوص اعالم مدیر دفتر محترم 

دادنامه شماره ی 9409970351001305  از خواندگان در  نام یکی  تایپ  بر عدم  مبنی 

مورخ 94/8/11 دادگاه با عنایت به اینکه نام خانم زهرا امینی در متن دادنامه اصلی 

آیین  قانون   309 ماده  به  است مستندًا  نشده  قید  تایپی  دادنامه  در  لکن  دارد  وجود 

دادرسی مدنی حکم به اصالح دادنامه مذکور از حیث ذکر نام خانم زهرا امینی به عنوان 

یکی از خواندگان و محکومین آن دادنامه صادر و اعالم می نماید رای اصالحی صادر 

و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت  و ظرف  غیابی  شده 

 سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد.

پرونده:  شماره   1394/08/11 تنظیم:  تاریخ   9409970351001305 دادنامه:  شماره 

 9309980351001126 کالسه:  پرونده  بایگانی:931279  شماره   9309980351001126

شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه 

9409970351001305  خواهان: آقای محمد امینی پژوه فرزند قاسم با وکالت خانم 

آل محمد،  اتوبان چمران، خ  اصفهان، خ کاوه،  نشانی  به  فرزند حسن  قربانی  صفورا 

نبش مسجد ابوالفضل، ط اول  خواندگان: 1. خانم اعظم امینی، فرزند محمد 2. آقای 

احمدرضا امینی فرزند محمد 3. خانم زهره امینی فرزند محمد 4. خانم زهرا امینی 

فرزند محمد 5. آقای جواد امینی فرزند محمد 6. خانم اکرم امینی فرزند محمد 7 . 

آقای محسن باقری  8. خانم مریم امینی فرزند محمد 9. خانم مهری امینی فرزند 

محمد همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه بابت ...

رای دادگاه درخصوص دادخواست خانم صفورا قربانی به وکالت از اقای محمود امین 

پژوه فرزند قاسم به طرفیت خانم ها اکرم، مریم، زهره، مهری، اعظم و آقایان احمدرضا 

و جواد همگی امینی و آقای محسن باقری به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان 

به پرداخت قیمت چهارده متر و نیم زمین به نرخ روز با جلب نظر کارشناسی به انضمام 

خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان مطالبه لغایت اجرای حکم دادگاه اواًل با توجه به 

تصویر مصدق سندهای پیوست دادخواست از جمله تعهد نامه مرحوم محمد امینی در 

مقابل آقای محمود امینی و قرارداد عادی مورخ 91/8/15 که همگی مصون از هر گونه 

ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید مانده است وجود تعهد بر ذمه مورث خواندگان ردیف 

اول تا هشتم و خوانده ردیف آخر را محرز می داند و از آنجایی که خوانده ردیف آخر به 

موجب سند عادی مورخ 91/8/15 مسئولیت تضامنی خود در قبال طلب آقای محمود 

امینی را پذیرفته است لذا مسئولیت تضامنی نامبرده و مورث خواندگان دیگر را محقق 

تشخیص می دهد ثانیًا با توجه به مراتب فوق و نظریه ی مصون از اعتراض کارشناس 

رسمی دادگستری دعوی خواهان را وارد می داند و به استناد مواد 219 و 1284و 1301 

و 869 قانون مدنی، 198، 502، 515، 519،520، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 403 

قانون تجارت و با لحاظ شهادت شهود حکم به الزام تضامنی وراث مرحوم محمد امینی 

)خواندگان ردیف اول تا هشتم( با خوانده ردیف نهم بر پرداخت مبلغ سیصد و شصت 

و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته، مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنج 

و  و سی  و هشتصد  میلیون  مبلغ یک  پرداخت شده  دادرسی  بابت هزینه  ریال  هزار 

هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی وفق تقویم اولیه و 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نظریه ی کارشناسی )زمان محاسبه قیمت ملک 

به نرخ روز( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در 

حق خواهان صادر و اعالم می نماید اجرای حکم وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی 

از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منوط به پرداخت کسری هزینه دادرسی 

سوی  از  ی کارشناسی(  )نظریه  خواسته  اصل  مبلغ  اساس  بر  وکیل  مالیاتی  تمبر  و 

خواهان و وکیل وی است که پس از پرداخت، خواندگان مکلف به جبران مابقی هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی در حق خواهان هستنددر ضمن 

بین وراث مرحوم محمود امینی مسئولیت تضامنی برقرار نیست و آنها به میزان سهم 

االرث خود مسئولیت پرداخت دارند و فقط فی ما بین تمام وراث با خوانده ردیف آخر 

مسئولیت تضامنی برقرار می باشد و آنها به میزان سهم االرث خود مسئولیت پرداخت 

دارند و فقط فی ما بین تمام وراث با خوانده ردیف آخر مسئولیت تضامنی برقرار می 

باشد رای صادر شده غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین 

دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ ایمان غریب نواز   5849/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/22 تنظیم:  تاریخ   9509970352400283 دادنامه:  شماره 

آقای محمد حسین خانی  بایگانی:940843 خواهان:  9409980352400764 شماره 

خ  بهشتی،  شهید  خ  شهرداری  مقابل  امیرآباد،  آباد،  نجف  نشانی  به  علیرضا  فرزند 

شهریار، منزل شمالی، پ 28، ط دوم، با تلفن همراه 09133335096 خوانده: اقای 

باقر به نشانی اصفهان، شهرک صنعتی  آقابابائی ورنوسفادرانی فرزند محمد  نجفعلی 

محمود آباد، خ 12، چهارراه اول، سمت چپ، تراشکاری نجفعلی آقابابایی با کد پستی 

8151254789  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

3. مطالبه وجه چک  دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای دادگاهدر خصوص دادخواست آقای محمد حسین خانی فرزند علیرضا 

بطرفیت آقای نجفعلی آقا بابایی ورنوسفادرانی فرزند محمدباقر بخواسته مطالبه یکصد 

به  تادیه نظر  تاخیر  انضمام خسارات دادرسی و  به  میلیون ریال وجه یک فقره چک 

عدم  و گواهی  و سررسید 93/6/31-850/227554  به شماره  تصویر چک  مالحظه 

پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در 

جلسه رسیدگی حضور نیافته والیحه ای ارسال نکرده لذا مستندًا به مواد 310 و 313 

قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرسی 

مدنی خوانده را به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/275/000 

اجرای  واحد  ضمنًا  نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  بابت خسارات  ریال 

احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررسید 

لغایت وصول محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 

از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان

 می باشد.

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی  5845/م الف

ابالغ رای
ریاست محترم اداره کل ارشاد اسالمی استان اصفهان

با سالم نظر به اینکه آقای مجید حسن پور در پرونده کالسه 950199 ب 14 به اتهام معاونت 

در سرقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم 

نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار 

آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع 

درخ یابان شریعتی ساختمان مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل 

خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.

بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ـ رئیس زاده 5815/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/13 تنظیم:  تاریخ   9509970354100206 دادنامه:  شماره 

شعبه   9309980359400507 پرونده کالسه  بایگانی:941354  شماره   9309980359400507

115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی 

نشانی  به  اکبر  فرزند  نصرآبادی  نصری  جواد  آقای   .1 شکات:   9509970354100206 شماره 

اصفهان، خ آتشگاه، کوچه دشت برز، پالک 31 2. آقای محمدرضا حسین زاده فرزند علی 3. 

آقای قاسم دهقانی خوزانی فرزند عبداله با وکالت آقای عباس دهقانی خوزانی فرزند عبداله 

به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی نبش خ میرپل هوایی ساختمان 99 طبقه اول 4. 

آقای رسول تیموری فرزند جمشید به نشانی خ نبوی منش ک سروش جنب مسجد امام 

متهمین: 1. آقای امید کاظمی فرزند فتح اله به نشانی خ نبوی منش ـ محله جروکان ـ کوچه 

باغ نسترن ـ پالک 69 

2. آقای امیرحسین تیموری فرزند مصطفی به نشانی خ نبوی منش ک گلخانه پ سوم 3. آقای 

اسکندر کاظمی فرزند علی با وکالت آقای مرتضی میدانچی فرزند علی به نشانی اصفهان خیابان 

شریعتی نرسیده به حکیم نظامی مجتمع آریا طبقه سوم غربی کد پستی 8173917543 4. 

آقای علی کاظمی به نشانی خ نبوی منش، جروکان، کوچه امامزاده ـ پ 22 5. آقای شاهین 

کاظمی فرزند فتح اله به نشانی آتشگاه، خ نبوی منش، محله جروکان، ک مشک فام 6. آقای 

امیرحسین صدوق فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 7. آقای مهدی کاظمی فرزند حسین 

به نشانی خ آتشگاه ـ خ نبوی منش ـ کوچه 39 ـ فاقد پالک ـ منزل پنجم  اتهام ها: 1. توهین 

به مامورین 2. ایراد جرح عمدی با چاقو 3. مشارکت در ایراد جرح عمدی با قداره 4. قدرت 

نمایی با قداره 5. نوشیدن مسکر 6. تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه  گردشکار: دادگاه 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1ـ اسکندر کاظمی جروکانی فرزند علی متولد 1369 

با سواد، ایرانی، دارای سابقه بازداشت و محکومیت با وکالت آقای میدانچی دائر بر مشارکت 

در ایراد ضرب و جرح عمدی با قداره موضوع شکایت اولیه آقای رسول تیموری فرزند جمشید 

)از لحاظ جنبه عمومی( و ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای جواد نصر نصرآبادی 

فرزند اکبر و مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت اقای قاسم دهقانی با وکالت 

آقای عباس دهقانی و حمیدرضا حسین زاده 2ـ امیرحسین تیموری جروکانی فرزند مصطفی 

متولد 1368 با سواد، ایرانی، مجرد، دائر بر قدرت نمایی با چاقو و معاونت در جرح عمدی با چاقو 

نسبت به رسول تیموری )جنبه عمومی بزه( 3ـ شاهین کاظمی جروکانی فرزند فتح اله متولد 

1369 با سواد، ایرانی، دائر بر مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به رسول تیموری 

)جنبه عمومی بزه( 4ـ امیرحسین صدوق فرزند محمد متولد 1368 با سواد، ایرانی، دائر بر ایراد 

جرح عمدی با چاقو نسبت به رسول تیموری )جنبه عمومی بزه( 5 ـ امید کاظمی جروکانی 

فرزند فتح اله متولد 1365 با سواد ایرانی، دائر بر مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به 

رسول تیموری )جنبه عمومی بزه( 6 ـ علیرضا کاظمی جروکانی فرزند ناصر متولد 1372 

با سواد، مجرد، ایرانی دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به رسول تیموری )جنبه 

عمومی بزه( 7 ـ مهدی کاظمی جروکانی فرزند حسین متولد 1370 با سواد، مجرد، 

ایرانی دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به رسول تیموری )جنبه عمومی بزه( و 

قدرت نمایی با چاقو و تمرد نسبت به ماموران انتظامی دادگاه در خصوص اتهام آقای 

با چاقو نسبت به آقای قاسم دهقانی  اسکندر کاظمی مبنی بر ضرب و جرح عمدی 

اثباتی مسندًا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری  ادله  انکار متهم و فقد  به  با توجه 

اسالمی ایران رای بر برائت وی صادر و اعالم می نماید لکن در خصوص اتهام وی مبنی 

نصرآبادی و محمدرضا حسین  به جواد نصر  با چاقو نسبت  بر ضرب و جرح عمدی 

زاده با توجه به شکایت شاکیان، گواهی پزشکی قانونی، اقاریر صریح متهم بزهکاری 

وی را محرز دانسته لهذا از نظر جنبه عمومی بزه ارتکابی بابت شکستگی دنده شاکی 

جواد نصر نصرآبادی مستندًا به ماده 614 قانون مجازات اسالمی 1375 وی را محکوم 

به تحمل 5 سال حبس تعزیری و بابت جراحات وارده به شاکیان دیگر )تیموری و 

حسین زاده( مستندًا به ماده 614 قانون فوق الذکر وی را محکوم به تحمل دو فقره 

یکسال حبس تعزیری می نماید بدیهی است مطابق مدلول ماده 134 قانون مجازات 

اسالمی 1392 صرفا مجازات اشد )5 سال حبس( الزم االجرا است و در صورت تقلیل 

یا تخفیف مجازات اشد مجازات بعدی الزم االجراست و از نظر جنبه خصوصی موضوع 

)دیه( مستندًا به مواد 709 و 710 و 653 و 559 و 711 قانون مجازات اسالمی 1392 

به یک درصد دیه کامل 2ـ دو فقره  بریدگی دامیه خلف شانه راست  1ـ  بابت  را  وی 

بریدگی متالحمه شانه چپ به سه درصد دیه کامل 3 ـ بریدگی جائفه زیر کتف چپ به 

یک سوم دیه کامل 4 ـ شکستگی دنده هفتم )غیرمحیط( به یک صدم دیه کامل 5 

ـ ارش آسیب نسج نرم جدار قفسه سینه به علت لوله گذاری به دو درصد دیه کامل 6 

ـ ارش آسیب نسج ریه چپ به نیم درصد دیه کامل در حق آقای جواد نصر نصرآبادی 

محکوم می نماید و بابت 1ـ بریدگی متالحمه کنار خارجی کتف چپ به یک و نیم درصد 

دیه کامل 2ـ سیاه شدگی کنار خارجی کتف چپ به سه هزارم دیه کامل 3 ـ دامیه آرنج 

چپ به یک درصد دیه کامل 4ـ حارصه آرنج چپ به نیم درصد دیه کامل 5 ـ سقوط 

ناخن انگشت چهارم دست راست به نیم درصد شده 6ـ سیاه شدگی پشت بازوی چپ 

به سه هزارم دیه کامل 7 ـ ارش آسیب شدید بستر ناخن به نیم درصد دیه کامل در حق 

محمدرضا حسین زاده محکوم می نماید و در خصوص اتهام آقای مهدی کاظمی مبنی 

بر تمرد و قدرت نمایی با سالح سرد در برابر ماموران دادگاه با توجه به گزارش ماموران، 

تحقیقات معمول و عدم دفاع موثر از ناحیه متهم بزهکاری نامبرده را محرز دانسته لهذا 

نامبرده را با رعایت قاعده تعدد معنوی مستندًا به ماده 607، 617 قانون مجازات اسالمی 

1375 و 131 قانون مجازات 1392 محکوم به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شالق 

تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی می نماید و در خصوص اتهام مشارکت در ضرب 

و جرح عمدی نسبت به آقای تیموری به لحاظ فقد ادله کافی و اثباتی مستندًا به اصل 

37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعالم می گردد و در خصوص اتهام آقای 

امیرحسین تیموری فرزند مصطفی متولد 1368 ایرانی، دائر بر معاونت در جرح عمدی 

صرفنظر از رضایت شاکی و به لحاظ عدم احراز دلیل کافی مستندًا به اصل 37 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر برائت وی صادر و اعالم می نماید و در خصوص 

اتهام قدرت نمایی با سالح سرد و مستندًا به ماده 627 قانون مجازات اسالمی 1375 

با توجه به تحقیقات ماموران و اظهارات سایرمتهمین و عدم دفاع موثر از ناحیه متهم 

بزهکاری وی محرز می باشد لهذا وی را محکوم به تحمل شش ماه حبس و تحمل 16 

ضربه شالق تعزیری می نماید و در خصوص اتهام آقای شاهین کاظمی با توجه به انکار 

وی و فقد ادله کافی مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر 

برائت وی صادر و اعالم می گردد و درخصوص اتهام آقایان امیرکاظمی و علیرضا کاظمی 

و امیرحسین صدوق مبنی بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای تیموری 

متهمان  حضور  عدم  و  ماموران  تحقیقات  و  شاکی  اولیه  شکایت  به  توجه  با  دادگاه 

در مرحله دادرسی و دفاع موثر بزهکاری آنان را محرز دانسته لهذا هر یک از آنان را 

مستندًا به ماده 617 قانون مجازات اسالمی 1375 محکوم به تحمل شش ماه حبس 

و 74 ضربه شالق تعزیری می نماید رای صادره در خصوص متهمان شاهین کاظمی، 

مهدی کاظمی، امیرکاظمی، اسکندر کاظمی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در 

مرجع محترم تجدیدنظراستان است و سایر غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 

تجدیدنظراستان در مرجع محترم  اعتراض  قابل  روز   20 و سپس ظرف   همین شعبه 

 است. 

رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ ایرج ربیعی    5824/م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/12/17 تنظیم:  تاریخ   9409970367800009 دادنامه:  شماره 

 9409980361700350 کالسه  پرونده  بایگانی:940046  شماره   9409980361700350

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970367800009 

با وکالت آقای محمد علی رجایی زفره  خواهان: آقای مسعود فاضل حقیقی فرزند قاسم 

فرزند محمد حسن به نشانی اصفهان، چهارباغ عباسی نبش سید علیخانـ  بازار میهنـ  طبقه 

اول ـ دفتر آقای فرهنگ دره شوری  خواندگان: 1. آقای فرشید آزاد فرزند فرامرز به نشانی 

اصفهان، خ عبدالرزاق، بازار بزرگ، روبروی مسجد خیاطها پخش آزاد کد پستی 8147963716 

2. آقای ابراهیم کثیری فرزند علی محمد 3. آقای مرتضی قرنی فرزند علی 4. آقای میرزا 

علی سرمست زاده همگی به نشانی مجهول المکان 5. آقای محمد محمدی بربری فرزند تاج 

محمد با وکالت محمد علی فیض مند به نشانی اصفهان، خ توحید، ک 29، پ 123 6. ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام استان اصفهان به نشانی اصفهان، خ حکیم نظامی، ابتدای حسین 

آباد، پالک 40 خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 2. مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مسعود فاضل حقیقی فرزند قاسم با وکالت آقای محمد 

علی رجایی به طرفیت 1ـ میرزا علی سرمست زاده 2ـ مرتضی قرنی 3ـ ابراهیم کثیری 4ـ 

محمد محمدی بربری با وکالت آقای محمد علی فیض مند 5 ـ فرشید آزاد 6ـ ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره( به خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه به پالک ثبتی 

به  بدین توضیح که خواهان مدعی است سرقفلی مغازه  واقع در بخش 3 اصفهان   2065

مشخصات مذکور به مساحت 3 متر مربع را از اقای فرشید آزاد و ایشان نیز از محمد محمدی 

و ایشان نیز از ابراهیم کثیری و ایشان نیز از مرتضی قرنی و ایشان نیز حدود 55 سال قبل 

از میرزا علی سرمست زاده خریداری نموده است و خواهان از سال 1390 تاکنون متصرف و 

مالک منافع محل مذکور می باشد و بر همین مبنا خواستار الزام ستاد اجرایی به تنظیم سند 

رسمی اجاره با خویش می باشد چرا که ستاد اجرایی مالک پالک ثبتی موصوف شناخته شده 

است. علیهذا با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه: بداللت دادنامه شماره 91/49/12 

مورخ 91/2/25 صادره از دادگاه اصل 49 ق.ا. اصفهان، چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

پالک ثبتی 2065 اصلی واقع در بخش 3 ثبتی اصفهان در مالکیت محکوم ستاد اجرایی یعنی 

آقای محمد حسن ناظری شناخته شده و حکم به ضبط آن و صدور سند مالکیت بنام ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( صادر و نهایتًا منجر به صدور سند مالکیت نیز شده است و نظر به 

اینکه حکم صادره با دستور این دادگاه در مرحله اجرا جهت خلع ید متصرف می باشد 

و با عنایت به اینکه بنا بر استعالم ثبتی شماره 9441668 مورخ 94/12/3 اداره ثبت 

اسناد و امالک اصفهان اساسًا یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور بنام 

آقای عبدالحسین شیعه امامیه می باشد که سابقه ثبت سند و مالکیت دارد و نظر به 

اینکه استناد خواهان به ماده 7 قانون روابط موجر و مستآجر جهت الزام به تنظیم سند 

اجاره، منوط به احراز مستاجر بودن متصرف بصورت قانونی و بدون شبهه می باشد و هر 

متصرفی ولو بدون سوء نیت، مستاجر نیست بلکه مستاجر می بایست منافع ملک و 

سرقفلی آن را از مالک یا موجر ماذون از سوی مالک به نحو قانونی، دارا شده باشد که 

در ما نحن فیه، سلسله تعاقب ایادی اشاره شده در دادخواست منضم به اسناد عادی 

واگذاری حق سرقفلی هیچیک به محکوم علیه ستاد )ناظری( یا شریک مشاعی دیگر 

)شیعه امامیه( که مالکین اصلی و اولیه هستند باز نمی گردد و ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( فی الواقع قائم مقام حکمی مالک در 4/5 دانگ مشاع بوده و اساسًا 

مالکیت ستاد اجرایی در پالک مزبور بطور کامل و تام شامل عین و منافع و متعلقات 

و سایر حقوق قانونی متصوره بوده و دلیلی بر مستثنی شدن مالکیت حق سرقفلی از 

مالکیت ستاد وجود ندارد لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته و به استناد ماده 2 و بند 

6 ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن را صادر و اعالم می دارد. رای صادره 

حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان ـ حمید اسدی    5826 / م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/2/12 تنظیم:  تاریخ   9509970354100188 دادنامه:  شماره 

بایگانی:940087 پرونده کالسه: 9309980362401405  9309980362401405 شماره 

شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی 

خ  اصفهان،  نشانی  به  اصفهان  جهاد کشاورزی  اداره  شاکی:  شماره   نهایی  تصمیم 

فردوسی، خ منوچهری  متهمین: 1. آقای علی عباسی 2. آقای رحیم مظاهری همگی 

به نشانی شهرستان اصفهان مرغ شرق جاده فکا کوچه شمسایی داخل کوچه پالک 

باغها گردشکار: دادگاه  و  اراضی زراعی  تغییر غیرمجاز کاربری  اتهام:  دوم سمت چپ 

به صدور  اعالم بشرح زیر مبادرت  را  بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی  از  پس 

رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان رحیم مظاهری و علی عباسی دائر بر تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی به میزان 202 متر موضوع شکایت جهاد کشاورزی دادگاه با عنایت به 

گزارش مامورین جهاد، تحقیقات مامورین، عدم حضور متهمین و دفاع موثر بزهکاری 

نامبردگان را محرز دانسته لهذا مستندا به مواد 3 و 1 قانون ناظر بر حفظ کاربری اراضی 

 ، سازی  )محوطه  احداثی  مستحدثات  قمع  و  قلع  بر  عالوه  را  نامبردگان  کشاورزی 

آالچیق( محکوم به پرداخت 1/200/000 ریال جزای نقدی به ازای هر متر تغییر کاربری 

قابل واخواهی در  نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز  در حق صندوق دولت می 

همین مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ ایرج ربیعی    5823/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود اختصاصی قطعه زمین یکجریبی به شماره فرعی 608 مجزی از 566 فرعی از 25 

اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر  که طبق پرونده ثبتی بنام مهین شکوهمند در جریان ثبت است بعلت 

عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/4/8 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام 

خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. 

لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 

شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس تحدیدی 

تا سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت ، معترض تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 

به مرجع  ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 

1395/3/13 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: حسین  نام خانوادگی: روحانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: عبدالرضا نام خانوادگی: یزدان پناه  نشانی محل اقامت: اصفهان، خ شیخ 

صدوق، نبش شیخ مفید، ساختمان کسری، طبقه اول، واحد4

به موجب رای شماره 776 تاریخ94/9/29 حوزه 15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

شماره  به  الحسنه  قرض  حواله  فقره  یک  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   30/000/000 مبلغ  پرداخت 

137249 مورخ 93/3/20 و پرداخت 155/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و 600/000 ریال هزینه 

نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر وتادیه از تاریخ 94/7/20 لغایت زمان وصول در حق خواهان اعالم 

می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:4752 / م الف دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اداره کل ثبت و اسناد و امالک استان اصفهان  

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان  فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد 

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

آقای حسین شاه  پرونده 1394114402018000173  رای شماره 139560302018000187 کالسه  برابر 

زیدی فرزند محمود بشماره شناسنامه 2226 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به 

مساحت 210 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 394 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین طغیانی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/03/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/217/الف/م

ابالغ رای

کالسه پرونده: 941491 شماره دادنامه: 221 مورخ 95/2/13  مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای حل 

مشیرالدوله،  خیابان  جدید،  شاهپور  نشانی  معینی کربکندی  محمدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف 

روبروی گاراژ مشیر، جنب رستوران اشراف، فروشگاه دانگ فنگ معینی وکیل: 1ـ حسین محمدیان 

)ارغوان( طبقه سوم،  تجارت  بانک  نشانی: خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان  الهام خدارحمی  2ـ 

واحد 18  خوانده : پیام زردویان نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سه میلیون و دویست 

هزار ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی  گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

آتی  به شرح  متعال  ایزد  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  شورا ضمن  محترم  اعضای  مشورتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دادخواست محمدرضا معینی کربکندی به 

طرفیت پیام زردویان بخواسته مطالبه مبلغ 3/200/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 689340 

مورخه 94/10/29  عهده بانک سینا به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 

در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  و  دعوی  اصول مستندات  و مالحظه  تقدیمی 

جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 

و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. 

علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 

مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت 

مبلغ سه میلیون و دویست هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد و هشتاد هزار ریال 

به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 

94/10/29 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 

اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

 بود و بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
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منصوریان سرمربی استقالل شد
علیرضــا  اســتقالل  باشــگاه  مدیــره  هیئــت  اعضــای 
ــن  ــال ای ــم فوتب ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــان را ب منصوری
باشــگاه انتخــاب کردنــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه پرویــز 
ــا آبی پوشــان قــرارداد داشــت.  مظلومــی  یکســال دیگــر ب
ــرایطی  ــتقالل در ش ــگاه اس ــره باش ــت مدی ــای هیئ اعض
علیرضــا منصوریــان را بــه عنــوان ســرمربی فصــل آینــده 
ــه از جــواد  ــد ک ــن باشــگاه انتخــاب کردن ــال ای ــم فوتب تی
برنامــه گرفتــه  نامجومطلــق هــم  و مجیــد  زرینچــه 
بودنــد؛ امــا مشــخص بــود کــه برنامــه گرفتــن از ایــن دو 
پیشکســوت بیشــتر بــرای ردگــم کــردن بــود و آن هــا قبــال 
بــه نتیجــه رســیده بودنــد تــا منصوریــان ســرمربی شــود.

سعودی ها به ایران نمی آیند
مالــزی  کــرد  اعــالم  عــراق  فوتبــال   فدراســیون 
را بــه دلیــل حضــور هــواداران زیــاد بــرای میزبانــی از 
ــیه  ــی روس ــام جهان ــی ج ــابقات انتخاب ــتان در مس عربس
انتخــاب کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب حضــور ســعودی ها 
 در ایــران منتفــی شــد. بعــد از هم گروهــی عربســتان 
ــی روســیه ــی جــام جهان ــی انتخاب ــه نهای ــراق در مرحل  و ع
ســعودی ها اعــالم کردنــد کــه حاضــر نیســتند بــرای بــازی 
ــرف  ــور بی ط ــک کش ــد ی ــد و بای ــران بیاین ــه ای ــراق ب ــا ع ب
برگزارکننــده تقابــل عــراق و عربســتان باشــد. بــا ایــن 
ــا  ــازی برگشــت ب ــا ب ــوز مشــخص نیســت کــه آی حــال هن
عربســتان هــم در کشــور بی طــرف برگــزار می شــود یــا 
خیــر. ســایر مســابقات عــراق در راه انتخابــی جــام جهانــی 
روســیه در ورزشــگاه امــام رضــا)ع( ایــران برگــزار می شــود.

وداع نصیرشالل با وزنه برداری
نایــب قهرمــان المپیــک لنــدن بــرای همیشــه وزنه بــرداری 
ــری روی آورد.  ــه مربیگ ــت ب ــرار اس ــت و ق ــار گذاش را کن
ــاره آخریــن وضعیــت خــود بیــان  ــواب نصیــر شــالل درب ن
کــرد: دکتــر نــوروزی و پزشــکان دیگــر بــا بررســی دقیقــی 
کــه بــر روی مصدومیتــم داشــتند، اعــالم کردنــد کــه دیگــر 
نمی توانــم وزنــه بزنــم و بــرای همیشــه وزنه بــرداری را کنــار 
گذاشــتم. هنــوز جــا داشــت کــه وزنــه بزنــم و می خواســتم 
کــه مــردم را خوشــحال کنــم؛ امــا این اتفــاق نیفتــاد و واقعا 
شــوک بــزرگ و تلخــی بــرای مــن بــود. اکنــون برنامــه ای 
ــوز در  ــی هن ــرداری اســت؛ ول ــه دارم مربیگــری در وزنه ب ک

ــا ایــن حــال ســالمتی ام مهم تــر بــود. شــوک هســتم. ب

اقدام رسمی  ملوان برای خرید نفت
ــوان پاکــت پیشــنهادی خــود را تحویــل مســئوالن مربوطــه  مل
مزایــده باشــگاه نفــت تهــران داد. باشــگاه نفــت درحالــی رونــد 
ــوان  ــه از باشــگاه مل ــد ک ــاز خــود را طــی می کن ــذاری امتی واگ
انزلــی بــه عنــوان یکــی از خریــداران اصلــی نــام بــرده می شــود؛ 
امــا مهــدی تــاج رییــس فدراســیون فوتبــال اعــالم کــرده اســت 

کــه اجــازه خــروج ایــن باشــگاه از تهــران داده نخواهــد شــد.

کوتاه از ورزش

یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال 
بازداشت شد

ــی تحقیقــات  ــال در پ یکــی از مســئوالن فدراســیون فوتب
و بازرســی ها از ایــن فدراســیون بازداشــت شــد. موضــوع 
ــی و سوءاســتفاده های  ــا ناهنجاری هــای فوتبال برخــورد ب
ــی  ــال از موضوعات ــی در مجموعــه فدراســیون فوتب احتمال
قضایــی  دســتگاه  توجــه  مــورد  اخیــرا  کــه  اســت 
 قــرار گرفتــه و در ایــن راســتا در جدیدتریــن اتفــاق 
یکــی از مســئوالن ایــن فدراســیون بازداشــت شــده اســت. 
بــا توجــه بــا بازداشــت های اخیــر بــه نظــر می رســد 
دامنــه تحقیقــات قضایــی در ســایر ارکان فدراســیون 
ــال  ــد و احتم ــد ش ــل خواه ــر از قب ــز جدی ت ــال نی فوتب
ورود تحقیقــات مذکــور بــه ســایر حوزه هــا نیــز درو از 
ذهــن نیســت. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه مجموعــه 
 تحــوالت ایــن روزهــا دربــاره پیگیــری تخلفــات در فوتبــال

عــزم قــوه قضاییــه در برخــورد بــا نابســامانی های فوتبــال 
ایــن بــار جدی تــر از پیــش در حــال پیگیــری اســت.

 کفشگری و حاتمی
 از پرسپولیس رفتند

ــم جــدا  ــن تی ــال پرســپولیس از ای ــم فوتب دو بازیکــن تی
شــدند. بابــک حاتمــی  کــه دو فصل قبل از باشــگاه ســایپا 
بــه جمــع سرخپوشــان تهرانــی اضافــه شــد، قــراردادش با 
باشــگاه پرســپولیس بــه پایــان رســید و پــس از مذاکــره 
بــا مســئوالن باشــگاه از جمــع پرسپولیســی ها جــدا شــد. 
مهــرداد کفشــگری نیــز طــی روزهــای گذشــته مذاکراتــی 
را بــرای تنظیــم قــراردادش بــا باشــگاه پرســپولیس انجــام 
داد، امــا ایــن مذاکــرات بــه نتیجــه نرســید و او هــم قــرار 

اســت ســال آینــده در تیــم دیگــری تــوپ بزنــد.

 15 بازیکن سرباز 
در لیست خرید قلعه نویی

ــرباز را در  ــن س ــازی، 15 بازیک ــم تراکتورس ــرمربی تی س
لیســت خریــد خــود قــرار داده اســت. امیــر قلعــه نویی در 
جلســه دیــروز لیســت بازیکنــان مدظــر خــود را ارایــه کــرد. 
ــدن در  ــرای مان ــی کــه از ســال گذشــته ب همچنیــن نفرات
تراکتورســازی مدنظــر قلعــه نویــی هســتند، از ســوی وی 
بــه مدیــر عامــل معرفــی شــدند. قلعــه نویــی در لیســت 
ــده  ــام 15 بازیکــن ســرباز را گنجان ــان مدنظــرش ن بازیکن
اســت کــه قــرار اســت باشــگاه بــا هماهنگــی وی 7 نفــر 
ــت  ــن لیس ــی همچنی ــه نوی ــرد. قلع ــت بگی ــه خدم را ب

ــی را کــه مدنظــرش نیســتند نیــز اعــالم کــرد. بازیکنان

کوتاه از ورزش

از جــام جهانــی     مســابقات یــورو پــس 
سرویس  ورزش

 هامون رشیدیان 

ــه  ــت ک ــی اس ــابقات در رده مل ــن مس مهم تری
عالقه منــدان بیشــماری هــم در ایــران و هــم در جهــان دارد. یــورو 
2016 فرانســه از بیســت و یکــم خردادمــاه بــا حضــور 24 تیــم برتــر 
قــاره اروپــا آغــاز می شــود. بــه همیــن بهانــه در ایــن گــزارش قصــد 

داریم نگاهی داشته باشیم به بعضی حواشی این رقابت ها.
  سومین تورنمنت گران قیمت جهان

ــا  ــه ارزش آن ه ــرد ک ــد ک ــرکت خواهن ــورو ش ــن در ی 552 بازیک
بیــش از 4 میلیــارد یوروســت. بــر ایــن اســاس یــورو 2016 
ســومین تورنمنــت گران قیمــت جهــان محســوب می شــود. لیــگ 
قهرمانــان بــا 7.480 میلیــون و لیــگ اروپــا بــا 5.750 میلیــون، بــا 

ــتند. ــی هس ــی اروپای ــای مل ــر از رقابت ه ارزش ت
  با ارزش ترین تیم ها

ــو 562  ــا ارزش تریــن تیــم، آلمــان اســت. شــاگردان یواخیــم ل ب
میلیــون ارزش دارنــد. آن هــا پــس از رئــال مادریــد 697.8 
میلیــون یورویــی، بارســلونا 693 میلیــون یورویــی و بایــرن مونیــخ 
ــان هســتند.  ــم گران قیمــت جه ــن تی ــی، چهارمی 572.63 میلیون
ــرار دارد. ارزش  ــپانیا ق ــورو، اس ــان در ی ــی آلم ــم مل ــس از تی پ
 بازیکنانــی کــه ویســنته دل بوســکه بــا خــود بــه فرانســه می بــرد

ــرار  ــا ق ــد از الروخ ــه بع ــی  ک ــار تیم ــون اســت. چه 557.50 میلی
ــا 454  ــه ب ــون، فرانس ــا 460.9 میلی ــک ب ــای بلژی ــد، تیم ه دارن
میلیــون انگلیــس بــا 446 میلیــون و پرتغــال بــا 321.7 میلیــون 

ــورو هســتند. ی
  گران ترین بازیکنان

ــدو  ــتیانو رونال ــا، کریس ــن رقابت ه ــن ای ــن بازیک گران قیمت تری

ــه تنهایــی از کل تیــم  ــی، ب ــی پرتغال ــام دارد. مهاجــم 110 میلیون ن
مجارســتان ارزشــمندتر اســت. ارزش او از 8 کشــور حاضــر )ایرلنــد 
ــلواکی  ــوئد، اس ــک، س ــی، چ ــلند، رومان ــی، ایس ــمالی، آلبان  ش

و ایرلند( نیز بیشتر است. پس از رونالدو، گرت بیل 
ــز ر ــی ول ــم مل ــرار دارد. او 47.4 درصــد ارزش تی ــی ق  80 میلیون

؛ا تشــکیل می دهــد. تومــاس مولــر آلمانــی بــا 75 میلیــون یــورو 
در رتبــه ســوم جــای دارد و در ادامــه نیــز روبــرت لواندوفســکی و 

ادن هــازارد بــا 70 میلیــون قــرار دارنــد.

  ستارگان غایب
در مســابقات یــورو ســتارگان زیــادی حاضرنــد؛ امــا در ایــن 
 میــان برخــی ســتارگان نامــدار دنیــای فوتبــال بــه دالیــل مختلــف 
از جملــه مصدومیــت در ایــن رقابت هــا حضــور نخواهنــد داشــت؛ 

از آن جملــه می تــوان بــه افــراد زیــر اشــاره کــرد:
  جک بوتلند

فصــل  ســیتی،  اســتوک  انگلیســی،  ســاله   23  دروازه بــان 
ــل  ــازی فص ــت. او در 31 ب ــر گذاش ــت س ــاده ای را پش ــوق الع ف

ــد  ــازی هــم کلیــن شــیت کــرد. بوتلن 31 گل دریافــت کــرد و 10 ب
ــای  ــه قــوزک پ ــر آلمــان از ناحی ــدار دوســتانه انگلیــس براب در دی

ــد. راســت آســیب دی
  رافائل واران

دیگــر بازیکــن آســیب دیده از رئــال مادریــد اســت. مدافع فرانســوی، 
نه تنهــا فینــال لیــگ قهرمانــان اروپــا را از دســت داد بلکــه نمی توانــد 
کشــورش را نیــز همراهــی کنــد. او در اللیــگا 26 و در لیــگ قهرمانــان 
اروپــا در 7 بــازی بــه میــدان رفــت. مدافــع مادریــد بــرای قــرار گرفتن 
در ترکیــب اصلــی بــا په پــه در رقابــت بــود؛ 23 ســاله اســت و مهــره 

کلیــدی بــرای دیدیــه دشــان محســوب می شــد.
  مارکو وراتی

کونتــه، یکــی دیگــر از بازیکنــان خوبــش را از دســت داد. ســرمربی 
ــی ــو ورات ــور مارک ــد از حض ــا نمی توان ــال ایتالی ــی فوتب ــم مل  تی

هافبــک پــاری ســن ژرمــن بهــره ببــرد. آســیب دیدگی او در 
ــم  ــود. تی ــذار ب ــر منچسترســیتی تاثیرگ ــی  فرانســوی ها براب ناکام
ملــی ایتالیــا نیــز کنتــرل بــازی و خالقیــت را در میانــه میــدان از 

ــد داد. ــت خواه دس
البتــه بازیکنــان دیگــری نیــز هســتند کــه یــورو 2016 را از دســت 
ــی  ــم مل ــان تی ــز غایب ــه نی ــک الپورت ــا و آیمری ــورت زوم ــد. ک دادن
ــس  ــی انگلی ــم مل ــد تی ــاو نمی توان ــوک ش ــتند. ل ــه هس  فرانس
را همراهــی کنــد؛ فابیــو کونترائــو، دنــی و برنــادو ســیلو از همراهــی 
ــرای  ــد ب ــز نمی توان ــف نی ــن زاگوئ ــدند؛ آل ــروم ش ــال مح پرتغ
ــوی  ــارا فرانس ــانا دی ــز الس ــروز نی ــرود؛ دی ــدان ب ــه می ــیه ب  روس
ــورو  ــیب دیدگی ی ــل آس ــه دلی ــم ب ــی ه ــس آلمان ــو روی  و مارک

را از دست دادند.

کیمیای وطن بررسی کرد:

نگاهی به حواشی یورو 2016

  14 خردادمــاه ســال 1368 یکــی از تلخ تریــن و 
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده

بــه شــمار  ایــران  تاریــخ  روزهــای  غم بارتریــن 
مــی رود؛ روزی کــه بت شــکن قــرن و ابراهیــم زمــان از میــان ملــت 
ایــران پــر کشــید و کوله بــاری از غــم و انــدوه را بــرای دوســتدارانش 
بــه یــادگار گذاشــت. زمانــی کــه رادیــو و تلویزیــون جمهــوری 
اســالمی  ایــران خبــر رحلــت ملکوتــی امــام خمینــی)ره( را بــه ملــت 
ایــران دادنــد، تمــام شــهرهای کشــور در بهــت و حیــرت فرورفــت؛ بــه 
ــت.  ــران را فراگرف ــم سرتاســر ای ــه فضــای ســکوت و مات ــوری ک ط
ــوری  ــذار جمه ــر رحلــت بنیانگ ــالم خب ــس از اع ــاعت پ ــد س چن
اســالمی  ایــران، ملــت ایــران یکپارچــه ســیاه پوش شــد و هرکــس 
در حــد تــوان خــود تــالش کــرد تــا در برپایــی مراســم بزرگداشــت 
رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی  ایــران قــدم موثــری را بــردارد. حضــور 
چنــد میلیــون نفــر عاشــق و دلباختــه امــام خمینــی)ره( بــا توجــه 
ــب  ــام، تعج ــییع ام ــا تش ــال ت ــر ارتح ــان خب ــدک می ــان ان ــه زم  ب
ــم  ــتقر در مراس ــگاران مس ــی و خبرن ــانه های خارج ــین رس  و تحس
را برانگیخــت؛ بــه طــوری کــه بــه گفتــه تمامــی  تحلیلگــران و 
کارشناســان سیاســی، تشــییع پیکــر امــام راحــل، بزرگ تریــن 
ــه همیــن  مراســم تشــییع انجــام شــده در ســطح جهــان اســت. ب
بهانــه و ســالروز قیــام 15 خــرداد بــا دکتــر محســن نصــری، اســتاد 
ــو نشســتیم. آنچــه  ــه گفت وگ ــان ب ــوم سیاســی دانشــگاه اصفه عل

می خوانید حاصل این گفت وگوست.
 وضعیت روحی مردم در روز رحلت امام چگونه بود؟

 قبــل از پرداختــن بــه روز رحلــت امــام الزم اســت یــک نکتــه 
را یــادآوری کنــم و آن اینکــه امــام بــه دلیــل نقــش بی ماننــدی کــه 
در پیــروزی انقــالب داشــتند و همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه قــول 
ــزد  ــت بســیاری در ن ــود، از محبوبی ــواره یکــی ب ــل ایشــان هم و فع
مــردم برخــوردار بودنــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا رحلــت ایشــان شــوک 

بســیار بزرگــی بــه جامعــه وارد شــد. 
اگــر در 22 بهمــن 57 کــه امــام وارد ایــران شــدند، جمعیتــی حــدود 
ــا  ــال ب ــد از 10 س ــد، بع ــان رفتن ــتقبال ایش ــه اس ــر ب ــون نف 2 میلی

همــه ســختی هایی کــه مــردم در ایــن مــدت بــه خصــوص در زمــان 
ــر  ــغ ب ــی بال ــت جمعیت ــد، در روز رحل ــی تحمــل کردن ــگ تحمیل جن
ــد  ــان می ده ــن نش ــد. ای ــییع کردن ــان را تش ــر ایش ــون نف 10 میلی
ــن ســال ها از محبوبیــت ایشــان کــم نشــد، بلکــه  ــا در ای کــه نه تنه
روزبــه روز بــر محبوبیــت ایشــان نیــز افــزوده شــد. بــه همیــن دلیــل 
ــا غــم و شــوک بزرگــی  هــم هســت کــه جامعــه ایــران در آن روز ب
ــتند  ــور نداش ــه در آن روز حض ــانی ک ــی کس ــه حت ــد ک ــه رو ش روب
ــه  می تواننــد ایــن غــم و انــدوه را در تصاویــر باقی مانــده از آن روز ب

ــد. ــد و درک کنن ــی ببینن خوب

دالیل اصلی این محبوبیت امام چه بود؟
امــام  خودســازی  و  شــخصیت  را  دلیــل  مهم تریــن  می تــوان 
ــه  ــی ک ــده کس ــم آم ــت ه ــه در روای ــور ک ــرا همان ط ــت؛ زی دانس
خــود را بــرای خــدا و در راه خــدا خالــص کنــد و بــه خلــوص برســد 
ــور  ــد شــد. همان ط ــم خواه ــوب ه ــه محب ــردم و جامع ــان م در می
کــه می دانیــد نمــاز شــب امــام از دوران نوجوانــی تــا زمــان رحلــت 
تــرک نشــده بــود یــا همین طــور نمــاز اول وقــت ایشــان؛ پــس ایــن 
خودســازی و خلــوص امــام ســبب شــده بــود در بیــن جامعــه هــم 
مقبولیــت داشــته باشــند و هــم محبوبیــت. نکتــه بعــدی کار بــزرگ 
امــام، یعنــی انقــالب اســالمی  اســت. امــام بــه عنــوان یــک روحانــی 
ــس  ــالمی  تدری ــوم اس ــارف و عل ــتند و مع ــوزه ننشس ــط در ح فق
کننــد؛ ایشــان آن علــوم و معــارف اســالمی  را بــه صحنــه آوردنــد و 
حرکتــی را آغــاز کردنــد کــه منجــر بــه انقــالب شــکوهمند اســالمی 
 شــد. همین هــا ســبب شــد امــام بــه عنــوان یــک شــخصیت بــزرگ 
ــناخته  ــان ش ــطح جه ــه در س ــه، بلک ــا خاورمیان ــران ی ــا در ای نه تنه
شــوند. نکتــه مهــم بعــدی دربــاره امــام ایــن بــود کــه ایشــان اهــل 
ــه  ــان اول از هم ــد خودش ــی را می زدن ــی حرف ــد و وقت ــعار نبودن ش
 بــه آن عمــل می کردنــد. وقتــی مــردم ایــن تقــوا و عملگرایــی امــام 
بــرای  بیشــتری  بســیار  احتــرام  را می دیدنــد ســبب می شــد 
ایشــان قایــل باشــند و همــه این هــا در کنــار هــم ســبب محبوبیــت 

ــد. ــردم ش ــه و م ــن جامع ــام در بی ــر ام بی نظی
بزرگ ترین دغدغه مردم در زمان رحلت امام چه بود؟

بزرگ تریــن دغدغــه مــردم و دلســوزان انقــالب ایــن بــود کــه بعــد 
از امــام چــه سرنوشــتی بــرای انقــالب اســالمی  رقــم خواهــد خــورد؛ 
چــرا کــه کشــور در شــرایط بســیار بحرانــی بــه ســر می بــرد؛ از یــک 
ــت و  ــه 598 می گذش ــب قطعنام ــال از تصوی ــک س ــا ی ــرف تنه ط
ــد می کــرد، از ســوی دیگــر درآمدهــای  ــران را تهدی ــوز ای صــدام هن
اقتصــادی کشــور بــه شــدت کاهــش یافتــه بــود و کشــور بــا 
ویرانی هــای بســیار حاصــل از هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 
 و بحــران اقتصــادی روبــه رو بــود. این هــا بزرگ تریــن دغدغــه 

و نگرانی مردم در آن روزها بود.
ــه  ــام چ ــراث ام ــه ها و می ــال اندیش ــروز را در قب ــل ام ــه نس وظیف

می دانیــد؟
نســل امــروز مــا کــه دوران قبــل از انقــالب یــا دوران جنــگ تحمیلــی 
ــی  ــه بازخوان ــاز ب ــد، نی ــام را ندیده ان ــات ام ــان حی ــور زم و همین ط
اندیشــه ها  ایــن  ســند  مهم تریــن  دارنــد.  امــام  اندیشــه های 
ــت؛  ــه امــام دانس ــه امــام و کتــاب صحیف ــوان وصیت نام را می ت
ــر  ــال آخ ــان در دو س ــخرانی های ایش ــا و س ــوص پیام ه ــه خص ب
عمرشــان از اهمیــت بســیاری بــرای نســل جــوان برخــوردار اســت. 
پــس از بازخوانــی اندیشــه های امــام نکتــه مهــم بــاور ایــن 
اندیشــه ها از ســوی نســل جــوان اســت؛ زیــرا تحقــق اندیشــه های 
ــاور نســل امــروز دارد. خاطــره ای را خدمــت شــما  ــه ب ــاز ب ــام نی ام
ــف  ــود، تعری ــد ب ــل تایلن ــه اه ــی ک ــی از طلبه های ــم. یک ــرض کن ع
ــی  ــر تاکس ــوار ب ــت س ــاس روحانی ــا لب ــد ب ــرد روزی در تایلن می ک
ــه یکــی از  ــود و ب ــدی نب ــان توحی ــده تاکســی اهــل ادی شــدم. رانن
ــت  ــس از حرک ــده پ ــاد داشــت. رانن ــای حیوان پرســتی اعتق فرقه ه
ــی دوســت دارم. از او پرســیدم:  ــو را خیل ــاس ت ــت: لب ــن گف ــه م ب
ــت. از او  ــی اس ــاس خمین ــن لب ــرا ای ــخ داد: زی ــز پاس ــرا؟ او نی چ

ــت داری؟  ــی را دوس ــرا خمین ــتی؛ چ ــلمان نیس ــو مس ــیدم: ت پرس
ــمن  ــکا دش ــتکبار و آمری ــا اس ــی ب ــرا خمین ــخ داد: زی ــده پاس رانن
اســت و علیــه آن هــا مبــارزه می کنــد. تفکــر استکبارســتیزی امــام در 
فطــرت ایشــان بــود و بــه همیــن دلیــل در سراســر جهــان محبوبیــت 
ــاور  ــه ب ــاز دارد ک ــا نی ــروز م ــل ام ــل نس ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب داش
ــی از  ــن یک ــتاد و ای ــلطه ایس ــام س ــر نظ ــوان در براب ــه می ت ــد ک کن
مهم تریــن وظایــف ایــن نســل در قبــال میــراث امــام اســت. نکتــه 
مهــم دیگــر اینکــه تنهــا بازخوانــی و بــاور اندیشــه های امــام کافــی 
نیســت و نیــاز اســت ایــن اندیشــه ها پیگیــری و اجــرا شــود. آرمــان 
ــری، تمــدن نویــن  ــه تعبیــر مقــام معظــم رهب امــروز انقــالب مــا ب
اســالمی  اســت. یکــی از نکاتــی کــه امــام تــا دقایــق آخــر عمرشــان 
بــر آن تاکیــد داشــتند اطاعــت از والیــت فقیــه اســت. پــس در کل 
ــن اندیشــه ها  ــاور ای ــام، ســپس ب ــی اندیشــه های ام ــدا بازخوان  ابت

ــت و  ــل بی ــد و اه ــه خداون ــوکل ب ــایه ت ــر س ــرای آن زی ــد اج و بع
ــود. ــه می ش ــروز توصی ــل ام ــه نس ــه ب ــی فقی ــت از ول اطاع

قیام 15 خرداد چگونه رقم خورد؟
ــه  ــه فیضی ــام در مدرس ــود، ام ــورا ب ــه عاش ــرداد ک ــب 13 خ در ش
ــام  ــت. ام ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــه از اهمی ــد ک ــخرانی ای دارن س
ــوی  ــام پهل ــه نظ ــی علی ــاگری های بزرگ ــه افش ــخرانی ب ــن س در ای
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی دســت می زننــد کــه باعــث می شــود 
ــه  ــرداد ک ــوند؛ در روز 15 خ ــتگیر ش ــام دس ــه ام ــرداد مخفیان 14 خ
خبــر بــه مــردم می رســد، قیــام 15 خــرداد شــکل می گیــرد. 
مــردم در شــهرهای قــم، تهــران، ورامیــن، اصفهــان و چندیــن شــهر 
ــه  ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــد و نهضت ــام می زنن ــه قی ــت ب ــر دس دیگ
بــه برانــدازی نظــام ســلطه در ســال 57 منجــر می شــود. بــه 
 تعبیــری 15 خــرداد آغــاز نهضــت علنــی امــام علیــه نظــام پهلــوی 

است.
پیامدهای 15 خرداد در اصفهان چگونه بود؟

روحانیــون اصفهــان و در رأس آن هــا آیــت هللا خادمــی  بــا همراهــی 
ــد و حتــی  ــه دســتگیری امــام شــروع می کنن مــردم اعتراضــی را ب
نامــه ای اعتراضــی بــه دســتگیری ایشــان می نویســند؛ ایــن مبــارزه 
ــدت  ــان ش ــون اصفه ــی روحانی ــا همراه ــاهی ب ــم ستم ش ــا رژی ب

ــرد. ــتری می گی بیش
چه درس هایی از 15 خرداد 42 می توان گرفت؟

مهم تریــن درس 15 خــرداد را می تــوان قیــام علیــه اســتبداد 
داخلــی و اســتعمار خارجــی دانســت. پیــام 15 خــرداد ایــن اســت 
ــوان  ــگان و اســتعمار می ت ــم و ســتم و حضــور بیگان ــه در اوج ظل ک
علیــه ظلــم قیــام کــرد و بــه پیــروزی رســید. دســتاورد قیــام خــرداد 
ــا  ــارزه ب ــم در مب ــه می گیری ــد. نتیج ــت آم ــه دس ــد ب ــال ها بع س
اســتکبار ابتــدا نبایــد ناامیــد شــد؛ نبایــد دســت از تــالش کشــید و 
ــادی  ــه جه ــه، داشــتن روحی ــد حضــور در صحن ــه خداون ــد ب ــا امی  ب
و اطاعــت از رهبــری و والیــت فیقــه می تــوان بــه آرمان هــای 

ــرد. ــدا ک ــی پی ــزرگ دسترس ب

دکتر محسن نصری در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن مطرح کرد:

ضرورت بازخوانی، باور و تحقق اندیشه های امام)ره(

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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اقدامــات تیــم خیمناســتیک بــرای جــذب مهــدی 
طارمــی،  آقــای گل لیــگ برتــر جدی تــر از تیــم لگانــس 
اســت و البتــه بــرای تعییــن وضعیــت ایــن بازیکــن بایــد 
منتظــر پایــان فصــل باشــیم.ظاهرا مهــدی طارمــی  حضور 

در فوتبــال اســپانیا را منــوط بــه 
صعــود یکــی از ایــن دو تیــم بــه 
اللیــگا دانســته و اگــر آن هــا بــه 
ــال  ــد احتم ــود نکنن ــگا صع اللی
عقــد قــرارداد مهــدی طارمــی  با 
ــف  ــم ضعی ــن دو تی ــی از ای یک
اســت و شــاید آن وقــت مهاجــم 
فوتبــال کشــورمان  بوشــهری 
تصمیــم بــه عقــد قــرارداد یــک 

ســاله بــا پرســپولیس بگیــرد. البتــه تالش هایــی در حال 
انجــام اســت کــه منوهــای جدیــد بــرای مهــدی طارمــی 
ــا  ــد ت ــدی می گوی ــای مه ــر برنامه ه ــا مدی ــاز شــود؛ ام  ب

ــال  ــمی  ارس ــه رس ــد و دعوتنام ــذ نیای ــزی روی کاغ چی
حدیث هــا  و  حــرف  اســاس  بــر  نمی تــوان  نشــود، 
ــپانیا  ــک اس ــگ ی ــت. لی ــم گرف ــرد و تصمی ــاوت ک قض
هنــوز پایــان نیافتــه. در ایــن لیــگ دو تیــم مســتقیم بــه 
ــار  ــن چه ــد و از بی ــود می کنن ــر صع ــگ برت لی
تیــم بعــدی، یــک تیــم دیگــر بــه اللیــگا صعــود 
می کنــد. صعــود خیمناســتیک زمینــه را بــرای 
ــم  ــن تی ــی  در ای ــدی طارم ــی مه ــور قطع حض
فراهــم خواهــد کــرد. در غیــر ایــن صــورت بایــد 
ــه  ــه چ ــس ب ــم لگان ــنهاد تی ــه پیش ــم ک ببینی
ــدی  ــت مه ــورد موافق ــا م ــت و آی ــورت اس ص
طارمــی  قــرار می گیــرد یــا نــه. شــاید برایتــان 
جالــب باشــد کــه خیمناســتیک روابــط بســیار 
ــگاه  ــن دو باش ــس دارد و ای ــگاه لگان ــا باش ــنه ای ب حس
همکاری هــای گســترده ای بــه خصــوص در زمینــه تبــادل 

ــد. ورزش 3 ــن دارن بازیک

سرنوشت عجیب آقای گل
خیمناستیک مشتری جدید طارمی  است

ــر  ــوان تغیی ــای ســپاهان، می ت ــه لیســت خریده ــی ب ــا نگاه ب
ــال  ــتانی فوتب ــم تابس ــازار پرتالط ــگاه در ب ــن باش ــت ای سیاس
ــت  ــای گران قیم ــه خریده ــی ک ــد. جای ــوح دی ــه وض ــران را ب ای
ــه خریدهــای  و جــذب ســتاره های سرشــناس جــای خــود را ب

ــان  ــر روی جوان ــرمایه گذاری ب ارزان و س
اینکــه  در  اســت.  داده  نــام  جویــای 
عبــدهللا ویســی تجربــه بســیار خوبــی از 
ــت در  ــن سیاس ــراردادن ای ــش رو ق پی
ــچ  ــای هی ــتان دارد، ج ــتقالل خوزس اس
شــکی نیســت؛ ولــی بســیاری از اهالــی 
ــاد  ــی اعتق ــن مرب ــدان ای ــال و منتق فوتب
دارنــد سیاســتی کــه او در پیــش گرفتــه 
ــه  ــپاهان ک ــل س ــار مث ــی  پرافتخ در تیم

ــی  ــتاره و مدع ــی  پرس ــد تیم ــار دارن ــش انتظ ــواره طرفداران هم
قهرمانــی داشــته باشــند، ممکــن اســت جــواب مثبــت نداشــته 

باشــد. 

ــا  ــم ب ــتاره ها آن ه ــدن س ــه خری ــواره ب ــه هم ــگاهی ک در باش
ــادی  ــه کمــی  غیرع ــن روی ــادت دارد، ای قراردادهــای نجومــی  ع

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب
نکتــه جالب تــر اینکــه عبــدهللا ویســی بــا مطلــع بــودن از 
ــا  ــود ب ــت خ ــگاه در نشس ــی باش ــرایط مال ش
ــاری  ــل ج ــرد در فص ــالم ک ــره اع ــت مدی هیئ
تمــام قراردادهــا بایــد بــه نصــف کاهــش پیــدا 
ــا جایــی کــه ســقف قراردادهــای مالــی  کنــد ت
باشــگاه بیشــتر از 750 میلیــون تومــان نباشــد 
کــه ایــن خواســته او بــا اســتقبال اعضــا روبــه رو 
ــد  ــد و دی ــد منتظــر مان ــه هــر حــال بای شــد. ب
عبــدهللا ویســی در نهایــت می توانــد بــا افــکاری 
کــه دارد بــه ســپاهان جــان تــازه ای ببخشــد یــا 
ــار  ــر شــرایطی انتظ ــش تحــت ه ــه طرفداران ــه؟ باشــگاهی ک ن
ــب  ــرای کس ــد و ب ــی باش ــورس قهرمان ــان در ک ــد تیمش دارن

ــع ــد. ربی ــالش کن ــردن جــام ت ــی و باالب ــوان قهرمان عن

تغییر سیاست در نقل و انتقاالت تابستانی
سپاهان قرارداد بیشتر از 750 میلیون تومان نمی بندد
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حتما بخوانید!
میزان افزایش تعرفه پزشکی کافی ...

فرآورده هایــی کــه شــاید بــا آرزوی داشــتن اســتایلی بهتــر و 
می شــوند،  مصــرف  و  خریــداری  زیــاد  پول هــای  صــرف  بــا 
ــرای  ــا عارضــه ای ب ــی ی ــی تدریجــی، ناگهان ــه مرگ ــن اســت ب ممک
ــا  ــن روزه ــع، ای ــزاری ربی ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــر بینجامن ــام عم تم
مصــرف مکمل هــای ورزشــی در باشــگاه ها آنقــدر عــادی شــده 
ــی  ــه کن ــازی مراجع ــگاه بدنس ــک باش ــه ی ــا ب ــت ت ــی اس ــه کاف ک
و از الغــری یــا چاقــی خــود گالیه منــد باشــی؛ اینجاســت کــه 
ــای  ــنهادات و وعده ه ــل پیش ــا خی ــم زدن ب ــر ه ــم ب ــک چش در ی
ــا  ــاه ی ــد م ــرف چن ــتایل در ظ ــرم و اس ــر ف ــی و تغیی خوش اندام
 حتــی چنــد هفتــه مواجــه می شــوی؛ وعده هایــی کــه گاهــی جوانــی 
ــرای همیشــه بخشــی از ســالمتی اش  ــا ب ــرد ی ــگاه می ب ــه قربان را ب
ــه در  ــی ک ــده محصوالت ــه عم ــد؛ چــرا ک ــا عارضــه مواجــه می کن را ب
ــه  ــاز و ب ــادی غیرمج ــوند، از مب ــه می ش ــی عرض ــگاه های ورزش باش
صــورت قاچــاق تهیــه شــده و بــر »سالمتشــان« هــم مهــر تاییــدی 
ــرل  ــدف کنت ــا ه ــذا و دارو ب ــازمان غ ــش س ــدی پی ــت. چن نیس
قاچــاق مکمل هــا و جلوگیــری از عرضــه آن هــا در باشــگاه های 
ــا  ــاتی ب ــزاری جلس ــد، از برگ ــی می خوان ــه آن را غیرقانون ــی ک ورزش
وزارت ورزش بــرای انجــام اقدامــات نظارتــی بیشــتر در باشــگاه های 
ــه  ــه ب ــد ک ــن ســازمان اعــالم کردن ــر داد و مســئوالن ای ورزشــی خب
ــا عرضــه مکمل هــا، به ویــژه مکمل هــای غیرمجــاز برخــورد   شــدت ب

می کنند.

ــذا و دارو  ــژه ســازمان غ ــدام وی ــا و اق  قاچــاق در حــوزه مکمل ه
بــرای کنتــرل آن

ــی  ــاره چگونگ ــیدی درب ــین جمش ــر امیرحس ــاس دکت ــن اس ــر ای ب
ورزشــی  مکمل هــای  به ویــژه  و  مکمل هــا  حــوزه  در  قاچــاق 
ــد  ــی مانن ــاری غیرقانون ــق مج ــا از طری ــر داروخانه ه ــالوه ب ــه ع ک
زمینــه  در  گفــت:  می شــوند،  توزیــع  ورزشــی  باشــگاه های 
ــوده  ــن ب ــر ای ــذا و دارو ب ــازمان غ ــعی س ــل، س ــای مکم فرآورده ه

ــرای  ــم ب ــت ه ــه درخواس ــی را ک ــل قبول ــای قاب ــه برنده ــت ک اس
ــان اینکــه مــا تــالش  ــا بی ــد. وی ب آن هــا وجــود داشــته، عرضــه کن
ــور  ــاز کش ــورد نی ــای م ــه مکمل ه ــت و عرض ــل ثب ــا مراح ــم ت کردی
ــازار موجــود باشــند ــن فرآورده هــا در ب ــه ســالمت طــی شــود و ای  ب

ادامــه داد: البتــه در بعضــی مواقــع شــاهدیم کــه بعضــی مکمل هــا به 
صــورت قاچــاق در کشــور عرضــه می شــوند؛  نیــاز و تقاضــا نیــز بــرای 
ــه برنامــه برچســب گذاری  مصــرف آن هــا وجــود دارد. جمشــیدی ب

محصــوالت ســالمت محور از ســوی ســازمان غــذا و دارو اشــاره و اظهار 
کــرد: در ایــن زمینــه قاعدتــا مــا بایــد بــه ســمتی برویــم کــه بتوانیــم 
نیازهــای کشــور در حــوزه مکمل هــا را از طریــق قانونــی و مجــاز تامین 
 کنیــم. در حــال حاضر ســازمان غــذا و دارو برنامه »برچســب اصالت« 
ــیار  ــل و دارو بس ــه مکم ــه در زمین ــن برنام ــه ای ــرد ک ــش می ب را پی

ــرده اســت. ــت ک ــی خــود را ثاب کاراســت و کارای
  فرهنگسازی، گامی مؤثر بر جلوگیری از قاچاق مکمل ها

ــا و  ــتفاده از فرآورده ه ــدم اس ــردم در ع ــش م ــر نق ــد ب ــا تاکی وی ب
مکمل هــای قاچــاق گفــت: نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه مســئله 
ــی  ــت؛ یعن ــه اس ــازی در جامع ــد فرهنگس ــا نیازمن ــاق مکمل ه قاچ
مــردم و مصرف کننــدگان ایــن فرآورده هــا بایــد مکمل هایــی را 
مصــرف کننــد کــه برچســب اصالــت ســازمان غــذا و دارو را داشــته 
باشــد. بــه گفتــه مدیــرکل نظــارت بــر فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و 
مکمــل ســازمان غــذا و دارو، کار برچســب گذاری بــر مکمل هــا اکنــون 
ــده  ــی ش ــی عموم ــای واردات ــرای مکمل ه ــدام ب ــن اق ــی و ای اجرای
اســت.  مــردم هــم نبایــد از مکمل هایــی کــه فاقــد برچســب اصالــت 
هســتند، اســتفاده کننــد. حــال بایــد دیــد آیــا ایــن اقدامــات نظارتــی 
ســازمان غــذا و دارو می توانــد از جــوالن باشــگاه های ورزشــی 
ــان  ــه همچن ــن عرص ــا ای ــد ی ــاق بکاه ــای قاچ ــه مکمل ه در عرض
ــب زدن  ــه جی ــی و ب ــای تقلب ــه مکمل ه ــمت عرض ــه س ــتاب ب پرش

ســودهای کالن پیــش مــی رود .

نگاهی به پدیده استفاده نادرست از مکمل های ورزشی

مکمل های قاچاق، خطری برای سالمتی ورزشکاران

رییــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت: بــرای دریافــت 
تســهیالت بانکــی جریمــه غیبــت ســربازی بــه بانک هــا 
ایــن  از  اســتفاده  متقاضیــان  و  می دهیــم  معرفی نامــه 
ــه  ــار مراجع ــن و انص ــای قوامی ــه بانک ه ــد ب ــرح می توانن ط
ــه  ــانی ک ــه کس ــان اینک ــا بی ــادات ب ــدر الس ــردار ص ــد. س کنن

ــربازی  ــت س ــال غیب ــت س ــش از هش بی
 دارنــد می تواننــد بــا پرداخــت جریمــه
افــزود:  کارت معافیــت دریافــت کننــد، 
ــان  ــا پای ــد ت ــراد واجــد شــرایط می توانن اف
ــد. وی  امســال از ایــن طــرح اســتفاده کنن
دربــاره اســتفاده از تســهیالت اقســاطی 
ــرای پرداخــت مبلــغ جریمــه نیــز گفــت:  ب
ــک  ــت ی ــا پرداخ ــرح ب ــن ط ــموالن ای مش
ســوم مبلــغ جریمــه غیبــت ســربازی بــرای 

ــای  ــه بانک ه ــد ب ــه می توانن ــه جریم ــاطی بقی ــت اقس پرداخ
ــت  ــرای دریاف ــک ب ــا بان ــد و ب ــه کنن ــن مراجع ــار و قوامی انص
تســهیالت بیــش از یــک ســال بازپرداخــت بــه توافــق برســند. 
رییــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا اعــالم اینکــه ایــن 

ــدارد و  ــا ن ــان و بانک ه ــق متقاضی ــی در تواف ــازمان دخالت س
ــا خــود بانــک اســت، افــزود: مبلــغ  بحــث ســود تســهیالت ب
جریمــه پــس از دریافــت بــه حســاب خزانــه واریــز می شــود. 
ــه  ســردار صــدر الســادات گفــت: بحــث مراجعــه مشــموالن ب
بانک هــا در قانــون پیش بینــی نشــده اســت؛ امــا مــا بــا 
کمــک  بــرای  صحبت هایــی  بانک هــا 
رییــس  داشــته ایم.  متقاضیــان  بــه 
ــزود:  ــا اف ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف س
براســاس قانــون غایبــان از خدمــت بایــد 
ــا  ــه را ب ــغ جریم ــه مبل ــال هم ــا یکس ت
ــد  ــا موع ــد؛ ام ــن ســازمان تســویه کنن ای
بازپرداخــت تســهیالت بانک هــا بــرای 
ایــن موضــوع بــه بانک هــا مرتبــط اســت. 
ــی  ــهیالت خوب ــه تس ــالم اینک ــا اع وی ب
ــان  ــرای مشــموالن غایب ــی ب ــه عموم  از ســوی ســازمان وظیف
ــده  ــه ش ــت ارای ــت از خدم ــه کارت معافی ــت جریم و پرداخ
ــار  ــن و انص ــای قوامی ــر بانک ه ــال حاض ــت: در ح ــت، گف اس

بــه عنــوان بانک هــای عامــل معرفــی شــده اند.

رییس سازمان وظیفه ناجا خبر داد:
ارایه معرفی نامه برای دریافت تسهیالت جریمه سربازی

ــر  ــا تاخی ــه ب ــکی ک ــای پزش ــدی تعرفه ه ــد 10 درص ــالم رش اع
حــدود ســه ماهــه همــراه بــود، واکنــش جامعــه پزشــکی را بــه 
دنبــال داشــت؛ بــه طــوری کــه ســازمان نظــام پزشــکی بــه طــور 
ــی  ــن تعرفه های ــت از چنی ــه انتظــار حمای ــرد ک ــح اعــالم ک صری
ــود.  ــی خواهــد ب ــی و خصوصــی غیرمنطق چــه در بخــش دولت

در همیــن راســتا رییــس جامعــه پزشــکان 
میــزان  ایــن  نیــز  داخلــی  متخصــص 
افزایــش را بــا توجــه بــه نــرخ تــورم واقعــی 
نمی دانــد و در عیــن حــال معتقــد اســت کــه 
زیرمیــزی ارتباطــی بــه نــرخ رشــد تعرفه هــا 
نــدارد. دکتــر ایــرج خســرونیا بــا بیــان 
اینکــه ایــن میــزان افزایــش تعرفــه پزشــکی 
کافــی نیســت، اظهــار کــرد: تعرفه هــا از 
ســطح تــورم و نرخ هایــی کــه دولــت اعــالم 

ــر اســت. مــا  ــد، پایین ت ــد پرداخــت کنن کــرده کــه پزشــکان بای
امســال بــرای طــرح ترافیــک حــدود دو میلیــون تومــان هزینــه 
کرده ایــم. بلیــت اتوبــوس نیــز 30 درصــد اضافــه شــده اســت. 
حقــوق پرســنل مطــب، هزینــه آن، اجــاره بهــا و ... بیــن 20 تــا 

30 درصــد اضافــه شــده اســت. چطــور انتظــار اســت کــه جامعــه 
ــد؟  ــول کن پزشــکی افزایــش 10 درصــدی را قب

وی تاکیــد کــرد: جامعــه پزشــکی مخالــف ایــن عدد اســت و آن 
را واقعــی نمی دانــد؛ ولــی اگــر قانــون اســت مــا بایــد زیــر بــار 
آن برویــم و اجــرا کنیــم. رییــس جامعــه پزشــکان متخصــص 
ــر افزایــش  ــران در خصــوص تاثی ــی ای داخل
اظهارنظرهایــی  و  تعرفه هــا  درصــدی   10
دربــاره خطــر زیرمیــزی ادامــه داد: زیرمیــزی 
ــزی  ــدارد؛ زیرمی ــن موضــوع ن ــه ای  ربطــی ب
و ایــن موضــوع مباحــث متفاوتــی هســتند. 
ــران  ــد جب ــر نبای ــا خطــای دیگ ــی را ب خطای
کــرد؛ یعنــی نبایــد بــه دلیــل اشــتباهی 
تعرفه هــا صــورت گرفتــه اعــالم  در   کــه 
اشــتباه دیگــری انجــام دهیــم. وی افــزود: 
زیرمیــزی مربــوط بــه جامعــه پزشــکی نیســت. 70 هــزار نفــراز 
جامعــه پزشــکی را پزشــکان عمومــی تشــکیل می دهنــد. آن هــا 
بیمــاری را بســتری نمی کننــد و جراحــی هــم ندارنــد کــه 

ــد. ــزی بگیرن ــد زیرمی بخواهن

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی:
میزان افزایش تعرفه پزشکی کافی نیست

 ممنوعیت کیسه های پالستیکی 
طی ۳ سال آینده

ــزام آور  ــذف ال ــرای ح ــاله ب ــه ۳س ــدی از برنام ــعید متص س
ــر داد و اعــالم کــرد: شــماره گذاری  کیســه های پالســتیکی خب
ــای  ــماره گذاری موتوره ــده و ش ــف ش ــا متوق ــی خودروه بعض
کاربراتــوری هــم از مهرمــاه متوقــف می شــود. معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در آســتانه 
هفتــه محیــط زیســت در نشســت خبــری گفــت: هفتــه محیط 
 زیســت بــا ســه مقولــه اســتفاده از ظرفیت هــای فــردی

اجتماعــی و دســتگاهی می توانــد مشــارکت بیشــتری از ایــن 
ســه گــروه را فراهــم کنــد تــا هفتــه محیــط زیســت محــدود بــه 
ــه  ــود. وی ادام ــه دار ش ــا ادام ــد و فعالیت ه ــه نباش ــک هفت ی
داد: درگیــر کــردن جوامــع محلــی، درگیــر کــردن سیســتم های 
راهبــری محلــی و همــراه کــردن سیســتم های عملــی بــا 
ــت  ــود و معاون ــال ش ــد دنب ــه بای ــن هفت ــور در ای ــت کش کلی
محیــط زیســت انســانی نیــز قطعــا بــه دنبــال رســیدن بــه ایــن 
ــتمان  ــد سیاس ــال جدی ــت: در س ــدی گف ــت. متص ــوارد اس م
ــن  ــرای ای ــتیم و ب ــتیکی گذاش ــه های پالس ــذف کیس ــر ح را ب
موضــوع بــا همــکاری جمــع دانشــگاهی برنامــه ای ســه ســاله 
ــری  ــه پیگی ــدام داوطلبان ــال اول آن اق ــی س ــه ط ــتیم ک نوش
ــده و در  ــت ش ــات مدیری ــن اقدام ــال دوم ای ــود؛ در س می ش
ــی  ــوم الزامات ــال س ــود و در س ــی می ش ــوارد الزام ــی م  برخ

را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می کنیم.

 برنامه جدی وزارت بهداشت 
برای مزارع فاضالبی

رییــس اداره بهداشــت آب و فاضــالب وزارت بهداشــت بــا 
ــه نقــش تعامــالت بیــن  بخشــی در راســتای تامیــن  اشــاره ب
ســالمت عمومــی جامعــه گفــت: کاهــش مــزارع ســبزی 
ــاری  ــتاندارد آبی ــاب غیراس ــالب و پس ــا فاض ــه ب ــی ک و صیف
ــت  ــتور کار اداره بهداش ــدی در دس ــورت ج ــه ص ــوند، ب می ش
ــه  ــرار گرفت آب و فاضــالب وزارت بهداشــت در ســال جــاری ق
ــاد  ــرورت ایج ــه ض ــاره ب ــا اش ــقاقی   ب ــا ش ــت. غالمرض اس
ــردار  ــای واگی ــیوع بیماری ه ــگیری از ش ــاخت های پیش زیرس
ــوع بیماری هــا  ــن ن ــان ای ــر طغی و ایمن ســازی جامعــه در براب
اظهــار کــرد: تدویــن برنامه هــای عملیاتــی جامــع بــا همــکاری 
وزارت  انتظــارات  از  برون بخشــی  و  درون  دســتگاه های 
بهداشــت از دانشــگاه های علــوم پزشــکی در ایــن رابطــه 
اســت. وی همچنیــن اعــالم گــزارش بهنــگام طغیان هــای 
احتمالــی و اجــرای ســریع در راســتای رفــع مشــکل را از دیگــر 
ــردار  ــای واگی ــان بیماری ه ــرل طغی ــور کنت ــه منظ ــارات ب انتظ
ذکــر کــرد. شــقاقی بررســی های اپیدمیولوژیــک،  آزمایشــگاهی 
و محیطــی را از جملــه بررســی های ضــروری در زمــان طغیــان 
بیماری هــای واگیــردار عنــوان کــرد و گفــت: البتــه بحــث 
رعایــت بهداشــت فــردی اقشــار مختلــف جامعــه از مهم تریــن 
ــای  ــان بیماری ه ــل طغی ــت و کام ــت درس ــل در مدیری عوام

ــت. ــف اس ــای مختل ــردار در عرصه ه واگی

اخبار کوتاه 

آمار کودکان بدون شناسنامه در کرمان 
نگران کننده است

معــاون دادســتان عمومــی و انقــالب کرمــان گفــت: نیــاز داریــم 
بهزیســتی را بیشــتر از بدنــه دولــت جــدا کنیــم و آن را بــه عنــوان 
شبه ســمن بــه مــردم تحویــل دهیــم تــا بتــوان از ظرفیت هــای 
متعــددی ماننــد وقــف بهــره ببریم. محمدعلــی ســلیمانی تاکید 
کــرد: یکــی از چالش هــای مــا درخصــوص ثبــت احوال کــودکان 
بی سرپرســت اســت کــه امیدواریــم دســت کــم بهزیســتی بــه 
عنــوان ناظــر در زمینــه ثبــت احــوال ایــن کــودکان حضور داشــته 
ــه آنکــه یکــی از رســالت های ســازمان  ــا اشــاره ب باشــد. وی ب
ــزود:  ــت، اف ــت اس ــودکان بدسرپرس ــایی ک ــتی شناس بهزیس
آمــار نگران کننــده ای از کــودکان بــدون شناســنامه داریــم؛ 
در ســال گذشــته 200 کــودک بــدون شناســنامه بودنــد کــه 
تکلیــف آن هــا هنــوز مشــخص نیســت. ســلیمانی عنــوان کــرد: 
بهزیســتی بــه قــدرت اجرایــی بــا عقبــه قهریــه نیــاز دارد و یکــی 
از رســالت های بهزیســتی شناســایی کــودکان بی سرپرســت 
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــی بای ــدرت اجرای ــدام ق ــا ک ــا ب اســت؛ ام
ــته تر  ــتی برجس ــازمان بهزیس ــرای س ــد ب ــاز بای ــن نی ــد؛ ای ده
شــود. همچنیــن کــودک آزاری جــرم اســت؛ امــا کشــف جــرم 

بایــد بــر عهــده نیــروی انتظامــی باشــد. 

وزیر بهداشت به شهرکرد سفر می کند
ــه  ــز خیری ــا و مراک ــاح پروژه ه ــور افتت ــه منظ ــت ب ــر بهداش وزی
در چهارمحــال و بختیــاری، امــروز پنجشــنبه بــه شــهرکرد ســفر 
ــتان  ــان اس ــروز میهم ــمی، ام ــن هاش ــر سیدحس ــد. دکت می کن
چهارمحــال و بختیــاری اســت. بازدیــد از روند توســعه بیمارســتان 
ــکی  ــکده داندانپزش ــد از دانش ــهرکرد، بازدی ــانی ش ــت  هللا کاش آی
ــد از  ــهرکرد و بازدی ــر ش ــتان هاج ــل بیمارس ــش لیب ــاح بخ افتت
از مهم تریــن  بیمارســتان  ایــن  بیمــاران خــاص  پروژه هــای 
ــه  ــه شــهرکرد اســت. الزم ب ــر بهداشــت ب ــای ســفر وزی برنامه ه
ذکــر اســت ســفر وزیــر بهداشــت بــه اســتان یــک روزه اســت. ربیــع

 اولین تاکسی داخلی 
با گیربکس اتوماتیک آمد

ــداد  ــه تع ــو ب ــی آری ــه از تاکس ــن محمول ــن: اولی ــای وط کیمی
150 دســتگاه خــودرو بارگیــری شــده و بــه زودی بــه تاکســیرانی 
ــاون  ــی زاده، مع ــل داده می شــود. رضــا تق ــان تحوی شــهر اصفه
ــاره گفــت: گیربکــس  ــی و فــروش گــروه ســایپا در این ب بازاریاب
ــروش  ــس از ف ــات پ ــم، خدم ــوخت ک ــرف س ــک، مص اتوماتی
گســترده در سراســر کشــور و قیمــت مناســب قطعــات از جملــه 
ویژگی هــای ایــن خودروســت. وی در ادامــه از شــرایط فــروش 
ویــژه تســهیالتی خــودروی آریــو تاکســی بــا 32 میلیــون تومــان 
تســهیالت، بــا نــرخ تســهیالت 16 درصــد و بازپرداخــت 48 ماهــه 
بــرای امــکان خریــد خــودرو بــرای راننــدگان تاکســی خبــر داد. 
آریــو پــس از تنــدر دومیــن محصــول سایپاســت کــه در نــاوگان 

حمــل و نقــل عمومــی شــهر اصفهــان تــردد خواهــد کــرد.

اخبار کوتاه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  صادره  آراء  برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.

1-رای شماره 1۳9460۳020160000۳2 مورخ 1۳95/01/28 آقای رضا دانه داران  فرزند 

حسین درششدانگ یکباب خانه به  مساحت ۳58.10متر مربع که مقدار 69/50 متر 

مربع از تصرفات متقاضی در پالک 2458 فرعی از 2 اصلی و مقدار 288/60متر مربع در 

پالک 2459 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 

ازمصطفی  مختاری اسفیدواجانی فرزند حسین

2-رای شماره 1۳9460۳0201600146۳ مورخ 1۳94/12/18 آقای جواد مظاهری تهرانی 

فرزنده محمد تقی  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259.05متر مربع که مقدار 

مربع  متر   67.10 مقدار  و  اصلی  یک  از  فرعی   ۳186 پالک  جزء  مربع  متر   191/95

از ورثه حسن عرب  باشدبخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  جزء حریم جوی می 

مورخ  نامه شماره -5۳/1۳15  به موجب  تیران  فرزند محمد وشهداری  تهرانی  بیگی 

94/12/0۳

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/2/29

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 95/۳/1۳

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون-مهدی شبان –شماره م/الف 

51/4۳

دادنامه
ها:  پرونده  شماره   95/2/27 تنظیم:  تاریخ   9509970۳50800285 دادنامه:  شماره 

 ، شعبه:941464  بایگانی  شماره   9409980۳50801۳0۳ و   9409980۳50801410

941607 پرونده های کالسه: 9409980۳50801410 و 9409980۳50801۳0۳ شعبه 8 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970۳50800285  

خواهان ها: 1.آقای سعید شریفی فرزند کریم با وکالت خانم مینا مراثی فرزند ابراهیم 

به نشانی اصفهان، خ سعادت آباد، روبروی مالصدرا، جنب بانک رفاه، طبقه اول 2. آقای 

مجید اکبری فرزند ناصرقلی به نشانی اصفهان، خیابان ابن سینا، کوی مشیر فاطمی، 

کوی آیت هللا ادیب، پ 49 ۳. آقای محمد زنگانی زمان آبادی فرزند امیر به نشانی 

اصفهان، فالورجان، محله سرت خون، خیابان مفقود االثران، کد پستی 84154148511 

4. آقای حسن صانعی فرزند حسین با وکالت آقای حسین ایروانی محمد آبادی فرزند 

حسین به نشانی سپاهان شهر بلوار غدیر خیابان رسالت )۳( مجتمع مسکونی پگاه 

)1( دفتر مدیریت  کد پستی: 5۳9117 ـ 81799 خواندگان: 1. شرکت کویر گردشگران 

واحه به نشانی اصفهان، خ میر، ابتدای شیخ صدوق شمالی، ساختمان 157 ، طبقه 1 

، واحد 11  2. آقای حسن صانعی فرزند حسین به نشانی اصفهان، خ جی، خ خواجه 

ثبت 41682  بشماره  واحه  ۳. شرکت کویر گردشگران  عمید خیابان ساقی، پ 2۳  

با وکالت آقای حسین همت کار دستجردی فرزند اصغر به نشانی زعفرانیه، خ الف، 

میدان الف، ساختمان الف، طبقه دوم، واحد 8 و آقای منصور متانت فر فرزند مرتضی 

به نشانی اصفهان، چهارباغ خواجو مکینه خواجو پالک 109 خواسته ها: 1. وارد ثالث 

2. ورود و تقدیم دادخواست تقابل در پرونده 941۳26  دادگاه ضمن عدول از دستور 

با  اوراق و محتویات پرونده و  با توجه به  تعیین وقت رسیدگی به پرونده ورود ثالث 

استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و 

انشاء رای می نماید.

رای دادگاه در این پرونده خواهان شرکت کویر گردشگران واحه سهامی خاص به شماره 

ثبت 41682 با وکالت آقایان حسین همت کار و منصور متانت فر دادخواستی به طرفیت 

ایروانی  آقای حسین  وکالت  با  طلبکاران شرکت  از  احد  صانعی  آقای حسن  خوانده 

محمد آبادی به خواسته صدور حکم به اعالم ورشکستگی شرکت تقدیم و بیان کرده 

که شرکت مدت زیادی متوقف و ورشکسته است و مدیرعامل به وظایف قانونی خود 

پرداخت دیون  توان  باشد و شرکت  افزایش می  و دیون شرکت در حال  نکرده  عمل 

خود من جمله بازپرداخت تسهیالت اخذ شده از بانک ملی به میزان 1۳/500/000/000 

ریال را ندارد که سررسید آن 9۳/4/۳1 بوده است و شرکت دارای چک های برگشتی 

را  ، موضوع  احراز موضوع  دادگاه جهت  باشد،  مالی می  فاقد گردش  و  است  متعدد 

تقی  آقای محمد  دادگاه  برگزیده  ارجاع که کارشناس  به کارشناسی رشته حسابداری 

معرفت در نظریه اولیه تکمیلی خود بیان کرده اند، شرکت بیست و هشت فقره چک 

برگشتی با مبلغ 210۳191100 ریال داشته که پرداخت نشده و نه فقره برگ اجرا علیه 

شرکت صادر شده و سررسید تسهیالت بانک ملی به میزان رسیده که پرداخت نشده 

و منتهی به صدور برگ اجرا شده است و دارایی شرکت کفان دیون آن را ندارد، دادگاه 

نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و نظر به خواهان شرکت سهامی خاص و حسب 

ماده 20 قانون تجارت تاجر محسوب می گردد و نظر به اینکه شرکت خواهان حسب 

مستندات موجود و نظر کارشناسی در پرداخت دیون خود متوقف و قادر و تادیه دیون 

خود نمی باشد و نظر به اینکه حسب ماده 412 قانون تجارت و ورشکستگی تاجر در 

پرداخت دیون وی حاصل می گردد بنابراین توقف و ورشکستگی شرکت خواهان به نظر 

دادگاه ثابت بوده و مستند به مواد 412 ، 41۳، 415، 416، 417، 4۳۳، 5۳6 و بند 1 

ماده 541 قانون تجارت و ماده 1  قانون اداره تسویه و امور ورشکستگی حکم به اعالن 

 9۳/4/۳1 توقف  تاریخ  با  خاص  سهامی  واحه  گردشگران  شرکت کویر  ورشکستگی 

که سررسید وام بانک ملی  بوده و منتهی به صدور اخطار اجرایی شده است، صادر و 

اعالم می گردد و ضمن صدور حکم، قرار مهر و موم اموال شرکت را صادر و اعالم می 

گردد تا توسط اداره تسویه نسبت به اجرای مهر و موم و تسویه اموال و پرداخت دیون 

و وصول مطالبات تا ختم تسویه اقدام گردد، رای صادره موقتا قابلیت اجرا داشته و 

نوع ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر می باشد و حسب مواد 5۳6 و 5۳7 قانون 

از طرف اشخاص ذینفع مقیم  و  اعتراض  قابل  روز  از طرف خواهان ظرف ده  تجارت 

ایران ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه از تاریخ 

اعالن قابل اعتراض می باشد و در مورد دعوی خواهانها آقایان سعید شریفی و مجید 

اکبری و محمد زنگانی به طرفین خواندگان شرکت کویر گردشگران واحه و آقای حسن 

صانعی، دادگاه نظر به استرداد دادخواست توسط ایشان مستند به بند الف ماده 107 

ابطال دادخواست تقدیمی خواهان صادر و اعالم می  ایین دادرسی مدنی قرار  قانون 

گردد قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد.

رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا شمس   6584/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   94/12/22 تنظیم:  تاریخ   9409970۳50702176 دادنامه:  شماره 

خلیلیان  علی  آقای  خواهان:  شعبه:940۳19  بایگانی  شماره   9409980۳50700275

نشانی  به  رسول  فرزند  سلگی  فرید  آقای  وکالت  با  اسماعیل  فرزند  گورتانی 

مرتضی  آقای   .1 خواندگان:   2 ط   ،5 پ  خدابنده،  نبش کوچه  نیکبخت،  خ  اصفهان، 

مالآقایی  محمد  آقای   .2 المکان  مجهول  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  اردستانی  خبازی 

مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به 

با  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  چک  وجه  مطالبه   .۳ دادرسی  خسارت 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای ایزد متعال ختم رسیدگی  از   استعانت 

 می نماید.

رای دادگاه در خصوص دادخواست علی خلیلیان گورتانی با وکالت فرید سلگی بطرفیت 

1ـ مرتضی خبازی اردستانی 2ـ محمد مالآقایی مبنی بر مطالبه ی مبلغ ۳۳4/500/000 

ریال وجه پنج برگ چک به شماره های 948740 ـ 94/2/۳0 و 948741 ـ 9۳/12/20 

به ترتیب به مبالغ 200 و 70 میلیون ریال که خوانده اول صادر کننده آنهاست و خوانده 

دوم ضمانت تضامنی پرداخت وجه آن ها را کرده و 9487۳۳ ـ 9۳/11/4 و 9487۳4 

ـ 9۳/12/4 و 9487۳5 ـ 94/1/16 هر یک به مبلغ 21/500/000 ریال صادره به امضای 

خوانده اول که همگی چکها بر عهده ی بانک سپه می باشد و خسارات قانونی با توجه 

اینکه  به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن و 

ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خواندگان دلیلی 

بر برائت ذمه خود ارائه و ایراد و دفاعی نکرده اند ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص 

داده می شود و مستندًا به ماده ۳ قانون صدور چک و ماده 40۳ قانون تجارت و مواد 

198، 519، 502 و 515، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 

ریال   7/680/000 مبلغ  و  ریال اصل خواسته   270/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 

بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 8/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 

تاخیر تادیه از سررسید هر چک تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر 

قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در 

حق خواهان و محکومیت خوانده اول به پرداخت 64/500/000 ریال وجه سه فقره چک 

21/500/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه هر یک از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم 

و پرداخت 2/۳22/000 ریال حق الوکاله وکیل و 2/950/000 ریال هزینه دادرسی در حق 

خواهان صادر می گردد رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان است.

دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی اصفهان ـ هادی وطن خواه      6619/ 

م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   95/01/22 تنظیم:  تاریخ   9509970۳50700041 دادنامه:  شماره 

9409980۳50700894 شماره بایگانی شعبه:941000 خواهان: آقای محمدرضا شالباف 

حسین ابادی فرزند علی اکبر با وکالت آقای اکبر اصالنی فرزند رضا به نشانی استان 

اصفهان، شهرستان اصفهان، چهارباغ باال، هتل پل مجتمع اداری کوثر، فاز 2، طبقه 6، 

واحد 8۳7 و خانم پردیس روشن فرزند احمد به نشانی اصفهان، هتل پل، مجتمع 

اداری کوثر، فاز 2، واحد 8۳7 خواندگان: 1. آقای محسن قوه عود 2. آقای علی قوه عود 

همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه 

خسارت دادرسی ۳. مطالبه وجه چک 4. تامین خواسته دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

اکبر  وکالت  با  آبادی  شالبافشین  محمدرضا  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای 

مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  عود  قوه  2ـ محسن  علی  1ـ  بطرفیت  روشن  پروین  و  اصالنی 

و   9۳/11/20 ـ   818998 های  شماره  به  چک  برگ  سه  وجه  از  ریال   1/500/000/000

به  رفاه کارگران هر یک  بانک  عهده  بر   94/1/20 ـ   8189000 و   9۳/12/20 ـ   818999

مبلغ 500/000/000 ریال و خسارات قانونی که خوانده اول صادر کننده چکها و خوانده 

دوم ظهرنویس آن به عنوان ضمانت است، با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق 

اشتغال  دارنده نشان  ماندن چک در دست  اینکه  و  آن  پرداخت  و گواهی عدم  چک 

دفاعی  یا  و  ایراد  خود  ذمه  برائت  بر  دلیلی  خواندگان  و  است  آن  کننده  صادر  ذمه 

ماده  به  و مستندًا  داده می شود  و مسلم تشخیص  ثابت  ادعای خواهان  اند،  نکرده 

 522 ،515 ،502 ،519 مواد 198،  و  تجارت  قانون  ماده 40۳  و  قانون صدور چک   ۳

مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   ۳4/200/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  ریال   1/500/000/000

از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   46/0۳۳/000 مبلغ  و 

ساالنه  قیمتهای  تغییر  وفق شاخص  اجرا  زمان  در  اجرای حکم که  زمان  تا  سررسید 

 اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر 

می گردد. 

رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای 

مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

است.

دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی اصفهان ـ هادی وطن خواه      6618/ 

م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   95/02/20 تنظیم:  تاریخ   9509970۳51200290 دادنامه:  شماره 

قهرمان  مهدی  آقای  خواهان:  شعبه:9۳0957  بایگانی  شماره   9۳09980۳5120092۳

دوست با وکالت آقای محمد علی فیض مند فرزند حسن به نشانی اصفهان، خ توحید 

میانی، ابتدای کوچه 29 ، جنب دانشگاه هنر، پالک 12۳، ط 2  خوانده: آقای داوود 

لوازم  فروشگاه   ، پایین  چهارباغ  اول   ، تختی  چهارراه  اصفهان،  نشانی  به  خدابخشی 

خانگی خوانساری خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه بابت ... 

با وکالت آقای محمد علی فیض مند  رای دادگاه دعوی آقای مهدی قهرمان دوست 

انضمام  به  ریال   2۳4/6۳0/000 داوود بخشی بخواسته مطالبه مبلغ  آقای  به طرفیت 

مطلق خسارات قانونی با توجه به مستندات ابرازی خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 

دادگاه حضور  در  و خوانده  دارد  در مطالبه وجه خواسته  استحقاق خواهان  و  خوانده 

نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است محمول بر صحت است لذا دادگاه به استناد مواد 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،198

بابت مجموع  ریال  مبلغ1۳/9۳0/000  و  اصل خواسته  بابت  ریال   2۳4/6۳0/000 مبلغ 

تا   )9۳/8/19( مطالبه  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  چنین خسارت  هم  و  دادرسی  خسارات 

و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  وصول  تاریخ 

واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادر شده  رای  نماید.  می  اعالم 

نظر خواهد دادگاه تجدید  در  اعتراض  قابل  روز   20 آن ظرف  از  دادگاه و پس  این   در 

 بود.

رییس  شعبه 12 دادگاه عمومی ـ حقوقی اصفهان ـ جعفر زمانی       6607/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   94/11/26 تنظیم:  تاریخ   9409970۳51202092 دادنامه:  شماره 

حمیدرضا  آقای  خواهان:  شعبه:940849  بایگانی  شماره   9409980۳51200757

اعتزازیان فرزند حسین به نشانی اصفهان، خ پروین، خ میرزا نصیر، فلکه میرزا نصیر، 

ک ش بهرام مرادی، پ 8 خوانده: آقای فاضل کریمخانی فرزند سبزمراد به نشانی 

مجهول المکان  خواسته ها: 1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک ۳. مطالبه خسارت 

دادرسی 4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

فاضل  آقای  طرفیت  به  حسین  فرزند  اعتزازیان  حمیدرضا  آقای  دعوی  دادگاه  رای 

کریم خانی فرزند سید مراد بخواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه چک های 

شماره 1420/12198/40 مورخ 9۳/1/20 به مبلغ 40/500/000 ریال بر عهده بانک ملت 

و 428۳25 مورخ 9۳/1/25 به مبلغ 99/500/000 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 

صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

یا  دین  پرداخت  از  حکایت  دلیلی که  خوانده  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در 

استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  نداشته،   ابراز  و  اقامه  باشد  داشته  دعوی  بطالن 

مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ 5/080/000 ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرخواهد بود.

رئیس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان ـ جعفر زمانی    6606/م الف



 سایت های غیراخالقی 
را فیلتر کنید

اگــر شــما هــم از آن دســته از افــرادی هســتید که 
ــد  ــرای فرزندانتــان گوشــی آیفــون تهیــه کرده ای ب
و در عیــن حــال نگــران اســتفاده نادرســت از 
انتهــا تــا  را  ایــن گــزارش   گوشــی هســتید، 

 بخوانید.
یکــی از دغدغه هــای بــزرگ پــدر و مادرهایــی 
آیفــون  فرزندانشــان گوشــی های  بــرای  کــه 
کــردن  بــاز  و  اســتفاده  از  تــرس  می خرنــد، 
اســت؛  و غیراخالقــی  ســایت های مســتهجن 
ــم   ــما بگویی ــه ش ــم ب ــزارش می خواهی ــن گ در ای
ــدر  ــزرگ پ ــه ب ــه دغدغ ــی ای دارد ک ــون ویژگ  آیف

و مادران را رفع می کند.
 مســدود کــردن وب ســایت هایی کــه در ســافاری 
بــاز می شــوند، از قابلیت هــای پراســتفاده آی 
ــد  ــه می خواهی ــایتی را ک ــر س ــت. ه  او اس اس

و البته سایت های +۱۸ را فیلتر کنید.
ــی  ــردن ســایت های غیراخالق ــر ک ــوزش فیلت  آم

در آیفــون:
 Settings > General مســیر  بــه  ابتــدا   .  ۱
روشــن  از  پــس  و  برویــد   > Restrictions
کــردن ایــن ویژگــی، یــک رمــز بــرای آن تعییــن 
تــا  می شــود  باعــث  پســورد  تعییــن  کنیــد. 
 هرکســی نتوانــد در ایــن ویژگــی تغییــرات ایجــاد 

کند.

کامپیوتر

مرگ موتورسوار 18ساله در اصفهان
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از برخــورد 
ــمند و  ــواری س ــک س ــا ی ــیکلت ب ــتگاه موتورس ــک دس ی
ــر داد.  ــن راکــب 18 ســاله موتورســیکلت خب جــان باخت

ســرهنگ جهانگیــر کریمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: مامــوران پلیــس راهنمایــی 
از برخــورد یــک دســتگاه  و رانندگــی شــهر اصفهــان 
ــان »ذوب  ــمند در اتوب ــواری س ــک س ــا ی ــیکلت ب موتورس
آهــن« نرســیده بــه پــل »اندیشــه« باخبــر و بالفاصلــه بــه 
محــل اعــزام شــدند. وی ادامــه داد: متاســفانه در اثــر ایــن 
حادثــه رانندگــی راکــب موتورســوار کــه یــک جوان 18 ســاله 
بــود، جــان خــود را از دســت داد. ایــن مقــام انتظامــی بیان 
داشــت : کارشناســان پلیــس راهنمایــی و رانندگــی علــت 
ــه جلــوی راکــب موتورســوار  ــه را عــدم توجــه ب ایــن حادث
اعــالم کرده انــد. ســرهنگ کریمــی در ادامــه افــزود: عــدم 
توجــه بــه جلــو هنــگام رانندگــی، از جانــب وســیله نقلیــه 
از جملــه مــوارد قابــل مالحظــه ای اســت کــه باعــث بــروز 
تصــادف در رانندگــی می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه اصــل 
 حرکــت منــوط بــه رؤیــت و دیدن اســت و ایمنــی در حرکت

ــه عملــی کــه فــرد  مســتلزم دقــت و توجــه  اســت، هرگون
ــراف  ــو و اط ــه جل ــه ب ــی، از توج ــگام رانندگ ــده را هن رانن
بــازدارد و در نهایــت باعــث بــروز خطــر شــود، ممنوع اســت.

 اعتراف سارق حرفه ای 
به 40 میلیون ریال سرقت 

رییــس پلیــس آگاهــی اســتان از دســتگیری یــک ســارق 
حرفــه ای داخــل خــودرو و کشــف مقادیــری امــوال 

ــر داد.  ــال خب ــون ری ــه ارزش 40 میلی ــروقه ب مس
  ســرهنگ ســتار خســروی در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره 
ســرقت داخــل خــودرو در منطقــه »جنــوب« شــهر اصفهان، 
رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس 
ــا انجــام  ــوران ب ــه داد: مام ــت. وی ادام ــرار گرف ــی ق آگاه
کارهــای تخصصــی موفــق شــدند یــک ســارق را شناســایی 
و دســتگیر کننــد. ســرهنگ خســروی بیــان داشــت: ایــن 
ســارق در بازجویی هــای بــه عمــل آمــده بــه چندیــن فقــره 
ســرقت از داخــل خــودرو بــه ارزش 40 میلیــون ریــال 
اعتــراف کــرد. رییــس پلیــس آگاهــی اصفهــان در پایــان 
توصیــه کــرد: حتــی االمــکان خــودروی خــود را در پارکینــگ 
ــودرو  ــارک خ ــه پ ــور ب ــه مجب ــی ک ــد ، در صورت ــارک کنی پ
ــا ارزش را داخــل  ــه شــدید وســایل ب ــا کوچ ــان ی در خیاب
خــودرو و در معــرض دیــد قــرار ندهیــد و خــودروی خــود 
را بــه سیســتم های پیشــگیری از ســرقت ماننــد دزدگیــر ، 

ســوئیچ مخفــی و ... مجهــز کنیــد. 

حوادث پنجشنبه 13 خرداد ماه 1395 ـــمـــاره 169 ســـــال دوم              ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله:

را  همــان  مــردم  بــراى  کــه  اســت  کســی  مــردم  عادل تریــن 

نپســندد  آنــان  بــراى  و  می پســندد  خــود  بــراى  کــه  بپســندد 

نمی پســندد. خــود  بــراى  کــه  را  آنچــه 
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

33   ْC

27   ْC

34   ْC

37   ْC

18   ْC

14   ْC

20   ْC

22   ْC

ــلوغ  ــای ش ــرا خیابان ه ــه چ ــده ک ــش آم ــوال پی ــن س ــا ای ــیاری از م ــرای بس  ب
و جاده هــا در زمــان بــارش بــرف ســاکت می شــوند؟ ایــن ســکوت از کجــا 

می آیــد؟
ــش  ــه آرام ــل ب ــان تمای ــا جه ــیند،  گوی ــن می نش ــر روی زمی ــرف  ب ــه ب ــی ک  زمان
و ســکوت دارد. ایــن موضــوع می توانــد بــه عوامــل انســانی نیــز نســبت داده شــود. 
یکــی از ایــن عوامــل می توانــد کــم شــدن تعــداد خودروهــا بــرای گیرنیفتــادن در 

ترافیــک و کمتــر شــدن ازدحــام جمعیــت در زمــان بــارش بــرف باشــد.
 بــا ایــن حــال دالیــل علمــی ای نیــز بــرای ایــن آرامــش وجــود دارد؛ زمانــی کــه 
ــه ســرزمین  ــل ب ــان تبدی ــن می نشــیند، جه ــر روی زمی ــو ب ــد پت ــازه مانن ــرف ت ب

عجایــب مــی شــود. 
ــته  ــم انباش ــرف روی ه ــای ب ــی دانه ه ــد وقت ــی معتقدن ــان هواشناس کارشناس
ــه انباشــته شــدن آب بیــن آن هــا  ــی بیشــتری نســبت ب می شــوند، فضــای خال

بــه وجــود مــی آیــد. وجــود ایــن فضاهــای خالــی امواج هــای صوتــی را جــذب 
ــد. ــدا کن ــکاس پی ــد انع ــدا نمی توان ــر ص ــد و دیگ می کن

نســبت حجمــی مقــدار آب موجــود در بــرف نســبت بــه بــاران یــک بــه ده اســت؛ 
بــه طــوری کــه یــک اینــچ بــاران معــادل 10 اینــچ بــرف خواهــد بــود؛ امــا مقــدار 
ــوای  ــد شــده و در ه ــات منجم ــرف مایع ــط در ب ــت اســت و فق ــا ثاب ــع آن ه مای
ســردتری دریافــت می شــود و در همیــن ســرمای زیــاد، جنبــش ذرات هــوا کمتــر 
اســت. ســردی هــوا و لغزندگــی خیابان هــا باعــث می شــود بســیاری از مــردم از 
خانه هایشــان بیــرون نیاینــد و حیوانــات نیــز بــه علــت کمبــود غــذا و محیــط امــن 

ــد. در پناهگاه هــای خــود بمانن
بــا ایــن حــال دانه هــای روی هــم انباشــته شــده بــرف و فضاهــای خالــی بیــن 
آن هــا ماننــد یــک عایــق صــدا عمــل و بــه تنهایــی مقــدار زیــادی از صــدای محیــط 

را جــذب مــی کنــد تــا آرامــش یــک روز برفــی را بــه مــردم هدیــه کنــد.

ســه پــروژه تعریــض پــل فلــزی در منطقــه پنــج و پارکینــگ زیرســطحی خیابــان 
اردیبهشــت و احــداث زیرگــذر خیابــان مطهــری در منطقــه یــک، چــراغ پروژه هــای 

جدیــد عمرانــی شــهرداری اصفهــان را روشــن کردنــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، کلنگ زنــی بیــش از 15 
طــرح عمرانــی ســال جــاری در مناطــق مختلــف شــهر بــا کلنگ زنــی 3 پــروژه از 
مناطــق یــک و پنــج بــا حضــور اعضــای شــورای شــهر و مســئوالن شــهری آغــاز 

شــد.
بــا کلنگ زنــی تعریــض پــل فلــزی در منطقــه پنــج و پارکینــگ زیرســطحی خیابــان 
اردیبهشــت و احــداث زیرگــذر خیابــان مطهــری در منطقــه یــک، چــراغ پروژه هــای 

جدیــد عمرانــی شــهرداری اصفهــان در ســال 95 روشــن شــد.
همــه امکانــات مناطــق شــهرداری بــرای بهره بــرداری از پروژه هــای 

عمرانــی بســیج می شــوند

دکتــر مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان در ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــهروندان را  ــاز ش ــای نی ــه جنبه ه ــود هم ــای خ ــام فعالیت ه ــهرداری در انج ش
 مــورد توجــه قــرار داده اســت، اظهــار کــرد: برگــزاری برنامــه  هفته هــای فرهنگــی
برنامه هــای نشــاط آور اجتماعــی در کنــار فعالیت هــای عمرانــی و خدماتــی از ایــن 

دســت برنامه هــا بــوده اســت.
وی ضمــن تاکیــد بــر لــزوم خدمت رســانی بیشــتر و بهتــر بــه شــهروندان 
اضافــه کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر آبادانــی هــر چــه بیشــتر شــهرها 
تاکیــد دارنــد و توقــع بنــده نیــز از مدیــران شــهری ایــن اســت کــه بــا 
کارگیــری  بــه  بــا  لــه  معظــم  فرمایشــات  دادن  قــرار  فصل الخطــاب 

 تمــام امکانــات مناطــق، زمینــه خدمــت بهتــر و بیشــتر بــه شــهروندان 
ــهر  ــی ش ــای عمران ــم و پروژه ه را فراه
را همچــون گذشــته بــا همــت و تــالش 

مضاعــف خــود دنبــال کننــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
اصفهــان  برنامــه  چشــم انداز  در 
کلیدواژه هــای   ،95 اصفهــان  و   1400
مســئولیت پذیری، سرســبزی، ســالم 
بــودن، هوشمندســازی و ... در دســتور 
ــرای  ــن رو ب ــه داد: از ای ــت، ادام کار اس
رســیدن بــه اهــداف ایــن برنامه هــا 
نیازمنــد اقدامــات مشــترک و هم راســتا 

ــتیم. ــهری هس ــت ش در مدیری
ــای  ــوص پروژه ه ــن درخص وی همچنی
عمرانــی شــهر اصفهــان اظهــار کــرد: مــا 
ــه  ــی ب ــا تسریع بخش ــم ب ــر داری در نظ
بهره بــرداری از پروژه هــای در دســت 
اجــرا، مشــکالت ترافیکــی ناشــی از 

ــانی  ــم خدمت رس ــا بتوانی ــم ت ــش دهی ــا را کاه ــن پروژه ه ــی ای ــت عمران فعالی
ــیم. ــته باش ــهروندان داش ــه ش ــری ب بهت

پــروژه تعریــض پــل فلــزی محدودیــت 
ترافیکــی نــدارد

حمیدرضــا فرهنــگ، مدیــر منطقــه پنــج 
ــوان مجــری  ــه عن ــه ب ــان ک شــهرداری اصفه
طــرح تعریــض پــل فلــزی در ایــن منطقــه 
می شــود معرفــی  اصفهــان  شــهر   از 

دربــاره مشــخصات فنــی پــروژه تعریــض پل 
ــن تعریــض  ــرد: ای ــار ک ــان اظه ــزی اصفه فل
ــر  ــدود 10 مت ــرض ح ــه ع ــل ب ــرف پ از دو ط
بــا هزینــه ای بالــغ بــر 7.5 میلیــارد صــورت 
ــه از 11 اردیبهشــت ســال جــاری  ــرد ک می گی
تجهیــز کارگاه آن و مراســم کلنگ زنــی آن نیــز 

انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــدت اجــرای این پــروژه 
ــرد:  ــح ک ــه شــده، تصری ــاه در نظــر گرفت 6 م
ــر  ــزار مت ــل، 5  ه ــن پ ــزی ای ــم بتن ری حج

مکعــب و فــوالد مصرفــی پــروژه 44 تــن اســت کــه 700 تــن میلگــرد نیــز در آن 
ــه کار مــی رود. ب

فرهنــگ بــا بیــان اینکــه مــا در طــول اجــرای پــروژه هیــچ مســیری را نمی بندیــم 
ادامــه داد: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه کاهــش ســطح ترافیــک بلــوار مطهــری و 
ملــت در ســمت شــمال و خیابان هــای حکیــم نظامــی و خیابــان آیت  هللا بهشــتی 

و تعدیــل ترافیــک ارتباطــی شــمال و جنــوب رودخانــه اســت.
ــری  ــان مطه ــذر خیاب ــت و زیرگ ــطحی اردیبهش ــگ  زیرس ــاخت پارکین س

ــد خــورد کلی
ــه  ــز در ادام ــان نی ــهرداری اصفه ــک ش ــه ی ــر منطق ــارزادگان، مدی ــا عص حمیدرض
ــا  ــه ب ــان ک ــهرداری اصفه ــک ش ــه ی ــاخت منطق ــت س ــای در دس ــاره پروژه ه درب
حضــور شــهردار اصفهــان کلنگ زنــی شــد، گفــت: احــداث زیرگــذر خیابــان مطهــری 
ــدروی  ــز پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت، جهــت اتصــال کن کــه 30 درصــد نی
شــمالی بــه کنــدروی جنوبــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 8 میلیــارد ریــال بــه طــول 

ــه مــدت ســه مــاه در دســتور کار اســت. 350 متــر ب
مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: همچنیــن قــرار اســت پارکینــگ 
زیرســطحی خیابــان اردیبهشــت بــا اعتبــار 7 میلیــارد و 250 میلیــون تومــان در 
انتهــای خیابــان اردیبهشــت بــه مســاحت 3 هــزار و 300 متــر مربــع بــا گنجایــش 
105 خــودرو بــا دو رمــپ ورودی و خروجــی در مــدت زمــان 6 مــاه بــه بهره بــرداری 

. برسد
ــهری و  ــران ش ــی از مدی ــان و جمع ــهردار اصفه ــور ش ــا حض ــه ب ــت ک ــی اس گفتن
اعضــای شــورای اســالمی شــهر اصفهــان پروژه هــای تعریــض پل فلــزی، ســاخت 
ــد. ــی ش ــری کلنگ زن ــان مطه ــذر خیاب ــت و زیرگ ــطحی اردیبهش ــگ  زیرس پارکین

 چرا زمان بارش برف، همه جا آرام است؟

به کارگیری تمام امکانات مناطق شهرداری برای بهره برداری از پروژه های عمرانی

)ره(  مراسم تشییع پیکر امام خمی�ن

این مراسم که به عنوان با شکوه ترین تشییع تاریخ جهان شناخته می شود 

ز ثبت شده است. در این مراسم که رسشار از عشق به  در کتاب گینس ن�ی

کت داشته اند. امام بود حدود ۱۰ میلیون نفر رسش


