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روزانه 10 دقیقه در معرض 
نور آفتاب باشید

تنها مشتری پرسپولیس، 
در مزایده سوم

پایان سال، پایان خوش 
فرش دستباف است

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rگردشگری دیده شد

 فرهنگ زکات ، فقر را از
 بین می برد 

 بهداشت و درمان استان 
بسیج  شد

 دستمزد سال 94 کارگران 
باالخره تصویب شد

سپاهان می بازد ؛ ولی 
موتورسواران بر رکاب مرگ می رانندشکست  نمی خورد
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بر اساس سند آمایش، دیگر محور توسعه صنعت و کشاورزی نخواهد بود؛
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اشرار به دام قانون افتادند
س��خنگوی وزارت کشور با اش��اره به اقدامات امنیتی در 
کشور در س��ال ۹۳گفت: ش��اهد تسلیم ش��دن اعضای 
شبکه های ضد انقالب و شرور در س��ال جاری بودیم که 

این یک رویه جالب و جدید در غرب و جنوب کشور بود.
 حس��ینعلی امیری با اش��اره به عملکرد یک ساله وزارت 
کش��ور در حوزه های مختلف گفت: دولت در سال جاری 
توفیقاتی داش��ته اس��ت که این توفیقات با حمایت های 
مقام معظم رهبری حاصل ش��ده و رییس جمهور محترم 
و وزرا بر اساس رهنمودهای ایشان توانستند کشور را به 

خوبی اداره کنند.
وی افزود: دولت در تورم، مذاکرات هسته ای، فساد اداری، 
کاهش اتکاء بودجه به نفت، توس��عه صادرات غیرنفتی، 

صنعت ریلی، بهبود محیط کسب و کار...
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 وقتی تبلیغات غذایی، کاسه
 داغ تر از آش می شوند

در دنیای پر تبلیغ امروزشاهد تبلیغ یکسری از محصوالت 
غذایی سالم برای حفظ س��المتی یا حتی محصوالت ویژه 
برای انواع بیماری ها و از جمله بیماری های دیابتی هستیم 
که پس از سال ها فعالیت یک آمار مس��تند برای اینکه تا 
چه اندازه این محصوالت س��الم سبب کاهش دوز بیماری 
می شود، صورت نگرفته است. بیماری دیابت، سال هاست 
مورد بحث جوامع پزشکی است و هر سال بر حجم و تعداد 

این بیماران افزوده می شود.

 شماره 93/39 /م
شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط  زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- مشخصات مناقصه :
1-1- موضوع : بستر سازی مسیر پشتیبان فیبر نوری شرکت پاالیش نفت اصفهان 

2-1 - محل انجام خدمات : شرکت پاالیش نفت اصفهان 
3-1- مبلغ برآورد تخمینی کار فرما : 2/000/000/000) دو میلیارد( ریال 

4-1- مدت انجام کار : 180 روز 
5-1 - سپرده شرکت در مناقصه  به مبلغ 26/000/000 ) بیست و شش میلیون ( ریال و تضمین انجام تعهدات به میزان 5 ) پنج ( درصد مبلغ پیشنهادی 

2- شرایط متقاضی :
2-1 شرکتهای دارای سوابق کار مرتبط با موضوع و شرکتهای دارای گواهی رتبه بندی معتبر از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری با حداقل پایه پنج 

در یکی از رشته های ساختمان و یا راه و ترابری ، معتبر در سال جاری 
2-2 داشتن تجربه و سوابق کاری الزم و معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته 

3-2 داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی 
 )HSE ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت OHSAS-18001 محیط زیست و ISO-14001 داشتن گواهینامه های ( HSE 4-2- داشتن سیستم مدیریت

5-2 - کسب حداقل شصت امتیاز از صد امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی 
3- نحوه شرکت در مناقصه :

 1-3 - از کلیه ش�رکتهای واجد ش�رایط که دارای صالحیت الزم بوده و آمادگی انجام کار های مذک�ور را دارند ، دعوت به عمل می آی�د حداکثر ظرف مدت 
7 روز پس از نشر آگهی با دردست داشتن تقاضای کتبی برای دریافت پرسشنامه به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلو متر 5 جاده اصفهان - تهران ساختمان 
مرکزی دوم ، اتاق 218- کمیته تشخیص صالحیت  پیمانکاران ) تلفن :33963190-031( مراجعه و یا از طریق دور نگار 33964871-031 جهت شرکت در مناقصه 

اعالم آمادگی نموده تا پرسشنامه برای آنان ارسال گردد.
تبصره : متقاضی موظف است هنگام اعالم آمادگی آدرس و کد پستی خود را جهت مکاتبات بعدی درج نماید .

2-3 - اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد .

3-3 - شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام  پیشنهادبدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است .

 )OHSAS-18001 ( ایمنی و بهداشت حرفه ای )ISO-14001 ( زیست محیطی )ISO-9001 ، ISO/TS-29001( سیستم های مدیریت کیفیت
اصفهان کیلو متر 5 جاده تهران  صندوق پستی 415-81465 کد پستی 8335113115
تلفن : 8-36686041)031( نمابر: 661528363)031( - 36686962)031( 

                                                        Email:info@eore.ir                                                        Website:www.eorc.ir

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت  اصفهان 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای  

  شرکت پاالیش نفت اصفهان سهامی عام
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يادداشت

محکومیت »مهدی هاشمی« به 
حبس، جزای نقدی و رد مال

با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقالب اسالمی تهران، مهدی هاشمی 
به حبس، ج��زای نقدی، رد مال و انفص��ال از خدمات دولتی 

محکوم شد.
محس��نی اژه ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده 
است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در 
رابطه با یک بخش از اتهامات »م.ه« به اس��تناد ماده ۳ قانون 
تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختالس و کالهبرداری حکم 

به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به 
تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد 
مال و انفصال صادر شده است.محس��نی اژه ای گفت: درباره 
مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.سخنگوی 
قوه قضائیه تاکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن 
را اطالع رس��انی خواهیم کرد؛ ضمن اینکه حکم صادره قابل 
تجدیدنظرخواهی است.وی در پایان افزود: پس از ابالغ حکم 
به مته��م و وکالی وی، ۲۰ روز فرصت وج��ود دارد تا به رای 
صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی 

تلقی خواهد شد.

نگذاريم گروه های مشکوک افکار 
مسموم را در جامعه پخش کنند

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: هوش اسالمی 
ایجاب می کند که نگذاریم گروه های مشکوک، افکار مسموم 
خود را در جامعه پخش کنند. آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی 
در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت فدائیان اسالم، آنان 
را انس��ان های مبارز مؤمن خواند و اظهار داش��ت: این گروه 
افتخار پیش��تازی مبارزه با استبداد و اس��تعمار را به نام خود 
در تاریخ ایران بعد از ش��هریور ۲۰ ثبت کرده اند.وی اقدامات 
نظامی فدائیان اسالم را ناسازگار با کارهای تروریستی خواند 
و افزود: وقتی پ��س از اقدام های نظامی، می ایس��تادند و اهلل 
اکبر می گفتند، نش��ان از اعتقاد آنها به جهاد فی س��بیل اهلل 
داشت.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه تحلیلی 
از اتفاق��ات تاریخ��ی ده��ه 1۳۲۰ و پیروزی م��ردم در ملی 
ش��دن صنعت نفت، ادامه داد: آن کارها مقدمه شروع نهضت 
روحانیت و پیروزی انقالب اسالمی بود.هاشمی رفسنجانی با 
بیان کارهای فدائیان اسالم در تاریخ و تأکید قرآن بر جایگاه 
َِّذی��َن اْصَطَفْیَنا  س��ابقون، مخصوصاً آیه »ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْکَتاَب ال
َِّنْفِس��ِه َوِمْنُهم مُّْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق  ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم ل
بِالَْخْیَراِت« گفت: فدائیان اسالم از مصادیق تمجیدهای قرآنی 
هستند که بزرگان و رهبران آنها شهید شدند.وی با اشاره به 
سرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی در سایه انفجار اطالعات 
و گسترش لوازم اطالع رسانی و گذر علم از مرزهای جغرافیایی 
یادآور شد: نباید بگذاریم کسانی با تعصبات، فرصت طلبی و 
کینه ها، پس رفت از افکار امام)ره( و شاگردانش را تبلیغ کنند 

که متأسفانه گاهی تریبون هم در اختیارشان قرار می گیرد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات امنیتی در کشور 
در سال ۹۳گفت: شاهد تسلیم شدن اعضای شبکه های ضد 
انقالب و شرور در سال جاری بودیم که این یک رویه جالب 

و جدید در غرب و جنوب کشور بود.
 حس��ینعلی امیری با اش��اره به عملکرد یک ساله وزارت 
کش��ور در حوزه های مختلف گفت: دولت در سال جاری 
توفیقاتی داشته است که این توفیقات با حمایت های مقام 
معظم رهبری حاصل ش��ده و رییس جمهور محترم و وزرا 
بر اساس رهنمودهای ایش��ان توانستند کشور را به خوبی 

اداره کنند.
وی افزود: دولت در تورم، مذاکرات هسته ای، فساد اداری، 
کاهش اتکاء بودجه به نفت، توس��عه ص��ادرات غیرنفتی، 
صنعت ریلی، بهب��ود محیط کس��ب و کار، اقتصاد دانش 
بنیان، حوزه آب و کشاورزی، محیط زیست، اصالح ساختار 
اداری و روابط با همس��ایگان در س��ال ۹۳ اقدامات خوبی 
داشته است و وزارت کش��ور نیز تمامی امورات مربوط به 

۳1 استان را در راستای سیاست های دولت اجرا می کند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه پروسه تعیین تکلیف 
فرمانداران ب��ه زودی کامل می ش��ود، گف��ت: تعدادی از 
فرمانداران در سال ۹۲ و تعدادی دیگر از آنان در سال ۹۳ 

تعیین تکلیف شده اند. 
همچنین  هزار و ۵۵ بخشدار داریم که وزیر کشور اختیار 
انتصاب بخشداران را به استانداری ها تفویض کرده است و 
بخشدارها بر اساس ضوابط تعیین شده، انتخاب شده اند. 
البته این به این معنا نیس��ت که تمامی بخشداران تغییر 

کرده باش��ند، بلک��ه آنهایی ک��ه گفتمان دول��ت را قبول 
داشتند، در سمت خود ابقاء شدند.

امیری همچنین با اش��اره ب��ه انتخاب ش��هرداران، گفت: 
ش��هرداران بر اس��اس رای اعضای شورای ش��هر انتخاب 
می ش��وند و ش��هرهای بزرگ باالی ۲۰۰ هزار نفر بعد از 
انتخاب ش��ورای شهر، حکم شان توس��ط وزیر و شهرهای 
کمتر از ۲۰۰ هزار نفر حکم شان توسط استانداری ها صادر 
می شود.وی با اشاره به اقدامات امنیتی وزارت کشورگفت: 
در ح��وزه امنیتی با توجه ب��ه اوضاع و احوال کش��ورهای 
همسایه که در وضعیت خوبی قرار ندارند، در داخل کشور 

از امنیت خوبی برخوردار بودیم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: داعش بخش هایی از خاک 
عراق و سوریه را تصرف و تحرکاتی را در افغانستان شروع 
کرده است. اشرار در بخش هایی از پاکستان حضور دارند. 
اما با توجه به همه این اوضاع، امنی��ت در ایران برقرار بود 
 و این مهم با تالش همه دستگاه های امنیتی و اطالعاتی،

 محقق شده است.
امیری با اشاره به بخشی از اقدامات امنیتی در سال جاری، 
گفت: کشف خانه های تیمی اشرار، دستگیری کسانی که 
نزدیک به یک دهه عامل ناامنی بودند، از مهم ترین اقدامات 
امنیتی در سال جاری بود؛ به طوری که وسایل و ابزارهایی 
که از آنان کشف شد، می توانست فاجعه بزرگ بیافریند و 

خوشبختانه برخورد ریشه ای با این اشرار صورت گرفت.
وی ادام��ه داد: همچنین در غ��رب و جنوب کش��ور و در 

استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه 

شاهد تسلیم شدن اعضای شبکه های ضد انقالب و شرور 
بودیم که این یک رویه جالب و جدیدی در غرب و جنوب 

کشور بود.
امیری با اش��اره ب��ه س��فرهای مع��اون امنیت��ی وزارت 
کش��ور به اس��تان های مختلف، گفت: آق��ای ذوالفقاری 
بحث های امنیتی را کامال رصد می کنند و در این س��فرها 
دستورالعمل های الزم را به اس��تانداری ها ابالغ می کند و 
در همین راستا ما هیچ مشکل خاصی در زمینه کارگری، 

صنفی و دانشجویی در سال ۹۳ نداشتیم.
س��خنگوی وزارت کش��ور همچنین با اش��اره به اقدامات 
وزارت کش��ور برای ایجاد امنیت و رفاه مسافران نوروزی، 
گفت: تمهیدات الزم ترافیکی و امنیتی در نظر گرفته شده 
و دستورالعمل های الزم به استانداری ها ابالغ  شده است 
و با توجه ب��ه برنامه ریزی های صورت گرفت��ه، امیدواریم 
 امسال به گونه ای باشد که ش��اهد کمترین اتفاق و حادثه

 باشیم.
امیری گف��ت: عالوه بر م��دارس، هتل ها و مهمانس��راها، 
جاهای دیگری نیز برای اس��کان موقت مسافرین در نظر 
گرفته ش��ده که امکانات اولیه و پاسگاه پلیس سیار در آن 
مکان ها وجود داشته باش��د. همچنین طبق دستورالعمل 
ابالغ��ی، جاهای مش��خصی در جاده ها ب��رای اقامت بین 
راهی در نظر گرفته شده اس��ت که مسافرین می توانند در 
آن محل ها سکونت داشته باش��ند و از آنان می خواهیم به 
غیر از جاهای تعریف ش��ده، در مکان های دیگری اقامت 

نداشته باشند.
وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته برای چهارش��نبه 
آخر س��ال گفت: تمهیداتی فراهم شده که شاهد کمترین 
حوادث و اتفاقات در چهارشنبه آخر سال باشیم و از مردم 
نیز می خواهیم با مامورین انتظامی در این زمینه همکاری 

کنند.
س��خنگوی وزارت کش��ور همچنین گفت: پروژه آرش��یو 
الکترونیکی اس��ناد و م��دارک در وزارت کش��ور در حال 
تکمیل شدن اس��ت.امیری در ادامه با اش��اره به اقدامات 
معاونت سیاسی وزارت کشور در سال ۹۳گفت: کمیسیون 
ماده 1۰ احزاب مرتب در سال جاری تشکیل جلسه داده 
و بر اس��اس آمارهایی که به من داده اند، در مدت تشکیل 
دولت تدبیر و امید مجوز تاس��یس 1۰ حزب سیاسی داده 
ش��ده، هفت مورد نیز صدور پروانه داش��تیم و 1۲ مجمع 
عمومی احزاب بررس��ی و تائید و در نهای��ت ۳۵ مورد نیز 
مجوز تش��کل صنفی داده ش��ده اس��ت.وی اضاف��ه کرد: 
همچنین در مورد زمان��ی که معاونت سیاس��ی منصوب 
شده است هر هفته به یک استان سفر دارد و سیاست های 
کلی دول��ت و بایدها و نبایده��ا را ب��ه فرمانداری ها اعالم 
می کند؛ به ویژه موضوع بی طرفی در ام��ر انتخابات را که 
 مورد تاکید وزارت کشور است، در این سفرها مورد توجه

 قرار می دهد.

سخنگوی  وزارت کشور تشريح کرد:

اشرار به دام قانون افتادند

در لوزان سوئیس صورت گرفت؛

ظريف وکری پای میزمذاکره

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و جان 
کری همتای آمریکایی وی در لوزان سوئیس پای 

میز مذاکره نشستند.
بر اس��اس این گ��زارش در ای��ن مذاک��رات علی 
اکب��ر صالح��ی، س��ید عب��اس عراقچ��ی، مجید 
تخ��ت روانچ��ی، حس��ین فری��دون و همچنین 
 ارنس��ت مونی��ز و ون��دی ش��رمن نی��ز حض��ور

 داشتند.
مذاکرات ایران و آمریکا در حال��ی در لوزان از روز 
گذشته  آغاز شده اس��ت که این دور از مذاکرات از 
اهمیت ویژه ای برای طرفین برای دس��ت یابی به 

توافق برخوردار است.
در پی تمدی��د دوب��اره تواف��ق ژن��و در نوامبر در 
وی��ن طرفین تواف��ق کردند ک��ه تا پای��ان مارس 
)11فروردی��ن م��اه( به تفاهم سیاس��ی دس��ت 
 پیدا ک��رده و ت��ا تیر م��اه بتوانن��د تواف��ق جامع

 حاصل کنند.
س��ید عباس عراقچی در مصاحب��ه ای در این باره 
گفته اس��ت : س��یزدهم فروردین تاریخی اس��ت 
ک��ه طرفی��ن تصمی��م گرفته اند ت��ا ای��ن تاریخ 
 حداقل به یک گره گش��ایی در موضوعات موجود

 رسیده باشند. 
یعنی ب��ه نقطه ای برس��یم که بگوییم توانس��تیم 
ب��ه راه حل برس��یم و قفل ه��ا را باز کنی��م، و حاال 
 حداقل س��ه ماه دیگر بای��د ادامه دهیم ت��ا کار را 

تمام  کنیم.
 اما اگر در آن تاریخ به این نتیجه برسیم که قفل ها 
سرجای خودشان باقی هستند، ممکن است بگوییم 
برای چه ادامه دهیم؟ وقتی ما نمی توانیم قفل ها را 

باز کنیم جزئیات را هم نخواهیم توانست.
عضو ارش��د تی��م مذاکره کنن��ده هس��ته ای در 
مصاحبه دیگ��ری با خبرگزاری ریانوس��تی درباره 
این دور از مذاکرات گفت: علیرغم پیش��رفت هایی 
ک��ه در ادوار اخی��ر گفت وگوه��ا ص��ورت گرفت، 
 ام��ا همچن��ان ش��کاف ها و اختالف��ات ج��دی

 پابرجاست.

اخبار کوتاه

2
برای بررسی اموال بابک زنجانی گروهی از نمایندگان به سوئیس عازم شوند

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اقتصاد مقاومتی مظلوم است. بنده از طرف 
مجلس ناظر بر سفرهای خارجی هستم وگفتم برای بررسی اموال بابک زنجانی که گروه به 
سوئیس اعزام می شود،  نمایندگانی نیز از دیوان محاسبات کشور در این سفر بروند تا گزارشی 

برای ما تهیه کنند، اما اینگونه نشد.
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نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

فرهنگ زکات ، فقر را از بین می برد 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، در جلسه ستاد 
زکات استان با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ زکات، ظرفیت ها 
و فرصت ها در استان اظهارداشت: فرهنگ زکات در چهارمحال 

و بختیاری تقویت شود.
وی افزود: با انس��جام بخش��ی، هم فکری، تبادل نظر و آموزش 
می توان انگیزه مندی را در بین فعاالن این عرصه و کس��انی که 
می خواهند مروج این امر مهم باش��ند گس��ترش داد و به طور 
قطع این ظرفیت، خروجی بسیار ارزش��مند و قابل توجهی در 

جمع آوری زکات در استان خواهد بود.
نماینده ولی فقیه درچهارمحال و بختیاری ترویج، تبلیغ، تشویق 
و بیان ضرورت ها و اهمیت مس��اله زکات را ب��رای آحاد جامعه 
ضروری عنوان و بیان کرد: زکات عامل نزول برکت الهی و رشد 
دهنده و پیوند زننده اجتماعی در بین افراد و جامعه است و اگر 
امروز زکات در جامعه به درستی حقش ادا شود،  ما دیگر مشکلی 
به نام فقر در جامعه نخواهیم داشت و یا به شدت کاهش خواهد 
یافت؛  بنابراین می طلبد از ظرفیت ها درون استانی برای تببین و 

ترویج هر چه بهتر زکات بهره برد.
نکونام بر لزوم تفکیک قائل شدن بین زکات واجب و مستحبی 
تاکید و خاطرنش��ان ک��رد: عالوه ب��ر اینکه بای��د در تبلیغات، 
برنامه ریزی ها، کارها، سیاس��ت ها، هزینه ه��ا و ارائه گزارش و 
آمارها زکات واجب را از مس��تحب جدا کنیم، باید مردم را هم 
نس��بت به روی آوردن به زکات واجب بیش��تر مورد توجه قرار 
 بدهیم؛ ضمن آنکه نباید از زکات مستحبی و برکات فراوان آن 

غافل نشویم.
امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اینکه مبادا رفتن ما به سمت زکات 
مستحبی موجب بر زمین ماندن واجب الهی بشود، گفت: انجام 
ندادن مس��تحبات موأخذه ندارد و اگر مردم آن را انجام ندهند 
چوب الهی را نخواهند خورد؛ اما ترک واجب الهی از سوی خدای 
متعال موأخذه دارد و اگر حقش ادا نش��ود قطعا انس��ان چوب 

خواهد خورد.
نکونام با بیان اینکه برکات زکات واجب قابل مقایس��ه با برکات 
زکات مستحبی نیست، افزود: اگر انسان واجب الهی را ادا کند 
خداوند متعال چنان برکات و پاداشی بر دارایی، ثروت و اموال فرد 
و جامعه می افزاید که قابل مقایسه با امور دیگر نخواهد بود؛ اما از 
طرفی اگر واجب الهی ادا نشود و بر روی زمین بماند قطعا خشم 

الهی را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه شهرکرد با اشاره اینکه در استان عرصه های فراوانی 
وجود دارد که به آنه��ا زکات واجب تعلق می گی��رد، ادامه داد: 
دامداری، دامپ��روری، گندم و برخی از محصوالت کش��اورزی 

از جمله عرصه هایی در استان هس��تند که به آنها زکات واجب 
تعلق می گیرد؛ بنابراین یکی از کارهای مهم و الویت دار س��تاد  
زکات آن است که اقالمی که در تمام نقاط استان به آنها زکات 
واجب تعلق می گیرد را دقیق مورد بررس��ی و شناس��ایی قرار 
 بدهد و در جلسات آینده س��تاد گزارش و نتیجه این بررسی ها

 اعالم شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ب��ا تاکید بر اینکه 
در همه امور می توان س��همی ب��رای زکات ق��رار داد، افزود: از 
تم��ام توانمندی ها و ظرفیت ه��ای خ��دادادی از جمله فکری، 
ذهنی، فردی، صنعتی، علمی، فرهنگی و مالی می توان سهمی 
 را برای زکات ق��رار داد و قطعا م��ورد عنایت و توج��ه الهی نیز 

خواهد بود.
وی زکات را تطهی��ر کنن��ده انس��ان ها و موج��ب افزای��ش 
نورانی��ت و ایم��ان در دل و ج��ان دانس��ت و خاطرنش��ان 
 ک��رد: زکات س��المت فک��ری و ایمان��ی در جامع��ه ایج��اد

 خواهد کرد.
نکون��ام گفت: گرفت��ن زکات از ام��وال مردم و گ��ره زدن آن با 
زندگی اف��راد و  خدایی، معن��وی و اخالقی ک��ردن زندگی ها 
هم��ان چیزی اس��ت ک��ه ما ب��ه ش��دت ام��روز دغدغ��ه آن 
را داری��م؛ بنابرای��ن هر چ��ه می توانیم این فرهنگ ارزش��مند 
 و زیب��ا را گس��ترش بدهی��د و نگذارید ای��ن مه��م در جامعه

 کم رنگ شود.
امام جمعه شهرکرد ولی فقیه را  به عنوان حاکم شرع و نمایندگان 

ولی فقیه در اس��تان ها را همواره متولیان اصلی مس��اله زکات 
دانست و گفت: هزینه ها در این ستاد باید حساب شده و دقیق 
باشد؛ چرا که ما نسبت به زکاتی که افراد در اختیار متولی زکات 
که مسوولیتش با حاکم شرع ولی فقیه و در استان ها با نماینده 
ولی فقیه قرار می دهند، مس��وول هس��تیم. بر همین اس��اس 
متولی زکات باید در جریان ریز تمام امور و چگونگی هزینه های 
 زکات ق��رار بگیرد چرا ک��ه این یک س��ازوکار تعریف ش��ده و

 مشخص است.
نکونام با بیان اینکه حکم پ��روردگار متع��ال، ادای حق زکات 
است، ادا کردن حق توسط خود شخص و یا سپردن آن به متولی 
زکات را دو راه تحقق حکم الهی عنوان ک��رد و افزود: یک زمان 
فرد خودش برای ادای حق زکات اقدام می کند که ما نسبت به 
آن تکلیف ش��رعی بر گردن نداریم و تنها به وظیفه بیان احکام 
الهی خود عمل می کنیم؛ اما وقتی که فرد زکاتش را در اختیار 
متولی قرار داد دیگر تکلیف و حقش خودش را اداکرده اس��ت و 

مسوولیتش با متولی زکات است.
  وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه زکات در هم��ان جای��ی ک��ه 
جمع آوری ش��ده باید هزینه ش��ود، گفت: اگر قانون و ش��رع 
هم به م��ا این اجازه را بده��د که زکات یک منطق��ه را در جای 
دیگر هزین��ه کنی��م، این انصاف نیس��ت ک��ه م��ا بخواهیم با 
وج��ود این مش��کالت و محرومیت ه��ا در روس��تاها، بخش ها 
 و حت��ی ش��هرهای اس��تان آن را در جای��ی و ام��وری دیگ��ر 

هزینه کنیم.

بازگشايي جاده کارون  چهار
محمد نوذري با بیان اینکه ج��اده کارون چهاراز ۲۵ 
اس��فند تا 1۵ فروردین براي تردد خودروهاي سبک 
بازگشایي مي شود، گفت: خودروها فقط در طول روز 
و از س��اعت 6 صبح الي 1۹ عصر اجازه تردد دارند.وي 
افزود: با توجه به شوس��ه بودن جاده کارون چهار، این 
بازگش��ایي تنها به منظور کم ش��دن از حجم ترافیک 
جاده ل��ردگان انجام و پیش بیني مي ش��ود ۲۰ تا ۳۰ 
درصد از حجم ترانزیت این ج��اده را کم کند.نوذري 
گفت: بعد از تعطیالت نوروزي، آس��فالت س��ازي این 
جاده در دس��تور کار قرار مي گیرد و با پایان آسفالت 
سازي و در اواخر اردیبهشت سال آینده، جاده کارون 

4 با حضور معاون رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

اجرای طرح ابتکارات توسعه 
سبز کوهستان زاگرس مرکزی

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح »ابتکارات توسعه سبز کوهستان زاگرس 
مرکزی« به صورت پایلوت در اس��تان اجرا می ش��ود.
شهرام احمدی با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت 
در ناغان و بلداجی اجرا می ش��ود، اف��زود: این طرح با 
هدف رس��یدن به توس��عه پایدار در این مناطق اجرا 
می ش��ود.مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: توس��عه روس��تای س��بز شامل 
اجرای مجموعه ای از فعالیت ها و نوآوری هایی اس��ت 
که ضمن آن امکانات و خدمات موجود در روستا ارتقاء 
خواهد یافت و همزم��ان نظام بهره ب��رداری از منابع 
طبیعی و زیستی در سطح روستا و با مشارکت جامعه 
محلی بهره بردار و س��ازمان های دولتی و غیردولتی، 
تنظیم و اصالح می ش��ود.احمدی خاطرنش��ان کرد: 
 اجرای این طرح س��بب توس��عه روس��تاهای استان

 می شود.

 پايگاه سالمت نوروزی
 در امامزادگان استان

مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری 
گفت: پایگاه س��المت نوروزی برای نخس��تین بار در 

امامزادگان استان برپا می شود.
محس��ن غالمیان با اش��اره به اینکه این ط��رح از ۲۸ 
اسفندماه امس��ال اجرا می ش��ود، افزود: این طرح در 
امام��زادگان حمزه علی بلداجی، دوخاتون ش��هرکرد 
ومحمد بن علی لردگان تا 1۵ فروردین ماه ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به اینکه این طرح با همکاری جمعیت هالل 
احمر اجرا می ش��ود گفت: این طرح ب��ه منظور ارائه 
خدمات پزشکی به مس��افران نوروزی در استان اجرا 
می ش��ود.غالمیان اندازه گیری فشارخون، قندخون و 
س��ایر خدمات ساده پزش��کی را از مهم ترین اقدامات 
این پایگاه ها عن��وان کرد و گفت: مس��افران نوروزی 
در صورت بروز مش��کل می توانند به ای��ن پایگاه ها در 

امامزادگان شاخص مراجعه کنند.

مديرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

طرح جامع گردشگری از سال آينده 
اجرا می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری گفت: طرح جامع گردشگری از سال آینده در استان اجرا 
می شود.بهمن عسگری، با اشاره به اجرای طرح جامع گردشگردی 
از سال آینده در اس��تان، اظهار داش��ت: طرح جامع گردشگری به 
عنوان یکی از مصوبات مهم دولت تدبیر و امید از سال آینده در این 
اس��تان اجرا می ش��ود.وی با بیان اینکه اجرای این طرح در توسعه 
گردشگری و اقتصادی استان نقش به سزایی دارد، افزود: اجرای طرح 
جامع گردش��گری سبب تحول عظیم در اس��تان می شود.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
بیان ک��رد: وجود کوه ها، جنگل ه��ا و رودخانه ه��ا، مهم ترین مؤلفه 
برای جذب گردش��گران بوده که به همین منظور، زیرساخت های 
گردش��گری در این استان، با ش��تاب در حال اجراس��ت.وی گفت: 
این س��ند یک برنامه راهبردی است که مس��یر حرکت و پیشرفت 
را مش��خص کرده و موقعیت فعلی و نقش��ه راه را مشخص می کند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری چهارمحال 
و بختی��اری افزود: برای اج��رای طرح جامع گردش��گری اطالعات 
تمامی شهرس��تان ها در هر ۳ حوزه صنایع دس��تی، گردش��گری و 
میراث فرهنگی با همکاری فرمانداری ها جمع آوری ش��ده اس��ت.

عس��گری گفت: گردش��گری می تواند یکی از محورهای توس��عه 
استان باشد و معرفی مناطق نمونه گردش��گری استان و شناسایی 
استعدادهای گردشگری این استان زمینه مشارکت سرمایه گذاران 
در این صنع��ت را فراهم می کن��د.وی عنوان ک��رد: 6 منطقه نمونه 
گردشگری سراب باباحیدر، سامان، شیدا، بازفت، دیمه و چغاخور از 
1۵ منطقه گردشگری شناسایی ش��ده در استان به تصویب شورای 
برنامه ریزی رسیده و در شورای راه و شهرسازی نیز مطرح شده است.
عسگری بیان کرد: گردش��گری از صنایع کم هزینه و با درآمدزایی 
باالست که می تواند در اشتغال زایی نسبت به دیگر سرمایه گذاری ها 
سهم بیشتری داشته باشد. وی با اش��اره به ابعاد وسیع گردشگری 
افزود: بسیاری از روستاهای اس��تان در کنار جاذبه های گردشگری 
فراوان، صنایع دس��تی منحص��ر به ف��ردی نیز دارند ک��ه می توان 
 در کنار گردش��گری به رونق این صنایع دس��تی بوم��ی نیز توجه

 شود.



يادداشت
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گشتی در اخبار ۳۵۱ کارمند اصفهانی، برگزیده خدمت  رسان شدند

برای استقبال از نوروز؛

جشنواره شهید رجایی با معرفی ۲۱ دس��تگاه برتر اداری و اجرایی و ۳۵۱ کارمند 
به عنوان برگزیدگان خدمت س��ال ۹۲ به اتمام رسید. معاون توسعه منابع انسانی 
استانداری بابیان این مطلب  گفت: پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی سال ۹۱ 

استان اصفهان، در سال ۹۴ به کارگیری خواهند شد.
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چم�ن ه�اي مق�اوم، 
جايگزي�ن  چم�ن ه�اي  فعل�ي

 مدی��ر عامل س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز ش��هرداري 
اصفهان اظهار داش��ت: بر اس��اس برنامه ری��زي هاي انجام 
ش��ده ظرف ۵ سال آینده چمن هاي مقاوم جایگزین چمن 

هاي اس��پرت کنوني مي ش��ود.
 احمد سلیماني پور با بیان این مطلب گفت: با توجه به وضعیت 
خشكس��الي و کمبود آب به سمت کاش��ت گونه هاي گیاهي 

مقاوم به خش��كي حرکت کرده ایم..
وي با اشاره به اینكه چمن در اصفهان کاربرد زیادي دارد افزود: 
چمن هایي که در گذشته مورد اس��تفاده قرار گرفته نیاز آبي 
باالیي دارد؛ به طوري که هر روز باید آبیاري شوند؛ در این راستا 
چمن هاي مقاوم به کار گرفته ش��دند که ۸ الي ۱۰ روز یكبار 

ب��ه آب نی��از دارد.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي س��بز شهرداري اصفهان 
با اش��اره به اینكه کلكس��یوني از چمن هاي مختلف را بررسي 
کردیم، تصری��ح کرد: چم��ن هاي مق��اوم چم��ن آفریقایي، 
 سردس��یري و گرمس��یري ۸ ال��ي ۱۰ روز یكبار آبی��اري نیاز 
دارد. سلیماني پور خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزي هاي 
انجام ش��ده ظرف ۵ س��ال آینده چمن هاي مق��اوم جایگزین 
چمن هاي اسپرت کنوني مي ش��ود. وي اظهار داشت: اولویت 
جایگزین کردن چم��ن هاي مق��اوم با مناطقي اس��ت که در 

دسترس��ي به آب مش��كل دارند.

تصويب ۱۲۴ رش�ته  در ش�ورای 
گس�ترش آموزش عالی

 حسین غریبی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی از تصویب 
۱۲۴ رشته محل جدید دانشگاه آزاد اس��المی در جلسه اخیر 
شورای گس��ترش آموزش عالی خبر داد که این رشته محل ها 
شامل ۵ رشته در مقطع کاردانی پیوسته، ۱۵ رشته در مقطع 
کارشناسی ناپیوسته،۱۴ رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 
۷۴ رش��ته در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۶ رش��ته در مقطع 

دکتری ااس��ت.
وی با بیان اینكه این تعداد رش��ته پیش از این در کمیس��یون 
آموزش و ش��ورای گس��ترش آموزش عالی به تایید رس��یده 
بودگفت: در جلس��ه ای که ب��ا حضور وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و سایر اعضای شورای گس��ترش آموزش عالی برگزار 

ش��د، ۱۲۴ رش��ته محل دیگر به تصویب رس��ید.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی افزود: با اضافه شدن این 
تعداد رشته محل به اضافه ۳۴۹ رشته محل مصوب شده قبلی 
در دوره وزارت دکتر فرهادی، تا کنون حدود ۴۷۳ رشته محل 
دانشگاه آزاد اسالمی به تصویب شورای گسترش آموزش عالی 

رس��یده  اس��ت.

 تصويب افزايش نرخ بلیت  
مراکز تفريحی

س��خنگوی ش��ورای ش��هر اصفهان گفت:الیحه پیش��نهادی 
ش��هرداری در خص��وص افزایش ن��رخ بلیت مراک��ز تفریحی 
گردش��گری ش��هر از جمله باغ پرندگان، باغ گل ها نمایشگاه 

خزندگان و مارها به تصویب ش��ورای اس��المی رس��ید.
 ن��دا واش��یانی پور با اش��اره به بررس��ی ۹ الیحه پیش��نهادی 
ش��هرداری در هفتاد و نهمین جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان اظهار داشت: پیش��نهادات اصالح بودجه ۹۳ و 
بودجه سال ۹۴ سازمان آمار و اطالعات و خدمات کامپیوتری 
ش��هرداری اصفهان از جمله الیحه های ارایه شده بود که مورد 

تصویب اعضای ش��ورای ش��هر اصفهان قرار گرفت.
وی ادامه داد: الیحه اصالح بودجه س��ازمان آمار و اطالعات و 
خدمات کامپیوتری شهرداری اصفهان با تاکید بر ارایه خدمات 
الكترونیكی به مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی و رزشی سازمان 
فرهنگی تفریحی در س��ایت پرتال الكترونیكی به ش��هروندان 

خدم��ات فرهنگ��ی اجتماع��ی ارای��ه ده��د.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اصالح بودجه سازمان 
س��ازمان زیبا س��ازی ش��هرداری را از دیگر الیحه ه��ای ارایه 
ش��ده به ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اعالم کرد و ادامه 
داد: تاکید ش��ده اس��ت که بودجه مربوط به انجام پروژه های 
ش��اخص زیبا س��ازی که در س��ال جاری، پنج میلیارد تومان 
بود و به ص��ورت کامل جذب نش��ده اس��ت، برای س��ال آتی 
ردیف دو میلیارد تومانی طرح های ش��اخص زیبا سازی عالوه 
بر دیگر ردیف های پروژه های زیبا س��ازی که در بودجه س��ال 
آتی به ص��ورت نامدار در مناطق ش��هری آمده و س��ه میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون تومان اس��ت، ب��ا اجرای پروژه های ش��اخص 
 زیبا سازی در تقویت س��یما و منظر ش��هری گام های اساسی 

برداری��م.
وی با اش��اره به تایید بودجه پیشنهادی س��ازمان اتوبوسرانی 
شهرداری اصفهان نیز بیان داشت: در اصالح بودجه ۴۵ میلیارد 
تومان سهم دولت در کمک به اتوبوسرانی از محل یارانه ها بوده 
که تاکنون هش��ت میلی��ارد و ۸۰۰ میلیون توم��ان آن تحقق 

یافته اس��ت.
واشیانی پور با تاکید بر اینكه میزان بدهی دولت به اتوبوسرانی 
نیز تعیین شده است، افزود: سهم درآمد اتوبوسرانی در اصالح 
بودجه ۴۵ میلیارد توم��ان و ش��هرداری ۱۴۵ میلیارد تومان 
منظور ش��ده بود که این الیحه نیز تصویب شد.وی در ادامه با 
اشاره به تعریف ردیف جدید ۱۰۰ میلیارد تومانی برای خرید 
اتوبوس در اصفهان اظهار داش��ت: در نهایت بودجه ش��رکت 
 واح��د اتوبوس��رانی ۳۳۷ میلی��ارد تومان م��ورد تصویب قرار

 گرف��ت.
سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان ادامه داد: همچنین 
مقرر ش��د ش��هرداری ،نقش��ه راه در بازه زمانی ۶ ماهه جهت 
واگذاری تعدادی از خطوط اتوبوسرانی به بخش خصوصی را،  

به ش��ورا ارایه دهد.
وی با اشاره به تصویب الیحه پیش��نهادی افزایش بهای بلیت 
ورودی ب��اغ گل ها نیز اظهار داش��ت: ن��رخ بلیط ای��ن مرکز 
گردش��گری برای بازدیدکنندگان گروه ه��ای فرهنگی، علمی 
و آموزش��ی یک هزار تومان، نرخ بلیت در روزهای عادی برای 
عموم مردم ۳ هزار تومان، در ایام ن��وروز ۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
 و نرخ بلی��ت بازدی��د مهمانان خارج��ی نیز ۱۵ ه��زار تومان

 تعیین ش��ده اس��ت.

روز های اينورژنی اصفهان 
رو به پايان است

روز ه��ای پایانی فصل زمس��تان به تن��دی در حال 
گذر است تا فصلی جدید از س��ال جدید فرا برسد و 
مردم دیگر نگران سكون هوا، اینورژن و آالینده های 
جوی نباشند و روز های عاری از آالیندگی اصفهان 

فرا برسد.
 سال ۹۳ رو به پایان است تا روز های زمستانی و سرد 
یک سال دیگر به پایان برس��د و این روز ها شمارش 
معكوس برای آغاز س��الی دیگر آغاز شود تا بار دیگر 
بهار نوید روز های سالم و عاری از آالیندگی را برای 

اصفهان و اصفهانی ها بدهد.
روز ه��ای   ۹۳ در س��ال  اصفهانی ه��ا  البت��ه 
محدودی از س��ال را ب��ا آالیندگی ه��ا و افزایش بار 
آالینده های ج��وی دس��ت و پنجه ن��رم کرده اند، 
چرا ک��ه از ابت��دای س��ال ج��اری تاکن��ون ۳۱۵ 
 روز از ه��وای س��الم و ع��اری از آالیندگ��ی را 

تنفس کرده اند.
هر چند اصفهانی ها در س��ال جاری با روز های پاك 
مواجه نبوده اند؛ اما با ش��رایط ج��وی خطرناك نیز 
مواجه نبوده اند و این حاکی از این بوده که برنامه ها 
و اقدامات اجرا ش��ده در استان در راس��تای بهبود 
آالینده های جوی این کالن شهر مثمرثمر بوده است.
آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا نوید  بخش خبر های 
خوبی برای اصفهان نبود؛ چرا که پاییز اصفهان آغاز 
افزایش آالینده های جوی بود و فصل نارنجی پوش 
اصفهان لباس��ی تیره و س��یاه از آالینده های جوی 
را به دوش خود می اندازد تا م��ردم در روز های پر از 
آالینده های جوی کمتر در س��طح شهر حضور پیدا 
کنند؛ اما پاییز امس��ال متفاوت تر از پاییز سال های 
گذشته بود چرا که طرح جامع کاهش آلودگی هوا با 
جدیت هر چه تمام تر در کالن شهر صنعتی اصفهان 
در حال اجرا بود ت��ا مردم روز های س��الم و عاری از 

آالیندگی را استنشاق کنند.
پاییز اصفهان تمام شده است و روز های پایانی فصل 
زمس��تان نیز به تندی در حال گذر اس��ت تا فصلی 
جدید از سال جدید فرا برس��د و مردم دیگر نگران 
س��كون هوا، اینورژن و آالینده های جوی نباشند و 

روز های عاری از آالیندگی اصفهان فرا برسد.
امیدواریم ک��ه رویه کاهش آالینده ه��ای جوی در 
اصفهان در س��ال های آتی نیز تداوم داشته باشد و 
به مرور زمان این آالینده ها به صفر برسد و دیگر در 
فصل های پاییز و زمستان با وجود آالینده های جوی 

در سطح کالن شهر اصفهان مواجه نباشیم.

بهداشت و درمان استان بسیج  شد 

غفور راس��تین ، مدیر ح��وادث و فوریت های 
پزش��كی اس��تان اصفه��ان در نشس��تی ب��ا 
خبرنگاران با اش��اره ب��ه اینك��ه ۱۱۲ پایگاه 
اورژانس پیش بیمارستانی ش��امل ۵۶ پایگاه ش��هری و ۵۶ پایگاه 
جاده ای در حالت آماده باش کامل برای ایام نوروز هس��تند، اظهار 
کرد: در سال گذشته ۱۳۹ هزار مأموریت اورژانسی در استان انجام 
شده است و آمار مأموریت اورژانس��ی امسال به ۱۳۳ هزار مأموریت 
رسیده است.وی با بیان اینكه با اش��اره به اینكه خوشبختانه استان 
اصفهان تنها اس��تانی بود که در حوادث چهارش��نبه س��وری سال 
گذشته با کاهش آمار مصدومان مواجه بوده اس��ت، اضافه کرد: در 
سال ۱۳۹۱ حدود ۳۱ مصدوم در چهارشنبه سوری داشتیم که آمار 
در سال ۱۳۹۲ به هفت مورد کاهش یافت و خوشبختانه هیچ تلفات 
جانی و قطع عضو نداش��ته ایم. مدیر حوادث و فوریت های پزشكی 
استان اصفهان با بیان اینكه در س��ال جاری مأموریت های تصادفی 
در جاده های استان کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: متاسفانه 
حوادث تصادفی شهری از ۲۶ هزار س��انحه در سال گذشته به ۳۵ 
هزار مورد در سال جاری افزایش یافته است.راستین گفت: در سال 
۱۳۹۲ تعداد هفت مورد جابه جایی بیمار با اورژانس هوایی و بالگرد 
صورت گرفته است که در سال جاری این آمار افزایش یافته و به ۳۶ 

مورد رسیده است.
۴0 مرکز بهداش�تی درمانی به صورت ش�بانه روزی در 

شهرستان های استان 
غالمحسین صدری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
نیز در ادامه این نشس��ت اظهار کرد: بسیج نوروزی بهداشت محیط 
و س��المت مواد غذایی به منظور بازید و بازرس��ی از اماکن عمومی 
و رس��توران ها به وی��ژه رس��توران های بین راهی از ۱۵ اس��فندماه 

لغایت ۱۵ فروردین اجرا می شود.وی با اش��اره به فعالیت ۴۰ مرکز 
بهداشتی درمانی به صورت ش��بانه روزی در شهرستان های استان 
افزود: همچنین سه اکیپ استانی و ۴۷ اکیپ شهرستانی به منظور 
 تأمین بهداش��ت محیط و س��المت مواد غذایی در ایام نوروز فعال 

هستند.
معاون بهداشت دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان خاطرنشان کرد: 
مردم در صورت مش��اهده هرگونه تخلف می توانند شكایت خود را 
از طریق س��امانه  هزار و۴۹۰ اطالع دهند و ت��ا کنون یک صد واحد 
صنفی با شكایت هایی که به این سامانه اعالم شده تعطیل شده اند.
صدری به تمهیدات ارائه خدمات بهداش��تی و درمانی در روستاها 
اشاره کرد و افزود: در تعطیالت نوروز،  نوزادان سه تا پنج روزه برای 
غربالگری اولیه الزم اس��ت آزمایش خون دهند که در شهر اصفهان 
دو مرکز بهداش��تی ش��هید فدایی و ابن سینا فعال هس��تند.وی با 
بیان اینكه در تمام شهرس��تان های استان کش��یک نوروزی مقابله 
با بیماری های واگیردار وجود دارد اضافه ک��رد: در روزهای تعطیل 
واکسیناسیون انجام نمی شود؛ اما مرکز بهداشتی و درمانی ابن سینا 
 برای مواردی مانند حیوان گزیدگی و واکسن ضدهاری خدمات ارائه 

می دهد.
ذخیره های الزم در بیمارستان ها و داروهای مورد نیاز 

برای بیماران خاص
 مدیر نظارت بر دارو و معاونت غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشكی 
اصفهان با بی��ان اینكه در ایام ن��وروز نظارت های ویژه ای از س��وی 
تیم های نظارتی این معاونت بر روی صنای��ع تولیدی غذایی انجام 
می گیرد  اظهار کرد: بدون شک استان اصفهان یكی از مقاصد اصلی 
گردشگران نوروزی است و سال گذش��ته بیش از ۲۶ میلیون نفر از 
اس��تان اصفهان عبور کردندکه امس��ال این رقم رشد پنج درصدی 

نسبت به س��ال گذش��ته دارد.محمد جعفری انارکی با بیان اینكه 
به طورقطع در ای��ام نوروز با کمب��ود دارو مواجه می ش��ویم، گفت: 
خوشبختانه ذخیره های الزم در بیمارستان ها و داروهای مورد نیاز 
برای بیماران خاص در نظر گرفته شده اس��ت.حمید رضا طلوعی، 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیز در ادامه گفت: یكی از 
علل عمده نارضایتی بیمار در بیمارستان ها بالتكلیفی آنها است که در 
مراکز درمانی تعیین تكلیف برای آنها نمی شود.وی اظهار داشت: یكی 
از مهمترین مواردی که ایام نوروز به آنها توجه کردیم در دس��ترس 
بودن پزش��ک متخصص اس��ت که در قالب طرح پزشک مقیم این 
اقدام صورت گرفته است.وی بیان داشت: اگر سال گذشته پزشكان 
متخصص رغبتی به حضور در ایام تعطیل و نوروز در بیمارس��تان را 
نداشتند به علت پرداختی ۳ هزار تومان به ازای هر شب بود و به دلیل 
پرداختی کم توان برخورد با آنها را داش��تیم. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این در حالی است که 
امسال با افزایش پرداختی به پزشكان مقیم و به ازای هر شب ۱۵۰ 
هزار تومان در صورت هر گونه تخلف و نبود پزشک در ایام تعطیل و 

ضعف در اجرای درمان به جد برخورد می شود.
وی با اعالم اینكه در سه بیمارستان امین، الزهرا و کاشانی متخصصان 
و جراحان داخلی، گروه زنان، بیهوشی، مغز و جراح عمومی ، کودکان 
، ارتوپ��د و قلب و متخصص س��م شناس��ی از س��اعت ۲ بعدازظهر 
تا هشت صبح مس��تقر هس��تند بیان داشت: در س��طح کشور در 
طول ش��بانه روز تنها  سه  روانپزش��ک مستقر اس��ت که دو نفر از 
این متخصصان در اصفهان اس��تقرار یافته اند.طلوعی با بیان اینكه 
افزایش تعداد روانپزش��كان در اصفهان به معنای پر جمعیت بودن 
بیماران اعصاب و روان نیست ، گفت: امسال طرح پزشک مقیم در دو 
 بیمارستان نجف آباد و خمینی شهر هم در ایام نوروز به اجرا گذاشته 

می شود.
به کارگیری 65 پزش�ک مقیم در مراکز درمانی استان 

اصفهان
وی تعداد پزش��كان مقیم را ۶۵ نفر اعالم کرد و ادامه داش��ت: طرح 
پزشک مقیم در بیمارستان های ۶۴ تخت خوابه به باال به اجراگذاشته 

می شود.
طلوعی گف��ت: در صورتی که بیماری ش��اهد تخلفی و ش��كایاتی 
نسبت به ارائه خدمات درمانی و پزش��ک متخصص باشد با شماره 
۱۵۹۰ تماس حاصل نمایند.معاون درمان دانش��گاه علوم پزشكی 
اصفهان گفت: در ایام نوروز ب��ه تمام بیماران اع��م از فاقد دفترچه 
 بیمه و حتی فقیر که پول درمان خود را نداش��ته باشد، ارائه خدمت

 می شود. 
وی با بیان اینكه سالمتی اولویت اول حوزه بهداشت و درمان است 
افزود: در ای��ام نوروز حتی ب��رای بیماران خاص و به وی��ژه بیماران 
 دیالیزی بسترس��ازی کردی��م و میز بان تم��ام بیم��اران خواهیم 
بود.طلوعی همچنین به جایگزینی هلیكوپتر آمبوالنس اشاره کرد و 
گفت: هلیكوپتر آمبوالنس به هلیكوپتری گفته میشود که بران کارد 
استاندارد در آن جا شود و عملیات احیا و مراقبت از بیمار بد حال به 

خوبی انجام بگیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: تمام ۵۱ 
بیمارستان آمادگی کامل برای خدمت رسانی در نوروز را دارا 
بوده و ۲۰ مرکز درمانگاه شبانه روزی آمادگی خدمات رسانی 

به بیماران را دارند.
حمیدرضا طلوعی اظهار داش��ت: تعداد مأموریت اورژانس 
در س��ال گذش��ته ۱۲۵ هزار بوده که امس��ال به ۱۳۳ هزار 
افزایش یاف��ت  و ماموری��ت اورژانس به ش��كل تصادفی در 
سال گذش��ته ۲۶ هزار و امس��ال به ۳۵ هزار افزایش رسیده 
اس��ت.وی با اش��اره به تقویت و رش��د ماموریت با بالگرد در 
سال جاری افزود: در سال گذش��ته ماموریت با بالگرد برای 
 جابه جای��ی بیمار ۷ م��ورد و در س��ال جاری ب��ه ۳۶ مورد

 ارتقا ءپیدا کرده که اتفاق بسیار مهمی محسوب می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان پیرامون بیماران 
تصادف��ی در ایام نوروز تصری��ح کرد: تمام ۵۱ بیمارس��تان 
آمادگی کامل برای خدمت رسانی در نوروز را دارا بوده و ۲۰ 

مرکز درمانگاه شبانه روزی آمادگی خدمات رسانی به بیماران 
را دارند و دراین راستا ۱۸ آزمایشگاه خصوصی به همراه همه 
آزمایش��گاه های دولتی و ۱۳ مرکز دندان پزشكی به صورت 
شبانه روزی و با نظارت دقیق دانشگاه، آماده فعالیت هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: ۱۲۰ تیم نظارتی جه��ت اطمینان از 
حصول خدمت مناسب به صورت روزانه از مكان های مختلف 
بازدید می کنند.طلوعی افزود: تمام��ی پایگاه های اورژانس 
پیش بیمارستانی در سراسر اس��تان به صورت شبانه روزی، 
آمادگی کامل دارند و در این راستا ۵ پایگاه سالمت در همین 
زمینه فعال بوده و یک پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در 
جندق به یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس تقویت شده است. 
وی با اشاره به آمادگی بیمارس��تان ها برای چهارشنبه آخر 
سال تصریح کرد: بیمارستان س��وانح سوختگی امام موسی 
کاظم )ع( و بیمارستان فیض جهت چشم پزشكی آماده باش 
بوده و چشم پزشک نیز در بیمارستان سوانح سوختگی امام 
موس��ی کاظم )ع( مس��تقر کرده ایم. معاون درمان دانشگاه 
علوم پزش��كی اصفهان خاطرنش��ان کرد: س��تاد هدایت و 
اطالع رسانی دانشگاه با شماره ۳۶۶۳۳۳۶۶، مرکز فرماندهی 
عملیات با ش��ماره ۳۶۲۶۲۲۷۷، تلفن گویای رسیدگی به 
شكایات با شماره ۳۶۶۲۹۹۲۷ و ۲  سامانه مهم ۱۵۹۰ برای 
شكایات مرتبط با طرح تحول و سامانه ۱۶۹۰ برای هرگونه 
درخواست هزینه از بیمار در بخش خصوصی و دولتی خارج 
از هزینه مصوب، در ۲۴ ساعت ش��بانه روز آماده پاسخ گویی 

به مردم هستند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی استان 
اصفهان گفت: ۳۵ هزار و ۳۹۵ مورد مربوط به حوادث شهری 
بوده که متاسفانه باز هم موتورس��واران بیشترین آمار را در 

حوادث ترافیكی شهری به خود اختصاص داده اند.
 غفور راس��تین ، پیرامون تدارکات دانش��گاه علوم پزشكی 
برای ایام نوروز اظهار داش��ت: ۱۱۲ پای��گاه اورژانس پیش 
بیمارستانی در سطح استان، به جز کاشان ، زیر نظر دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان است که از این تعداد ۵۶ پایگاه جاده ای 

وجود دارد.
وی با بیان اینكه در سال گذشته بالغ بر ۱۳۹ هزار ماموریت 
توس��ط اورژانس صورت گرفته، افزود: هالل احمر پیرامون 
امداد و نجات فعالیت داش��ته و اورژانس پیرام��ون امداد و 
درمان فعالیت می کند که دو مقوله جدا از هم اس��ت، اخیرا 
هالل احمر در حال طراحی تفاهم نام��ه ای جهت ایجاد یک 
سازمان واحد و یک مرکز فرماندهی جهت هدایت و درمان 

بیمار بوده که امیدوار هس��تیم هر چه زودتر این امر محقق 
ش��ود.رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی 
استان اصفهان پیرامون چهارشنبه سوری تصریح کرد: سال 
گذشته استان اصفهان تنها استانی بود که با کاهش حوادث 
و آس��یب دیدگی در چهارشنبه س��وری مواجه شد. در این 
راستا از ۳۱ مورد مصدوم در سال ۹۱ به ۷ مورد در سال ۹۲ 

رسیدیم که خوشبختانه قطع عضو و فوتی نداشتیم.
وی با ابراز خرسندی از این موضوع خاطرنشان کرد: امیدوار 
هس��تیم دیگر چهارش��نبه س��وزی نداش��ته و به جای آن 

چهارشنبه  سوری داشته باشیم.
راستین با اش��اره به عملكرد ۱۱ ماهه اورژانس استان افزود: 
بیش از ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ ماموریت انجام داده که از این تعداد 
۴۵ هزار و ۵۸۱ مورد مربوط به ح��وادث ترافیكی بوده، آمار 
ارائه شده اورژانس با آمار پلیس و پزش��كی قانونی متفاوت 
بوده و اورژانس، ماموری��ت و پلیس، ح��وادث را معیار قرار 

می دهد.
وی با اشاره به افزایش حوادث شهری نسبت به سال گذشته 
تصریح کرد: ۳۵ هزار و ۳۹۵ مورد مربوط به حوادث شهری 
بوده که متاسفانه باز هم موتورس��واران بیشترین آمار را در 
حوادث ترافیكی شهری به خود اختصاص داده اند. در حوادث 
جاده ای از حدود ۱۳ هزار مورد در سال گذشته به ۱۰ هزار و 
۱۸۶ مورد در سال جاری رسیده که این مهم نشان از کاهش 
مرگ و میر دارد؛ ولی با این وجود ۱۸ هزار فوتی در س��طح 

کشور ناشی از حوادث جاده ای و ترافیكی داریم.

بازار کساد فروش محصوالت کش��اورزی استان اصفهان 
این بار به س��یب زمینی روی آورده و این در حالی است 
که فروش سیب زمینی های روسیه ای در کشور هدف این 

وضعیت را به بارآورده است.
 شهرس��تان فری��دن یكی از مناط��ق بكر و دنج اس��تان 
اصفهان است که هنوز طعمه صنایع نشده و خاکش برای 

کشاورزی جان می دهد.
با قاطعیت می توان گفت پایه اقتصاد غرب استان اصفهان 
بر اساس کشاورزی است و ۸۰ درصد مردمانش از این راه 
نان می خورند.اما در این میان باید یادآور ش��ویم که افت 
ش��دید قیمت محصول و افزایش عرضه نسبت به تقاضا 
در زمان برداشت مشكل بزرگ کشاورزان است و این بار 

نوبت محصول سیب زمینی رسیده است.
اس��فندیار تاجمی��ری، فرمان��دار فری��دن نیز مش��كل 
س��یب زمینی کاران این شهرس��تان را عدم وج��ود بازار 
می داند و می گوید: دراین راستا باید یادآور شوم که تفكر 
سنتی کش��اورزان در تولید محصوالت کش��اورزی آنها 
را دچار مش��كل کرده اس��ت.وی با تاکید بر اینكه استان 

اصفهان با تولید ۱۸۰ هزار تن سیب زمینی طی سال  های 
گذشته استان برتر کش��ور در زمینه تولید سیب زمینی 
بوده اس��ت، ادامه می دهد: این در حالی است که در حال 
حاضر استان اردبیل با تولید ۸۵۰ هزار تن سیب زمینی از 

اصفهان پیشی گرفته است.
تفکر س�نتی برخی کش�اورزان فري�دن غیر قابل 

تغییر است
فرماندار فریدن میزان س��یب زمینی تولید شده منطقه 
فریدن در سال جاری را ۱۲۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر ۳۰ هزار تن از این محص��والت در انبارها 

ذخیره و در انتظار خریدار است.
وی صف��ر ک��ردن تعرف��ه ص��ادرات س��یب زمین��ی را 
 اق��دام موثر اس��تان در خص��وص س��اماندهی وضعیت 
سیب زمینی کاران کشور می داند و اضافه می کند: این در 
حالی اس��ت که علی رغم رایزنی های صورت گرفته هنوز 
اقدامی در خصوص خریداری سیب زمینی های این منطقه 

صورت نگرفته است.
تاجمیری که معتقد است قیمت تمام شده سیب زمینی 

برای هر تولید هر کیلو س��یب زمینی برای کش��اورزان 
۷۰۰ تومان برآورد ش��ده اس��ت، ادامه می دهد: این در 
حالی اس��ت که دالالن قصد خرید این محصول با قیمت 
۴۰۰ توم��ان را دارند. وی که معتقد اس��ت کش��اورزان 
خرد و کوچک بیشترین آس��یب را در بازار آشفته سیب 
زمینی می بینند، می گوید: کشاورزان بزرگ بازار فروش 

محصوالت خود را دارند و در این زمینه مشكلی ندارند.
دوری از مرکز استان مشکل کشاورزان فريدن

ریی��س اداره جه��اد کش��اورزی شهرس��تان فری��دن 
عملكرد پایین در س��طح و باال ب��ودن هزینه های تولید 
محصوالت کش��اورزی با توجه به دور بودن شهرس��تان 
از مرکز اس��تان را از مش��كالت کش��اورزان شهرس��تان 
فری��دن می دان��د و ادام��ه می ده��د: در ای��ن راس��تا 
اقداماتی در راس��تای ارائه تس��هیالت اجرای طرح های 
آبی��اری نوی��ن و همچنی��ن اس��تفاده از ماش��ین آالت 
 کش��اورزی برای کش��ت بهت��ر در این منطق��ه اجرایی 

شده است.
وی کل اراضی کشاورزی شهرس��تان فریدن را ۲۸ هزار 
هكتار اعالم می کند و اضافه می کند: از این میزان اراضی 
۱۷ هزار هكتار کشت آبی است که ۱۳ هزار و ۲۰۰ هكتار 

آن مجهز به سیستم آبیاری تحت فضار شده است.
کریمی همچنین از پیگیری های انجام شده در خصوص 
فروش س��یب زمینی  های موج��ود در انباره��ای فریدن 
می افزای��د: م��ا رایزنی  های زی��ادی را برای ف��روش این 
محصوالت به کار گرفته ایم که علی رغ��م رایزنی با تجار 

هنوز کسی حاضر به خرید این محصوالت نشده است.
وی بازار هدف س��یب زمینی فریدن را کشور عراق اعالم 
می کند و ادامه می دهد: متاس��فانه طی چند س��ال اخیر 
کشور روسیه با قیمتی ارزان تر و بسته بندی بهتر سیب 
زمینی را وارد ع��راق کرده و بازار س��یب زمینی ایرانی را 

کساد کرده است.

 آمادگی 5۱ بیمارستان برای ارائه 
خدمات به مسافران نوروزی

 موتورسواران بر رکاب
 مرگ می رانند

سیب زمینی روسیه، محصول ايرانی را نقره داغ کرد
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يادداشت

داستان موفقیت دومین تولیدکننده 
اسباب بازی در جهان

هرچند فروش قابل توجه فیلم لگو )The Lego Movie( به 
شهرت این اسباب بازی ها افزود، اما پیش از این نیز آجرهایی 
که با آن ها می توان بسیاری از اشکال را ساخت بسیار مشهور 
بودند. در واقع کارخانه لگو تاکنون آنقدر قطعه تولید کرده که 
به ازای هر نفر در جهان 86 قطعه لگو وجود دارد. طی یک دهه 
اخیر درآمد شرکت تقریبا چهار برابر شده و این شرکت از سال 
2012 نیز به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اس��باب بازی 
جهان شناخته شده است و البته همه این ها از شهری بسیاری 
کوچک در دانمارک شروع ش��د. اوله کریک کریستیانسن در 
سال 1949 ش��رکتی برای ساخت اس��باب را در شهر بیلوند 
)Billund( دانمارک تاس��یس کرد و نام لگو »lego« را از 
ترکیب حروف دو کلمه دانمارک��ی »leg«و »godt« که به 

معنی »خوب بازی کردن است« برای آن برگزید.
 جالب اینجاس��ت که اس��باب بازی ه��ای لگو توانس��ته اند 
 در روزگاری دوام بیاورن��د ک��ه کودکان بیش از همیش��ه به 
بازی های دیجیتالی روی آورده اند و البته حقیقت این است 
چیزی نمانده بود شرکت لگو در مقابل این چالش به طور کامل 

شکست بخورد. 
اسباب بازی س��ازی لگو برای اینکه در دنیایی که بازی های 
مجازی در آن محبوب ترند دوام بیاورد،  روی به فعالیت های 
دیگری از جمله تولید پوشاک و ساعت با برند لگو کرده بود و 

در سال 2003 نیز تقریبا سقوطی کامل را تجربه کرد. 
پس از آن بود که تغییر مدیر این ش��رکت رون��د نزولی لگو را 
متوقف کرد. رییس جدید خیلی زود اعالم کرد که ش��رکت 
باید ب��ه آجرها بازگ��ردد. منظ��ور او از آجر هم��ان تکه های 
کوچک لگو است که س��رهم کردن آن ها اشکال کامل تری 
را می سازد و البته بازگش��ت به آجرها باعث نشد که شرکت 
لگو از پیشرفت تکنولوژی غافل ش��ود. آن ها شروع به تولید 
اسباب بازی هایی کردند که اگرچه س��اختار سنتی را حفظ 
می کرد، اما در نهایت به اشکال مدرن تری مانند فضاپیماها 
و خودروهای پیشرفته تبدیل می ش��د. فیلم لگو که اخیرا به 
نمایش درآمده در واقع آخرین نمونه  از مواردی است که نشان 
می دهد شرکت لگو چگونه توانسته به رغم تاکید بر ساختار 
 ساده آجرها، وارد فضاهای تازه و مجازی از جمله جهان سینما 

بشود.

پااليشگاه ها مجاز به صادرات نفت 
مازاد شدند

نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی پاالیش��گاه های 
کش��ور را مش��روط ب��ه 
پرداخ��ت و تس��ویه وجوه 
نفت خام و میعانات گازی 
خریداری ش��ده، مجاز به 
ص��ادرات ف��رآورده های 
نفتی مازاد ب��ر نیاز داخلی 

کردند. 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه بررس��ی مواد 
الیحه ی��ک فوریتی رفع موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای 
نظ��ام مالی کش��ور )خ��روج از رکود( اعاده ش��ده ش��ورای 
 نگهب��ان ، صدر م��اده الحاق��ی )22( را به ش��رح زیر اصالح

 کردند. 
 در م��اده الحاق��ی 22 پ��س از اص��الح آم��ده اس��ت: کلیه

 پاالیشگاه های کش��ور مش��روط به پرداخت و تسویه وجوه 
نف��ت خ��ام و میعان��ات گازی خری��داری ش��ده تحویلی به 
قیمت ه��ر بش��که 95 درصد تحوی��ل روی کش��تی )فوب( 
خلیج ف��ارس و ب��ه صورت نق��دی ی��ا اعتبار اس��نادی یک 
 ماهه به ش��رکت دولتی ذی ربط تابع��ه وزارت نفت، مجازند 
فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأس��ا صادر کنند و 
 دولت مکلف است ساالنه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت

 کند.

 واردات نفت کره جنوبی از ايران 
نصف شد

میزان محموله های نفتی 
صادراتی ایران به کره در 2 
ماه نخست امسال مطابق 
تحریم ه��ای بین الملل��ی 
بود. آمارهای اولیه گمرک 
ک��ره جنوبی نش��ان داد، 
س��ئول ماه گذشته 557 
ه��زار و 174 ت��ن معادل 
145 هزار و 860 بشکه در 
روز نف��ت از تهران خریداری کرده اس��ت که ای��ن میزان در 

مقایسه با 1/1 میلیون تن در سال گذشته کمتر است. 
کره جنوب��ی به عنوان پنجمی��ن واردکننده ب��زرگ نفت در 
جهان، در 2 ماه نخست امسال 830 هزار 800 تن معادل 103 
هزار و 216 بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرده است که 
کمتر از متوسط مدت مشابه سال گذش��ته برابر با 125 هزار 

بشکه در روز است.
 بر اساس برآوردهای رویترز در ماه ژانویه، کره جنوبی در سال 
2014 به طور متوسط6/2 میلیون تن معادل 124 هزار و 497 

بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده است .

مديرعامل بانک سپه:

آشتی بزرگ سیستم بانکی و مردم 
در سال 94 

مدیرعام��ل بان��ک س��په 
ب��ا بی��ان اینکه در س��ال 
آتی باید آش��تی بزرگ و 
بانکی  بین سیستم  جدی 
و م��ردم به وج��ود بیاید، 
گفت: م��ردم باید به بانک 
ه��ا اعتماد کنند ت��ا بازار 
پ��ول بتوان��د در رش��د و 

توسعه اقتصادی نقش خود را ایفا کند. 

س��یدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه ذهنی��ت هایی در جامعه 
 نس��بت به عملک��رد بانک ها ب��ه وج��ود آمده که ناش��ی از
 واقعیت های بانکی نیس��ت، افزود: باید ذهنیت منفی از بین 
برود و براین اساس وضعیت نظام بانکی کشور به طور مناسب 

اعالم شود.
 وی با اش��اره به بان��ک محور ب��ودن اقتصاد کش��ور تصریح 
کرد: بای��د از بزرگنمایی برخی تخلف��ات و رویدادهای منفی 
در نظ��ام بانکی جلوگیری ک��رد و اگر موفقیتی در سیس��تم 
 بانکی رخ داده به همان ش��کل منعکس شود ضمن آنکه باید
  نارس��ایی ها به همان ان��دازه در جامع��ه انع��کاس یابد و از 

بزرگ نمایی آنها جلوگیری شود.
 مدیر عامل بانک س��په تصریح کرد: از آنجایی که کش��ور در 
آستانه تحوالت بزرگی است بخش های مختلف باید همگام و 

همراه با این تحوالت اقدام کنند. 
 تق��وی ن��ژاد با بی��ان اینک��ه تکلی��ف داری��م در س��ال 94 
خدمت رسانی مناسبی انجام دهیم، گفت: در سال 93 تالش 
بر این بود که با انتخاب مفهوم و شعار بزرگ محوری مدیریت 
جهادی کارها را در عرص��ه اقتصادی و بانکی رق��م بزنیم، بر 
همین اساس آمادگی در زیرساخت های اساسی انجام شد که 
این امر منجر به بهبود عمکرد در بانک س��په در جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مطلوب شده است. 
به گفته تق��وی ن��ژاد، بانک س��په 100 هزار میلی��ارد ریال 
مانده تس��هیالت خود را در بخ��ش های مختل��ف صنعتی، 
کش��اورزی، معدن��ی و س��ایر بخ��ش ه��ا اختص��اص داده 
اس��ت. وی در باره عملکرد ارزی بانک س��په اظهار داش��ت: 
در این راس��تا 3.5 میلی��ارد دالر خدمات به امور مش��تریان 
ارائه ش��ده اس��ت. مدیرعام��ل بانک س��په از تامی��ن اعتبار 
10 طرح ب��زرگ در زمینه پتروش��یمی و نفت و گاز توس��ط 
بانک س��په خبر داد و گفت: با آماده س��ازی زیرس��اخت ها 
 سال 94 س��ال جهش بانک س��په در عرصه اقتصادی کشور

 است.

4
رشد اقتصادی کشور در نه ماهه امسال به 3/6 درصد رسید

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه 
سال جاری به 3/6 درصد رسید. براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های 
اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت 
سال 1383 در نه ماهه س��ال 1393 به 1518861 میلیارد ریال رسید که این رقم 

نسبت به رقم مشابه نه ماهه سال 1392 به میزان 3/6درصد رشد نشان می دهد.

رس��ول زرگرپور اس��تاندار اصفهان در آخرین جلس��ه 
شوراي برنامه ریزي استان اصفهان که با حضور معاونان 
استانداري اصفهان و اعضاي شوراي برنامه ریزي برگزار 
شد، اظهار داشت: جلسه ش��وراي برنامه ریزي و توسعه 
استان یکي از اصلي ترین جلساتي است که توسعه استان 
را شکل مي دهد  که طبق آیین نامه ها جلسات این شورا 
به صورت ماهانه برگزار مي ش��ود؛  اما ب��ه دلیل اهمیت 
آن تاکنون 15 جلسه در سال جاري برگزار و تصمیمات 
خوبي گرفته شده است.  وی دس��تور اجراي 62 طرح و 
پروژه خدماتي، زیربنایي و عمراني استان توسط بخش 
خصوصي و غیر دولتي را از تصمیمات مهم و مؤثر آخرین 
جلسه ش��وراي برنامه ریزي و توسعه استان در سال 93، 
عنوان کرد و افزود: یک س��ري از این دس��تورات نیاز به 
تغییر کاربري و تصویب داش��ت که تعیی��ن تکلیف این 
دستورات در زمینه اشتغال و سرمایه گذاري جدید بسیار 

مؤثر خواهد بود.
محدوده های آثار باس�تانی يکی از معضالت 

استان اصفهان
استاندار اصفهان معضالت محدوده هاي آثار باستاني را 
یکي دیگر از مشکالت و معضالت استان اصفهان برشمرد 
و یادآور شد: بر اساس قوانین و مقررات این آثار باستاني 
در این حریم ها، اگر افراد مس��تغالتي داشته باشند، هر 
گونه فعالیت متوق��ف و نمي توانند هی��چ اقدامي حتي 

فروش را انجام دهند. وي حریم تپه باس��تاني س��یلک 
کاش��ان را یکي از این حریم هاي بس��یار مه��م و بزرگ 
استان اصفهان دانس��ت و اظهار داشت: براي حفاظت از 
تپه هاي س��یلک که از قدیمي ترین جلوه هاي تمدني 
است و تمدن آن به حدود 5 هزار سال قبل بر مي گردد، 
 مقدار زی��ادي حریم قائل ش��ده اند که بس��یاري از این 
زمین ها در امالک مردم واقع شده است.  زرگرپور اضافه 
کرد: بیشتر از 15 سال است که مستغالت اطراف این تپه 
اعم از خانه، مغازه هاي تجاري، باغات و زمین ها مسکوت 
مانده ب��ود و معاوضه اي براي آن در نظر گرفته نش��ده و 
مردم را با مش��کل مواجه کرده بود. وی افزود: در جلسه 
شوراي اداري کاشان راه حلي براي این مساله مطرح شد 
که در آخرین جلسه شوراي برنامه ریزي استان مطرح و 
به تصویب رسید و قرار است در شوراي عالي شهرسازي 
و معماري کشور نیز مطرح ش��ود که با رفع این مشکل 
معضل بزرگ معوضات طرح حریم س��یلک کاشان پس 

از 15 سال حل شد.
راه اندازی میدان میوه و تره بار شمال منطقه 

اصفهان
اس��تاندار اصفهان در ادامه به راه ان��دازي میدان میوه و 
تره بار ش��مال منطقه اصفهان اشاره کرد و افزود: بخشي 
از این میدان در شاهین ش��هر واقع شده که سرمایه گذار 
آن بیش از سه س��ال به دلیل مشکالت اجرایي معطل و 

کار متوقف مانده بود و در این جلسه مقرر شد تا 20 روز 
آینده مجوزهاي آن داده شود و این میدان میوه و تره بار 

با سرمایه گذاري بخش خصوصي آغاز به کار مي کند.
زرگرپور اصلي ترین بحث جلس��ه ش��وراي برنامه ریزي 
استان را نهایي ش��دن سند آمایش س��رزمین در برش 
استاني پس از سه سال فعالیت مستمر عنوان کرد و گفت: 
این س��ند آمایش از امروز آماده ابالغ اس��ت. وی با بیان 
اینکه بخش بزرگي از مشکالت استان اصفهان به دلیل 
نبود سند آمایش سرزمیني در استان است، تصریح کرد: 
سند آمایش سرزمیني فضا، فعالیت و سرمایه گذاري را 

بین افراد یک سرزمین هماهنگ مي کند.
استقرار 9۰ درصد صنايع اصفهان در ۶ درصد 

از خاک استان
مدیر ارش��د اس��تان اضافه کرد: اکنون باالي 90 درصد 
صنایع استان در 6 درصد از خاک استان آن هم در غرب 
اصفهان که محل تنفس این استان اس��ت قرار گرفته و 
بخش زیادي از آلودگي به دلیل جهت باد در این ناحیه 
قرار گرفته است که اگر پیش از این آمایش شده بود این 
صنایع در نقطه اي دیگر متمرکز مي ش��دند. وي با بیان 
اینکه قرار بود این سند شهریور ماه نهایي شود، تصریح 
کرد: انجام مراحل تلفیق این س��ند س��بب شد به جاي 
شهریور ماه اس��فند ماه به اتمام برسد.استاندار اصفهان 
اضافه کرد: بر اساس این سند آمایش، دیگر محور توسعه 
استان صنعت و کش��اورزي نخواهد بود و محور توسعه 
استان اصفهان گردش��گري، فعالیت علمي و تحقیقاتي 
و امور فرهنگي و هنري است و بیشترین سرمایه گذاري 
در این محورها صورت مي گیرد که در صحبت هاي اخیر 
ریاست جمهوري نیز مطرح  و تاکید شده است.  زرگرپور 
افزود: اکن��ون مي توانیم اع��الم کنیم اس��تان اصفهان 
نخستین استاني است که داراي سند آمایش از نوع برش 
استاني است که تمام فعالیت هاي اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي اس��تان را در برگرفته و در ضمانت اجرایي نیز 

همانند سند باال دستي است.
ن�گاه ب�ه وضعی�ت مطل�وب احی�ای حوضه

 زاينده رود در سند آمايش سرزمین
استاندار اصفهان یادآور شد: در برنامه ششم توسعه نیز 
تدوین برنامه اس��تاني در قالب س��ند آمایش سرزمین 
مطرح اس��ت و این س��ند اکنون در فصل برنامه شش��م 
توسعه اس��تان اصفهان آماده شده است. وي به وضعیت 
آب در سند آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت:  در 
این س��ند وضعیت موجود آب و وضعیت مطلوب احیاي 
حوضه آبریز زاینده طرح شده است که از 22 استراتژي 
موج��ود بی��ش از 4 راهبرد ب��راي رس��یدن از وضعیت 
 موجود به مورد مطلوب به موض��وع آب اختصاص یافته 

است.

بر اساس سند آمايش، ديگر محور توسعه صنعت و کشاورزی نخواهد بود؛ 

گردشگری دیده شد 
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سرمايه داران

واردات بی رويه بزرگ ترين 
مانع تولیدی 9۳ بود

اولويت های دريافت وام 
ويژه فرهنگیان اعالم شد

روح اهلل عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: واردات بی وریه، عدم نگاه به درون، عدم حمایت از تولیدکننده، حجم 
باالی قاچاق کاال و س��ود های کالن بانکی از موانع اصلی تولید در سال 93 
بود،که باید با مدیریت جهادی این موانع بر طرف می ش��د؛ اما متاس��فانه 
اقدامات الزم صورت نگرفت. وی اضافه کرد: این که بگوییم در سال 93 هیچ 
اقدام شایس��ته و در خور توجهی صورت نگرفت، حرف اشتباهی است؛اما 
توقع می رود که مدیران و مسووالن اجرایی کشور بیش از پیش در تحقق 
مدیریت جهادی تالش می کردند و امروز که زمان دریافت کارنامه یک ساله 
است نمره درخشان کسب می شد.وی در خصوص نگاه دولت و الویت های 
اقتصادی آن، تصریح کرد: دولت تمام تالش خود را می کند که تورم کاهش 
یابد، اما متاسفانه هیچ اقدام مثبتی در جهت کاهش رکود تورمی صورت 

نگرفت. 

فرشید سیاری، مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، 
با اشاره به ارائه  چهار بسته بیمه ای به فرهنگیان، اظهار کرد: چهار 
بس��ته بیمه ای مختلف را برای فرهنگیان پیش بینی کرده که طی 
بخشنامه ای آن را به نظرسنجی معلمان می گذاریم و هر بسته ای که 

مورد اقبال عموم بود مالک عمل ما قرار می گیرد. 
وی افزود: پس از آنکه از شرکت های مختلف استعالم قیمت کردیم 
هر شرکتی که مناسب ترین قیمت و خدمات را بتواند ارائه دهد در 
گزینه های ما خواهد بود. سیاری ادامه داد: در حال حاضر با شرکت 
بیمه گذار فعلی تا پایان اردیبهشت ماه سال 94 قرارداد داریم؛ اما 
زودتر به استقبال انتخاب شرکت رفته و امیدواریم تا پایان فروردین 
ماه شرکت بیمه گذار جدید برای بیمه طالیی فرهنگیان مشخص 

شود. 

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: با 
تامین به موقع روغن خام و روغن نباتی مورد نیاز کشور 
طی سال جاری، این محصول تغییر قیمت نداشته است 
و پیش بینی می ش��ود تا اردیبهش��ت ماه سال آینده 

تغییر نرخی در این محصول نداشته باشیم.
 محمد قبله با اش��اره به لزوم تنظیم بازار روغن نباتی 
در کشور افزود: پیشنهاد افزایش قیمت روغن نباتی، 
براساس نرخ ارز سال آینده، قیمت جهانی روغن خام، 
هزینه های تمام شده تولید خواهد بود و تالش داریم 
برای حمایت از مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
حداقل و حداکثر قیمت ها را در نظربگیریم تا هیچ یک 
متضرر نشوند. وی اظهار داشت: به طور حتم در صورت 
تک نرخی ش��دن ارز قیمت روغن نباتی نیز با تغییر 
مواجه خواهد شد و در اردیبهشت ماه سال آینده نرخ 
این کاال تعیین تکلیف می شود. قبله تصریح کرد: طبق 
نظر دولت، مس��وولیت تنظیم بازار روغن نباتی برای 
سال 94 نیز برعهده صنعت روغن نباتی خواهد بود در 
همین راستا برنامه حمایت از تولیدکنندگان دانه های 
روغنی در کشور نیز با خرید قطعی دانه داخلی به نرخ 
تضمینی توس��ط صنعت روغن نباتی از محل واردات 

روغن خام اجرایی می شود.

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بی��ان آنکه حداقل 
دستمزد سال 94 کارگران متناسب با وضعیت صنعت، 
تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: سه نظر متفاوت 
در نشست های شورای عالی کار طرح شد؛ بنابراین هنگام 
تعیین رقم مزد، س��ه شاخص یادش��ده مورد توجه قرار 
گرفتند. علی ربیعی ساعات اظهار داشت: ما در عین حال 
وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز 
در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال های بعد بیشتر به 
نظام انگیزشی توجه کنیم. وزیر کار همچنین با تبریک به 
جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف 
کرد و افزود: افزایش امس��ال تا حدودی باعث پر ش��دن 
بخش��ی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سال های 
گذشته شده اس��ت. وی یادآور می شود، نشست شورای 
عالی کار در روز جمعه به مدت هفت ساعت و شب گذشته 
به مدت پنج س��اعت به طول انجامید و در نهایت حدود 
2 صبح روز 25 اسفندماه ش��رکای اجتماعی کار بر سر 
رقم 17درصدی افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح 
مزدی به توافق رسیدند. حقوق کارگران برای سال 94 در 
مجموع 200 هزار تومان اضافه شد که نسبت به سال های 

گذشته رقم قابل توجهی است.

حمید کارگر، رییس مرکز مل��ی فرش ایران گفت: 
اسفند امسال پایان خوشی برای فرش ایرانی است و 
آمار و ارقام صادراتی ما نسبت به سال گذشته رشد 
کرده و طبق آمار گمرک در 11 ماهه امسال معادل 
314 میلی��ون دالر صادرات داش��تیم ک��ه معادل 
صادرات 12 ماهه پارس��ال بود. وی گفت: به لحاظ 
وزنی در 11 ماهه سال جاری 6 هزار تن فرش صادر 
کردیم که نسبت به سال گذشته بیش از 32 درصد 
رشد را نش��ان می دهد و می توان گفت برای اولین  
بار در چند سال اخیر روند کاهشی صادرات متوقف 
شده و روند رو به رش��دی را تجربه کرد. کارگر در 
عین حال با بیان اینکه این آمار راضی کننده نیست 
تاکید کرد: در س��ال اقتصاد و فرهنگ از پتانسیل 
فرش به صورت بهینه اس��تفاده نشد. رییس مرکز 
ملی فرش ایران با بیان اینکه طی س��ال های اخیر 
عوام��ل مختلفی در کاهش می��زان صادرات فرش 
دستباف تاثیر گذار بوده است، گفت: جانشین شدن 
کاالهای مکم��ل فرش همچون موک��ت و پارکت، 
اش��باع ش��دن بازارهای مهم فرش ایرانی همچون 
آلم��ان و خروج تعداد زی��ادی از بافن��دگان از این 

صنعت در افت بازارهای این بخش تاثیر گذار بود.

عالوه بر این که ه��م اکنون دو مخزن  ذخیره س��ازی 
س��راجه و فاز اول ش��وریجه را به بهر ه برداری رسیده 
است، ش��رکت ذخیره س��ازی گاز طبیعی ایران سال 
گذشته مطالعه، بررسی و اولویت بندی توسعه بیش از 
220 مخزن را در سراسر کشور به پایان رساند. مطالعات 
مربوط به میدان قزل تپه نیز با همکاری دانشگاه های 
تهران و امیرکبیر طی مدت یک سال گذشته انجام شد 
و بر این اساس شرکت ذخر ه سازی گاز ایران و شرکت 
نفت خ��زر تفاهم نام��ه همکاری در خص��وص تبادل 
خدمات فنی و مهندس��ی در میدان قزل تپه گرگان با 
هدف ذخیره گاز امضاء شد.  در دهه1340 دو حلقه چاه 
به نام های قزل تپه 1 و 2 در این منطقه حفر شده بود که 
به علت عدم مشاهده آثار هیدروکربنی، متروکه اعالم 
شد. با وجود این مسعود سامی وند؛ مدیر عامل شرکت 
ذخیره سازی گاز طبیعی هم اعالم کرد: حفر یک حلقه 
چاه اکتش��افی در میدان قزل تپه به تکمیل مطالعات 
انجام شده کمک خواهد کرد. با افتتاح نخستین مخزن 
ذخیره س��ازی گاز طبیعی در س��راجه قم، در بین 33 
کش��ور دارای این تکنولوژی ای��ران در رده 19 جهان 
قرار گرفت و با بهر ه برداری از مخزن ذخیره سازی گاز 

شوریجه رتبه کشور به رده پنجم ارتقاء یافت.

ثبات قیمت روغن نباتی
 تا ارديبهشت  ماه

دستمزد سال 94 کارگران 
باالخره تصويب شد

پايان سال، پايان خوش 
فرش دستباف است

ساخت سومین مخزن 
ذخیره سازی گاز در گلستان          



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1546 سه شنبه 26 اسفند 1393 | 26 جمادی االول 1436

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

احضار متهم مجهول المكان
با توجه به رضايت شاكيه و عدم پيگيري وي و داشتن جنبه عمومي جرم و مجهول 
المكان بودن متهم آقاي تقي حسن زاده فرزندنادعلي به مشارااليه اعالم ميگردد كه در 
پرونده كالسه 930992  ك 102 موضوع شكايت خانم كامليا همت فرزند رحمت اله، 
نامبرده متهم است به ارتكاب بزه كالهبرداري رايانه اي به مبلغ 112/ 7/051 ريال؛ لذا 
در اجراي ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري  به مشاراليه ابالغ مي گردد  جهت دفاع 
از اتهام انتسابي  براي جلسه رسيدگي روز شنبه  1394/02/05 ساعت 11 صبح  در اين 
دادگاه حاضر گردد0 در غير اين صورت غيابًا رسيدگي و حكم مقتضي صادرخواهد 
شد.م الف:549 محمدپورحسين مديردفتر شعبه 102 دادگاه عمومي )جزائي( دادگستري 

شهرستان شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

12/48 شماره: 1393/04/2344-93/12/2 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ پالك 
144 فرعی از شماره پالك 129 اصلی واقع در جزن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه 
به نام آقای حسين احمدی جزنی چون تحديد حدود پالك مرقوم تاكنون بعمل نيامده 
است اينک به موجب دستور اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود 
اختصاصی پالك مرقوم در صبح روز 1394/01/26 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين مجاور و صاحبان ملک مذكور اخطار می گردد 
كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  امالك مطابق ماده 20  مجاورين و صاحبان 
م الف:166  انتشار:1393/12/26  شد.تاريخ  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا   تحديدی 

مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

اينكه تحديد حدود ششدانگ  12/437 شماره: 1393/04/11383-1393/12/23 نظر به 
پالك شماره 1266 فرعی از شماره 33-اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش 9 حوزه 
ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داوود مطهری نطنزی فرزند جعفر 
نيامده است.  به عمل  قانونی آن  ثبت است و عمليات تحديد حدود  و غيره در جريان 
تحديد  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخير  قسمت  دستور  به  بنا  اينک 
حدود پالك مرقوم در مورخ 94/2/7 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
ساعت  و  روز  در  كه  می گردد  اخطار  مجاورين  كليه  به  آگهی  اين  موجب  به  لذا  آمد 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار:1393/12/26 م الف:260 شادمان رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
اخطار اجرایی

12/457 شماره: 636/93 به موجب رای شماره 848 تاريخ 93/11/5 شعبه 19 شورای 
به  تبريزی  پيمان  عليه  است محكوم  يافته  قطعيت  كه  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
اصل  بابت  ريال  ميليون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  نشانی 
تاديه  تاخير  خسارت  و  ريال   155/000 مبلغ  به  دادرسی  هزينه  انضمام  به  خواسته 
نشانی  به  زاده  ذالک  له حميده  در حق محكوم  اجرای حكم  لغايت  از مورخ 92/4/20 
خ.شهريار)ش موحديان( و پرداخت نيم عشر حق االجرا در   – خ.فردوسی   – اصفهان 
ابالغ شد،  عليه  به محكوم  اجرائيه  احكام: همين كه  اجرای  قانون  ماده 34  حق دولت. 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:34785 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع   93/11/27-2026 دادنامه:  شماره  93-1542ش.ح9  پرونده:  كالسه   12/458
اشيانی  اكبری  اكبر  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  رسيدگی:شعبه 
نشانی: اصفهان – بازار بزرگ – تيمچه ملک – بورس طالجات اكبری وكيل: خانم نجمه 
جلوان نشانی: اصفهان –چهارراه نورباران – ابتدای خ شريف واقفی – ساختمان بهمن 
طبقه پايين خوانده: آقای مرتضی حسينی نشانی: مجهول المكان خواسته: تقاضای   –
انضمام  به  ريال   50/000/000 به  مقوم  عيار   750 طالی  گرم   913/75 عين  استرداد 
اين  به  پرونده  ارجاع  از  الوكاله وكيل گردشكار: پس  حق   – دادرسی  مطلق خسارات 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، 
مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسيدگی 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم نجمه جلوان به وكالت از آقای اكبر اكبری 
 913/75 عين  استرداد  تقاضای  خواسته  به  مرتضی حسينی  آقای  طرفيت  به  اشيانی 
گرم طالی 750 عيار مقوم به 50/000/000 ريال به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به شرح دادخواست و اظهارات وكيل خواهان و خواهان در جلسه رسيدگی مبنی 
بر اينكه طی مراوده كاری بين خواهان و خوانده موكل اقدام به تحويل طال به خوانده 
می نموده و پس از ساخت نامبرده تحويل می داده كه خوانده در حال حاضر مقدار 
فاكتورهای تحويل طال  ارائه  ننموده است و  913/75 گرم طالی 750 عيار را مسترد 
بين خواهان و خوانده توسط وكيل خواهان كه حاكی از رابطه كاری بين آنان را دارد 
و اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان كه اظهارات آنان پس از اتيان سوگند 
از داشتن  اظهارات گواه ثبت گرديده و حاكی  قانونی در برگ  وفق موازين شرعی و 
اظهار  و  خواهان  توسط  اتيان سوگند  و  ميباشد  خوانده  و  خواهان  بين  كاری  رابطه 
اينكه خوانده مقدار طالی خواسته شده را بدهكار ميباشد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و اليحه ای نيز ارائه ننموده است لذا شورا با 
عنايت به محتويات پرونده با استناد به مواد 619و620 قانون مدنی و 198و519 قانون 
آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به استرداد عين نهصد و سيزده گرم و 
هفتاد و پنج سوت )913/75( طالی با عيار 750 به خواهان و پرداخت دويست و شصت 
آگهی  نشر  هزينه  و  تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  و حق  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 
 روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض واخواهی در همين شعبه ميباشد.م الف:34790 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/9/29 تاريخ   1693 شماره  رای  موجب  به   1272/93 شماره:   12/459
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه بهزاد اسدی 
دهكردی فرزند حبيب ا... شغل آزاد به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ چهل ميليون ريال بابت وجه چک به شماره 897184 به عهده بانک ملی و مبلغ 
يكصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر روزنامه طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف 93/12/29 تا تاريخ اجرا در 
حق محكوم له ايرج خيراللهی فرزند عبدالرحيم شغل پارچه فروش به نشانی اصفهان 
اجرای  قانون   34 ماده  االجرا.  حق  عشر  نيم  و  صدر  پاساژ  مقابل   – بزرگ  بازار   –
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:34793 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/460 كالسه پرونده: 35/93 شماره دادنامه: 979-93/6/18 مرجع رسيدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ايرج خيراللهی نشانی: اصفهان – بازار –مقابل 

آباد  خرم  نشانی:  محمدی  دوست  علی  خوانده:  خيراللهی  فروشگاه   – صدر  – پاساژ 
مغازه پارچه فروشی علی دوست محمدی  جنب داروخانه شيروانی –  سبزه ميدان – 
مبلغ چهل  به   92/12/20 تاريخ  به  به شماره 820430  فقره چک  يک  مطالبه  خواسته: 
ميليون ريال و خسارت تاخير و تاديه و هزينه دادرسی و تامين خواسته با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
مطالبه  خواسته  به  محمدی  دوست  علی  آقای  طرفيت  به  خيراللهی  ايرج  آقای  دعوی 
مبلغ چهل ميليون ريال وجه چک به شماره 820430 به عهده بانک رفاه كارگران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر ميرسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف )92/12/20( تا تاريخ اجرای 
مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست  اعالم  حكم درحق خواهان صادر و 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه ميباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد.   ظرف بيست روز 

م الف:34794 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
12/461 شماره قرار:2074-93/11/30 كالسه:93-1147 خواهان: نعمت ا... ملكی نشانی 
اصفهان – محمودآباد – خ 16- جنب سنگبری وطن – دفتر ملكی وكيل: جمشيد صالحيان 
خواندگان:  طبقه3   – سجاد  ساختمان   – معراج  كوی  نبش   – بزرگمهر  ميدان  نشانی 
المكان مجهول  نشانی  به  دو  هر  زاده  بارون  2-پوريا  ريزی  بيگم شهيدی  فاطمه   -1 
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو زانتيا به شماره انتظامی 968ی51-ايران23 
عنايت  با  شورا  ريال  ميليون  پنجاه  به  مقوم  وكيل  الوكاله  حق  و  دادرسی  هزينه  و 
رای  صدور  به  مبادرت  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به 
 مينمايد. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خواهان نعمت ا... ملكی با وكالت 
آقای صالحيان به طرفيت خواندگان 1- فاطمه بيگم شهيدی ريزی 2- پوريا بارون زاده 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو زانتيا به شماره انتظامی 968ی51ايران23 
به انضمام مطلق خسارات وارده با عنايت به محتويات پرونده استعالم به عمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آخرين مالک خودرو مالحظه قولنامه های ارائه شده از 
طرف خواهان و همچنين خوانده عليرغم ابالغ قانونی ماده 73 )نشر آگهی( در جلسه 
را  مطروحه  دعوای  شورا  ننموده  ارسال  ای  دفاعيه  اليحه  و  ندارد  رسيدگی حضور 
دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   198 ماده  استناد  به  لذا  داده  تشخيص  ثابت  و  وارد 
مدنی  قانون  10و219و220و221و223و225  مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
انتقال  اسناد رسمی و  به حضور در دفترخانه  اول  بر محكوميت خوانده رديف  حكم 
رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ يكصد و نود هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و نيز حق الوكاله وكيل بر مبنای تعرفه قانونی 
در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده رديف دوم با استناد به ماده 4-84 ق.آ.د.م 
قرار رد دعوی صادر مينمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی و پس از آن قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  الف:34795  ميباشد.م 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

تاريخ رسيدگی:  دادنامه: 93/11/28-1975  1149/93 شماره  پرونده:  12/462 كالسه 
مهرزاد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/11/5
شهرك   – ايمان  بلوار   – خ.ابوريحان   – كاوه  خ   – اصفهان  نشانی  زهرانی  غديريان 
ايمان – كوچه اطلس – پالك17 خواندگان: محمود دادخواه – مهدی مسائلی هر دو به 
نشانی مجهول المكان خواسته: الزام خواندگان نسبت به حضور در يكی از دفاتر اسناد 
رسمی جهت انتقال سند يک دستگاه موتورسيكلت به شماره انتظامی 41113-625 به 
انضمام هزينه های دادرسی گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان مهرزاد غديريان به طرفيت خواندگان محمود دادخواه و مهدی 
اظهارات  و  پيوستی  مدارك  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  فوق  به خواسته  مسائلی 
خواهان در جلسه رسيدگی 93/9/10 به شرح دادخواست تقديمی و با توجه به استعالم 
از اداره راهنمايی و رانندگی موتورسيكلت به شماره 41113-625 به نام خوانده رديف 
دوم )مهدی مسائلی( ميباشد و با توجه به وجود قراردادهای ضم پرونده )با رعايت 
تسلسل ايادی( و حسب اينكه خوانده در جلسه رسيدگی با توجه به ابالغ به نحو نشر 
ادعای  رد  بر  دال  مدرك  و  دليل  هيچگونه  و  نيافته  در جلسه رسيدگی حضور  آگهی 
خواهان ابراز و ارائه ننموده فلذا قاضی شورا با توجه به مراتب فوق و نظريه اعضا 
شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسی مدنی 
)مهدی  دوم  رديف  به محكوميت خوانده  مدنی حكم  قانون  الی 225  مواد 10و219  و 
وينر200  موتورسيكلت  انتقال سند  و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  به حضور  مسائلی( 
پرداخت و  خواهان  بنام   625-41113 شماره  به  قرمز  رنگ  فارس  سيكلت   پيشرو 

160/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه )به عهده خوانده 
رديف اول آقای محمود دادخواه( در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد و در خصوص 
لذا  اينكه سند به نام خوانده رديف دوم ميباشد  با توجه به  انتقال سند موتورسيكلت 
از خواسته  اين قسمت  آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی  قانون  به ماده 84  مستنداً 
انتقال سند خواهان نسبت به خوانده رديف اول را صادر و اعالم مينمايد اين رای غيابی 
اين شعبه و سپس ظرف  قابل واخواهی در  ابالغ  تاريخ  از  و ظرف مهلت بيست روز 
حقوقی  و  عمومی  محاكم  در  تجديدنظرخواهی  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز  بيست  مهلت 
اصفهان ميباشد.م الف:34801 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/463 شماره دادنامه: 9309970353001717 شماره پرونده: 9309980365600648 
وكالت  با  علی  فرزند  خسروی  حسين  آقای  شاكی:   930667 شعبه:  بايگانی  شماره 
شمالی  شيخ صدوق  خيابان  نشانی  به  مهدی  فرزند  عطاآبادی  ياری  محمدعلی  آقای 
– روبروی سرپرستی بانک ملت و آقای حميد رضا استادی فرزند علی اكبر به نشانی 
طبقه   – ساختمان مديران   – روبروی دادگستری   – نيكبخت  خيابان شهيد   – اصفهان 
دوم – واحد202 متهمين: 1- آقای انوشيروان طاهری 2- آقای يونس خسروی همگی 
مجتمع عقيق)مجهول المكان(  ك. سعدی –  خ صاحب الزمان –  به نشانی ملک شهر – 
المكان 3- آقای پويا طاهری به نشانی  3- آقای سياوش خسروی به نشانی مجهول 
ملک شهر – خ.صاحب الزمان – ك. سعدی – مجتمع عقيق – مجهول المكان اتهام ها: 
1- توهين به اشخاص عادی 2- اخالل در نظم و آسايش عمومی 3- تهديد دادگاه با 
بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- يونس خسروی 2- سياوش خسروی 
3- انوشيروان طاهری 4- پويا طاهری داير بر اخالل در نظم عمومی در محل كار شاكی 
آقای حسن خسروی و توهين و تهديد نسبت به شاكی موضوع كيفرخواست صادره 

به محتويات پرونده و شكايت  از توجه  انقالب اصفهان  از سوی دادسرای عمومی و 
شاكی با وكالت آقايان حميدرضا استادی و محمدعلی ياری و استشهاديه محلی پيوست 
پرونده و تحقيقات محلی انجام شده و اظهارات گواهان در مرحله تحقيق و عدم حضور 
متهمين و عدم ايراد دفاعی از ناحيه آنان و ساير قراين و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی به نامبردگان محرز است و به استناد مواد 608و618و669 قانون مجازات 
اسالمی )تعزيرات( هر يک از متهمين موصوف را به خاطر اخالل در نظم به تحمل يک 
سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيری و به خاطر فحاشی به تحمل هفتاد و 
چهار ضربه شالق تعزيری و به لحاظ تهديد به تحمل دو سال حبس تعزيری محكوم 
مينمايد رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 
و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 

ميباشد.م الف:35140 دويستی دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

12/464 شماره دادنامه: 9309970352901606 شماره پرونده: 9309980358700538 
شماره بايگانی شعبه: 931080 شاكی: آقای كامران خسروی به نشانی خ عطارنيشابوری 
– 200 متری پل سرهنگ – جنب سفره خانه خامه – پ26 متهم: آقای محسن اميدانی 
با توجه  اتهام: جعل گردشكار: دادگاه  پ38   – قنبری  ك.شهيد   – به نشانی خ مولوی 
رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محسن اميدانی مقيم اصفهان فعاًل متواری 
و فاقد مشخصات بيشتر دائر به جعل در يک فقره چک به شماره 1337/840625/37 
به شماره  عهده حساب جاری  ريال  ميليون  بيست  و  پانصد  مبلغ  به   91/7/10 مورخ 
نام  به  كد92361  اصفهان  چمران  شهيد  خيابان  شعبه  ملت  بانک   3369046502

همسرش خانم راضيه منصورزاده فرزند عبدالرحمن با تغيير مبلغ و تاريخ آن به مبلغ 
پنجاه و دو ميليون ريال و تاريخ 90/7/10 موضوع شكايت مورخ 92/9/5 آقای كامران 
و  پرونده  محتويات  و  صادره  كيفرخواست  مفاد  به  توجه  از  پرويز  فرزند  خسروی 
تحقيقات به عمل آمده و مالحظه اصل چک ياد شده در يد شاكی و تغييرات به عمل آمده 
در مندرجات آن و مفاد اظهارات آقای محمد رضوانيان فرزند حسين به عنوان مطلع 
در مراحل تحقيق و بازجويی و نظريه كارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخيص 
اصالت خط و امضاء و اثر انگشت مبنی بر مخدوش شدن مندرجات چک و با توجه به 
ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری بودن متهم و عدم حضور 
وی در هيچيک از مراحل تحقيق و بازجوئی و رسيدگی جهت دفاع از خود با وصف 

احضار قانونی و نشر آگهی ارتكاب بزه انتسابی از ناحيه مشاراليه محرز و مسلم بوده 
دادگاه به استناد مواد 523و536 كتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم مينمايد و اعتراض شاكی به قرار 
در  اصفهان  انقالب  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  از شعبه هشتم  تعقيب صادره  منع 
خصوص اتهام وی دائر بر استفاده از سند مجعول و تحصيل مال نامشروع و همچنين 
اتهام خانم راضيه منصورزاده دائر به جعل و استفاده از سند مجعول و تحصيل مال 
نامشروع با عنايت به محتويات پرونده و فقد ادله اثباتی و رعايت موازين و مقررات 
قانونی در صدور قرار معترض عنه مردود اعالم مينمايد رای محكوميت صادره غيابی 
است و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس 
تصميم  و  ميباشد  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظرخواهی  قابل  آن  از 
دادگاه به رد اعتراض به قرار منع تعقيب قطعی است.م الف:35143 حاجی زاده رئيس 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

اجرایيه 
12/465 شماره اجراييه: 9310420353700009 شماره پرونده: 9309980353700023 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930668 شعبه:  بايگانی  شماره 
محكوم   9309970353701548 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090353702971
عليه موسی مرادی فرزند جواد به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه و هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسی وحق الوكاله 
طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه براساس شاخص اعالمی از بانک مركزی از تاريخ 
سررسيد چک تا زمان اجرای حكم در حق محكوم له محمدحسن رستمی فرزند محمد 
نبش ك.سپهر و پرداخت نيم عشر  خ.دانش –  شهرك نگين –  به نشانی رباط سوم – 
دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غيابی و با رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ميباشد. محكوم عليه مكلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام 
مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محكوميتهای  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنين  و 

نمائيد.م الف:35144 شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/466 شماره دادنامه: 9309970350101637 شماره پرونده: 9309980350100830 
شهرستان  نشانی  به  كوكالنی  اصغر  آقای  خواهان:   930954 شعبه:  بايگانی  شماره 
به  پوروند  اسدا...  آقای  خوانده:  پ2   – گلشن  كوچه   – خواجو  خ شهدای   – اصفهان 
الزام به فک پالك خودرو 2- تامين خواسته 3-  نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- 
مطالبه خسارات دادرسی گردشكار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
اصغر كوكالنی به طرفيت اسدا... پوروند به خواسته الزام خوانده نسبت به تعويض و 
فک پالك به شماره انتظامی ايران 941ب98ايران13 به شرح دادخواست تقديمی دادگاه 
با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمی و ادعای خواهان مبنی بر 
فروش كه داللت بر فروش خودرو )به شماره انتظامی فوق( به خوانده داشته و با توجه 
به پاسخ استعالم واصله از پليس راهور كه حكايت از مالكيت خواهان نسبت به پالك 
مورد  آنچه  و  بوده  انتظامی شخصی  های  پالك  اينكه  به  عنايت  با  و  دارد  موصوف 
معامله قرار می گيرد صرفًا خودرو بوده و پالك انتظامی به عنوان عاريه و امانت در 
يد خريدار بوده و با مطالبه مالک آن مشاراليه مكلف به استرداد آن می باشد و با توجه 
به اينكه خوانده در جلسه حاضر نشده و دفاعی ننموده است دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 194و198و519 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 
به شماره  پالك  فک  و  تعويض  به  بر محكوميت خوانده  مدنی حكم  قانون  624و645 
انتظامی فوق الذكر و پرداخت بابت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
قابل واخواهی در  ابالغ  از  اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس  و 
اين شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 
استان اصفهان می باشد.م الف:35151 رستمی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اجرایيه 

12/467 شماره اجراييه: 9310420361700463 شماره پرونده: 9309980361700453 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930460 شعبه:  بايگانی  شماره 
 9309970361701342 مربوطه  غيابی  دادنامه  شماره  و   9310090361704000
محكوم عليه افشين ميرشاهی فرزند صولت به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ )100/000/000( يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته )وجه چک شماره 
534861-87/08/12( و نيز هزينه های دادرسی )3/290/000 ريال( و حق الوكاله وكيل 
)6/000/000 ريال( طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد لغايت هنگام 
پرداخت براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مركزی در حق خواهان ها 1- فضل ا... 
خمسه فرزند حسن به نشانی اصفهان – شهرك صنعتی جی – خ يكم- فرعی13- سوله 
آبی رنگ 2- علی عليزاده فرزند رحمت ا... به نشانی جيرفت – ميدان امام جنب موسسه 
قرض الحسنه نور – طبقه اول – دفتر وكالت خانم عظيمه دلفاردی و نيز پرداخت حق 
االجرای دولتی به مبلغ )5/000/000 ريال( در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائيه ظرف  ابالغ  از  اجرائيه:1- پس  ابالغ  ازتاريخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی 
كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام 
مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنين 

نمائيد.م الف:35153 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
قرار تامين خواسته

12/468 شماره دادنامه: 9309970361702017 شماره پرونده: 9309980361701370 
شماره بايگانی شعبه: 931389 خواهان: آقای وحيد عرفانی فرزند اسماعيل با وكالت 
طبقه  نبش سه راه سيمين –  آقای علی شيرزاده فرزند اسماعيل به نشانی اصفهان – 
نشانی  به  زاده  ابراهيم  وحيد  آقای  خوانده:  وكالت  دفتر   – سالمت  داروخانه  سوم 
به طرفيت  و  فوق  به شرح  تامين خواسته گردشكار: خواهان  مجهول المكان خواسته: 
خوانده درخواست صدور قرار تامين خواسته را به استناد مدارك موجود در پرونده 
وقت  در  دادگاه  فوق  كالسه  به  آن  ثبت  و  درخواست  قبول  از  پس  كه  است  نموده 
فوق العاده تشكيل است و با بررسی اوراق پرونده به شرح زير مبادرت به اصدار قرار 
می نمايد. قرار تامين خواسته: نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور 
قرار تامين خواسته نموده است و اركان و شرايط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه 
به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی قرار تامين خواسته معادل مبلغ 300/000/000 ريال از 
پايان رسيدگی صادر و  تا  بابت وجه چک شماره 93/12/13-864844  اموال خوانده 
اعالم می دارد. هزينه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه می باشد.م الف:35155 حاجيلو 

رئيس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/469 شماره دادنامه: 9009970350101310 شماره پرونده: 9009980350100171 
شماره بايگانی شعبه: 900173 خواهان: آقای سياوش اسالمی فارسانی به نشانی خ 
نشانی  به  عباسی  آقای رضا  واحد3 خوانده:  پ33193-   – كرمعليان  ك.شهيد   – مير 
دادگاه  گردشكار:  منقول(  مال  از  رهن  فک  به  )الزام  رهن  فک  مجهول المكان خواسته: 
با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: آقای سياوش اسالمی فارسانی 
فرزند نورا... به طرفيت آقای رضا عباسی فرزند فرامرز دادخواستی به خواسته الزام 
خوانده به فک پالك شماره انتظامی 169ط28ايران13 و خسارات دادرسی تقديم نموده 
با عنايت به مفاد دادخواست تقديمی قرارداد عادی فروش يک دستگاه پرايد به  است 
شماره انتظامی فوق الذكر وكالتنامه رسمی به شماره 652-88/8/19 دفتر اسناد رسمی 
ابالغ  از دعوای مطروحه علی رغم  دفاع  شماره 371 اصفهان عدم حضور خوانده در 
دادرسی  آيين  قانون  198و515و519  مواد  به  مستنداً  ثابت  خواسته  اخطاريه  قانونی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را ملزم به فک پالك فوق الذكر از 
پرايد مدل 1380 به شماره شاسی S1412280747522 و شماره موتور  يک دستگاه 
رای  می نمايد  محكوم  خواهان  حق  در  دادرسی  خسارات  پرداخت  و   8813283301
دادگاه  همين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاريخ  از  پس  روز  بيست  ظرف  غيابی  صادره 
و سپس ظرف بيست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض دادگاه محترم 
تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:35160 راجی دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

12/470 شماره اجراييه: 9310420350600545 شماره پرونده: 9309980350600704 
دادنامه  شماره  و  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930787 شعبه:  بايگانی  شماره 
9309970350601840 مورخ 93/10/17 شعبه شش حقوقی اصفهان محكوم عليه قاسم 
حيدری فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ ششصد 
و چهل و چهار ميليون و پانصد و هشتاد و يكهزار و هفتصد و پنجاه ريال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 20/298/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )93/07/02( لغايت اجرای حكم در حق محكوم له 

ابراهيم قرهی قهی فرزند داراب به نشانی اصفهان – خ حكيم – بازار باغ قلندرها – جنب 
سرای ستوده – پخش آسيا و پرداخت مبلغ 32/229/080 ريال به عنوان حق االجرا در 
حق صندوق دولت. اجرای دادنامه وفق تبصره 2 م 306 ق.آ.د.م صورت گيرد. محكوم 
عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد.م الف:35161 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناس 

12/471 رياست محترم شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اصفهان احترامًا 
پريسا  و  آرزو  خانمها  شكايت  مورد  93/1284ش/3در  شماره  پرونده  به  بازگشت 
عزيزی فرزندان اكبر ساكن اصفهان عليه پدرشان آقای اكبر عزيزی فرزند تقی متولد 
1333/2/12 شغل راننده ساكن اصفهان به استحضار می رساند: خواسته: نفقه )با توجه 
به شماره 353  از كارشناسان  احدی  نظر  به  اكبر عزيزی(  )آقای  اعتراض خوانده  به 
مورخ 93/10/21( گردش كار گزارش كارشناسی: اينجانبان كارشناسان منتخب در وقت 
مقرر در دفتر شعبه حاضر و پس از مطالعه پرونده با خانمها 1- آرزو عزيزی فرزند 
اكبر متولد 72/2/12 دانشجو 2- پريسا عزيزی فرزند اكبر متولد 1368/12/19 دانشجو 
در مورد نفقه مصاحبه نموديم ايشان اظهار داشتند والدينمان از يكديگر جدا شده اند 
و ما با مادرم زندگی می كنيم و با توجه به پرداخت مخارج باالی زندگی و تحصيل با 
مشكالت فراوان روبرو بوده تقاضای نفقه داريم و ساير نظرات نامبردگان را در مورد 
پرداخت نفقه استماع نموديم. سپس با آقای اكبر عزيزی در مورد نفقه مصاحبه نموديم 
وی اظهار داشت من بازنشسته با مستمری ماهيانه 2/870/000 ريال می باشم كه با 
مشكالت زيادی روبرو بوده و قادر به پرداخت مبلغ تعيين شده نمی باشم و تقاضای 
تعديل مبلغ را دارم و ساير نظرات نامبرده را در مورد پرداخت نفقه استماع نموديم. 
اظهار نظر كارشناسی: در اجرای قرار مقام محترم قضائی و ضمن بررسيهای به عمل 
آمده و در نظر گرفتن ميزان دارايی خوانده و جميع جهات موثر در نفقه فرزند از تاريخ 
1393/6/5 )تاريخ تقديم دادخواست( لغايت 1393/11/30 )تاريخ تهيه گزارش( به شرح 
زير برآورد می گردد: آرزو عزيزی از تاريخ 93/6/5-93/11/30 نفقه روزانه 50/000 
از  عزيزی  پريسا  8/850/000ريال.  معوقه  نفقه  ريال،   1/500/000 ماهيانه  نفقه  ريال، 
نفقه ماهيانه 1/500/000 ريال،  نفقه روزانه 50/000 ريال،  تاريخ 93/11/30-93/6/5، 
نفقه معوقه 8/850/000 ريال. جمع كل 17/700/000ريال. ضمنًا نفقه فرزند مشترك از 
تاريخ 93/12/1 ماهيانه مبلغ 3/000/000 ريال شامل ماهيانه )1/500/000 ريال بابت 
آرزو و 1/500/000 ريال بابت پريسا( لغايت صدور حكم برآورد می گردد كه شامل 
هزينه های پيش بينی نشده درمان نمی باشد. نتيجه گزارش كارشناسی: نفقه فرزند از 
تاريخ 93/12/1 ماهيانه بالغ بر 3/000/000 ريال شامل ماهيانه )1/500/000 ريال بابت 
آرزو و 1/500/000 ريال بابت پريسا( و نفقه معوقه ايشان بالغ بر 17/700/000 ريال 
برآورد می گردد تا طبق مقررات مربوط اقدام الزم صورت پذيرد ضمنًا چنانچه خوانده 
مبالغی پرداخت نموده باشد و برای دادگاه محقق شود از كل ديون وی كسر می گردد. 
نماييد. ارائه  شعبه  به  كتبا  داريد  اعتراض  چنانچه  آگهی  نشر  از  پس  هفته  يک  ظرف 

م الف:35167  شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

اختالف  حل  شورای   32 شعبه  رسيدگی:  مرجع   1305/93 پرونده:  كالسه   12/472
فرعی3-  ك24-   – شرقی  بهشت  هشت  خ  نشانی  ميرزايی  محمود  خواهان:  اصفهان 
چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  شوری  دره  زهرا  خوانده:  پالك42 
899044-93/6/29 گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  شوری  دره  زهرا  طرفيت  به  ميرزايی  محمود  دادخواست 
ملی  بانک  عهده  به شماره 93/6/29-899044  فقره چک  يک  ريال وجه   35/000/000
به  توجه  با  تاديه  تاخير  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  سخت  سی  شعبه 
با  بانک محال عليه و  ناحيه  از  پرداخت وجه چک  پرونده و گواهينامه عدم  محتويات 
به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 93/11/8 و دفاعيات غير موثر  توجه 
خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينكه اصل سند تجاری در يد دارنده چک 
حكايت از مديونيت صادر كننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اينكه از 
ناحيه خوانده دليلی كه حكايت ازپرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به 
نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 93/11/8 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دين و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت  تبصره  و  تجارت  قانون  از  310و311و313 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و519و522 از قانون آيين دادرسی مدنی 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حكم براساس 
شاخص اعالمی از ناحيه بانک مركزی و پرداخت مبلغ 245/000 ريال هزينه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بيست روز 
می باشد.م الف:35169  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  آن  از   پس 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/473 شماره: 1315/93ح33 به موجب رای شماره 1552 تاريخ 93/9/25 شعبه 33 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليهم 1- حجت ا... بديعی

به نشانی مجهول المكان 2- رسول هندی به نشانی خ حكيم نظامی – خ شهيد جوشقانی 
– پالك224 – طبقه دوم – منزل رسول هندی محكومند به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارات تاخير تاديه از تاريخ 93/8/7 تا يوم االدا و 
نيم عشر دولتی در حق اجرای احكام. مشخصات محكوم له: بتول نيلوفری با وكالت 
ثمين سالم به نشانی سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه4- 
ابالغ شد،  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  واحد402. 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:35172 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

شعبه   93/9/27 تاريخ   1573 شماره  رای  موجب  به  1220/93ح33  شماره:   12/474
33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مازيار 
به  ريال   17/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  كريمی 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 180/000 ريال بابت خسارت دادرسی و خسارات تاخير 
تاديه از تاريخ 93/5/5 تا يوم االدا و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و 
نيم عشر دولتی در حق اجرای احكام. مشخصات محكوم له: بتول نيلوفری با وكالت 
ثمين سالم به نشانی سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه4- 
ابالغ شد،  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  واحد402. 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:35174 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/475 شماره:1218/93ح33 به موجب رای شماره 1584 تاريخ 93/9/27 شعبه 33 
هوشنگ  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
مومنی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال اصل 
خواسته و 180/000 ريال هزينه دادرسی و خسارات تاخير تاديه از تاريخ 93/3/21 تا 
يوم االدا و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و نيم عشر دولتی در حق 
اجرای احكام. مشخصات محكوم له: بتول نيلوفری با وكالت ثمين سالم به نشانی سه 
طبقه4- واحد42. ماده 34 قانون   – ساختمان آرش   – جنب پمپ بنزين   – راه سيمين 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35175 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



یادداشت

6
تامین بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان استقالل

باشگاه استقالل با تامین بودجه، حقوق  عقب افتاده کارمندان باشگاه و کمپ خود 
را پرداخت خواهد کرد. با توجه به پرداخت نشدن حقوق کارمندان باشگاه استقالل 
و کمپ این باش��گاه و مراجعه این افراد به باش��گاه برای پیگیری  مطالبات خود، 
در جلسه هیات مدیره مصوب ش��د هر چه زودتر بودجه ای برای پرداخت حقوق 

عقب افتاده کارمندان مصوب شود.
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 نکونام تست
 پزشکی می دهد

 انتقاد سرمربی الشحانیه
 از شجاعی

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به علت مصدومیت تس��ت پزش��کی 
می دهد.

 جواد نکونام به علت مصدومیت از ناحیه زانوی پای راس��ت، راهی 
بیمارستان شد تا تست پزشکی بدهد. این بازیکن با تجربه که توسط 
کارلوس کی روش برای دو بازی دوس��تانه س��وئد و شیلی به جمع 
ملی پوشان دعوت شده، ابتدای هفته جاری نتوانست در خدمت تیم 

باشگاهی  اش »اوساسونا« قرار بگیرد.
حتی به خاطر درد ناشی از مصدومیت زانو تمرین روز گذشته را نیز 

از دست داد.
براس��اس اعالم روزنامه دیارودوناورا،  قرار است دوشنبه در کلینیک 
س��ان میگوئل تحت معاینه پزش��کان قرارگرفته و آزمایش دهد تا 

مشخص شود شدت مصدومیتش چه میزان خواهد بود.

سرمربی تیم الشحانیه قطر در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با العربی در جریان 
هفته بیس��ت و دوم لیگ قطر، از عملکرد تیم خود ناراحت ب��ود و تاکید کرد که 
بازیکنانش فرصت های فراوانی از دست دادند. لوکا بوناچیچ ، سرمربی تیم فوتبال 
الشحانیه قطر در کنفرانس خبری پس از دیدار مقابل العربی در هفته بیست و دوم 
لیگ ستارگان قطر ناراحتی شدید خود را بیان داشت. و ی گفت: سناریو شکست 
برای تیم ما مدام در حال تکرار  است.این سرمربی 61 ساله کروات اضافه کرد: در 
میانه های زمین بازی، ضعف در مدیریت توپ داریم و این س��بب از دس��ت دادن 
فرصت می شود و در این موقعیت تیم العربی از این ضعف ما به خوبی بهره برد. وی 
همچنین گفت: ما امتیازها را با دست خودمان به باد می دهیم و در این حال مثال 
شکی نیست که دور بودن مسعود شجاعی از سطح عمومی تیم، اثر منفی بر کل تیم 

دارد، زیرا او از بازیکنان مهم و اساسی ما است.

تازه ترین خبری که درباره واگذاری پرسپولیس ، بعد از ناکامی 
در مزایده دوم شنیدیم، پیشنهاد فروش��گاه های زنجیره ای 
رفاه برای خرید این باش��گاه بود. حتی گفتن��د توافق نهایی 
برای واگذاری پرس��پولیس به رفاه هم حاصل شده که البته 
علی اشرف عبداهلل پوری حسینی رییس سازمان خصوصی 
سازی این موضوع را نه تایید کرد و نه تکذیب. پیشنهاد جدی 
مفهوم مش��خصی دارد. پیشنهادی جدی اس��ت که خریدار 
7 تا 8 میلیارد تومان به حس��اب دولت واریز و پاکت رسمی 

پیشنهاد به سازمان
 خصوصی س��ازی ارائه کند که در حال حاضر چنین امکانی 
وجود ندارد؛ چون هنوز زمان برگزاری مزایده سوم اعالم نشده. 
من هم پیش��نهاد فروش��گاه های زنجیره ای رفاه برای خرید 
پرسپولیس را نه تکذیب می کنم و نه تایید. در دو ماه گذشته 
چند مشتری با ما و وزارت ورزش مذاکره کرده اند که من نه 
نام آنها را می دانم و نه تایید و تکذیب شان می کنم.توافق برای 
خرید پرسپولیس را، مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
هم مثل رییس سازمان خصوصی سازی تایید نکرده است؛ اما 
این آقای مدیرعامل جزییات مذاکره هایش بر سر پرسپولیس 
را هم نتوانس��ته پنهان نگه دارد. فرش��ید گل��زاده، جزییات 

مذاکره ها برای خرید باشگاه پرسپولیس را این گونه تشریح 
کرده است: »واگذاری باشگاه پرس��پولیس به فروشگاه های 
زنجیره ای رفاه هنوز نهایی نش��ده و این شرکت هم به عنوان 
یک مجموعه خصوصی و در ش��رایط کامال یکس��ان با دیگر 
متقاضیان، در حال بررس��ی و طراحی ط��رح تجاری جهت 
خرید باشگاه است. در مذاکره با س��ازمان خصوصی  سازی، 
عزم و التزام مدیران سازمان مذکور مبنی بر ایجاد شرایط برابر 
برای متقاضیان و فروش باشگاه از طریق مزایده جدی به شمار 
می رود. این در حالی است که شرکت رفاه به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی، توانایی الزم برای پشتیبانی از باشگاه پرسپولیس 
را دارد. رفاه به عنوان یک شرکت خصوصی با روند مثبت و رو 
به رشد است که در سال های گذشته همواره سودآور بوده و 
با تغییرات انجام شده اخیر روند افزایش فروش و سود آن در 
ماه های گذشته شدت گرفته است. ضمن اینکه اگر ما موفق 
به خرید پرسپولیس شدیم، کسی نمی تواند از واگذاری یک 
باشگاه دولتی به یک بخش ش��به دولتی حرف بزند؛ چرا که 
با توجه به ساختار س��هامداری، فروش��گاه رفاه یک شرکت 
دولتی محسوب نمی ش��ود و هیچگونه وابس��تگی به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ندارد. این فروشگاه به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی خصوصی، تحت قوانین صنعت خرده فروشی فعالیت 
می کند.«مدیرعامل رفاه س��پس از دالی��ل ورود به موضوع 
خرید باش��گاه پرس��پولیس اش��اره کرده: »مهم ترین دلیل، 
ظرفیت باالی این شبکه فروش��گاهی است. با توجه به اینکه 
رفاه در تمامی شهرهای بزرگ کشور امکان ارائه محصوالت 
و خدمات به مردم را دارد و به دلیل در اختیار داش��تن سطح 
فروش گسترده از یک طرف و شبکه بزرگ تامین کنندگان و 
تولیدکنندگان ایرانی از سوی دیگر، بیشترین توان ایجاد یک 
بنگاه اقتصادی را برای پشتیبانی از پرسپولیس داراست و در 

مزایده سوم خرید باشگاه شرکت خواهد کرد.«

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال چلس��ی اعتراف کرد که 
تساوی خانگی برابر س��اوتهمپتون باب میل او نبوده؛ 
اما او همچنان از وضعیت تیم��ش در کورس قهرمانی 
لیگ برتر راضی است. ژوزه مورینیو، پس از تساوی یک 
بر یک شب تیمش در خانه برابر ساوتهمپتون در هفته 
بیست ونهم لیگ برتر انگلیس اشاره ای به دیگر تیم های 
صدرنش��ین جدول رده بندی لیگ برتر داش��ت و ادعا 
کرد که تیم او هنوز هم بیشترین شانس را برای کسب 

عنوان قهرمانی دارد.
آرسنال این هفته با کسب پیروزی 3 بر صفر در خانه اش 
برابر وستهام فاصله خود را با منچسترسیتی رده دومی 
به یک امتیاز و با چلسی صدرنشین که یک بازی معوقه 
دارد، به هفت امتیاز کاه��ش داد؛  اما مورینیو ادعا کرد 
که نگران نزدیک شدن توپچی ها به صدر جدول نیست.

وی اظهار داشت: مسلماً آرس��نال در کورس قهرمانی 
اس��ت. این تیم هفت امتیاز کمتر از چلس��ی دارد؛ اما 
ما یک بازی کمتر انجام داده ایم. هم من س��یتی و هم 
آرسنال در کورس قهرمانی هستند. برای آرسنال همه 
چیز به وضعیتی بستگی دارد که در آن هست. این تیم 

یک بار در خانه اش 3 بر یک به موناکو می بازد؛ س��پس 
در خانه وس��تهام را 3 بر صفر شکس��ت می دهد. پس 
همیش��ه خطر وجود دارد اما من باز ه��م می گویم که 
ما جلوتر از سایرین هس��تیم. اگر کسی در ماه آگوست 
به من می گفت که در پایان ماه مارس حاش��یه امنیتی 
ش��ش امتیازی در صدر جدول خواهیم داشت، بسیار 

خوشحال می شدم.
مورینی��و ادامه داد: وضعیت فعلی چلس��ی دو رو دارد. 
یکی تساوی خانگی برابر ساوتهمپتون است که نتیجه 
خوبی نیست و روی دیگر آن وضعیت مان در جدول و 
کورس قهرمانی است که شش امتیاز از منچسترسیتی 
رده دوم بیش��تر داریم آن هم با یک بازی کمتر که به 
نظر من این وضعیت بسیار مطلوبی است.به نظر آقای 
خاص اشتباهات داور در محروم شدن چلسی از کسب 
پیروزی خانگی نقش داشته و نگذاشته است که تیمش 
فاصله خود را با منچسترسیتی به هشت امتیاز افزایش 
دهد. مورینیو که چندی پیش ب��ه خاطر ادعای وجود 
یک جری��ان ضد چلس��ی در لیگ برتر 25 ه��زار پوند 
جریمه شد؛ این بار معتقد بود که داور در مورد برخورد 
نمانیا ماتیچ با دوسان تادیچ، سختگیرانه قضاوت کرده 

است و نباید به مردان رونالد کومان پنالتی می داد.
وی در خاتمه تصریح ک��رد: من از وضعی��ت تیمم در 
جدول راضی ام؛ام��ا از نتیجه ای که در ای��ن بازی رقم 
خورد نه. اگ��ر دو بازی ما را برابر س��اوتهمپتون در این 
فصل به یاد داش��ته باش��ید حتماً می دانید که در یک 
بازی پنالتی ک��ه پنالتی نبود علیه ما گرفته ش��د و در 
بازی دیگر یک پنالتی از ما سلب ش��د. شش امتیازی 
که می توانس��تیم از این دو بازی بگیری��م تبدیل به دو 

امتیاز شد.

در آستانه توافق؛

تنها مشتری پرسپولیس، در مزایده سوم
سرمربی پرتغالی تیم فوتبال چلسی؛

وضعیت چلسی یک سکه دو رو است

ن��وروزی  درجش��ن 
ی��اران س��پاهانی که 
ب��ا حضورمدیرعام��ل 
باشگاه فوالد سپاهان، سرمربی  تیم فوتبال 
این باش��گاه ، تنی چن��د از هنرمن��دان تاتر، 
 س��ینما وتلویزیون،تهیه کننده وکارگردان
 فیل��م های س��ینمایی وتلویزیون��ی و جمع 
کثی��ری ازاصح��اب رس��انه ونماین��دگان 
خبرگ��زاری ها درتاالراجتماع��ات مجموعه 
فردوس برگزارشد. پس از تالوت آیاتی از کالم 
اهلل مجید توسط ش��کل آبادی قاری جوان و 
نواخته شدن س��رود مقدس جمهوری ایران 
ونمایش کلیپ مخصوص س��رود س��پاهان، 
مدیرعامل باشگاه فوالدسپاهان ضمن تشکر 
و قدردانی ازاصح��اب رس��انه و هنرمندانی 
که دعوت باش��گاه را پذیرفته ودر این جشن 
حضورپیدا کرده بودندگفت: س��ال 93سالی 
با فرازو نش��یب های فراوانی برای س��پاهان 
 بود وبا تیم ه��ای متمولی مثل الس��د قطرو

تیم های عربستانی بازی های سختی راپشت 
سرگذاش��ت ومن درقطرش��اهدبودم وقتی 
قطری ها گل م��ی زدند متعاق��ب آن) زوزه 
گرگ( س��رمی دادندتا نظم تیمی ما را به هم 
بزنند؛ اما درایت و مدیری��ت وتفکرات خوب 
 آقای فرکی س��رمربی تیم وهم��ت وغیرت
 مث��ال زدن��ی بازیکن��ان تیم س��پاهان که 
هربارگلی به ثمرمی رس��اندند با )نعره شیر( 

همراه بود وقطری ها را به زانو درآوردند.
مهرزاد خلیلیان، درادامه اظهارکرد:هنرمندان 
ارزش��مندی ازدامان س��پاهان برخاسته اند 
وشما هم که اهل دل هستید می دانید ورزش 
یک پدیده انسانی است ودستیابی به اهداف 
بلند مرتبه آن سخت ودش��وار است؛ لیکن با 
تمرینات متداوم ومستمرو منظم وبا اعتماد به 

نفس بیشتر دور از دسترس نیست.
خلیلیان س��پس به جای��گاه فوتب��ال ایران 
اش��اره کرد وافزود:وقتی رفتم به مس��ابقات 
جام جهانی دیدم دنیا، دنیای دیگری اس��ت.
عرصه ورزش جهان، عرصه متفاوتی اس��ت. 
 جامعه شناسی، اقتصادی،هواداری، بازیکنی و
رسانه هایش درمهم ترین جشنواره ورزشی 

 به گونه ای دیگرفوتب��ال را رصد می کنند و
تف��اوت های زی��ادی با م��ا دارن��د ودرهمه 
مسایل ازما پیشرفته ترند.مدیرعامل باشگاه 
فوالدسپاهان تصریح کرد: به نظرمن فوتبال 
به ما خیلی می توان��د درس بدهد و از همین 
درس ها اس��ت که باید امتح��ان پس بدهیم 
ودیدگاه مان را به سمت وسوی دنیای مترقی 
وپیشرفته امروزی ببریم.مهرزادخلیلیان که 
تجربه بیش از 25س��ال مدیریت��ی دارد و از 
افراد تحصیلکرده دانشگاهی است، درارتباط 
با جایگاه فوتبال کش��ورمان اظهار داش��ت: 
تیم های چین،کره و ژاپ��ن تیم های عجیب 
المپیکی هس��تند و رقبای اصلی ما به شمار 
می آیند؛ اما تیم ملی دربازی های آس��یایی 
حتی ازقزاقستان هم عقب افتاد وچهارم هم 
نش��د. اما من چیزهایی آموختم که امیدوارم 
کرد دربازی های آس��یایی آموخته ایم را به 
کار ببندم.مدیرعامل باش��گاه فوالدسپاهان 
ازبی مه��ری وبی توجهی برخ��ی روزنامه ها 
گله مند بود وخاطرنشان کرد: وقتی روزنامه 
های مختلفی را مرورمی کردم، مثل روزنامه 
خبر ورزش��ی، می دیدم فقط پیرامون دوتیم 
قرمزوآب��ی پایتخت قلم فرس��ایی کرده اند و 
هیچ گونه خبری ازسپاهان نیست. یک کمی 
مغموم ش��دم وگفتم این بی انصافی اس��ت 
درحق تیم های شهرستانی. البته به من گفته 
شده بود که درگذشته از خبرنگاران روزنامه 
های سراسری دعوت می ش��د وخبرنگاران 
می آمدند وصفحه اول وتیت��راول روزنامه ها 
متعلق به سپاهان بود؛ضمن این که گله های 
شما خبرنگاران محلی را هم به من منتقل می 
کردند؛بنابراین ش��ما خوب می دانیدکه من 
نسبت به شهرم و ورزش شهرم درست یا غلط، 

کمی  غیرت دارم. 
خلیلیان تصری��ح کرد:نمی خواه��م بگویم 
تعصب؛ چون که تعصب عصبانیت درپی دارد. 
همان طورکه موالنا گفت:سختگیری وتعصب 

خامی است تاجنینی. کارخون آشامی است.
وی خطاب به حاضرین به ویژه اصحاب رسانه 
گفت: شما نسبت به سپاهان چقدر احساس 
دارید؟ وقتی می بریم که همه با ما هس��تید.

وقتی می بازیم چه؟ چه کس��انی می گویند 
این س��پاهان اس��ت؟ این مکتب است. این 
فلسفه است.این فرهنگ را باید درسطح ملی 
ترویج بدهیم. چرا دربرنامه های ملی رسانه ای 

همیشه قرمزآبی؟ تاکی قرمز و آبی؟
خلیلیان افزود: ما آمدیم این سنت را شکستیم 
اما نتوانستیم ریش��ه هایش را از بین ببریم؛ 
بنابراین انتظارم از شما نمایندگان وخبرنگاران 
رسانه ها این است که وقتی بازی های سپاهان 
را می بینی��د تحلیل های تان هم به س��مت 

وسویی برود که امیدوارکننده باشد . 
وی یادآورش��د س��پاهان درچهار، پنج سال 
گذشته با شایس��تگی و اقتدارتوانسته است 
 سنت ش��کنی کند. بدین معنا که با غلبه بر
تیم های قرمز وآبی وسایررقبا با کسب عنوان 

قهرمانی این س��نت غلط و دیرین��ه فوتبال 
کش��ورمان را که منتظرند تا یک��ی از دو تیم 
پایتخت نشین قهرمان شود را شکست و باعث 
رونق بخشیدن به فوتبال شهرستان ها شد و 
می بینیم که تیم های شهرستانی چند سالی 
است ازاین دوتیم پیشی گرفته و صدرجدول 

مسابقات را به خود اختصاص می دهند.
 مهرزادخلیلی��ان درادام��ه گفت:ام��ا اینکه 
 رس��انه ه��ا ک��م لطف��ی م��ی کنن��د و
خبرگزاری ها هم هیچ نامی از فوتبال اصفهان 
 به ویژه س��پاهان نمی برند، بایدبگویم واقعا

 بی انصافی است. سپاهان هشت مسابقه دیگر 
پیش رو دارد و من به صراحت و با اعتماد کامل 

می گویم که سپاهان قهرمان است.
مدیرعامل باش��گاه س��پاهان با این اشاره که 
چندی پیش دریک��ی از روزنامه های محلی 
خانم خبرنگاری درنوش��تاری ازم��ن انتقاد 
کرده و نوشته بود این مدیرعامل حالش خوب 
نیس��ت؛ مثل اینکه یک تخته اش کم است.

چراکه من گفت��ه بودم ماباختیم . شکس��ت 
نخوردیم و درنوشتارشان آورده بودند که چه 
فرقی است شکس��ت خوردید یا باختید. باید 
بگویم بله فرق دارد. شکس��ت خورده کسی 
است که بماند سرجایش وبگوید ما شکست 
خوردیم و دیگر همه چیز تمام ش��ده است.

این گونه نیست. حد اقل درفوتبال این گونه 
نیس��ت؛ بنابراین به خودمان م��ی بالیم که 
دریک س��الی که پشت س��ر گذاشتیم سالی 
 پربار برای باش��گاه س��پاهان بوده وعالوه بر

فعالیت های ورزشی وگرفتن نقش جهان یک 
برنامه هفت س��اله ای را تدوین کرده ایم که 
دراین برنامه راهبردی، سپاهان دارای برنامه 
باش��د و با برنامه پیش برود  و این برنامه به ما 
می گوید درهرس��ال چند هوادارباید اضافه 
ش��ود؟چقدر ازلحاظ مالی باید کار بش��ود و 
هدف اصلی باشگاه درآس��یا چیست و با این 
برنامه تقریبا بتوانیم عناوین خوبی رادرآسیا 

کسب کنیم.
خلیلیان اضافه کرد: البته ن��ه تنها درفوتبال 
که در هندبال ودوچرخه سواری که توانسته 
 فعال تا رده شش��م آس��یا پیش ب��رود، بقیه

رش��ته ها هم به نظ��ر هیات مدیره باش��گاه 

بس��تگی دارد؛ اما مسلم اس��ت که در رشته 
 هندب��ال به ط��ور رس��می س��رمایه گذاری
 می کنی��م و دربخش آکادم��ی هم به خوبی 
سرمایه گذاری خواهیم کرد وآتیه روشنی را 

برای جوان های این مرزو بوم آرزو می کنیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان درپایان با اشاره به 
فرارسیدن بهار وعید سعید نوروزسال 1394 
برای تمامی هموطنان به وی��ژه هنرمندان و 
ورزشکاران و اصحاب رسانه آرزوی تندرستی 
وشادکامی واز حامیان وهواداران سپاهان به 

طور ویژه تشکر وقدردانی کرد.
این مراسم حواشی ای هم داشت. در مراسم 
باش��کوه جش��ن نوروزی که تقارن داشت با 
دومین سالروزتاسیس شبکه صدای سپاهان 
و یاران سپاهانی، هوشنگ حریرچیان هنرمند 
ارزنده اصفهان��ی تئاترس��ینما وتلویزیون و 
مهندس مس��عود تاب��ش، معاون ورزش��ی 
باش��گاه س��پاهان وداریوش بابایی��ان تهیه 
کننده وکارگردان نامی فیلم های سینمایی 

وتلویزیونی از جمله مهمانان ویژه بودند.
 دکترمهرزادخلیلی��ان مدیرعامل باش��گاه 
سپاهان درآغازس��خنان خود به اساتیدپیش 
کسوت عکاسان وخبرنگاران عبداهلل هاشمی 
عکاس واصغرقلندری گزارشگرصداوس��یما 
و ورزش  دنی��ای  خبرنگارقدیم��ی   و 
 زاینده رود که درغم ازدس��ت دادن عزیزان 
خود به سوک نشسته اندتسلیت و به محمد 
 شاه علی که صاحب دامادشده است تبریک

 گفت.

مدیرعامل باشگاه سپاهان درویژه برنامه جشن نوروزی یاران سپاهانی

با اعتماد کامل می گویم،  سپاهان قهرمان است! 

سپاهان می بازد ؛ ولی شکست  نمی خورد

شبی که اشک کی روش را در آوردند!
آخر ش��ب، وقت تعطیلي همه طبقه ها و خروج هم��ه کارکنان این 
کارلوس کي روش بود که با چهره اي درهم و گرفته از اتاق دبیرکل 
فدراسیون فوتبال بیرون آمد تا جواب سمج ترین خبرنگارهاي آخر 

سال را بدهد.
کی روش در این مصاحب��ه با پایین ترین تن ص��دای ممکن حرف 
م��ی زد، درحالیکه برخالف همیش��ه هی��چ روحیه و خش��می در 
صدایش نبود و دو خبرن��گار حاضر در محل چیزی جز اس��تیصال 
در چهره و حرف ه��ای کی روش نیافتن��د . اتفاقی که ش��اید خبر 
 از تغیی��ر فص��ل در فدراس��یون فوتبال م��ی دهد. تغیی��ری که از
 جابه جایی مهم اتاق دبیر کل در طبقه چهارم آغاز ش��ده و ممکن 
است در سال جدید، چند متر باالتر برود و علی کفاشیان را هم همراه 

خود کند؛ اگرچه رییس فعال از جایش تکان نمی خورد.
دکتر علیرضا اسدی

برای فوتبالی های تیر، علیرضا اس��دی یک نام نه چندان پر اهمیت 
در فهرست جنجالی پرویز دهداری، سرمربی تیم ملی در دهه 1360 
است. او و محمد ژاله مستقیم دو نام لیس��تی بودند که از تیم بنیاد 
ش��هید به اردو دعوت شدند. ژاله مستقیم و اس��دی، هرگز موفق به 
استفاده از این فرصت گرانبهای ملی نش��دند ) البته اسدی در بازی 
ایران و کویت به عنوان یار تعویض��ی به میدان آمد(. آنها که قرار بود 
جانشین ستاره های مس��تعفی ملی؛ از درخش��ان، محمد خانی تا 
چنگیز و شاهرخ بیانی باشند، حتی با حمایت دهداری در تیم نماندند 
تا به همراه بنیاد ش��هید به تاری��خ بپیوندند. البته اس��دی بعد ها با 
پیشوند دکتر )که نشان از حضور او در شغل طبابت داشت( به عنوان 
سرپرس��ت یکی از تیم های امید دوباره به فدراسیون آمد؛ اما بعد از 
غیبتی تام و کامل این بار در یک غافلگیری جانشین مهدی محمدنبی 
ش��د ؛ دبیرکل دیرپای فدراس��یون که وزارت ورزش حضورش در 
فدراسیون ر ا تحمل نکرد و با فش��ار ممتد صندلی را واژگون کرد تا 
اسدی مهمترین پست اجرایی فدراسیون را دست بگیرد. حاال او بر 
جای فردی ساکت، باتجربه و شاید مرموز تکیه زده که تجربه کار با 

تعداد زیادی از مربیان و ستارگان فوتبال و مدیران را داشته است .
جلسه با کی روش

کارلوس کی روش پس از 40 روز اس��تراحت بعد از جام ملت ها در 
بدو ورود به ایران همه روزها را به جلس��ه گذاش��ته است. دو جلسه 
با علی کفاش��یان و این یکی که الب��د انتظار اتفاقات آن را نداش��ته 
است. او در این جلس��ه طوالنی با اس��دی بارها تا مرز مجادله پیش 
رفت؛ چی��زی که هرگ��ز انتظارش را نداش��ت. اما دبی��رکل جدید 
برخالف مهدی محمدنبی اهل زورآزمایی اس��ت. لح��ن تند او در 
گفت و گو با کی روش و البته انتقاد مس��تقیم از س��رمربی تیم ملی 
و به رخ کش��یدن نتایج مربیان دیگری مثل برانکو ایوانکوویچ کاری 
بود که ک��ی روش را وی��ران کرد. اس��دی که طبعا ف��ردی نزدیک 
به وزارت ورزش محس��وب می ش��ود حتی از ک��ی روش گله کرد 
که »در ای��ران روبه روی او نشس��ته و از وزیرش )وزی��ر من – عین 
کلمه( انتق��اد می کن��د.« او در این جلس��ه که به هرحال نش��انگر 
 رویک��رد احتمالی جدید فدراس��یون نس��بت به س��رمربی بود، به 
کی روش فهماند که از این به بعد روی زمینی دیگر به بازی خواهد 
پرداخت. با این حرف ها بود که در خاتمه جلس��ه و در شرایطی که 
اس��دی هنوز در اتاقش بود کی روش از کفاش��یان استمداد کرد در 

امور دخالت کند.
اشک های کی روش

کی روش از اس��تانداردهای دبی��رکل گفت. چیزی ک��ه تاکید هم 
دارد ب��ه آن نخواهد رس��ید. ازاین معی��ار البته چی��ز دقیقی گفته 
نشده اما احتماال دبیرکل در جلس��ه  روز گذشته نارضایتی بخشی 
از منتقدین را به وی انتقال داده اس��ت. چیزهای��ی درباره میانگین 
س��نی تیم ملی یا ش��کل بازی و البته شکس��ت جام ملت ها )که با 
 هر مربی دیگر هم به دس��ت می آمده اس��ت(؛ انتقادهایی که حال 
ک��ی روش را آنقدر دگرگ��ون کرد که در مصاحبه ش��ب گذش��ته 
تا م��رز گریه پیش رف��ت و اگر تلنگر آرین قاس��می و فش��ار بازوی 
 سرمربی نبود، اشک صورت او را در بر می گرفت. چیزی که هرگز از 
 کی روش ندی��ده بودیم.  او، دیش��ب آنقدر بی روحیه ب��ود که فکر 

می کردی مستقیم به پرتغال بازمی گردد .
آغاز جنگ

س��رمربی تیم ملی در مصاحبه امروز حمله ای ی��ک جانبه و تند به 
علیرضا اسدی داشت. او که خود را بازیافته با فهرستی که کمترین 
آثار نرمش در آن وجود دارد به دو دیدار مهم مقابل س��وئد و شیلی 
می رود. این دو بازی آخرین اسلحه کی روش برای پیروزی در جنگ 
و تمدید قرارداد دوساله اس��ت. البته یادمان نرود با حضور زالتان و 
سانچس و ویدال در ترکیب حریفان ما، ش��اید اوضاع جور دیگری 
پیش برود و آن وقت است که بعد از تعطیالت نوروز ممکن است تیتر 

های غافلگیرکننده ای در انتظار ما باشد.

 داوری منصوب شده گودرزی بود؟
افش��ین داوری از سوی مجمع عمومی فدراس��یون دو و میدانی به 
عنوان رییس انتخاب شده بود و باید استعفایش را به این مجمع ارائه 

می داد، در حالی که وزیر ورزش با استعفای او موافقت کرده است.
شنبه 23 اسفندماه،  استعفای افشین داوری رییس فدراسیون دو و 
میدانی از سوی محمود گودرزی پذیرفته شد. داوری دلیل استعفای 
خود را حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی اعالم کرده بود و 
10 روز پس از این موضوع وزیر ورزش و جوانان با آن موافقت کرد.  
داوری بی��ش از 3 س��ال پی��ش ب��ا رای اکثریت اعض��ای »مجمع 
فدراسیون دوومیدانی« به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد 
و مطابق قوانین برای اس��تعفا باید از مجمع کسب اجازه کند یعنی 
باید اس��تعفای خود را به اعضای مجمع تقدیم کند نه وزیر ورزش. 
حال سوال اساس��ی که پیش می آید این است که آیا افشین داوری 
فرد منصوب شده وزیر ورزش و جوانان اس��ت که استعفای خود را 
به وزیر تقدیم کرده و گودرزی هم آن را می پذیرد یا از سوی مجمع 
فدراسیون دوومیدانی انتخاب شده است؟اگر داوری استعفای خود 
را به وزی��ر ورزش و جوانان داده، به این معنی اس��ت که او منصوب 
شده و کارمند وزیر است که چنین کاری را انجام داده، در شرایطی 
که چنین چیزی نیست و او را مجمع انتخاب کرده و باید با تشکیل 
یک مجمع فوق العاده استعفای خود را به اعضای مجمع ارائه بدهد. 
در شرایطی که امکان تش��کیل مجمع فوق العاده نبود، داوری باید 
با ارائه نامه ای به اعضای مجمع این موض��وع را اعالم کند. اگر وزیر 
ورزش شخصاً اس��تعفای داوری را پذیرفته باش��د آیا این به معنی 

تخلف نیست و حساسیت مراجع بین المللی را برنمی انگیزد؟
سوال دیگری که پیش می آید این است که اگر رای اعضای مجمع 
اهمیت ندارد، چرا محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی 
با کمان از سمتش اس��تعفا نداده و اس��تعفایش را به وزیر ورزش و 

جوانان تقدیم نمی کند. 
چگونه است که در فدراس��یون تیراندازی با کمان تشکیل مجمع 
فوق الع��اده، ضروری و با اهمیت اس��ت و آرای مجم��ع و همچنین 
تصمیم آنها در خصوص استعفای شجاعی بسیار مهم تلقی می شود 
اما در خصوص فدراسیون دوومیدانی اینگونه نیست و شخص وزیر 
استعفای رییس فدراسیونی که با رای مجمع انتخاب شده است را 

می پذیرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
رسيدگی:  مرجع   93/11/28-1988 دادنامه:  شماره   673/93 پرونده:  كالسه   12/476
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی دادخواه نشانی: اصفهان – سه 
طبقه4- واحد402 وكيل: ثمين سالم   – ساختمان آرش   – ج پمپ بنزين   – راه سيمين 
نشانی: اصفهان – سه راه سيمين – ج پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه4- واحد402 
نشانی: مجهول المكان خواسته:  به  دو  افتاده هر  مهدی   – بهارزاده  خواندگان: محسن 
نظريه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  عادی  فاكتور  طبق  مطالبه وجه 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
مهدی  دعوای  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
به خواسته  افتاده  مهدی  و  بهارزاده  به طرفيت محسن  ثمين سالم  وكالت  با  دادخواه 
مطالبه مبلغ 10/850/000 ريال طبق فاكتور عادی مورخه 85/4/10 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با عنايت به محتويات پرونده اظهارات خواهان و استماع شهادت شهود 
اينكه خوانده عليرغم ابالغ به نحو نشر  كه جملگی اظهارات خواهان را تاييد نموده و 
آگهی در جلسات حضور نيافته و اليحه ای نيز ارسال ننموده لذا از نظر شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا شورا به استناد مواد 198و515و519و522 
محكوميت  بر  حكم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته و 
175/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل بر مبنای تعرفه  قانونی و هزينه 
نشر آگهی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/4/23 لغايت 
مركزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  كه محاسبه  تاريخ وصول 
ايران بر عهده اجرای محترم احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم  اسالمی 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 
اصفهان  در محاكم عمومی حقوقی  تجديدنظرخواهی  قابل  بيست روز  و سپس ظرف 

می باشد.م الف:35177 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/477 شماره: 458/93ش12 به موجب رای شماره 1598 تاريخ 93/9/25 شعبه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد مجتبی 
ميليون  بيست  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  زاده  موسوی 
ريال وجه چک شماره 480188/30-92/10/30 بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 
تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   175/000
اكبر  اجرای حكم در حق خواهان علی  تاريخ  تا   )92/10/30( سررسيد چک موصوف 
كريمی به نشانی فوالدشهر – سايت صنعتی – نبش خيابان دوم – تاسيسات پايتخت 
صادر و اعالم می نمايد و هزينه نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35183 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/478 شماره: 1728/92 به موجب رای شماره 1525 تاريخ 93/9/12 شعبه 8 شورای 
به  كريمی  مجيد  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به استرداد اصل مبايعه نامه مورخ 1370/11/24 به 
خواهان احمدرضا رضا زاده به نشانی اصفهان – خ مولوی – ك.دكتر شريعتی – بن 
گلها – پ3 و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
نمايد.م الف:35189 شعبه 8 حقوقی شورای حل  اعالم  ندارد، صريحا  مالی  اگر  كند و 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/479 شماره: 1211/93 به موجب رای شماره 1631 تاريخ 93/9/29 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهناز شاه بندری به 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ بيست و هشت ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته چک شماره 1111349 و 170/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر 
آگهی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/5/25 
لغايت زمان وصول و ايصال طبق نرخ شاخص بانک مركزی در حق محكوم له بتول 
نيلوفری با وكالت ثمين سالم به نشانی سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان 
ط4- واحد402 و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام:  آرش – 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35190 شعبه 8 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/480 شماره: 1209/93 به موجب رای شماره 1615 تاريخ 93/9/29 شعبه 8 شورای 
به  قائدی  موسی  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
اصل  عنوان  به  ريال  ميليون  پنج  مبلغ  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المكان  محكوم 
خواسته و 170/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه های نشر آگهی و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/3/16 در حق محكوم له بابت 
چک شماره 634457-93/3/16 در حق محكوم له علی هنری با وكالت ثمين سالم به 
نشانی اصفهان- سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – ط4- واحد402 
و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  باشد و در صورتی  آن ميسر  از  به  محكوم 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:35192 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/481 شماره: 507/93 به موجب رای شماره 1492 تاريخ 93/8/28 شعبه 7 شورای 
به  عقيلی  حسن  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
دو  و  )بيست  ريال   22/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی 
ميليون ريال( بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 175/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چک موصوف 93/3/10 لغايت تاريخ اجرای 
حكم در حق محكوم له سيد احمد حسينی بهارانچی به نشانی شهيدان غربی – بن بست 
63- تراشكاری حسينی و پرداخت نيم عشر اجرايی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
حقوقی   7 نمايد.م الف:35195 شعبه  اعالم  ندارد، صريحا  مالی  اگر  و  كند  تسليم  اجرا 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

ميرزايی  محمود  خواهان:   1628-93 بايگانی:  شماره   2100 دادنامه:  شماره   12/482
به  احمدی  اكبر  علی  خوانده:  پالك42  ك24- ف3-   – بهشت شرقی  هشت  نشانی  به 
عنايت  با  شورا  گردشكار:  چک  فقره  يک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  به 
مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمود ميرزايی به طرفيت آقای 
علی اكبر احمدی به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه يک فقره چک به شماره 
563580-91/6/12 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به 
محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده با ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی و انتظار كافی در جلسه 
حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارايه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به 
بر  حكم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و307و315  مواد 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و 165/000 
چک/تقويم  تاريخ سررسيد  از  تاديه  در  تاخير  خسارت  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال 
دادخواست)91/6/12( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
در همين مرجع و ظرف  قابل واخواهی  ابالغ  از  غيابی و ظرف 20 روز پس  صادره 
اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد.  قابل  از آن  20 روز پس 

م الف:35197 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
12/483 شماره دادنامه: 2101 شماره بايگانی: 93-1629 خواهان: محمد ميرزايی به 
ك24- ف3- پالك42 خوانده: ناصر ريحانی به نشانی   – نشانی هشت بهشت شرقی 
ختم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  شورا  گردشكار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: 
خواسته  به  ريحانی  ناصر  آقای  طرفيت  به  ميرزايی  محمد  آقای  دعوی  در خصوص 
به   89/7/1-559086 شماره  به  چک  فقره  يک  وجه  ريال   50/000/000 مبلغ  مطالبه 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتويات پرونده و 
بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار كافی در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه 
ارايه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محكمه  دفاعيات مستند  و 
310و313و307و315  مواد  به  مستنداً  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
دادرسی  هزينه  بابت  ريال   165/000 و  خواسته  اصل  بابت  ريال   50/000/000 مبلغ 
از  پس  روز   20 و ظرف  غيابی  رای صادره  می نمايد  اعالم  و  خواهان صادر  درحق 
ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 
حل  حقوقی شورای   13 م الف:35198 شعبه  ميباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/11/5-1872 دادنامه:  شماره   1342/93 پرونده:  كالسه   12/484
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا عشوريون نشانی اصفهان – ميدان 
نشانی مجهول المكان  زاده  زنگی  پالك516 خوانده: جواد   – دادستان  كوچه   – آزادی 
خواسته: مطالبه چهارميليون و ششصد هزار تومان به انضمام كليه خسارات دادرسی 
و خسارت تاخير تاديه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم زهرا عشوريون به طرفيت خوانده آقای جواد زنگی زاده به خواسته مطالبه 
چهارميليون و ششصد هزار تومان به انضمام كليه خسارات دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به دادخواست تقديمی خواهان و مدارك ابرازی از جمله رسيد بانكی بابت 
پرداخت وجه چک به مبلغ 26/000/000 ريال و رسيد بانكی به مبلغ 20/000/000 ريال 
كه حكايت از واريز وجه توسط خواهان به حساب خوانده می باشد و با عنايت به پاسخ 
بانک سپه به شماره 103 مورخه 93/2/28 كه پرداخت وجه چک شماره  از  استعالم 
3255580 را تاييد می نمايد و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسمی شورا 
و عدم تعرض به خواسته خواهان لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و 
به استناد مواد 198 ق.آ.د.م و 515و519 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت چهل و شش ميليون ريال در حق خواهان و پرداخت صد و پنج و 
چهار هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست لغايت 
زمان اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجديدنظر خواهی در 
حل  شورای  حقوقی   45 شعبه  می باشد.م الف:35395  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاكم 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/485 كالسه پرونده: 93-445 شماره دادنامه: 615-93/7/29 مرجع رسيدگی: شعبه 
25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمايندگی حميد نوری 
پالك3 وكيل: 1- سميه سليمانی 2- نجمه  جنب تاالر فرشچيان –  نشانی: خ توحيد – 
طبقه فوقانی مجتمع سپيدار   – از كوی استاد شهريار  بعد   – محمدی نشانی: خ رباط 
عزت   -4 نادريان  محمدرضا   -3 زاده  حسن  عزت   -2 فتاحی  عباس   -1 خواندگان: 
سرشوق همگی به نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
بانک مهر  اختالف: در خصوص دعوی  صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای حل 
اقتصاد به نمايندگی آقای حميد نوری با وكالت 1- سميه سليمانی 2- نجمه محمدی به 
طرفيت 1- عباس فتاحی 2- عزت حسن زاده 3- محمدرضا نادريان 4- عزت سرشوق 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه چک به شماره 1392/807855/42 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 

لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  پسندی در 
دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و صد و شصت و چهار هزار 
تاخير و  قانونی و خسارت  تعرفه  بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق  ريال 
تاديه از تاريخ سررسيد چک موصوف )93/2/16( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:35397 شعبه 25 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

خواهان:   93/4/24-1736 بايگانی:  شماره  899/93ش13  دادنامه:  شماره   12/486
 – اصفهان  نشانی  به  طاهری  عباس  وكيل:  الموحدين  مولی  تعاونی)موسسه(  شركت 
ساختمان   – بن بست 8 متری   – خيابان شهيدان خواجو   – خيابان چهارباغ خواجو 

افرا – طبقه اول – واحد دوم خوانده: جواد ياوری رامشه به نشانی اصفهان – خيابان 
به  مطالبه وجه چک  اتومبيل خواسته:  نمايشگاه   – بهشت  چهارراه هشت   – بزرگمهر 
انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخير تاديه گردشكار: شورا با عنايت به محتويات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای عباس طاهری به وكالت از موسسه مولی الموحدين به 
طرفيت آقای جواد ياوری رامشه به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه چک 
به انضمام مطلق خسارت  بانک ملت  به شماره 1139-27514816-92/12/4 به عهده 
قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار كافی در جلسه 
حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده  ارايه  از خود  دعوی خواهان  به  نسبت 
مستنداً به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
و  اصل خواسته  بابت  ريال  ميليون  مبلغ چهل  پرداخت  به  بر محكوميت خوانده  حكم 
185/000 ريال بابت هزينه دادرسی و ---- بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چک/تقويم دادخواست)92/12/4( تا تاريخ 
اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:35398 شعبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/487 شماره: 336/93 به موجب رای شماره 774 تاريخ 93/9/29 شعبه 31 شورای 
مرتضايی  ايرج  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
فرزند مرتضی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت دو ميليون تومان بابت 
از  تاديه  تاخير  بابت هزينه دادرسی و خسارت  اصل خواسته و مبلغ 280/000 ريال 
تاريخ 93/4/8 تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان مجتبی زراعتی شمس آبادی فرزند 
عبدالرسول به نشانی اصفهان – خ جی – خ پروين – بعد از چهارراه اول – روبروی 
پارك كوهسار – مجتمع برنا5- طبقه4- واحد12 صادر و اعالم می گردد و پرداخت نيم 
عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 

يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   31 شعبه  نمايد.م الف:35399  اعالم  صريحا  ندارد،  مالی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/11/29-949 دادنامه:  شماره   788/93 پرونده:  كالسه   12/488
اصفهان  نشانی  محمدی  گل  طاهره  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   19 شعبه 
بلوك11- پ1 خوانده: مصطفی حسن زاده بيجاركنی  كوی بهار –  خ هزارجريب –   –
خواسته: مطالبه نفقه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 

زاده  حسن  مصطفی  طرفيت  به  ابواحسن  فرزند  محمدی  گل  طاهره  خواهان  دعوی 
صدور  لغايت   92/4/4 تاريخ  از  نفقه  مطالبه  خواسته  به  محمدكاظم  فرزند  بيجاركنی 
حكم و نفقه فرزندان مشترك به نامهای مهدی و مريم از همان تاريخ به انضمام كليه 
خسارات دادرسی نظر به اينكه حسب سند نكاحيه مضبوط در پرونده رابطه زوجيت 
محرز است و خواهان حاضر به تمكين می باشد و با توجه به ماده 1106 قانون مدنی كه 
نفقه زن به عهده شوهر است و با توجه به ماده 1199 قانون مدنی كه نفقه اوالد به عهده 
پدر می باشد و با توجه به اينكه خوانده مدركی دال بر پرداخت نفقه زوجه و فرزندان 
يا نشوز زوجه ارائه ننموده است لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به 
مواد 1106و1107و1111و1206 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 1199و1204 قانون 
می باشد  اعتراض  از  كه مصون  پرونده  در  كارشناسی مضبوط  به  توجه  با  و  مدنی 
ريال  هزار  ششصد  و  ميليون  چهار  و  شصت  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  شورا  لذا 
بابت نفقه زوجه و فرزندان تا پايان سال جاری 93 را از تاريخ 93/1/1 نفقه فرزندان 
مشترك به نامهای مهدی و مريم به صورت مستمر ماهيانه مبلغ يک ميليون و هشتصد 
هزار ريال به انضمام هزينه دادرسی به مبلغ 170/000 ريال و هزينه كارشناسی به 
اعالم می نمايد  و  آگهی در حق خواهان محكوم  و هزينه نشر  ريال  مبلغ 1/000/000 
است. دادخواهی  و  اعتراض  قابل  روز  بيست  ظرف  و  محسوب  غيابی  صادره  رای 

م الف:35405 شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/489 شماره دادنامه:9309970353201562 شماره پرونده: 9309980365600782 
وكالت  با  كرمعلی  فرزند  عباسی  آقای حسين  بايگانی شعبه: 930829 شاكی:  شماره 
پ23   – كنگاز  ايستگاه  از  بعد   – جی  خ  نشانی  به  فرزند حسن  قربانی  خانم صفورا 
متهمين: 1- آقای علی حقيقی زاده 2- خانم زهرا سلطانی 3- خانم سميه بهارلوئی همگی 
فعال مجهول المكان اتهام ها: 1- انتقال مال غير در مقام انتقال دهنده 2- انتقال مال غير 
در مقام انتقال گيرنده گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقای علی حقيقی زاده مارچينی 
فرزند عبدالحسين 2- خانم بهارلويی فرزند حيدر داير بر مشاركت در انتقال مال غير 
موضوع شكايت آقای حسين عباسی فرزند كرمعلی با وكالت خانم صفورا قربانی اين 
دادگاه با توجه به تحقيقات معموله و بررسی جميع محتويات پرونده شكايت شاكی و 
مالحظه اسناد و مدارك ارائه شده از جمله قرارداد عادی مورخ 86/7/1 فيمابين متهمين 
و شخص آقای مرتضی داودی فرزند قربانعلی مبنی بر فروش ملک موضوع شكايت 
واقع در اصفهان – خيابان گلستان غربی – كوی وليعصر به نامبرده كه به واسطه و 
به موجوب قرارداد عادی مورخ 93/1/27 به شاكی حسين عباسی واگذار نموده است 
قانونی  به فروش مجدد ملک موصوف عليرغم عدم مالكيت  اقدام متهمين  از طرفی  و 
خود به خانم زهرا سلطانی فرزند صفرعلی حسب قراردادهای عادی مورخ 88/5/1 و 
مضافًا محتويات پرونده موضوع شكايت آقای مرتضی داودی عليه متهمين در شعبه 
21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و ساير قرائن و امارات موجود در 
از طريق نشر آگهی حضوری در محل  قانونی  ابالغ  اينكه متهمين علی رغم  و  پرونده 
دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و هيچگونه اليحه دفاعيه ای ارائه ننموده اند و توجهًا به 
كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی را محرز 
دانسته مستنداً به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير و ماده 1 قانون تشديد مجازات 
مركتبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری حكم به محكوميت هر يک از متهمين به تحمل 
يكسال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت و همچنين رد مبلغ مذكور در حق خانم زهرا سلطانی )در صورت مطالبه( 
صادر و اعالم می دارد در خصوص موضوع اتهامی خانم زهرا سلطانی دائر بر خريد 
مال غير با عنايت به اينكه دليلی بر اطالع نامبرده از تعلق ملک خريداری شده به غير 
)شاكی( وجود نداشته و اتهامی را به نامبرده در اين خصوص وارد ندانسته لذا مستنداً 
به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسی كيفری حكم به برائت صادر و اعالم می دارد 
آراء صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه 
تجديدنظر  محترم  محاكم  در  تجديدنظرخواهی  قابل  روز  بيست  مهلت  مجددا ظرف  و 
عمومی  دادگاه   106 شعبه  دادرس  نژاد  الهی  می باشد.م الف:35449  اصفهان  استان 

جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/490 شماره دادنامه: 9309970353201569 شماره پرونده: 9209980358101708 
شماره بايگانی شعبه: 921546 شاكی: آقای رامين خدادادی فرزند محمود به نشانی خ 
فيض – كوی لسان االرض – ك.ابراهيم عباسی – پ29 متهمين: 1- آقای اميد مردانی 
1- مشاركت  اتهام ها:  فعال مجهول المكان  نشانی  به  دو  هر  انصاری  كامران  آقای   -2
در ايراد ضرب و جرح عمدی 2- توهين گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقايان كامران 
انصاری و اميد مردانی دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدی و اهانت نسبت 
به آقای رامين خدادادی فرزند محمود در مورخ 92/7/13 در شهر اصفهان اين دادگاه 
و  شهود  شهادت  قانونی  پزشكی  گواهی  شاكی  شكايت  معموله  تحقيقات  به  توجه  با 
مطلعين و اينكه متهمين علی رغم چندين بار ابالغ و دستور جلب و صدور اخطاريه از 
طريق نشر آگهی حضوری در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و هيچگونه اليحه 
دادسرای عمومی  از  كيفرخواست صادره  به  توجها  و  اند  ننموده  ارسال  دفاعيه ای  و 
593و714و715  مواد  به  مستنداً  دانسته  محرز  را  انتسابی  بزه  لذا  اصفهان  انقالب  و 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
يک  متساويًا  پرداخت  به  مردانی  اميد  و  انصاری  كامران  متهمين  محكوميت  به  حكم 
كبودی  بابت  كامله  ديه  هزارم  و شش  بينی  استخوان  بابت شكستگی  كامله  ديه  دهم 
گونه راست و پلک فوقانی چشم راست و نيم صدم ديه كامله بابت ارش تورم گونه 
راست در حق رامين خدادادی فرزند محمود و همچنين محكوميت هر يک به تحمل دو 
و  بينی  به شكستگی  منجر  عمدی  و جرح  ايراد ضرب  بزه  بابت  تعزيری  سال حبس 
تحمل هر يک هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيری بابت بزه ايراد اهانت صادر و اعالم 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز  ده  مهلت  ظرف  و  غيابی  رای صادره  می دارد 
همين شعبه و مجدداً ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم 
دادگاه   106 دادرس شعبه  نژاد  الهی  می باشد.م الف:35453  اصفهان  استان  تجديدنظر 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

12/491 شماره دادنامه: 9309970352801950 شماره پرونده: 9209980362301614 
به نشانی  آقای علی عابدی فرزند غالمحسين  بايگانی شعبه: 930228 شاكی:  شماره 
اصفهان – سبزه ميدان – جنب مسجد كمرزرين – كاروانسرای مرغی متهم: آقای محمد 
مجنون فرزند اكبر به نشانی مجهول المكان و متواری اتهام: خيانت در امانت گردشكار: 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به 
اكبر  فرزند  آقای محمد مجنون  اتهام  دادگاه: در خصوص  صدور رای می نمايد. رای 
دائر بر خيانت در امانت )يكدستگاه موتورسيكلت( موضوع شكايت آقای علی عابدی با 
توجه به اظهارات شاكی شهادت شهود و اينكه متهم عليرغم ابالغ در هيچيک از مراحل 
تحقيقات مقدماتی و رسيدگی نهايی حاضر نشده و دفاعی نكرده است مجرميتش محرز 
تحمل  به  را  وی   1375 مصوب  تعزيرات  قانون   674 ماده  استناد  به  دادگاه  و  است 
از  ده روز پس  مهلت  غيابی و ظرف  رای  اين  تعزيری محكوم می نمايد.  ماه حبس   6
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در 
محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:35455 تقی يار رئيس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/492 شماره دادنامه: 9309970353101666 شماره پرونده: 9309980358200309 
شماره بايگانی شعبه: 930789 شاكی: آقای عزيزا... ظريف زاده فرزند محمد به نشانی 
آقای  متهم:  پ1063   – ك.نسترن   – يک  گلستان  خ.   – شهرك ش.كشوری   – اصفهان 
پرونده  محتويات  بررسی  با  دادگاه  گردشكار:  غير  مال  ربودن  اتهام:  قريشی  جواد 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام جواد قريشی مبنی بر ربودن مال غير موضوع كيفرخواست صادره از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شكايت عزيزا... ظريف زاده فرزند محمد 
توضيح اينكه شاكی حسب محتويات پرونده مدعی گرديده كه يک مغازه از متهم اجاره 
از  حكم  گرفتن  از  پس  و  زد  قفل  مغازه  در  به  اصلی  صاحب  مدتی  از  پس  و  نموده 
دادگاه و باز كردن در مغازه تمام وسايل وی توسط متهم سرقت شده بود و در اين 
خصوص تقاضای رسيدگی داشته دادگاه با بررسی محتويات پرونده و با عنايت به 
از توجه  اينكه شاكی هيچگونه دليل و مدركی كه حكايت  انجام شده نظر به  تحقيقات 
بزهی  وقوع  نيز  انجام شده  تحقيقات  و  نداده  ارائه  باشد  داشته  متهم  به  نسبت  اتهام 
استناد  به  و  برائت  كلی  اصل  به  توجه  با  لذا  رساند  نمی  اثبات  به  متهم  ناحيه  از  را 
ماده 177 قانون آيين دادرسی كيفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد رای 
صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای تجديدنظر 
استان اصفهان می باشد.م الف:35457 عالمی رئيس شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/493 شماره دادنامه: 9309970353001793 شماره پرونده: 9209980358400859 
بايگانی شعبه: 920586 شاكی: خانم شهرزاد عمارتی فرزند عليداد به نشانی  شماره 
ط5شمالی متهم: آقای حميدرضا كاويانی به  ساختمان هاكوپيان –  بوستان سعدی – 
پرونده  بررسی محتويات  از  دادگاه پس  تهديد گردشكار:  اتهام:  نشانی مجهول المكان 

آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح 
خانم  به  نسبت  اسيدپاشی  و  قتل  به  تهديد  بر  دائر  حسن  فرزند  كاويانی  حميدرضا 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  سوی  از  صادره  كيفرخواست  موضوع  عمارتی  شهرزاد 
اصفهان از توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكی و اظهارات بی شائبه و مقرون به 
واقع شاكی در محضر دادگاه و عدم حضور متهم و عدم ايراد دفاعی از ناحيه متهم و 
ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز است و به استناد 
ماده 669 قانون مجازات اسالمی )تعزيرات( متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس 
تعزيری محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر 
استان اصفهان می باشد.م الف:35469 دويستی دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/494 شماره دادنامه: 9309970353001785 شماره پرونده: 9209980358100800 
 شماره بايگانی شعبه: 930725 شاكی: آقای ابراهيم موسوی زاده فرزند محمد به نشانی 
 خ شريعتی – روبروی اورژانس – ساختمان40ستون – واحد يک متهم: آقای محمدعلی توحيدی

از  مال  تحصيل   -1 اتهام ها:  ش6)مجهول المكان(   - ك.رحيمی   – دقيقی  خ  نشانی  به 
گردشكار:  امانت  در  خيانت   -2 امتيازات  از  تقلب  و  استفاده  يا سوء  نامشروع  طريق 
دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمدعلی توحيدی داير بر تحصيل مال از طريق 
نامشروع و خيانت در امانت موضوع كيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و 
 انقالب اصفهان بدين شرح كه شاكی آقای سيد ابراهيم موسوی زاده قصد وارد كردن 
يک دستگاه موتور برق AC110  كيلووات را داشته و متهم مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 
ريال از شاكی دريافت كرده تا موتور مذكور را از عراق وارد ايران و پس از ترخيص 
تحويل شاكی نمايد لكن موتور را تحويل نداده است كه از توجه به محتويات پرونده 
و شكايت شاكی و اظهارات شهود در مرحله تحقيق و عدم حضور متهم و عدم ايراد 
انتسابی  های  بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  ساير  و  متهم  ناحيه  از   دفاعی 
ارتشاء،  مرتكبين  مجازات  تشديد  قانون   2 ماده  استناد  به  و  است  محرز  نامبرده  به 
اختالس و كالهبرداری و ماده 674 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به خاطر 
و  يكصد  مبلغ  رد  و  تعزيری  يكسال حبس  تحمل  به  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل 
پنجاه ميليون ريال در حق شاكی و به خاطر خيانت در امانت به تحمل دو سال حبس 
تعزيری محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجديدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   20 مهلت  آن ظرف  از  پس  و  دادگاه  اين  در 
استان اصفهان می باشد.م الف:35491 دويستی دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/495 شماره دادنامه: 9309970350602090 شماره پرونده: 9309980350600620 
خانم  وكالت  با  رضا  امام  مهر  صندوق  خواهان:   930692 شعبه:  بايگانی  شماره 
شرقی  بهشت  هشت  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  مراد  فرزند  كدنوئيه  دهقانی  عزت 
عباسی  داروخانه  جنب   – سعدی  چهارراه  به  نرسيده   – پيروزی  راه  بعدازچهار   –
 – اصفهان  نشانی  به  حسن  فرزند  جبلی  ابراهيمی  مصطفی  آقای   -1  خواندگان: 
خ زينبيه – خ مهديه – ك.بهار- 8 متری گلستان – ك.الله –پ38، 2- خانم زيبا چراغی 
به  خاقان  فرزند  مكينيان  محسن  آقای   -3 مجهول المكان،  نشانی  به  يوسف  فرزند 
 نشانی اصفهان – خ مرداويج. خ.مالصدرا جنوبی – ك. شهيد قرائت –پ39 خواسته ها:

دادگاه  تاديه 3- مطالبه وجه  تاخير  1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه خسارت 
با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به 
با  امام رضا)ع(  مهر  دعوی صندوق  در خصوص  دادگاه:  رای  می نمايد.  رای  صدور 
ابراهيمی جبلی فرزند حسن آقايان 1- مصطفی  به طرفيت   وكالت خانم عزت دهقانی 
2- محسن مكينيان فرزند خاقان 3- خانم زيبا چراغی فرزند يوسف به خواسته مطالبه 
مبلغ 145/200/000 ريال بخشی از وجه چک شماره 1391/6/28-121221/302851/62 
عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با عنايت به جامع محتويات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه و 
وجود اصول مدارك در يد خواهان و اينكه خوانده رديف سوم صادركننده و خوانده 
مسئوليت  داشتن  وصف  با  خواندگان  و  می باشد  ضامن  و  ظهرنويس  اول   رديف 
قبال  در  و  نشده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  آگهی  نشر  و  اخطاريه  ابالغ  و  تضامنی 
خواهان  دعوی  فلذا  اند  ننموده  دفاعی  و  ايراد  خويش  ذمه  برائت  و  خواهان  دعوی 
ماده  و  تجارت  قانون  249و310و313  ماده  به  مستنداً  و  تلقی  صحت  بر  محمول 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ 
يكصد و چهل و پنج ميليون و دويست هزار ريال به عنوان اصل خواسته و نيز پرداخت 
خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز پرداخت خسارات تاخير تاديه 
تاريخ  از  تجاری  اسناد  امتيازات  از  آن  خروج  و  قانونی  مواعد  رعايت  عدم  جهت  به 
مطالبه و تقديم دادخواست مورخ 1393/6/9 تا هنگام پرداخت با رعايت تغيير شاخص 
ساالنه كه توسط بانک مركزی اعالم و حين اجرای حكم محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان محكوم می گردند و در خصوص دعوی خواهان به طرفيت خوانده رديف دوم 
آقای محسن مكينيان باتوجه به اينكه وی صادركننده و يا امضاء كننده و ظهرنويس و 
ضامن پرداخت وجه چک نمی باشد و دعوی متوجه او نمی باشد مستنداً به بند 4 ماده 
84و89 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در اين خصوص صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همين دادگاه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 
تجديدنظر اصفهان می باشد.م الف:35498 نبوی رئيس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

12/496 شماره اجراييه: 9310420350600554 شماره پرونده: 9309980350600089 
دادنامه  شماره  و  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   930098 شعبه:  بايگانی  شماره 
عليه  محكوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   93/08/11 مورخ   9309970350601438
به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  تقی  فرزند  شاهرضائی  شاهنظری  مهدی 
پرداخت مبلغ چهارصد ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت هزينه دادرسی به ميزان 12/180/400 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
چكها لغايت اجرای دادنامه در حق محكوم له سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان 
باغ  سازمان   – نايين  جاده  كيلومتر12   – جی  خ   – اصفهان  نشانی  به  رضوان(  )باغ 
رضوان و پرداخت مبلغ 20/034/000 ريال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. 
اجرای دادنامه با توجه به غيابی بودن آن وفق تبصره 2 م 306 ق.ا.د.م صورت گيرد. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای 
احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائيد.م الف:35500 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/497 شماره دادنامه: 9309970351201463 شماره پرونده: 9309980351200130 
 شماره بايگانی شعبه: 930132 خواهان: آقای سعيد مختاريان با وكالت خانم زينب السادات
شكرايی فرزند سيد مهدی به نشانی شيخ صدوق شمالی – مجتمع سرو – ط2- واحد7 
خواندگان: 1- آقای سيد مهدی حسينی به نشانی اصفهان – خ اميرحمزه – خ پيروزی – 
بين فرعی 5و6- پ37، 2- آقای حسين بينقی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه 
چک دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
السادات با وكالت زينب   به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: دعوی سعيد مختاريان 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بينقی  حسين  و  حسينی  مهدی  سيد  طرفيت  به  شكرايی 
به  انصار  بانک  عهده   92/6/7 مورخ   931297 شماره  چک  وجه  ريال   220/000/000
خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  به  باتوجه   – قانونی  خسارات  مطلق  انضمام 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  كه  عليه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خواندگان دليلی كه 
حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت 
است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 220/000/000 ريال بابت 
بابت خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير  اصل خواسته و 8/850/000 ريال 
تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مركزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس 
از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود.م الف:35501 

حفيظی رئيس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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تغذیه مناسب برای تنظيم 
اختالالت تيروئيد

تیروئید غ��ده ای مهم اس��ت که نقش��ی حیاتی در 
عملکردهای بدن دارد. همین غده دچار اختالالتی 
مانند پ��رکاری یا ک��م کاری می ش��ود و روی وزن، 
خلق وخوی و ... تاثیر می گذارد. تغذیه نقش مهمی 
در مهار اختالالت و عملکرد این غده مهم دارد. غده 
تیروئید برای ترش��ح هورمون هایش به ید نیاز دارد 
و تنها منب��ع این ماده معدنی مواد غذایی اس��ت. به 
عقیده متخصص��ان، فرد بزرگس��ال روزانه به صد تا 
150 میکروگرم ید نیاز دارد. غده تیروئید به سختی 
با کمبود این ماده معدنی کنار می آید. بنابراین الزم 

است که روزانه ید کافی دریافت کنید.
مواد غذایى سرشار از ید

غذاهای دریایی و ماهی هایی مانند ماهی آزاد و ماهی 
کولی جزو منابع اصلی ید است. این مواد غذایی عالوه 
بر ید، اس��یدهای چرب امگا3 و ام��گا6 قابل توجهی 
نیز دارندکه به حفظ سالمت دس��تگاه قلب و عروق  
کمک می کنن��د. جلبک های خوراک��ی که چندان 
مورد مصرف قرار نمی گیرند نیز منبع شماره یک ید 
محسوب می شوند. البته مکمل های این جلبک ها در 
داروخانه ها موجود است که می توانید با نظر پزشک 
مصرف کنید. باید بدانید که اختالالت تیروئیدی، به 
خصوص کم کاری تیروئید، باعث افزایش کلسترول 
خون می شود. افرادی که به پرکاری شدید تیروئید 
مبتال هس��تند نباید در مصرف م��واد غذایی یددار 

زیاده روی کنند.
پخت  و  پز ب�ا حرارت مالی�م و روغن های 

سالم
یادتان باش��د که پخت وپز غذا با حرارت باال باعث از 
بین رفتن برخی مواد مغذی موجود در مواد غذایی 
می شود. به عقیده متخصصان تغذیه، بخارپز کردن یا 
استفاده از فر )تا دمای 160 درجه( جزو سالم ترین 
روش های پخت وپز برای همه و به خصوص افرادی 
اس��ت که نگران عملکرد غده تیروئیدشان هستند. 
اگر می خواهید برخی مواد غذایی را سرخ کرده میل 
کنید، حتما از روغن زیتون یا کلزا اس��تفاده کنید. 

میزان کمی از این روغن ها از کره بهتر است. 
غالت کامل بهتر از غالت تصفيه شده

هر چند غ��الت کامل از مواد غذایی دیگر ش��اخص 
گلیس��می باالتری دارند، این مواد غذایی از اهمیت 
باالی��ی برخ��وردار هس��تند؛ چ��ون باعث س��یری 
زودهنگام می شوند. این مواد غذایی انرژی کافی برای 
بدن را تامین می کنند و از آنج��ا که به راحتی باعث 
ایجاد احساس سیری می ش��وند، امکان ریزه خواری 
در بین وعده های اصل��ی را کاه��ش می دهند. این 
غالت برخالف انواع تصفیه شده خود به طور کامل از 
سبوس جدا نشده اند، در نتیجه حاوی ارزش غذایی 
باالیی هس��تند. این مواد غذایی ب��ه دلیل دارابودن 
ویتامین B به کاهش اس��ترس نیز کمک می کنند. 
فیبرهای موج��ود در غ��الت کامل ب��رای مقابله با 
یبوست مفید است. توصیه می شود یک سهم غذایی 
غالت کامل را  همراه یک سهم غذایی پروتئین و دو 

سهم غذایی سبزیجات میل کنید.
هرچه سالم تر و طبيعى تر بهتر!

در حی��ن خری��د، محص��والت طبیع��ی را انتخاب 
کنید و ت��ا حد ام��کان از خرید محص��والت غذایی 
 آم��اده صنعت��ی بپرهیزید. ب��رای طع��م دار کردن

 غذاهای تان از چاش��نی های سالم اس��تفاده کنید. 
روغن های گیاهی س��الم را جایگزین ک��ره یا خامه 
کنید. دانه کنج��د و دانه ه��ا و مغزه��ای روغنی را 
دریابید. به جای س��س های چرب از س��رکه سیب 
استفاده کنید. سرکه بالزامیک نیز انتخاب مناسبی 
برای شماست. به جای اس��تفاده از روغن و چربی از 
س��بزیجات معطر و انواع ادویه ها برای خوش طعمی 
غذاها اس��تفاده کنید. س��بزی هایی مانند گشنیز، 

جعفری، ریحان و... را در اولویت بگذارید.
سلنيوم را دریابيد

سلنیوم یک آنتی اکس��یدان قوی محسوب می شود 
 T3 تیروکس��ین( و( T4 و در تولی��د هورمون های
)تری یودوتیرونی��ن( نق��ش دارد.کمب��ود این ماده 
معدنی باعث کاهش هورمون ها می شود. نیاز روزانه 
س��لنیوم برای خانم ها و آقایان ب��ه ترتیب 55 و 70 

میکروگرم در روز است.
گوشت های سالم را انتخاب کنيد

نیازی به حذف کامل گوشت های قرمز نیست. تنها 
کاری ک��ه باید بکنید، انتخاب گوش��ت های س��الم 
است. گرچه مصرف غذاهای دریایی در اولویت قرار 
دارند، نباید گوشت را کامال حذف کرد. گوشت های 
کم چ��رب را انتخاب کنید؛ چون »دیوکس��ین« که 
در لیپیدها ذخیره می ش��ود باعث ب��روز اختالالت 

هورمونی می شود.  
گوش��ت خرگ��وش؛ گوش��ت خرگ��وش یک��ی از 
گوشت های سرش��ار از سلنیوم اس��ت و برای حفظ 
عملکرد تیروئید در اولویت قرار دارد. این گوشت جزو 
گوشت های کم چرب محسوب می شود و می توانید 
آن را به همراه س��بزیجات معطر میل کنید.  گوشت 
اردک؛ گوشت اردک نیز برای افرادی که بیماری های 
تیروئیدی دارند، توصیه می شود. شاخص گلیسمی 
این گوشت اندک و یکی از معدود منابع تامین کننده 

اسیدهای چرب امگا3 و امگا6 محسوب می شود.

در دنیای پ��ر تبلیغ امروزش��اهد 
تبلیغ یکسری از محصوالت غذایی 
س��الم برای حفظ سالمتی یا حتی 
محصوالت ویژه برای انواع بیماری ها و از جمله بیماری های 
دیابتی هستیم که پس از س��ال ها فعالیت یک آمار مستند 
برای اینکه تا چه اندازه این محصوالت سالم سبب کاهش دوز 

بیماری می شود، صورت نگرفته است.
 بیماری دیابت، سال هاست مورد بحث جوامع پزشکی است 

و هر سال بر حجم و تعداد این بیماران افزوده می شود.
و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه به خاط��ر محدودیت داش��تن 
بیماران دیابتی برای مصرف غذاهای ش��یرین، یک س��ری 
از کارخانجات به دنبال تولید محصوالت بدون قند هستند و 
این در صورتی که پس از پیگیری اینکه تا چه اندازه مصرف 
کنندگان ای��ن محصوالت در کاهش بار بیم��اری آنها تاثیر 
داشته است، به نوعی مسووالن پزشک از پاسخ به آن سرباز 

زدند و تنها اذعان کردند که به هر حال تبلیغ است.
محصوالت بدون قند نقش پيشگيری کننده دارد

رییس دانش��کده بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: محصوالت بدون قند کامور که حاصل ترکیبات استویا 
و اسپارتام است، بیشتر نقش دارو و پیشگیری کننده را دارد.

محمد حسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار این رسانه اظهار 
داش��ت: اس��تفاده از محصوالت بدون قند و رژیمی نباید به 
صورت دائمی مصرف ش��ود، بلکه باید همچون دارو مصرف 

شود .
رییس دانش��کده بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: مصرف مداوم این دسته از محصوالت به 
مرور مذاق بیمار دیابتی را به ش��یرینی ها سوق می دهد و 
ازدوز مصرفی که مصرف اس��پارتام و استویا حتی برای فرد 
عادی در ط��ول روز دارد و باید رعایت کن��د، تجاوز کرده و 

عوارضی را برای بیمار به ارمغان می آورد.
وی گفت: اس��پارتام، اس��تویا و س��اخارین ج��زو قندهای 
مصنوع��ی محس��وب می ش��ود ک��ه بیش��تر توصی��ه 
 می ش��ود ای��ن ن��وع قنده��ا را در زم��ان ه��ای ض��روری

  مصرف شود.
انتظاری با اش��اره به اینکه بین 20 ت��ا 30 درصد قند خون 
بیماران دیابتی با استفاده از این محصوالت کاهش می یابد، 
اعالم کرد: بی��ن 70 تا 80 درصد قند خ��ون بیماران دیابت 
با کنترل مواد غذایی خود از جمله اس��تفاده از پلوش��وید با 
ماهی به جای برنج س��اده با ماهی و در کل جایگزین کردن 
این دس��ت پلوها به جای برنج س��فید به دلی��ل دیر جذب 
 کردن قند و جذب کاهش قند برای بیماران دیابتی بیش��تر 

توصیه می شود.
نان سنگک س�بب کاهش قند خون بيماران دیابتى 

مى شود
وی با اظه��ار اینکه جایگزی��ن کردن نان س��نگک به جای 
 نان معمولی نیز س��بب کاهش قند خون بیم��اران دیابتی
 می شودگفت: استفاده از اسپارتام در طول روز 50 میلی گرم 

توصیه می شود.
 کارهای تبلیغاتی در وهله اول به منظور س��ود آوری انجام
 می گیرد؛ اما تبلیغات غذایی و تولید محصوالت غذایی در 
گام نخست باید سالمتی عامه مردم را درنظر بگیرد؛  اما اینکه 
به راحتی شاهد یکس��ری تبلیغات مضر سالمتی همچون 
 تبلیغ  انواع تنقالت از س��وی رسانه ملی هس��تیم و حتی 
رسانه های ش��نیداری و مکتوب، قدری جای تامل دارد که 

کجا و کدام مسیر هدف قرار گرفته شده است؟
ام��ا در این میان، تبلیغ یکس��ری محص��والت غذایی برای 
یک بیماری خ��اص از جمله دیابت که اصفهان بیش��ترین 
 جمعی��ت بیم��اران دیاب��ت را پوش��ش داده اس��ت جای

 سوال دارد .
 آن هم در حالی که تاکنون هیچ آمار و نتیجه مستندی از یک 
پژوهش علمی در حوزه تاثیر این محصوالت بر بیماران دیابت 
نداریم، جز اینکه گفته می شود آمار رضایت این بیماران از 

مصرف محصوالت بسیار باال است.
تبليغات این روزهاکاس�ه داغ ت�ر از آش برای بهبود 

بيماران شده است.
رییس انجمن حمایت از بیماران دیابتی استان اصفهان در 
خصوص جمعیت بیماران دیابتی گفت: اصفهان تبدیل به 
باالترین شهر کش��ور از نظر آمار مبتالیان به بیماری دیابت 

شده  و 320 هزار دیابتی در استان اصفهان وجود دارد.
محمد طیفوری با بیان اینکه دیابت را ام االمراض می دانند، 
تصریح ک��رد: س��رطان را ام االم��راض نمی  خوانن��د؛ ولی 
دیابت را مادر تم��ام بیماری ها می دانند زی��را بیماری های 
کلیوی، چش��می، پوس��تی، قطع اعض��ای ب��دن وغیره از 
جمله ع��وارض این بیماری اس��ت. تکرر ادرار از نخس��تین 
نش��انه های دیاب��ت و پرخ��وری، پرنوش��ی، گزگ��ز نوک 
 انگش��تان، بوی بد دهان و غیره از دیگر نش��انه های دیابت

 است.
رییس انجمن حمای��ت از بیماران دیابتی اس��تان اصفهان 
افزود: قند خ��ون بین 95 ت��ا 100 طبیع��ی، 105 تا 126 
مس��تعد دریافت قن��د خ��ون و از 126 به باال بیمار اس��ت. 
بس��یاری از افراد بعد از اط��الع از بیماری قند خون ش��ان، 
 اظه��ار می کنند که م��ا نمی دانس��تیم که به ای��ن بیماری 

مبتال هستیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بیم��اری قن��د خ��ون را بیم��اری 
موریان��ه نی��ز می نامن��د، خاطرنش��ان ک��رد: همانط��ور 
که موریانه ت��ا جان س��اختمان را از بین نبرد دس��ت بردار 
 نیس��ت، قن��د خ��ون نی��ز همی��ن کاررا ب��ا بدن انس��ان

 انجام می دهد.
طیفوری با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( که فرمودند 
»همانا شما مامور حفظ و سالمت بدن هستید« تصریح کرد: 
بعضی از آمارها بسیار نگران کننده است و استرس در اصفهان 

در خانواده و میادین شغلی آمار باالیی دارد. 
فست فودها که در چرخه پزشکی به نام سم سالمتی هستند، 
بس��یار مضر بوده و برای از بین بردن کال��ری و انرژی اضافه 
باید پیاده روی کرد که متاسفانه اکثر مردم با آن بیگانه اند و 

تعدادی دیگر نیز آن را افت شخصیت می دانند.
وی افزود: مصرف دخانیات عامل  تقویت کننده دیابت است 

و دیابت عمر انسان را کاهش می دهد. 
دور کمر آقایان 102 سانتی متر و خانم ها 88 سانتی متر، مازاد 

بر این جز چرخه چاقی محسوب می شود.
رییس انجمن حمای��ت از بیماران دیابتی اس��تان اصفهان 
افزود: 66/7 درصد خانم ها بیشتر از آقایان در اصفهان مبتال 
به دیابت می شوند که به دلیل کم تحرکی آنها است و به همین 

دلیل نیز افراد کارمند بیشتر مبتال به این بیماری می شوند.

وقتى تبليغات غذایى، کاسه داغ تر از آش مى شوند
 بازی هایى که خالقيت  را 
در کودک تقویت  مى کند

این بازی ها باعث تقویت حس خالقیت کودک و ایجاد هیجان 
مشترک بین کودک و والدین می شود.

1 - چند بازی با ماکارونى
)برای گروه سنى 2 تا 4 سال(

ماکارونی، به  جز این  که غذای مورد عالقه بچه هاست، به خاطر 
ش��کل و بافت خاصش، امکان های زیادی ب��رای بازی فراهم 
می کند. در مورد بچه های کوچک تر می توانید از ماکارونی های 
بزرگ لوله ای استفاده کنید. یک ظرف کوچک از ماکارونی را به 
همراه یک نخ کاموا در اختیار کودک قرار بدهید و او را تشویق 
کنیدکه ماکارونی ها را نخ کند و ی��ک گردن بند از ماکارونی 
درست کند. این بازی باعث تقویت ماهیچه های کوچک دست 
می شود و بین چشم و دست کودک، هماهنگی ایجاد می کند.

)برای گروه سنى 3 تا 6 سال(
چند نوع مختلف ماکارونی، در اختیار کودک قرار دهید و روی 
زمین، همراه هم، با اس��تفاده از ماکارونی ها شکل بسازید. در 
مرحله بعدی، می توانید با استفاده از یک مقوا و چسب مایع، 
شکل هایی را روی مقوا با ماکارونی بچسبانید. این شکل ها را 
می توانید با استفاده از قلم مو و گواش رنگ کنید.کودک را در 
ساختن شکل، آزاد بگذارید. این بازی، با تقویت ماهیچه های 

کوچک، در رشد خالقیت کودک هم موثر است.
2 - بازی با آینه

)گروه سنى 2 تا 4 سال(
در یک روز آفتابی، با اس��تفاده از یک آینه کوچک می توانید 
بازی های س��اده ای برای کودک تان ترتیب دهید. با انداختن 
نور آینه بر روی اشیاء مختلف می توانید کودک را تشویق کنید 
که نام آن ها را به زبان بیاورد. می توانید کودک را تشویق کنید 
که لکه های کوچک نور را تعقیب کند یا خودش، نور را به دیوار 
بتاباند. از یک لیوان، برای شکست نور استفاده کنید و رنگ های 
مختلف نور را به کودک نشان دهید. از این بازی، برای آموزش 
اس��تفاده نکنید. هدف این بازی، تش��ویق ح��س کنجکاوی 

کودکان و ایجاد هیجان مشترک بین والدین و کودک است.
3 - ُمهر سبزیجات

)گروه سنى 3 تا 6 سال(
رنگ گواش را رقیق کنی��د و در کاس��ه های کوچک بریزید. 
سبزیجات مختلف یخچال را از وسط بُبرید و کودک را تشویق 
کنید که س��بزیجات را داخل گواش فرو کرده و اثر آن را روی 
مقوا امتحان کند. سبزیجات مختلف، به علت نوع بافت شان، 
ش��کل های مختلف و جالبی ایجاد می کنند. کودک می تواند 
با استفاده از مهرهای مختلف، ش��کل هایی نیز بسازد. برخی 
از سبزیجاتی که برای س��اختن مهر می توانید استفاده کنید، 
عبارتن��د ازلیمو، فلفل دلمه ای، س��یب زمینی، پی��از، هویج، 
کاهو یا کلم. هم چنین می توانید کودک را تش��ویق کنید که 
دس��ت یا پایش را داخل کاس��ه فرو ببرد و اثر آن را روی مقوا 
ببیند. این بازی باعث تقویت ح��س خالقیت کودک و ایجاد 
 هیجان مشترک بین کودک و والدین می شود. برای کم کردن 
ریخت و پاش ناشی از این بازی می توانید از یک سفره یا نایلون 
بزرگ استفاده کنید یا کل صحنه بازی را به حمام منتقل کنید.

4 - بازی با حبوبات
یک کاس��ه کوچک با حبوبات مختلف را هم��راه یک بطری 
کوچک آب معدنی خالی، در اختیار کودک قرار دهید. کودک 
معموال ش��روع به انداختن حبوبات داخل بطری می کند. این 
کار برای کودکان کوچک دشوار است و نیاز به تمرکز زیادی 
دارد. برای همین باعث تقویت ماهیچه های کوچک دس��ت و 
ایجاد هماهنگی بین چشم و دست می شود. بعد از این که تمام 
حبوبات را داخل بطری انداخت، بطری را همراه هم، روی یک 
س��ینی بزرگ خالی کنید. با حرکت دادن بط��ری می توانید 
صداهای مختلفی ایجاد کنید. بعد، کودک را تشویق کنید که 
حبوبات را دسته بندی کند. برای این دسته بندی، توجه کودک 
را به رنگ و ش��کل مختلف حبوبات، جلب و نام آن ها را تکرار 
کنید. بازی انداختن حبوبات داخل بطری، برای کودکان دو تا 
سه ساله و بازی با حبوبات و دسته بندی آن ها، برای کودکان 

دو تا چهار ساله مناسب است.
5 - تيزهوش کردن کودکان با اسباب بازی های خانگى

بچه ها از دیدن و ش��ناختن تفاوت ها لذت می برند. چند تکه 
پارچه با جنس و بافت متنوع، کلیدهای فلزی، چند خودکار 
رنگی یا حتی تعدادی قاشق در اندازه های مختلف، به راحتی 

می تواند سرگرم شان کند. 
قبل از این که چیزی را در سطل آشغال بیندازید، چند لحظه 

از دید یک کودک به آن نگاه کنید. 
عکس های روی یک بسته پاستیل یا یک جعبه خالی شکالت، 
معموال برای بچه ها جالب است. آشپزخانه می تواند شهربازی 
بچه ها باشد؛ به شرطی که محیط آن را برای بازی کودک ایمن 
کنید و وقت هایی که سرتان ش��لوغ نیست و مشغول آشپزی 
نیس��تید، همراه او با قابلمه ها و ظرف های پالس��تیکی بازی 

کنید؛ البته نفس عمیق و لبخند را فراموش نکنید.

زیر یک سقف

سالمت

دکت��ر بهن��از صدیق��ی اظه��ار ک��رد: 
 کمب��ود ویتامی��ن D در بس��یاری از 
بیماری ها مانند بیماری های قلبی عروقی 
، پارکینسون وMS نقش مهمی در بروز 
 D و تش��دید آن دارد.وی افزود: ویتامین
در اعتدال سیس��تم ایمنی و ضد التهابی 
در بدن نقش دارد و بس��یاری از بیماری 
 ها در ارتباط با سیس��تم ایمنی بدن بروز
 می کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزش��کی کرمان با اش��اره به اینکه 
سطح خونی ویتامین D در کشور پایین 
اس��ت گفت: علت آن است که مهم ترین 
منبع دریافت ویتامین D نور مس��تقیم 

خورشید است.به طور نرمال تنها 5 درصد 
از سطح پوس��ت ما در برابر نور خورشید 
قرار می گیرد ک��ه اکثر بان��وان به دلیل 
آرایش پوست صورت و اس��تفاده از ضد 
آفتاب ه��ا، از این مقدار ک��م نیز بی بهره 
می مانند.صدیقی ادام��ه داد: اکثر مردم 
به خصوص در زندگی شهر نشینی از مهم 
ترین منبع ویتامین D محروم هستندو 
از س��وی دیگر منبع ویتامین D موجود 
در مواد غذایی درصد خیل��ی کمتری از 
ویتامین D خون را تامی��ن می کند.وی 
بابی��ان اینکه متاس��فانه در ایران مصرف 
لبنیات ک��ه منبع ویتامین D هس��تند، 
بسیار کمتر از س��طح جهانی است گفت: 
فرهنگ مصرف ماه��ی و روغن ماهی نیز 
در میان ایرانی ها به درستی نهادینه نشده 
و مردم این منبع ق��وی ویتامین D را نیز 
از دس��ت داده اند.وی با اش��اره به نتایج 
تحقیقات گس��ترده در این زمینه گفت: 
تحقیقات حاکی از آن اس��ت که کمبود 
ویتامین D یک��ی از فاکتورهای محیطی 
بس��یار مهم در بیماری است که استعداد 

ژنتیکی ابتال به بیماری ام اس را دارد.

مش��اور رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست گفت:گندم یک کاالی استراتژیک 
اس��ت؛ بنابراین برای س��بزه عید نوروز آن 
را هدر ندهید.اس��ماعیل کهرم افزود: سبز 
کردن گندم برای قرار دادن در سفره هفت 
س��ین در ایام عید یک سنت دیرینه است، 
اما در این میان برخی افراد حجم زیادی از 
گندم و در مواقعی چهار تا پنج کیلو را سبز 
می کنند که در روز آخر عید نیز آن را دور 

می ریزند.
وی ادامه داد:این کار عالوه بر اینکه س��بب 
هدر رفت حجم زیادی گندم می شود، در 
محیط زیس��ت و خیابان ها نی��ز رها و در 
بیشتر مواقع زیر چرخ خودروها از بین می 
روند.وی با تاکید ب��ر اینکه برای جلوگیری 
از ه��در رفت گن��دم م��ی ت��وان از حجم 
 کمتری استفاده کرد، افزود:برخی افراد در 
ظرف های بزرگی گندم سبز می کنند؛ در 
حالی که می توان در ظروف کوچک تر مثال 
در ابعاد یک نعلبکی گندم سبز کرد.مشاور 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
داد: می توان در پایان عید نوروز س��بزه ها 
را در پش��ت بام یا بالکن خانه ها گذاشت تا 

پرندگان از آن بخورند، همچنین می توانند 
سبزه ها را در باغچه بکارند تا محصول دهد 
و از گندم های آن ب��رای خوراک پرندگان 
اس��تفاده کنند. وی درباره س��نت دیرینه 
سبزه گذاشتن در روزهای نوروز گفت: در 
ایران باستان افراد انواع دانه از جمله گندم، 
جو، برنج، لوبیا، نخود، ع��دس و ارزن را بر 
روی خشت هایی که از خاک رس تهیه شده 
بود سبز می کردند و بنا به رشد بهتر هر کدام 
از بذرها، متوجه می ش��دند که آب و هوای 
آن سال برای کشت کدام محصول مناسب 
است ؛ بنابراین آن بذر را به عنوان محصول 

سال در مزارع می کاشتند.

گندم را برای سبزه عيد هدر ندهيمروزانه 10 دقيقه در معرض نور آفتاب باشيد

جاذبه های گردشگری

کاروانسرای بالباد  در نایین؛
این کاروانسرا  در روستای بالباد ، در کنار جاده اصفهان نایین قرار گرفته 

و  از جمله کاروانسرا های دوران صفویه است. کاروانسرای بالباد  با 
مصالح  سنگ و خشت پخته، دارای طراحی همانند کاروانسراهای این 
عهد است ، با شاه نشینان مصفا که بر چشم انداز زیبای روستای بالباد و 
باغ های آن گشوده شده است. این کاروانسرا رو به ویرانی بود که با 

همت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان اصفهان بازسازی و مرمت 
شده. در شهرستان نایین، کاروانسرای نو گنبد و مشجری نیز از دوران 

صفویه باقی مانده اند.
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