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ویژه  بنیاد شهید فضیلت های اخالقی در آزادگان متجلی است
و امور ایثار گران 
استان اصفهان 

گفتگو با روحانی آزاده حجت السالم حاج شیخ علیرضا باطنی
 روایتی از رشادت نوجوانان

3 در اسارت
مدال افتخار 3522 آزاده بر گردن 

استان اصفهان 4 2
نامه آزاده سرفراز به فرزندش 

حسین
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آزادگان نماد مقاومت
 و پایداری ملت ایران هستند
آزادگی؛ نم��ادی از بیک��ران عظمت روح اس��ت که 
از اس��ارت کالبد خاک��ی و حصر دیوارهای س��نگی 
عبور کرده و س��ریر عزت را بر تمامیت ساحت ایمان 
می گس��تراند. قام��ت پرصالب��ت آزادی و جلوه های 
مبارک آزادگ��ی را در وجود ش��کیبا و صابر آزادگان 
دوران دفاع مقدس به رسم سپاس، گرامی می داریم. 
رش��ادت ها و دالوری ه��ای بزرگ م��ردان س��فیران 
سرافرازی و وارس��تگان نامدار این سرزمین هستند، 
راس��ت قامتانی که از مصائب اس��ارت و غربت؛ مشق 

صبوری نگاشتند.
تاریخ پر حماس��ه و سراس��ر افتخار هشت سال دفاع 
مقدس سرشار از رخدادها و پدیده های کم نظیر و الهام 
بخشی است که احیاء و زنده نگه داشتن آن ها در عرصه 
افکار عمومی و جامعه اسالمی و به ویژه تبیین آن برای 
نسل جوان و آینده ساز کشور خواهد توانست استحکام 
بیش ازپیش مقاومت، پایمردی و استکبارستیزی ملت 
ایران را رقم بزند و حقانیت نظام جمهوری اس��المی 
در مصاف با جبهه معاندان و نظام سلطه و استکبار را 
در معرض قضاوت جهانیان قرار دهد. زندگی آزادگان 
قهرمان در شرایط سخت الگوی مناسبی برای مقابله 

با تحریم های اقتصادی امروز استکبار جهانی است.
وجود ارزشمند آزادگان، س��رمایه بی بدیل استقامت 
است و سالروز بازگشت غرورآفرینانه آزادگان سرافراز 
را فرصتی مغتن��م ب��رای ارج نهادن به ف��داکاری و 
جان فش��انی های مخلصانه ایش��ان می دانیم و برای 
جمله آزادگان ایران اسالمی به خصوص 3552 آزاده 
اس��تان اصفه��ان از درگاه ایزدمنان عزتی مس��تدام 

مسألت داریم.
آزادگان نماد مقاومت و پای��داری ملت ایران در برابر 
جبهه اس��تکبار جهان��ی و معاندان انق��الب، نظام و 
متجاوزان به میهن اسالمی بودند که خالصانه فداکاری 
و جان فش��انی های مخلصانه آنان را ارج می نهیم و به 
شهدای غریب آزاده سالم و درود می فرستیم و برای 

خانواده معزز آن ها اجر و پاداش معنوی خواستاریم.
 دکتر حسین نافیان
  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
 استان اصفهان

آزادگان در کالم بنیان گذار کبیر 
جمهوری اسالمی

ما را چه رسد که با این قلم های شکسته و بیان های نارسا در وصف شهیدان و 
جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل اهلل جان خود را فدا کرده 
و یا سالمت خویش را از دست داده  اند یا به دست دشمنان اسالم اسیر شده اند 
مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم؟ زبان و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلند پایه 

4عزیزانی است که برای اعالم کلمه حق و دفاع از اسالم و کشور اسالمی ...
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تقویم روز 26 مرداد 1369 را نشان می داد. ملت حسینی 
ش��اهد حضور کبوتران س��بک بالی بود که پس از سال ها 
زندان در اسارتگاه، قدم به خاک پاک میهن اسالمی خود 
می گذاش��تند. قاصدک آزادی در چنی��ن روزی پیام آور 
رهایی شده و این کبوترانِ از بند رسته به آغوش گرم ملت 
خود بازگش��تند. میهن اس��المی، چراغانی بود و شعف و 
سروری وصف ناپذیر از حضور این رسوالن انقالب و جنگ، 
سراسر ایران را فراگرفته بود.26 مرداد 1369، برگی دیگر 
از تقویم انق��الب ورق خورد و یوم اهلّل دیگری متولّد ش��د. 
ثانیه های انتظار به کندی می گذش��ت. ش��هر به استقبال 
پرنده های مهاجر آمده بود که در سال های سخت هجران 
از وطن، بال و پر خود را در زیر ش��کنجه های کفر شکسته 
بودند. البته هرچند جس��م آنان دربند ب��ود، ولی هیچ گاه 
روح و اندیشه بلندشان تس��خیر نشد و قلبشان به یاد دین 
و ایمان و آس��مان وطن می تپید. 26 مرداد روز بازگشایی 
قفس ما بود، روز ش��ادمانی ش��هر و مردم، روز ش��ادباش 
و تبریک، روز وصل و دیدار. آغوش وطن گش��وده ش��ده 
بود و فوج فوج مردانگی در آن جای می گرفت به راس��تی 
 کدامین س��اعت می تواند ش��کوه آن لحظ��ات را در خود 

بگنجاند...

خوانی  باز 
 تقویم حماسه های 

ملت عاشورایی

ایستادگی و مقاومت آزادگان سرافراز ما در طول سالهای 
سخت اسارت، ملت ایران را روسفید و سربلند کرد و ما 
بازگشت پیروزمندانه آنان به میهن اسالمی را حادثه ای 
می دانیم که دس��ت قدرت الهی آن را رقم زد. بنا بر این 
یکایک ملت ایران باید این خاطره و خاطرات شبیه آن را 

زنده نگهدارند و آنها را قدر بدانند.  
فراموش نکنیم با اخالص ترین و ارزشمندترین فرزندان 
یک ملت، کسانی هستند که در مواقع سختی، ایثار کرده 
و از آبروی کشور، اس��تقالل و هویت ملی خویش دفاع 
می کنند و اینها در ایران اسالمی، همان جوانان فداکاری 
هستند که با ایستادگی در مقابل دشمن، برای ملت خود 
افتخار و سربلندی به ارمغان آوردند. هر کشور و ملتی که 
چنین جوانانی داشته باشد، کشور و ملتی سرافراز خواهد 
بود؛ زیرا هیچ قدرت جهانی نمی تواند به او زور بگوید و یا 

سرنوشت او را به دست گیرد.
آزادگان ذخیره بزرگ الهی و یک ثروت عظیم انس��انی 
هستند که در دست دشمن غصب ش��ده بودندوخدای 

متعال آنهارابه ملّت و به این کشور اسالمی برگرداند
 یک��ی از چیزهای��ی ک��ه آزادگان  را زن��ده نگ��ه
 م��ی داش��ت وآنه��ا را پرامی��د نگه م��ی داش��ت، یاد 
آن چهره و روحی��ه ی پر صالب��ت امام عزیزم��ان بود. 
آن بزرگ��وار هم خیلی به یاد اس��را بودن��د. حال پدری 
را که فرزندانش به این ش��کل از او دور ش��ده باش��ند، 
راحت م��ی ش��ود فهمید مس��أله اس��ارت طوالنی این 
ملت به نوبه خ��ود امتحان دیگ��ری بود که مل��ت ما با 
موفقیت آن را به انجام رس��انده و اس��رای م��ا همانند 
ملت ایران از خود آزاد مردی نش��ان دادند و س��رانجام 
با موفقیت و س��رافرازی به وطن بازگش��تند. ش��ما در 
دوران اس��ارت ، ش��رایط س��ختی را گذراندید ، اما در 
عین حال با حفظ دی��ن و اعتقادات و دلبس��تگی خود 
به اس��الم، امام و انقالب موج��ب افتخ��ار و آبرومندی 

ملت خ��ود در برابر دش��من شدید.س��ازندگی زندان و 
 اسارت، س��ازندگی مخصوصی است آن را در جای دیگر
 نمی شود پیدا کرد، و ش��ما باصبر و استقامت به اسالم 

آبرو بخشیدید. 
 آزادگان ذخائر و سرمایه هاي اسالم، جمهوري اسالمي 
و مل��ت ایران هس��تند. امروز ک��ه ملت ایران با س��لطه 
 گ��ران و زی��اده خواهان جهان��ي در حال مقابله اس��ت

 به عبرت و تأمل در این سنت الهي، احتیاج جدي دارد.
آنروز که فرزن��دان ملت در اردوگاهها و ش��کنجه گاهها 
اسیر بودند بر حسب ظاهر دریچه امیدي برروي آنان باز 
نبود اما به علت پایبندي و عمل به آنچه پروردگار فرموده 
است سنت صادق الهي درباره آنان محقق شد و سرافراز 
و پیروزمند به میهن بازگش��تند و دشمنان آنان به زباله 
دان تاریخ پیوستند. امروز نیز ملت ایران در مقابل امریکا 

دچار چالشهایي اس��ت که اگر همچون آزادگان عزیز، به 
آنچه خدا گفته اس��ت عمل نماید ب��دون هیچ تردیدي 
براس��اس وعده هاي راس��تین پروردگار پیروزي از آن 
او خواهد بود.همچنانکه س��تاره صبح امی��د یک بار در 
پیروزي انقالب اس��المي، یکبار در حماسه دفاع مقدس 
درخشید یک بار هم در بازگشت آزادگان درخشید دوران 
پررنج اس��ارت، آزادگان ما را به الماس هایی درخش��ان 

تبدیل کرده است.
جامع��ه  م��ا نی��از همیش��گی ب��ه آگاه��ی و عب��رت 
آم��وزی از داس��تان زیب��ای ایس��تادگی آزادگان 
 دارد وبای��د حقای��ق دوران اس��ارت ای��ن عزی��زان در
 عرصه های مکتوب و هنری بازخوانی و بازگویی گردد.

ب��ر کت��اب ه��ای چ��اپ ش��ده  بای��د چندی��ن برا
درب��اره خاط��رات و واقعی��ت ه��ای دوران اس��ارت 
 کت��اب نوش��ته ش��ود و هنرمن��دان و مس��ؤوالن 
رسانه ها، در سطح عالی به تهیه فیلم و برنامه از آن دوران 

تاریخی بپردازند.
 امروز که ملت ایران با سلطه گران و زیاده خواهان جهانی 
در حال مقابله است، به عبرت و تأمل در این سنت الهی،  

احتیاج جدی دارد. 
براس��اس قوانین اله��ی تصمیمات، رفتاره��ا و اقدامات 
ما در ش��کل گیری وضع جدی��د جهان مؤثر اس��ت که 
در ای��ن زمین��ه درس گی��ری از ایس��تادگی آزادگان 
 م��ی تواند ب��ه محکم ش��دن دل ه��ا و گم نک��ردن راه 

کمک کند.
لحظ��ه لحظ��ه پای��داری پرش��کوه آزادگان در دوران 
اس��ارت موجب اج��ر مضاعف اله��ی اس��ت.  پایداری، 
ع��زت، ق��درت و صدرنش��ینی ه��ر مل��ت در تاریخ به 
مجاه��دت فرزندان��ش بس��تگی دارد و اس��تقامت 
 پی��روز عزی��زان آزاده، ملت ای��ران را در صدر نش��انده 

است.

تبلور نصرت الهی به ملت ایران 
در آزادی اسرا

بعد از آغاز جنگ تحمیلی هم ده ها بار - حاال اگر ریزهایش را بخواهیم حساب کنیم، بیش 
از این حرفها شاید بشود گفت؛ هزارها بار، اما حاال آن رقمهای درشت را آدم بخواهد حساب 
کند - ما نصرت الهی را دیدیم؛ کمک الهی را دیدیم. یکی اش همین آمدن اسرا بود. ما حدود 
پنجاه هزار اسیر پیش عراق داشتیم؛ پنجاه هزار. او هم یک خرده کمتر از این، در همین 
حدودها، اسیر دست ما داشت. منتها فرقش این بود که اسیرهائی که او پیش ما داشت، 
همه نظامی بودند، اس��یرهائی که ما پیش او داشتیم، خیلی شان غیرنظامی بودند. توی 
همین بیابانها مردم را جمع کرده بودند، برده بودند. من وقتی که جنگ تمام شد، به نظرم 
رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام، احتماالً سی سال طول میکشد؛ سی سال! چون 
تبادل اسرا را در جنگهای معروف دیده بودیم دیگر. در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن، بعد 
از گذشت بیست سی سال، هنوز یک طرف مدعی بود که ما چند تا اسیر پیش شما داریم؛ 
او میگفت نداریم؛ چک چونه، بنشین برخیز؛ تا باالخره به یک نتیجه ای میرسیدند. باید 
صد تا کنفرانس گذاشته بشود، نشست و برخاست بشود، تا ثابت کنیم که بله، فالن تعداد 
اسیر هنوز باقی اند؛ آن هم قطره چکانی. صدام اینجوری بود دیگر؛ آدم بدقلق، بداخالق، 
خبیث، موذی، هر وقت احساس قدرت کند، حتماً قدرت نمائی ای از خودش نشان بدهد؛ 
اینجور آدمی بود؛ صدام طبیعتش خیلی طبیعت پسِت دنی ای بود. آدمهای پست و دنی 
هرجا احساس قدرت بکنند، آنچنان منتفخ میشوند که با آنها اصاًل نمیشود هیچ مبادله 
کرد؛ هیچ. آن وقتی که احس��اس ضعف میکنند، در مقابل یک قویتری قرار میگیرند، از 
مورچه خاکسارتر میشوند! دیدید دیگر؛ صدام به آمریکائی ها التماس میکرد. قبل از اینکه 
آمریکائی ها به عراق حمله کنند - این دفعه ی اخیر - التماس میکرد که بیائید با ما بسازید، 
همه مان علیه جمهوری اسالمی متحد بشویم. منتها شانسش نیامد دیگر که آمریکائی ها 
از او قبول کنند.من میگفتم سی سال طول میکشد که اس��را آزاد بشوند. خدای متعال 
صحنه ای درست کرد و این احمق قضیه ی حمله اش به کویت پیش آمد، احساس کرد که 
اگر بخواهد با کویت بجنگد - البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود - احتیاج 
دارد به اینکه از ایران خاطرش جمع باشد؛ این هم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه 
نوشت به رئیس جمهور وقت و به نحوی به بنده، چون از این طرف جواب درستی نگرفت، بنا 
کرد اسرا را خودش آزاد کردن، که دیگر آنهائی که یادشان است، یادشان هست. یکهو خبر 
شدیم که اسرا از مرز دارند می آیند؛ همین طور پشت سر هم گروه گروه آمدند، تا تمام شد. 

این کار خدا بود، این نصرت الهی بود. و دیگر همین طور از این قضایا تا امروز.

  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای
 دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر

بازگشت آزادگان به وطن به روایت تصویر

فرازها یی از رهنمود های مقام معظم والیت حضرت آیه اهلل العظمی خامنه ای ) مد ظله العا لی( در جمع آزادگان:

دوران پررنج اسارت، آزادگان ما را به الماس هایی درخشان تبدیل کرده است

یک شنبه  
26  مرداد    1393 20 شوال   1435

 ویژه سالروز بازگشت آزادگان ضمیمه 
روزنامه فرهنگی اجتماعی 

3

معاون نظ��ارت و برنامه ریزی رئیس جمهوری عل��ت تعلق نگرفتن 
یارانه به متولدان جدید را تشریح کرد و گفت: تا زمانی که اطالعات 
خانواره��ا در س��ازمان هدفمندی به روز نش��ود، متول��دان جدید 
از دریافت یاران��ه محروم هس��تند.محمد باقر نوبخت در حاش��یه 

گردهمایی روسای بیمارستان های کشور در پاسخ....
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تشییع پیکر ۸ شهید گمنام
 دوران دفاع مقدس در استان

آغاز اجرای آزمایشی طرح 
ویژه اشتغالی دولت در ۶ استان

اصفهان، مقصد اصلی 
اولویت های اقتصادی عمان

شهرداراصفهان :  آوار 
بی آبی بر سر  آثار تاریخی

کارخانه ها لبنی اصفهان 
روغن پالم استفاده نمی کنند
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تشکیلدادگاهجهتپیگیری
جنایاتصهیونیستهادرغزه

اس��تاندار اصفهان در دی��دار با مع��اون دبیر کل 
سازمان ملل با انتقاد شدید از عملکرد این سازمان 
و مجام��ع بین المللی در قب��ال جنایت های رژیم 
صهیونیس��تی در غزه، اظهار داش��ت: متأس��فانه 
س��ازمان ملل کارنامه قابل قبول��ی در این زمینه 
ندارد.»والری آموس« معاون دبیر کل سازمان ملل 

در امور بشردوستانه که باهدف توسعه...
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کالف سردرگم قیمت 
در بازار خودرو

جشنوارهتئاترخیابانیبهاصفهانمیآید

سآرشیوی
عک

با اظهارات جدید رئیس شورای رقابت و وزیر 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم تغییر 
قیمت های اعالمی برای خودروهای داخلی، 
گره قیمت گذاری خودرو در کش��ور کورتر 
شده است.برخی نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی که به قیمت های جدی��د اعالمی 
از س��وی ش��ورای رقابت معت��رض بودند، 
پیش ازاین از تعیین قیمت جدید خودروها 
تا 22 مردادماه خب��ر داده بودند اما تاکنون 
این اتفاق نیفتاده اس��ت.نکته قابل توجه در 
این زمینه این است که درست درزمانی که 
نمایندگان وع��ده داده بودند قیمت جدید 
خودروه��ای داخلی را اع��الم کنند، رئیس 
شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در یک همایش اقتصادی سخنان جدیدی را 
درباره قیمت گ��ذاری خودروها بیان کردند 
که کاماًل برخالف نظرات اعالمی از س��وی 

این نماین��دگان مجلس ب��ود.در این زمینه 
رضا شیوا  رئیس شورای رقابت بابیان این که 
نمایندگان مجلس اس��ناد و اطالعات خود 
در رابطه باقیمت جدید خودروهای داخلی 
را ب��ه ما ارائ��ه نکرده اند، خاطرنش��ان کرد: 
قیمت های اعالمی برای خودروهای داخلی 
معتبر اس��ت و تغییر نخواهد کرد.همچنین 
محمدرضا نعم��ت زاده  وزیر صنعت، معدن 
و تجارت  نیز بابیان اینک��ه با کاهش قیمت 
خودرو مخالفیم، اظهار کرد: ازنظر ما میزان 
افزایش قیمت خودروها ناچیز بوده و دلیلی 
ب��رای کاهش قیم��ت این محص��ول وجود 
ن��دارد.در این ش��رایط با اظه��ارات جدید 
رئیس شورای رقابت به نظر می رسد که گره 
قیمت گذاری خودروهای داخلی کورتر شده 
است به گونه ای که مشخص نیست با توجه 

به تضاد بین سخنان برخی.....

رئیس انجمن نمایش استان اصفهان اظهار کرد: به زودی جشنواره تئاتر خیابانی 
و جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان اس��تان در اصفهان برگزار می شود.» احمد 
شاهین فر « افزود: در حال برنامه ریزی و اعالم نظر از طرف سازمان فرهنگی و 
تفریحی شهرداری اصفهان برای برگزاری و مشارکت این جشنواره ها با انجمن 

نمایش اصفهان هستیم.وی با اشاره به برگزاری جش��نواره تئاتر استانی افزود: 
گروه های نمایشی تا سه شهریور فرصت دارند تا برای شرکت در این جشنواره 
اعالم آمادگی کنند.رییس انجمن نمایش اس��تان اصفهان، زمان برگزاری این 

جشنواره را از 23 تا 27 شهریور اعالم کرد.  4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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نوبت  اول    

  مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لوله گذاری فاضالب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و 

نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد .  جمعيت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مجتمع مسكونی پنج واحدی خود واقع در خيابان آپادانا اول را از طريق مزايده عمومی 
و با شرايط مندرج در برگ شرايط از تاريخ 93/6/10 به مدت يک س�ال تمام بصورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند ضمن 
بازديد از محل حداكثر تا تاريخ 93/5/29 جهت دريافت اسناد مزايده به دبيرخانه ستاد جمعيت هالل احمر استان اصفهان واقع در 
بلوار آيينه خانه مراجعه نمايند. ضمناً تحويل يک برگ فيش بانكی به مبلغ 100/000 ريال واريزی به  حساب جام شماره 12244112/91 

بانک ملت كليه شعب سراسر كشور به نام جمعيت هالل احمر به منظور شركت در مزايده الزامی می باشد.
مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: حداكثر تا ساعت دوازده روز شنبه مورخ 93/6/8

اجاره ماهیانه پایه کارشناسی:75/000/000 ريال
به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق ترتيب اثرداده نخواهد شد.

هزينه درج آگهی و نظريه كارشناسی به عهده برنده مزايده می باشد.
جمعيت در رد و يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

4/132/874/720184/000/000جاریترمیم آسفالت نوار های حفاری شده منطقه فالورجان93-2-227

12/233/106/898430/000/000جاریلوله گذاری فاضالب نجف آباد93-2-228

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/06/08 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه  مورخ 93/06/09

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

))آگهی مزایده اجاره مجتمع مسکونی((
)شماره 93-4(

آيا می دانيد نيمی از بيماران
  دیابتی

  از بيماری خود اطالع ندارند و متاسفانه با عوارض خطرناک مراجعه می كنند؟
موسسه خیریه دیابت اصفهان

با مشاركت در طرح تعطيالت و تعميرات تابستانی از پاداش های ريالی بهره مند شويد.

مشتركين برق صنعتی با قدرت خريداری باالتر از 200 كيلو وات:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

شیوا؛رسااعالمکرددیگرپیگیرینکنید

3



اخبار کوتاهيادداشت

پژوهشگاه رويان، برند جهانی شود
رئیس جمهور با بیان این که علم مرز نمی شناس��د، گفت: ما 
نباید خجالت بکشیم که علم و تجربه را از کشورهای اروپایی 

یا آسیایی یاد می گیریم.
حسن روحانی در بخش��ی از س��خنرانی خود در پژوهشگاه 
رویان، وابسته به جهاد دانش��گاهی، با اشاره به این که پیامبر 
اس��ام )ص( از تجارب دیگران مثل تجربه سلمان فارسی در 
جنگ احزاب استفاده می کرد، خاطرنشان کرد: من نمی دانم 
که بعضی ها آنچه که به نام اسام می گویند را از کجا آورده اند؟

وی همچنین افزود: ما در کش��ور 70 سال سابقه برنامه ریزی 
داریم اما هنوز به یک برنامه م��دون و دقیق برای اتصال علم 
و تکنول��وژی از بیرون ب��ه داخل یا از داخل به بیرون دس��ت 
نیافته ایم. ما باید مس��یر تولید علم و فن آوری را تا رسیدن به 

بازاریابی و برند شدن طی کنیم.
رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در زمینه 
تولید علم کارهای بزرگی انجام داده اما باید افقی بلند را پیش 
روی خود بگذارد و به دنبال این باشد که پژوهشگاه رویان به 

یک برند جهانی تبدیل شود.

مديرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی امروز به تهران سفر می کند

    مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور پیش��برد 
همکاری های ایران و آژانس در خصوص فعالیت های هسته ای 

این کشور امروز به تهران سفر می کند.
یوکیا آمانو، مدی��رکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی امروز 
پیش از سر رس��یدن ضرب االجل ۲۵ اوت که قرار است ایران 
اطاعات مورد درخواس��ت آژانس را ارائه دهد به تهران سفر 

می کند.

 رأی مثبت نمايندگان
 به استیضاح وزير علوم 

یکی از اس��تیضاح کنندگان وزیر علوم گف��ت: فضای مجلس 
برای اس��تیضاح وزیر علوم مناس��ب اس��ت و نمایندگان به 

استیضاح رأی مثبت خواهند داد.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین ش��هر در 
مجلس ش��ورای اس��امی و عضو کمیس��یون برنامه وبودجه 
خانه ملت گفت: فض��ای مجلس برای اس��تیضاح وزیر علوم 
مناس��ب اس��ت و نمایندگان به اس��تیضاح وزی��ر علوم رأی 
مثبت خواهند داد.وی اف��زود: اتهامات وارده ب��ه وزیر علوم 
سیاسی نیس��ت و جنبه علمی دارد چراکه فعالیت های وزیر 
باعث ش��ده تا دانش��گاه ها از یک مکان علمی به یک باشگاه 
برای احزاب سیاس��ی تبدیل ش��وند.این نماین��ده مردم در 
مجلس شورای اس��امی اظهار داش��ت: موضوع دانشجویان 
س��تاره دار و اسامی ش��دن دانش��گاه ها از دیگر دالیل طرح 
استیضاح وزیر علوم است که علیرغم فرصت یک ماهه به وزیر 
 اقدام عمل��ی خاصی برای حل این مش��کات صورت نگرفته

 است.
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علی شمخانی تأکید کرد: بی شک رهبران هوشمند عراق چون گذشته با مدیریت ظرفیت های 2
چشمگیر سیاسی، اعتقادی، انسانی و اقتصادی این کشور ضمن استقرار سریع دولتی کارآمد  با 
دفع  تهدیدات امنیتی ناشی از توطئه بیگانگان، امنیت، ثبات و رفاه را به عراق متحد و یکپارچه 

بازمی گردانند. 
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سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: در هفته آینده 
حکم پرونده قاتل معاون وزیر صنعت از سوی شعبه 7۴ دادگاه 
کیفری اس��تان تهران صادر می شود.سرپرس��ت دادگاه های 
کیفری اس��تان تهران گفت: در هفته آینده حکم پرونده قاتل 
معاون وزیر صنعت از سوی ش��عبه 7۴ دادگاه کیفری استان 

تهران صادر می شود.

محس��ن افتخ��اری درب��اره 
رس��یدگی به این پرونده که 
جلسه دادگاه آن ۱۵ مردادماه 
برگزارشده بود، گفت: شعبه 
رسیدگی کننده به این پرونده 

در شرف صدور رأی است.
سرپرست دادگاه های کیفری 
اس��تان تهران خاطرنش��ان 
ک��رد: در هفته آین��ده رأی 
ای��ن پرون��ده ص��ادر خواهد 
شد.ساعت حدود ۲0:۳0 روز 
۱۹ آبان ماه س��ال ۹۲ صفدر 
رحمت آبادی معاون پارلمانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در یک دستگاه پژو در خیابان گلبرگ از ناحیه سر مورد اصابت 
دو گلوله ق��رار گرفت و به قتل رس��ید.مأموران پلیس آگاهی 

پایتخت که با دس��تور قاضی س��پید نامه بازپ��رس ویژه قتل 
تهران تحقیقات این پرونده را آغاز کرده بودند، در بررسی های 
تخصصی توانس��تند زوج جوانی را شناس��ایی کنند که با وی 
اختاف داشتند و درنهایت راز این قتل ۲۲ آبان ماه با دستگیری 

این زوج افشا شد.
قاضی س��پید نامه بازپرس پرونده قتل مع��اون وزیر صنعت 
پیش ازاین در گفت وگو با ایسنا، گفته بود که رسیدگی به این 
پرونده در شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران به پایان 
رس��یده و این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شده است.
همچنین س��خنگوی قوه قضایی��ه ۱۱ آذر ۹۲ از شناس��ایی 
ضاربین معاون وزیر صنعت خبر داده بود و گفت: در این پرونده 
دو نفر که زن و شوهر هس��تند به اتهام مباشرت و معاونت در 
قت��ل بازداشت ش��ده اند.وی تأکید کرد که قت��ل معاون وزیر 
 صنعت امنیتی و سیاس��ی نبوده بلکه موضوع کامًا شخصی

 بوده است.

محمد ابوزینب  ازاعضای خانواده شهدای فلسطینی 
با بیان اینکه اکنون همس��رم در غزه است،گفت: ما 
به سختی با همس��رم در ارتباطیم و او می گوید هر 
۳ ثانیه صدای صوت بمب می آید و چند کش��ته و 

زخمی می دهیم.
محمد ابوزینب اظهار کرد: ما فلسطینی ها به حماس 
و جهاد اس��امی و همه گروه های مقاومت افتخار 

می کنیم.
وی بیان کرد: من در جامعه المصطفی در قم در حال 
تحصیل بوده و ۲ سال است که در قم هستم و درس 

فارسی را تمام کردم.
این عضو خانواده شهدای فلس��طینی تصریح کرد: 
دایی من در انتفاضه شهید شد و پدر بزرگم ملقب 
به خمینی در فلسطین بوده چرا که متاثر از انقاب 

اسامی ایران است و قبل از اینکه به ایران بیایم به من گفت 
به مردم ایران بگو ما منتظر آنها هس��تیم چرا که غیر از آنها 

نمی توانند قدس را آزاد کرده و صهیونیست را از بین ببرند.
وی افزود: پدربزرگم اعتقاد دارد که لشگر جمهوری اسامی و 
گروه های حزب اهلل به طرف قدس رفته و آن را آزاد می کنند.

ابو زینب با بیان اینکه بیشتر مردم غزه از حمایت مردم ایران 

از غزه آگاهی دارند، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه شبکه های 
ماه��واره ای وهابی تبلیغات زیادی علیه جمهوری اس��امی 
کرده و چون می دانند مردم غزه بر صحابی ها حساس هستند، 
می گویند که ایرانی ها به صحابی پیامبر و ام المومنین عایشه 

توهین می کنند.
وی اظهار کرد: ش��بکه های ماه��واره ای می گویند که مردم 

ایران برای مصلحت خود از فلسطین دفاع 
می کنند اما کس��انی که آگاهی دارند در 
غ��زه متوجه این هس��تند ک��ه جمهوری 
 اس��امی برای خ��دا کار می کن��د و برای 
مصلحت اندیش��ی نبوده چرا که مگر غزه 

نفت یا گاز دارد؟
این عضو خانواده فلس��طینی ب��ا تاکید بر 
اینکه مردم غزه می دانند که مردم و دولت 
ایران برای خدا و برای وحدت اس��امی و 
برای دشمن واحد که صهیونیست بوده به 
فلسطین کمک می کنند، اظهار کرد: مردم 
فلس��طین متوجه ش��دند که عربستان به 
اسرائیل کمک کرده و به فلسطین یک هزار 
کفن می دهند اما ما نیاز به کفن نداشته و 
نیازمند اسلحه و کمک استراتژیک هستیم و بیشتر مردم غزه 

حامی مقاومت هستند.
وی گفت: من ۲ س��ال اس��ت که غزه نرفتم و همسرم برای 
وضع حمل به غزه رفته و قرار ب��ود که زود برگردد اما با پیش 
آمدن این جنگ و بسته ش��دن گذرگاه رفح در آنجا ماندگار 

شده است .

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران:

هر ۳ ثانیه صدای صوت بمب در غزه به گوش می رسد

حکمعامالنقتلمعاونوزیرصنعتبهزودیصادرمیشود

همدلیگروههایسیاسیعراق؛نمادروشنبلوغسیاسی

انتقاد امام جمعه اصفهان از 
بی توجهی  به مسئله حجاب

امام جمع��ه اصفهان گفت: متأس��فانه برخی 
مسئوالن نس��بت به مس��ئله حجاب از خود 
بی توجهی نشان می دهند که در کشور اسامی 

ایران، این مسئله پذیرفته نیست.
آی��ت اهلل سیدیوس��ف طباطبائی ن��ژاد در 
خطبه های این هفت��ه نمازجمع��ه اصفهان 
در مس��جد امام )ره(، کوتاه آم��دن دولت در 
مسئله حجاب و امور مذهبی را گوش زد کرده 
و اظهار کرد: در مس��ائلی از قبی��ل حجاب و 
دین و امور مذهبی، دولت کوتاه آمده است و 
چنین امری برای حاکمیت اس��امی و دولت 
جمهوری اس��امی ایران پذیرفتنی نیس��ت.

وی به نقد عملک��رد وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسامی پرداخت و گفت: مخالفت با تفکیک 
جنسیتی در دانشگاه های کشور، درحقیقت 
مخالفت با نظر دین مبین اس��ام است.امام 
جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: گویا برخی از 
مدیران کنونی و دولتمردان نه تنها درس خود را 
در آمریکا و غرب خوانده اند بلکه دین شان را هم 
از آن ممالک گرفته اند چرا که اگر چنین نبود 
مسئوالن عالی دانشگاه آزاد مرکزی مطمئناً 
علت جداسازی و تفکیک جنسیتی در بعضی 
دانشگاه های آزاد کشور نظیر اصفهان را جویا 
نشده بودند.وی با اشاره به فاجعه اخیر سقوط 
هواپیمای مسافربری در شهرک آزادی تهران، 
به بازماندگان و خانواده های داغ دیده تسلیت 
گفت و به عاوه از دستور رئیس جمهور مبنی 
بر توقف پرواز این نوع هواپیماها تشکر به عمل 
آورد.آیت اهلل طباطبائی نژاد با اشاره به امروز )۲6 
مردادماه (۱۳6۹ سالروز ورود نخستین گروه از 
آزادگان به آغوش میهن اسامی تصریح کرد: 
آن درجه از پلیدی و پستی که در حال حاضر 
در اعمال و رفتار داعشی ها می توانیم ببینیم، 
طی ایام دفاع مقدس در وجود بعثی ها هم قابل 
مشاهده بود.وی به بیانات ماندگار حضرت امام 
خمینی )ره( پیرامون این س��رافرازان اشاره و 
خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایشات حضرت 
ام��ام )ره(، آزادگان ب��ا کردار خ��ود در دوران 
اس��ارت، دل امام زمان )عج( را شاد کردند و با 
ایستادگی در برابر هجمه های دشمنان، باعث 
ش��دند که ما در مقابل آن همه ایمان و از خود 

گذشتگی ایشان خجالت زده باشیم.

مس��ئول پارک معارفی ش��هرکرد گفت: دومین پارک 
معارفی کشور در شهرکرد با هدف انتقال مفاهیم دینی در 
قالب بازی و سرگرمی در مصلی امام خمینی شهرکرد دایر 
شده و تا ۲8 مرداد ماه ادامه دارد.حجت االسام عابدین 
کاظمی نیا اظهار کرد: بازی عامل مهمی برای سامت و 
رشد بدن و موجب آموزش اصول و قواعد زندگی است، 
کودک، عاشق بازی است و شاید شدیدترین محرومیت 
برای او آن باش��د که از بازی محروم��ش کنند، بازی اگر 
خوب و اندیش��یده باش��د به کودک فرص��ت می دهد تا 
بهتر کار کند، بیشتر یاد بگیرد، فهم اجتماعی او باال رود 
و اخاقش س��اخته ش��ود.وی افزود: بازی به عنوان یک 
فرایند روانی برای کودک دوست داشتنی است اما بدون 
نظارت مس��تمر والدین و راهنمایی های آنان، شاید آن 
تاثیرات مطلوب را در پی نداشته باشد، از این رو والدین 
وظیفه دارند با فراهم آوری زمینه بازی، لحظات س��الم و 
مفرحی برای کودک سازند.کاظمی نیا با بیان اینکه بازی 
یک نیاز طبیعی کودک است که از جنبه های مختلف در 
فرایند رشد کودک تاثیر ش��گرف و گسترده دارد، گفت: 

ش��اخص اثر آن در س��ه جنبه ای رشد جس��مانی، رشد 
اجتماعی و رشد شناختی است و از آنجا که محسوسات 
ذهنیات کودک را تشکیل می دهد و توان درک مفاهیم 
انتزاعی را ندارد توصیف آموزه های دینی در قالب بازی و 
داستان های کودکانه مناسب ترین روش در تربیت دینی 
کودک است. وی با اعام اینکه هدف پارک معارفی انتقال 
مفاهیم دینی در قالب بازی اس��ت اظهار کرد: این طرح 
برای دومین بار در کشور است که در راستای تبلیغ دین 
به شیوه جدید و ارتقای فرهنگ دینی در این استان اجرا 
می شود و از ۱۴ مرداد شروع شده و تا ۲8 مرداد ماه ادامه 
خواهد داشت.مسئول پارک معارفی شهرکرد افزود: در 
این پارک ۴۳ غرفه و هفت سالن بزرگ میزبان خانواده ها 
 و کودکان اس��ت و بی��ش از ۴7 کارش��ناس و روحانی، 
۴۲ نفر عامل اجرایی در این پارک علوم دینی و اسامی را 

به جوانان و کودکان آموزش می دهند.
کاظمی نیا با بیان اینکه این پارک بر اس��اس نیاز سنجی 
استان برپا شده است گفت: این پارک به همت یک گروه 
جهادی در زیربنایی به مس��احت ۲ هزار و 700 متر برپا 

ش��ده و در حوزه طراحی، گرافی��ک و محتوایی بازی ها 
نوآوری خاقان��ه صورت گرفته اس��ت.این مس��ئول با 
اشاره به نقش بازی در رشد کودک اذعان داشت: کودک 
هنگامی که قادر به کنترل حرکات خود می شود شروع 
به تقلید می کند و الگوی او در فعالیت هایش پدر و مادر 
هس��تند و رفتار او تا حدود زیادی رن��گ گرفته از رفتار 
و عواطف آنهاس��ت و در کنار آن ب��ازی حس کنجکاوی 
کودک را ب��ر می انگیزان��د و قدرت ابت��کار او را تحریک 
می کند به طوری که موج��ب اس��تقال اراده و احیای 
فکر می ش��ود.وی ادامه داد: مباح��ث اعتقادی و کامی 
در کودک باید نهادینه ش��ود و در این پارک سعی شده 
هنر در خدمت دین باشد و مفاهیم دینی در قالب بازی 
به کودکان معرفی شود.کاظمی نیا با اعام آمادگی برای 
به اشتراک گذاشتن تجربیاتش��ان با بخش های فعال با 
کودک را در این استان ابراز کرد: ما می توانیم تجربیات 
خود را در زمینه تربیت کودک و انواع بازی های اسامی 
در اختیار مهده��ای کودک، آموزش و پرورش و س��ایر 
بخش هایی ک��ه به گونه ای ب��ا کودکان س��ر و کار دارند 
بگذاریم.این مسئول از  استقبال خوب مردم این استان 
از پارک معارفی خبر داد و گفت: بازدیدکنندگان به طور 
متوس��ط دو س��اعت در مقابل غرفه های پارک معارفی 
توقف دارند و تا بدین لحظه حدود ۴ هزار نفر از این مکان 

بازدید کردند.
وی با بیان اینک��ه در غرفه ج��وان این پ��ارک چندین 
بخش مهیج و شاد مانند صخره نوردی ایجاد شده است 
خاطرنشان کرد: در این بخش توانستیم بدون آلودگی به 
گناه و بهره مندی از موس��یقی و موارد دیگر صحنه های 
شادی خلق کنیم و جمعیت بازدیدکنندگان گواه روشن 
این ادعاست.موسوی تاکید کرد: بازی باعث می شود که 
کودک بتواند ب��ا دیگران رابطه صحیح برقرار س��اخته و 
تظاهرات خود را متع��ادل کند و همکاری و فعالیت های 
گروهی را بیاموزد و تمرین کند، همان گونه که برای خود 

حقی قائل است برای دیگران هم حقی قائل باشد.
وی با بیان اینک��ه در بازی قواع��د و مقرراتی وجود دارد 
که طفل ناگزیر باید به آن ه��ا تن در دهد و نیز اصولی در 
انضباط وجود دارد که او ناگزیر باید آنها را بپذیرد تصریح 
کرد: در این بخش فرد با ط��ی چندین مرحله با احکام و 
فضائل دینی و ضرورت اجرایی احکام در زندگی مواجه 

می شود.

مسئول پارک معارفی شهرکرد خبر داد 

احداثدومینپارکمعارفیکشوردرشهرکرد

  زمینه  اشتغال 121 نفر 
 با تصويب 10 طرح تولیدی 

معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری 
گف��ت: ۱0 ط��رح تولی��دی در راس��تای صنعت، 
کش��اورزی و خدم��ات در ش��ورای برنام��ه ریزی 

چهارمحال و بختیاری تصویب شد.
اسماعیل عامری گلستان در جلسه شورای برنامه 
ریزی اظهار داش��ت: نه میلیارد تومان برای طرح 

های تصویب شده اعتبار اختصاص داده می شود.
 وی تصری��ح ک��رد: از می��زان اعتباری ک��ه برای 
طرح های مذکور اختصاص داده می ش��ود ش��ش 
میلیارد تومان آن تسهیات و سه میلیارد تومان آن 

آورده متقاضی خواهد بود.
عامری گلس��تان ادامه داد: با اجرای این ۱0 طرح 
زمینه اشتغال ۱۲۱ نفر در این استان فراهم خواهد 
ش��د.معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهار محال و 
بختیاری اذعان داشت: تصویب و بررسی زیست کره 
سبزکوه در سطح بین المللی مورد تائید قرار گرفت 
که اگر به تصویب برسد اعتبارات بین المللی برای 
آن در نظر گرفته خواهد شد.عامری گلستان بیان 
داشت: طرح جابه جایی و اس��کان اهالی روستای 
گردوش��اه عبدالعظیم که در شهرستان کوهرنگ 
واقع شده است و در زمینی به مساحت ۳،76 هکتار 
است از جمله طرح هایی بوده که به تصویب رسیده 
اس��ت.وی یادآور ش��د: طرح طوبی که با سرمایه 
گذاری ۱66 میلیون تومان و در زمینی به مساحت 
۳،8 هکتار واقع  که در شهرستان بروجن  انجام می 
شود از دیگر طرح های به تصویب رسیده در شورای 

برنامه ریزی امروز بوده است.

حفاظت از اراضی الزمه تامین 
امنیت غذايی است

رئیس س��ازمان جه��اد کش��اورزی چهارمحال و 
بختی��اری مهم تری��ن موضوع برای کش��اورزی را 
داشتن زمین و خاک مرغوب دانست و گفت: برای 
دس��تیابی به تامی��ن امنیت غذایی کش��ور باید از 
اراضی زراعی و باغی حفاظت کرد.رستم غیبی در 
حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی 
جهاد کشاورزی، مشارکت حداکثری همه کارکنان 
بخش های مختلف س��ازمان جهاد کش��اورزی در 
حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغی را ضروری 

عنوان کرد.
وی مهم ترین موضوع برای کش��اورزی را داش��تن 
زمین و خاک مرغوب دانست و گفت: برای دستیابی 
به تامین امنیت غذایی کشور باید از اراضی زراعی و 

باغی حفاظت کرد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال بختیاری:

 تحقق مطالبات مردم تکلیف
دولتمردان است

معاون ام��ور عمران��ی اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری گفت: 
دولتم��ردان به عنوان خدمتگ��زاران مردم، مکلف ب��ه اجرا و تحقق 
خواسته ها و مطالبات مردم هستند. گودرز امیری اظهار داشت: برخی 
منتقدان دولت تدبیر و امید مباحثی مبنی بر پیگیری اجرای مصوبات 
و طرح های عمرانی دولت قبل را در سفر دکتر روحانی و هیئت دولت 
به استان مطرح می کنند که باید در پاسخ این افراد گفت؛ هر طرح و 
برنامه ای که در کشور اجرا می شود خواسته مردم و در جهت توسعه و 
آبادانی است.وی افزود: هیچ طرح یا پروژه ای متعلق به دولتی خاص 
نیس��ت بلکه متعلق به مردم اس��ت.معاون امور عمرانی استانداری 
چهارمحال بختیاری ادامه داد: بسیاری از طرح هایی که هم اکنون در 
کشور در حال اجراست مطالعات و برنامه ریزی های آن ها در قبل از 
انقاب انجام شده است.امیری تأکید کرد: طرح های عمرانی در کشور 
با پول مردم در حال اجراست و بنا بر نیازسنجی و خواست کارشناسی 

و نیاز به حق مردم شروع شده است.
به گفته وی، ساخت بیمارس��تان های لردگان، فارس��ان و کاشانی 
ش��هرکرد در زمان اصاحات در این اس��تان آغازش��ده و در تمامی 
دولت های گذشته ادامه داشته و بعضاً هنوز هم تکمیل نشده است.

امیری اظهار داش��ت: طرح منطقه ویژه انرژی در عس��لویه از زمان 
اصاحات در کش��ور آغازشده و هنوز تکمیل نش��ده و نمی توان آن 
را متعلق به دولت خاصی دانس��ت.معاون امور عمرانی اس��تانداری 
چهارمحال بختیاری ادامه داد: در دولت های گذشته برخی طرح های 
غیر کارشناس��ی و غیرعلمی در مناطق شروع شده که توجیه فنی و 
اقتصادی ندارند و باید مسئوالن در جلسات خود مردم را متقاعد کنند 

که انجام شدن این گونه طرح ها کارشناسی نیست.

 120 روستا در لردگان با تانکر
 آبرسانی می شوند

معاون فرماندار لردگان گفت: ۱۲0 روستا در این شهرستان با تانکر 
آبرسانی می شود و این معضل بزرگی اس��ت که امیدواریم در دولت 
تدبیر و امید این مشکات برطرف شود.اس��داهلل جلیل در نشست 
شورای اسامی شهرستان لردگان اظهار کرد: با توجه به گستردگی 
شهرستان و بیان مشکات مطرح ش��ده به خصوص بحث آب شرب 
مردم شهرها و روستاها تاش هایی از سوی مسئوالن شهرستانی و 
استانی صورت گرفته که هر طوری ش��ده هم در درازمدت و هم در 
کوتاه مدت مشکات آب ش��رب مردم شهرستان لردگان را برطرف 
کنند.وی افزود: درزمینه جاده های روستایی و جاده اصلی هم اکنون 
نهضت آسفالت جاده ها در شهرس��تان لردگان شروع شد، در دولت 
تدبیر و امید برای جاده ترانزیتی شهرس��تان لردگان به خوزستان و 
بروجن به صورت ش��بانه روزی کار در حال انجام است.جلیل بابیان 
اینکه پیمانکار با سرعت باال در چند نقطه در حال چهارخطه کردن 
جهده - بروجن - لردگان اس��ت، بیان کرد: امیدواریم تا پایان سال 

جاری چهار خطه لردگان به گوشکی به بهره برداری برسد.
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در هفته آينده 
حکم پرونده قاتل 

معاون وزير صنعت 
از سوی شعبه ۷۴ 

دادگاه کیفری 
 استان تهران 
صادر می شود



یادداشت

پيام فرماندار اصفهان به مناسبت سالروز 
ورود آزادگان به ایران:

 آزادگان از پيشتازان حمایت از والیت 
و ارزش هاي انقالب اسالمي هستند

     فرماندار اصفهان با اش��اره ب��ه اينكه آزادگان، تمام هس��تی 
خويش را برای حفظ کیان انقالب اس��المی و دفاع از اسالم در 
َطبق اخالص نهادند، گف��ت: آزادگان از پیش��تازان حمايت از 

واليت و ارزش هاي انقالب اسالمي هستند.
 فضل اهلل کفیل، فرماندار اصفهان به مناس��بت فرا رسیدن 26 
مردادماه، س��الروز ورود آزادگان به ايران اسالمي پیامي صادر 
کرد.بر اس��اس اين گزارش، در اين پیام آمده اس��ت: آزادگان، 
با ايمان راس��خ خود در برابر همه فش��ارهای جسمی و روحی 
دشمنان ايستادند و از ش��كنجه  های مزدوران بعثی هراسی به 
خ��ود راه ندادند. فرزن��دان روح اهلل، صبورتر از س��نگ صبور و 
راضی ترين کسان به قضای الهی بودند. اينان سینه  هايی فراخ تر 
از اقیانوس داش��تند که از همه  جا و همه  ک��س بريده و به خدا 
پیوسته بودند، آزاده نامیده شدند چون از قِید نفس و نفسیات 

رهايی يافته بودند.
 راد مردانی که تمام هستی خويش را برای حفظ کیان انقالب 
اسالمی و دفاع از اسالم در َطبق اخالص نهادند و با تحمل سخت 
ترين شرايط و شديدترين تنگناها و َمضايق از باورهای دينی و 
انقالبی خويش در وفاداری به انق��الب و آرمان های امام راحل 
دست بر نداشته اند. امروز نیز به لطف خداوند بزرگ آزادگان از 
پیشتازان حمايت از واليت و ارزشهاي واالي انقالب شكوهمند 
اسالمي هس��تند و در تالش برای ايرانی آباد و سرافراز از هیچ 

کوششی فروگذار نیستند.
 بیست و شش��م مرداد ماه يادآور بازگش��ت غرورآفرين مردان 
و زنان آزاده ای اس��ت ک��ه پس از تحمل س��ال  ها ش��كنجه و 
دوری از عزي��زان به ش��رف افتخ��ار آزادگی نائل ش��دند ، اين 
روز خجس��ته را به تمام��ی آزادگان س��رافراز ايران اس��المی 
تبريک عرض م��ی نمايم و از خداوند متعال ب��راي اين عزيزان 
 و خانواده ه��اي گرامیش��ان س��المتي و موفقی��ت روزافزون 

خواستارم.
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احیایزایندهرودهماننددریاچهارومیه،پروندهملیمیخواهد
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نامه ای از رئیس جمهوری 
خواستند تا همچون درياچه ارومیه، برای احیای زاينده رود نیز پرونده ملی تشكیل شود.

هیأت مديره و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان اصفهان در نامه ای به 
رياست جمهوری ايران، تاکید کردند: احیای زاينده رود، يک ضرورت ملی و تحقق آن از 

نظر فنی و اقتصادی امكان پذير است.

3

در دادس��رای خارک در ش��عبه دوم پرونده ای مربوط به 
يک ش��رکت لیزينگی جريان دارد که حدود ۱۰ میلیارد 
تومان از متقاضیان خريد خودروی الدا کالهبرداری کرده 
است و روند رسیدگی آن بنا به گفته يكی از مالباختگان 
به کندی ادام��ه دارد.»پولم��ان را باال کش��یده اند و يک 
لیوان آب هم رويش« اين س��خنی تكراری است که بارها 
به گوش��مان خورده اس��ت.از کالهبردان کالن گرفته تا 
قابلمه دزدهای خرده پا. از کسانی که میلیاردی پول باال 
می کش��ند تا دله دزدهايی که کیف پول می قاپند. همه و 
همه دزدند و کالهبردار. خبرگزاری فارس پای درددل يكی 
از مالباخته های در دام افتاده نشسته استاو می گويد در سال 
9۱ به بهانه خريد ماشین الدا به يک شرکت لیزينگی اعتماد 
کرده و به سفارش يكی از دوستانش اقدام به خريد يک فقره 
از اين نوع خودرو با پیش پرداخت ۱۰ میلیون تومان کرده 
اس��ت.می گويد قرار بود خودرو را 5 ماه ديگر به ما تحويل 
دهند که تحويل نداند هیچ و ه��ر بار با بهانه هايی از قبیل 

مشكالت گمرکی در واردات الدا ما را از سر باز می کردند.
تقريباً بعد از گذشت يک سال از زمان ثبت نام، اين مالباخته 
از خیر الدا سواری گذشت و به ش��رکت مربوطه مراجعه 
کرد تا ضمن اظهار پش��یمانی انصرافش را هم اعالم کند. 
مسئولین شرکتی هم با روی باز به او گفتند هیچ مشكلی 
نیست و يک ماه ديگر تمام مبلغ ايشان را بر می گردانند.

ماه ها می گذرد ولی هنوز آن يک ماه نرسیده. مالباختگان 
که مبلغی حدود ۱۰ میلیارد را دو دستی به مديرعامل اين 

شرکت تقديم کردند با ارائه ش��كايت به دادسرای خارک 
خواستار پیگیری و بررسی اين موضوع شدند.

کسانی که تمام امیدش��ان به دستگاه قضائی کشور است 
وقتی از روند رسیدگی به پرونده هايشان سؤال می کنند 
با پاس��خ »دارد کارهايش انجام می ش��ود، برويد شهريور 
بیايی��د«، »خانه هايش را توقیف کردي��م و منتظر حراج 
باش��ید« يا اينك��ه »ممنوع الخروجش کردي��م« روبه رو 
می شوند.يكی از مالباختگان قراردادی که با اين شرکت 
وضع ک��رده بود را نش��ان داد هر چند عمل اين ش��رکت 
کالهبرداری تلقی می ش��ود ولی تمام افرادی که در اين 
دام افتادن��د بايد مفاد اين ق��رارداد را با دق��ت و ريزبینی 
می خواندند.اگر مالباختگان بند 7 اين ق��رارداد را با دقت 
مطالعه می کردند متوجه می شدند که در انتهای اين بند 
آمده اس��ت خريدار هرگونه ادعايی را قانونا از خود سلب 
می نمايد.از آنجايی ک��ه اين قرارداد ب��ه صورت يكطرفه 
بسته شده و از اين دس��ت قراردادها هم زياد است با يكی 
از حقوقدانان صحبت کرديم ت��ا ببینیم برای احقاق حق 

مالباختگان راهی وجود دارد يا خیر؟
با وجود ق�رارداد یک طرف�ه، مالباخته بازهم 

امکان احقاق حق را دارد
منص��ور ملك��ی در ابت��دا توضیح��ی درب��اره اي��ن نوع 
کالهبرداری ه��ا داد و گفت: در اين ن��وع کالهبرداری ها 
که در سطح يک قرارداد ظاهراً درستی اتفاق می افتد يک 
واقعیتی وج��ود دارد که قانونگ��ذار در بحث تعريف جرم 

کالهبرداری می گويد جوه��ر اصلی کالهبرداری اين 
است که وس��یله متقلبانه ای در بین باشد و بردن مال 
اتفاق بیفتد.وی ادامه داد: وس��یله متقلبانه و تقلب به 
اراده برمی گردد. جست وجوی اراده متهم کالهبرداری 
کار دستگاه قضائی ا ست و اين کار در بسیاری از موارد 
به درستی انجام می شود ولی در بس��یاری از موارد با 
توسل به تفس��یر مضیق بعضی از بازپرس ها و قضات، 
آن هدف اصلی قانونگذار که برخورد با کالهبردار است 
را در نظر نمی گیرند.ملكی درباره تفسیر مضیق توسط 
قضات گفت: بر اساس آن تفسیر مضیقی که آن ها انجام 
می دهند بر اين اعتقاد می ش��وند که اين يک ضابطه 
حقوقی است؛ کس��ی تعهدی کرده و نتوانسته به آن 
تعهد عمل کن��د، بنابراين جرم کالهب��رداری اتفاق 
نیفتاده است و وسیله متقلبانه نیست. در صورتی که در 
بسیاری از مواقع اگر ظرفیت های واقعی پشت سر اين 
قرارداد نباش��د می توان گفت که اين قرارداد متقلبانه 
است. بنابراين وس��یله متقلبانه همین قرارداد است 
که فرد توانس��ته در پش��ت آن خود را پنهان کند.اين 
حقوقدان اظهار کرد: اگر اهل فن وارد شوند و تشخیص 
دهند که اين قرارداد از نظر اقتصادی و فنی قابلیت اجرا 
و پشتوانه واقعی ندارد، در چنین مواقعی قوه قضائیه بايد 

با چنین مجرمان يقه سفید برخورد قاطع کند.
وی با اشاره به همین قرارداد باال گفت: با وجود اينكه 
قرارداد به وس��یله برخی از بندهايش يكطرفه به نفع 
کالهبردار بس��ته می ش��ود اما مالباخته ه��ا راه های 
گوناگونی دارند که با مراجعه به دادسراها می توانند به 
حق خود برسند ولی بايد توجه داشت که با وجود چنین 
قراردادهايی کار رسیدگی و اثبات کالهبرداری دشوارتر 
می شود.ملكی به راهكاری برای مالباختگان اشاره کرد و 
بیان داشت: مالباختگان می توانند با مراجعه به دادسرا از 
شخصی به عنوان کالهبرداری يا تسهیل مال نامشروع 

شكايت کنند تا پرونده شان به جريان بیفتد.
اما دادستان کل کشور در آخرين نشست خبری خود 
هم به اين نوع کالهبرداری ها اشاره کرده بود و هشدار 
داده بود که ش��هروندان بايد در مرحله اول نسبت به 
بررسی همه زوايای کارهای خود اقدام کرده و راه های 

وقوع کالهبرداری را ببندند.
اژه ای معتقد بود که در بس��یاری از م��وارد می توان با 
يک بررسی ساده از وقوع يک کالهبرداری میلیاردی 

جلوگیری کرد.

گزارشی از فعاليت شرکت های کاغذی

ليزینگ های قالبی همچنان قربانی می گيرند

شرکتهایکاغذی،ترفندیبرایکالهبرداریمیلیاردی

یادداشت

تشييع پيکر ۸ شهيد گمنام دوران 
دفاع مقدس در استان

مديرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
گفت: همزمان با سالروز شهادت امام صادق )ع(، پیكرهای مطهر 
۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در زيباشهر مبارکه، ديزيچه 
مبارکه، گلشن دهاقان و درچه، تشییع و به خاک سپرده می شود.

سردار مجتبی شیروانیان ابراز داشت: همزمان با سالروز شهادت 
امام صادق )ع( و همزمان با سراسر کشور، پیكرهای مطهر ۸ شهید 
گمنام دوران دفاع مقدس در شهرس��تان های اس��تان اصفهان 
تش��ییع و به خاک س��پرده می ش��ود.مديرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اس��تان اصفهان گفت: در روزپنجشنبه 
3۰ مردادماه جاری، پیكرهای مطهر شهدای گمنام در زيباشهر 
 مبارکه، گلش��ن دهاق��ان و درچه، تش��ییع و به خاک س��پرده

 می شود.ش��یروانیان بی��ان داش��ت: همچنی��ن، پیكره��ای 
مطه��ر دو ش��هید گمن��ام نی��ز در روز جمع��ه 3۱ مردادم��اه 
 ج��اری در ديزيچ��ه مبارک��ه تش��ییع و ب��ه خ��اک س��پرده 

می شود.

اجرای ۱۹ ویژه برنامه در جشنواره 
بين المللی ميراث معنوی

 مدير عامل س��ازمان فرهنگی و تفريحی شهرداری اصفهان و 
ريیس کمیته جشنواره بین المللی میراث معنوی )ناملموس( 
 از تهی��ه ۱9 ويژه برنام��ه برای پن��ج روز برگزاری جش��نواره 

بین المللی میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان خبر داد.
مهدی بقايی افزود: اجالس و جش��نواره بی��ن المللی میراث 
فرهنگی ناملموس از ۱6 مهرماه امس��ال به م��دت پنج روز در 
شهر اصفهان برگزار می شود.وی ادامه داد: اين برنامه ها قابلیت 
افزايش داشته و کمیته جشنواره ظرفیت برگزاری برنامه های 
ديگری را نیز دارد.وی اظهار کرد: هفت رشته موسیقی سنتی 
و محلی، صنايع دستی، هنرهای سنتی و تجسمی، معماری، 
هنر نمايشی، آداب و رسوم و ورزش و بازی های محلی در اين 
جش��نواره مورد توجه بوده و همه کشورهای شرکت کننده به 

ارائه آثار خود در زمینه های ذکر شده خواهند پرداخت.

جمع آوری مرد متکدی با ۴ ميليون 
تومان پول نقد

يک مرد متكدی در حالی که مش��غول تكدی گ��ری در پارک 
کوهستانی صفه اصفهان بود، از سطح پارک، جمع آوری شد و 
در بازرس��ی صورت گرفته از او، مشخص شد که وی ۴ میلیون 
تومان وجه نقد به همراه دارد.مديرمجموعه کوهس��تانی صفه 
اعالم ک��رد: روز جمعه، مردی ح��دوداً 55 س��اله در حالی که 
مش��غول تكدی گری در پارک کوهس��تانی صفه بود، توسط 
عوامل کنترل نظارت اين مجموعه، جمع آوری و به کیوس��ک 
نیروی انتظامی واقع در پارک منتقل شد.وحید خسروی افزود: 
 در بازرس��ی بدنی صورت گرفت��ه از اين م��رد متكدی، حدود

 ۴ میلیون تومان وجه نقد به صورت چک پول و اسكناس درشت 
که در يک کیسه پارچه ای جاس��ازی شده بود، کشف شد.وی 
تصريح کرد: فرد مذکور همراه با وجوه کش��ف ش��ده، پس از 
هماهنگی با اداره بهزيستی شهرستان اصفهان، به مرکز فضیلت 

بهزيستی منتقل شد.

نتایج نهایی آزمون دکتری 
امروزاعالم می شود

 نتاي��ج نهاي��ی آزم��ون ورودی دوره دکتری نیم��ه متمرکز 
امروز منتش��ر خواهد ش��د.نتايج نهايی آزم��ون ورودی دوره 
دکت��ری نیمه متمرک��ز س��ال ۱393 امروز از طريق س��ايت 
 اطالع رس��انی س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور به نشانی

 www.sanjesh.org اعالم می گردد.داوطلبانی که در رديف 
پذيرفتگان نهايی اين آزمون قرار می گیرند، می توانند با توجه 
به مندرجات اطالعیه ای که در اين خصوص منتشر خواهد شد، 
ضمن مراجعه به وب سايت اطالع رسانی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی ذيربط و کس��ب اطالع از برنامه زمانی ثبت نام و 
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مربوط به هر کدرشته محل، در 
زمان مقرر برای ثبت نام و ساير مراحل پذيرش به نشانی مشخص 

شده درسايت موسسه آموزش عالی ذيربط مراجعه نمايند.

 تا اطالع ثانوی متولدان جدید
 یارانه نمی گيرند

معاون نظارت و برنامه ريزی رئیس جمهوری علت تعلق نگرفتن 
يارانه به متولدان جديد را تش��ريح کرد و گف��ت: تا زمانی که 
اطالعات خانوارها در سازمان هدفمندی به روز نشود، متولدان 
جديد از دريافت يارانه محروم هس��تند.محمد باقر نوبخت در 
حاشیه گردهمايی روسای بیمارستان های کشور در پاسخ به اين 
سؤال که چرا متولدان جديد از دريافت يارانه محروم شده اند، 
گفت: اين موضوع را تكذيب می کنم، آنچه که اتفاق افتاده اين 
است که ما در ارديبهشت اطالعات خانوارها را جمع آوری کرديم 
تا به آن ها يارانه بپردازيم اما بعد از آن تاريخ عده ای متولد شده 
و عده ای فوت کرده اند که به دلیل درج نشدن اطالعات آن ها در 
پايگاه فعاًل يارانه به متولدان جديد تعلق نگرفته است.وی افزود: 
اطالعات مربوط به خانوارها بايد بروز شود تا بتوانیم به متولدان 

جديد نیز يارانه پرداخت کنیم.

 نصرتی، سرپرست فرمانداری
 سميرم شد

با حضور رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در شهرستان سمیرم، 
از زحمات از زحمات حامد منیری، فرماندار سمیرم تقدير شده 
و محمدحس��ین نصرتی به عنوان سرپرست جديد فرمانداری 
سمیرم معرفی شد.زرگرپور در مراسم تكريم و معارفه سرپرست 
جديد فرمانداری سمیرم در اين شهرستان اظهار کرد: خوشحالم 
که بعد از گذشت 3۰ سال به مكانی بازگشته ام که شروع خدمت 
من به نظام مقدس جمهوری اس��المی بوده اس��ت.وی افزود: 
تقديم ۴۰۰ شهید در ۸ هشت س��ال دفاع مقدس و همچنین 
حضور ايثارگران سرافراز و امامزادگان بزرگوار در اين شهرستان 

از امتیازات و برکات اين شهرستان به شمار می آيد.

اخبار کوتاه

SMS

طی روزهای آینده

باران الهی بر سر خشکسالی اصفهان می بارد
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان

صبر مردم اصفهان لبریز شده است

پژوهش��گر عل��م هواشناس��ی گف��ت: با گ��ذر متناوب 
امواج ناپايدار طی روزهای آين��ده و حمايت رطوبتی از 
عرض های جنوبی تر از کش��ورمان، طی روزهای آينده 
هم در ساعت های عصر تا شب رشد ابر، رگبار، آذرخش 
و وزش باد در بیشتر مناطق استان اصفهان، بخصوص در 
مناطق غربی آن ادامه خواهد داشت.با وجود بارش های 
 مناسب در س��ال آبی 92-93، در استان های اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری، اما بنا بر عللی، اصفهان به همراه 
کرمان در وضعیت قرم��ز قرار دارند. مرادی با اش��اره به 
بارش در ساير مناطق کش��ور نیز اظهار داشت: از امشب 
تا ش��ب های آينده در مناطقی از ش��مال غرب، تا حدی 
غرب، س��واحل دريای خزر، بخصوص سواحل مرکزی 
آن، ارتفاع های الب��رز، دامنه های زاگ��رس، مناطقی از 
جنوب و مناطقی از جنوب شرق اين بارش ها را خواهیم 
داشت.اين پژوهشگر اوج بارش های امروز را در دامنه ها 
زاگرس مرکزی در مرز استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری و بخصوص بر روی زردکوه بختیاری که تأمین 
کننده اصلی آب زاينده رود است، پیش بینی کرد.تابستان 
امسال يكی از نادرترين تابستان های چند دهه اخیر از نظر 
بارش در دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی خواهد بود، 
زيرا چندين رگبار تابستانی ديگر نیز طی شب های آينده 
در استان های مجاور زاگرس، مانند مناطقی از چهارمحال 
و بختیاری، مناطقی از استان اصفهان، فارس و کهكیلويه 

و بوير احمد روی خواهد داد. 

شهردار  آوار بی آبی بر سر  آثار تاریخی
شهردار اصفهان گفت: متأسفانه آثار تاريخی اصفهان به دلیل کم آبی در 
حال تخريب هستند و از سوی ديگر مسئوالن وزارت نیرو هنوز درک الزم 

را از بحران آب اصفهان ندارند که اين موضوع کار دست کشور می دهد.
سید مرتضی سقائیان نژاد درباره مشكل آب اصفهان اظهار کرد: هفته گذشته 
ما برای آمدن معاون رئیس جمهور در تهران جلس��ه ای با حضور استاندار و 
مسئوالن تشكیل شد که مباحث مختلفی ازجمله مشكل آب اصفهان مطرح 
شد که من در آن جلس��ه نیز گفتم که اس��تاندار اصفهان مظلوم واقع شده، 
حرف ها از سوی نماينده دولت در اس��تان و من به عنوان نماينده مردم زده 
شد اما متأسفانه وزارت نیرو هنوز درک بحران آب را در اصفهان نكرده است.

وی افزود: يك��ی از معاونان رئیس جمه��ور صحبتی را مبنی ب��ر اينكه پل 
زمان خان خیلی مهم بوده و بايد آب موردنیازش تأمین شود، من تعجب کردم 
زيرا پل سی وسه پل، خواجو و شهرستان که تاريخی هستند و در سطح جهان 
شناخته شده اند، در حال نابودی بوده و به آن توجهی نمی شود اما برای پل 

زمان خان که برای ما نیز مهم است برای تأمین آب آن بحث می شود.
شهردار اصفهان تصريح کرد: بیشتر مسئوالن ما بخشی هستند و به ناگاه در 
جايگاه ملی قرار می گیرند و ظرفیت تصمیم گیری برای مديريت کالن و ملی 
را ندارند و قضاوت های اين گونه می کنند، يا اينكه چرا تونل گالب 2 تعطیل 
شد و يا چرا تونل بهشت آباد که در يک مس��یر ثقلی حرکت می کرد به لوله 
تبديل شده، کدام عقل سلیمی 7۰۰ مترمكعب آب را در برخی ارتفاعات بسیار 
باال با لوله انتقال می دهد، و اين نشان می دهد که به کار منطقی و کارشناسی 

اعتقادی ندارند.
وی بیان کرد: مردم اصفهان به دلیل اينكه شأن آن ها شأن بین المللی بوده، 
صبورانه تاکن��ون تحمل کردند اما اگ��ر واقعاً مردم بدانند ک��ه فهم و درک 
مسئوالن وزارت نیرو در اين حد است، به طورقطع اين مشكل به بلوا نزديک 
می شود، البته در آن جلسه جمع بندی به سمت رفت که تا قبل از اينكه معاون 

رئیس جمهور به اصفهان بیايند، تونل گالب 2 عملیاتی شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: امیدواريم در 
س��فر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، توجه 

ويژه به راه اندازی قطار شهری اصفهان شود.
رضا امین��ی در پنجاه و يكمین جلس��ه علنی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان در نطق پیش از دس��تور خود 
با اش��اره به س��فر س��فر معاون اول رئیس جمهوری به 
اصفهان در هفته دولت اظهار داش��ت: امیدواريم در اين 
سفر اخبار رضايت بخش��ی درباره احیاء دائمی رودخانه 
زاينده رود بشنويم چرا که صبر و تحمل مردم اصفهان از 

برداشت های غیرمجاز آبی روبه پايان است.
وی افزود: مسئوالن بايد در نظر داشته باشند که اصفهان 
با تقديم ۱۰ درصد از ايثارگ��ران و آزادگان و جانبازان و 
بیشترين آمار شهید کشور، يكی از صاحبان اصلی انقالب 
اس��ت و صبر اين مردم نجیب و انقالبی نبايد مورد سوء 

استفاده و تهديد قرار گیرد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه تصريح کرد: 
همچنین امیدواريم در اين سفر توجه ويژه به راه اندازی 

قطار شهری اصفهان شود و بسترسازی فنی و قانونی برای 
ايستگاه های باقیمانده مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در صحبت ها و مذاکرات س��ال گذشته 
و جاری قول راه اندازی آزمايش��ی فاز نخست خط يک 
قطار شهری داده شده اس��ت و الزم است با برنامه ريزی 
شهرداری و سازمان قطار شهری به گونه ای باشد که در 

اين ارتباط بدقولی انجام شود.

استاندار اصفهان در ديدار با معاون دبیر کل سازمان 
ملل با انتقاد شديد از عملكرد اين سازمان و مجامع 
بین المللی در قبال جنايت های رژيم صهیونیستی در 
غزه، اظهار داشت: متأسفانه سازمان ملل کارنامه قابل 

قبولی در اين زمینه ندارد.
»والری آم��وس« معاون دبیر کل س��ازمان ملل در 
امور بشردوس��تانه که باهدف توس��عه همكاری ها 
میان اي��ران و س��ازمان ملل در ح��وزه کمک های 
 بشردوس��تانه به ايران س��فرکرده اس��ت با رسول 

زرگر پور استاندار اصفهان ديدار و گفتگو کرد.
اس��تاندار اصفه��ان در اين دي��دار اظهار ک��رد: به 
اعتقاد مردم ايران و تمام آزادگان جهان، متأسفانه 
کارنامه س��ازمان ملل در مقابله با جنايت های رژيم 

صهیونیستی قابل قبول نیست.
وی افزود: با توجه به مس��ئولیت خانم والری آموس 
در س��ازمان ملل، انتظار می رفت قبل از کش��ته و 
زخمی شدن حدود ۱2 هزار نفر از مردم غزه توسط 
صهیونیست ها، س��ازمان ملل موضع گیری قاطعی 
داشته باشد.زرگر پور تصريح کرد: انتظار مردم اين 
بود که در نخستین روزها توسط شورای امنیت، دبیر 
کل سازمان ملل و سرکار عالی ضمن موضع گیری 
مناسب، اقدام عملی صورت می پذيرفت.وی اعالم 
موضع س��ازمان ملل درزمانی که ش��رايط شكست 
دولت اس��رائیل فراهم ش��ده و ساير س��ازمان های 

بین المللی موضع گیری کرده اند را بسیار دير دانست.
اس��تاندار اصفهان بابیان اينكه ما هی��چ امیدی به 
کسانی که شعارش��ان در خصوص حقوق بشر بلند 
است، نداشتیم، افزود: سازمان ملل ازنظر ما در اين 
زمینه متفاوت هست.وی يادآور شد: فراهم نشدن 
تس��هیالت برای مردم مظلوم غ��زه و مهم تر از آن 
باز نش��دن هیچ راه ارتباطی برای کشورهايی مثل 
ايران جهت ارسال کمک های بشردوستانه به غزه، 

مسئله ای نگران کننده است.
زرگر پور با اشاره به اينكه مردم ما کمک های دارويی 
و غذايی فراوانی برای مردم غزه جمع آوری کردند، 
ابراز تأسف نمود که امكان ارسال اين کمک ها فراهم 
نشد.اس��تاندار اصفه��ان در ادامه خواس��تار انتقال 
پیام ملت ايران و مردم اصفه��ان به »بان کی مون« 

دبیر کل سازمان ملل شد و تصريح کرد: گذشته ها 
و کوتاهی صورت گرفته گذش��ت و بايد به آينده و 
اقداماتی که می توان برای جبران گذشته انجام داد، 
فكر کرد.وی پیشنهاد کرد دادگاهی جهت پیگیری 
جنايات صهیونیست ها در غزه تشكیل شود تا شايد 
جواب بخشی از خون های ريخته شده در غزه داده 

شود.
زرگرپ��ور کودک کش��ی ش��كل گرفته در غ��زه را 
بی س��ابقه خواند و افزود: با توجه به اينكه مردم دنیا 
در شبكه های اجتماعی پیگیر مسئله غزه بودند فكر 
می کنم همه منتظ��ر اقدام قاطع س��ازمان ملل در 
اين زمینه هستند.اس��تاندار اصفهان در اين ديدار 
به موضوع حوادث طبیعی و س��ابقه ۱۰ ساله خود 
به عنوان مس��ئول حوادث غیرمترقبه ايران اش��اره 
کرد و افزود: کشور ما جزء ۱۰ کشور بالخیز دنیاست 
و در هر دهه يک زلزله ب��زرگ در آن اتفاق می افتد.

زرگرپور در ادامه با اش��اره به تجربیات خوب ايران 
طی سال های گذش��ته در اين زمینه اظهار داشت: 
کش��ور ايران در مديريت بحران جزء کش��ورهای 
قدرتمند به حساب می آيد.وی پیشنهاد داد: با توجه 
به مس��ئولیت خانم آموس از اين ظرفیت ايران در 

منطقه استفاده شود.
وی تأکید کرد: ايران می تواند مرکز منطقه ای سازمان 

ملل برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه باشد.

استاندار اصفهان در دیدار با معاون بان کی مون:
دادگاهی جهت پيگيری جنایات صهيونيست ها در غزه تشکيل شود
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اخبار کوتاهيادداشت

 نرخ بلیت قطار در تابستان
 افزايش نمی يابد

مدیرعامل ش��رکت راه آهن اعالم کرد:  ن��رخ بلیت قطارهای 
مسافرتی در ش��هریور تغییر نخواهد کرد و قیمت های جدید 

در تابستان اعمال نمی شود.
محسن پورس��ید آقایی معاون وزیر راه و شهرس��ازی بابیان 
این که راه آهن هنوز در حال بررس��ی درخواست شرکت های 
حمل ونقل ریلی برای افزایش نرخ بلیت قطار اس��ت، تصریح 
کرد: با توج��ه به اینکه آنالی��ز تمام محوره��ای تأثیرگذار بر 
قیمت بلیت زمان بر خواهد بود قطعاً افزایش نرخ ها به شهریور 
نمی رس��د.وی درباره زمان دقیق اجرایی ش��دن قیمت های 
جدید بلیت قطار گفت: بررسی راه آهن در این زمینه ادامه دارد 

و تا قطعی نشدن آن، نرخ ها تغییر نخواهد کرد.
یادآور می شود پیش فروش بلیت قطارهای شهریورماه از امروز 

)یکشنبه ( آغاز می شود.

ساختار سود بانکی تغییر می کند
مسئوالن بانکی و اقتصادی کشور در حالی معتقد به بازنگری 
و کاهش مجدد نرخ س��ود تسهیالت و س��پرده ها هستند که 
س��ودهای تعدیل ش��ده اخیراً نیز به طور کامل از سوی نظام 

بانکی اجرا نمی شود.
اما باوجود تغییرات اخیر سود سپرده و تسهیالت دریکی دو 
ماه گذش��ته در روزهای اخیر بود که رییس کل بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد از کاهش مجدد س��ود س��پرده ها و تسهیالت 

خبر دادند.
 بر همین اس��اس ولی اهلل س��یف، رییس کل بانک مرکزی، با 
اش��اره به بازنگری در نرخ سود س��پرده ها و تسهیالت گفت: 
مس��لماً با توجه به روند کاهشی تورم نرخ س��ود سپرده ها و 

تسهیالت نیز رو به پایین است.
 وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اختالف بین سود سپرده ها و 
تسهیالت، اظهار کرد: حتماً بین نرخ سودها فاصله ای وجود 
دارد که ساختار جدید آن تعریف خواهد ش��د و اکنون قابل 
پیش بینی نیست. این مورد مش��روط به تک رقمی شدن نرخ 
تورم و ایجاد ثبات و پایداری در فضای اقتصاد کالن است. این 
در حالی است که قطعاً در این ش��رایط نرخ سود هم از ثبات 
برخوردار خواهد شد. درعین حال با توجه به ارائه بسته خروج 
از رکود دولت و احتمال اجرای آن از روزهای آینده نمی توان 
به سادگی درباره وضعیت نرخ تورم اظهارنظر کرد. بنابراین با 
فرض اینکه نرخ تورم را در ماه های آینده نیز کاهشی در نظر 
بگیریم، بازهم جای تأمل در تضمین اجرای سودهای سپرده 
و تسهیالت با نرخ پایین تر به صورت درست در صورت تصویب 

بانک مرکزی وجود دارد.

بومي سازي موتورهاي الکتريکي 
فشارقوي واحد فوالدسازي

با بوم��ي س��ازي موتوره��اي الکتریک��ي فش��ارقوي واحد 
فوالدسازي فوالد مبارکه عالوه بر دس��ت یابي به دانش فني 
ساخت این موتورها در داخل کشور، بیش از 15 میلیارد ریال 
صرفه جویي اقتصادي حاصل شد. این خبر را عباس محمدي 
کارش��ناس فرایند نگهداري و تعمیرات فوالدسازي داد و در 
این رابطه افزود: در حین انجام طرح توسعه  5.4 میلیون تن 
فوالدسازي و ساخت تجهیزات سیس��تم هاي خنک کننده 
پانل هاي آبگرد کوره ها و مکش دود کوره هاي فوالدس��ازي، 
موتورهاي الکتریکي فش��ارقوي با توان باال س��اخت شرکت 
زیمنس )Siemens( آلمان روي این تجهیزات نصب گردید 
که جهت تداوم روند رو به رش��د تولید واحد فوالدسازي نیاز 
ش��دید به موتورهاي الکتریکي یدکي احس��اس مي شد.وي 
در همین رابطه اضافه کرد: ب��ه منظور تأمین موتورهاي فوق 
از طریق ش��رکتهاي تامین کننده خارج و داخل کش��ور و به 
روشهاي مختلف، درخواست خرید از س��ازنده اصلي گردید 
و پس از آن با ارائه مدارک فني موتورها به ش��رکت زیمنس، 
محل نصب )end User( موتورها مش��خص  گردید که آن 
ش��رکت از س��اخت موتورهاي یدکي براي کاربرد مورد نظر 

خودداري  نمود.
روند بومي سازي دیگر تجهیزات و قطعات وارداتي، روند فوق 

تداوم داشته باشد.

 نظارت تعزيرات حکومتی اصفهان
 در قیمت گذاری و تحويل خودرو

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان گف��ت: تاکنون 
شعب تعزیرات حکومتی استان اصفهان به منظور رعایت حال 
مردم و عدم بالتکلیفی و احقاق حق آنها، در زمینه نحوه قیمت 
خودرو و چگونگی تحویل آن با جدیت کام��ل ورود پیدا کرده 
اس��ت.غالمرضا صالحی با اش��اره به چگونگی نظارت تعزیرات 
حکومتی بر قیمت و عرضه خودرو در کش��ور، اظهار داشت: در 
حال حاضر نظارت در بحث قیم��ت و چگونگی عرضه خودرو 
در کشور به عهده شورای رقابت اس��ت که تاکنون این شورا از 
پس این قضیه برنیامده اس��ت به همین سبب تعزیرات استان 
اصفهان نیز برای اینکه مردم در بالتکلیفی نباشند، به موضوعات 
و تخلفاتی که مربوط به قیمت خودرو از سوی نمایندگی های 
مربوطه است به صورت جدی برخورد می کند.وی ادامه داد: برای 
مثال در روزهای گذشته به سبب شکایت تعدادی از خریداران 
از نمایندگی مدیران خودرو به شعب تعزیرات استان به شکایت 
300 شاکی رسیدگی شده و 200 خودرو به مشتریان تحویل 
داده شده و اگر در این زمینه شاکی دیگری وجود داشته باشد تا 
یک ماه آینده خودروی درخواستی به وی تحویل داده خواهد 

شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان تاکید کرد: مردم 
اس��تان اصفهان در صورت مواجه شدن با مش��کالتی از قبیل 
نحوه قیمت گذاری خودرو و چگونگی دریافت آن از نمایندگی 
ها می توانند به شعب تعزیرات حکومتی استان اصفهان برای 
احقاق حق خود مراجع��ه کنند.وی با تاکید ب��ر مبارزه جدی 
بر قاچاق کاال و ارز، گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون تعداد 
شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز در مرکز استان 
از یک ش��عبه به چهار ش��عبه افزایش یافته که در حال حضار 
 تعداد ش��عب تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان به 25 شعبه

 رسیده است.

4
قطع آب شرب مشترکان پرمصرف در استان

هاش��م امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان با اش��اره به اقدامات این شرکت در خصوص 
مشترکان پرمصرف آب شرب در منطقه جرقویه، اظهار داشت: آبفا منطقه جرقویه اقدام به توزیع اخطار 

برای مشترکان پرمصرف کرده است که اگر همچنان الگوی مصرف را رعایت نکنند، قطع می شود.
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مدیرعامل کارخانه ها صنایع لبنی اس��تان اصفهان وجود 
روغن پالم در محصوالت لبنی کارخانه ها اصفهان را تکذیب 
کرد و گفت: البته ممکن است برخی کارخانه ها بزرگ کشور 

از روغن پالم استفاده کرده باشند.
هومان امیری، با اش��اره به اینکه اس��تفاده از روغن پالم در 
صنایع لبنی، باالترین آس��یب را به کارخانه ها تولیدکننده 
زده است، اظهار داشت: متأسفانه مسئوالن نه شهامت اعالم 
اسامی کارخانه ها مختلف رادارند و نه جرئت جمع آوری این 
محصوالت را در کشور دارند.مدیرعامل کارخانه ها صنایع 
لبنی استان اصفهان در خصوص تأیید استفاده از روغن پالم 
در صنایع لبنی، تصریح کرد: استفاده از روغن پالم در صنایع 
لبنی را نمی توان تکذیب کرد اما مجموعه 30 کارخانه صنایع 
لبنی فعال در استان اصفهان از این روغن استفاده نمی کنند.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر استفاده 
روغن پالم در صنایع لبنی کارخانه ها اصفهان وجود ندارد، 
بیان داشت: البته این مجموعه هر آنچه را که نهادهای مرجع 
و کنترل قضایی تأیید کنند را پذیرا است.امیری با یادآوری 
اینکه استفاده از روغن پالم ممنوع نیست و مجوز استفاده از 
آن در ۸ نوع محصول لبنی صادرشده و پروانه ساخت دارد، 
خاطرنش��ان کرد: اگر روغن پالم در این محصوالت مصرف 

شود استفاده از آن بر روی محصول درج می شود.مدیرعامل 
کارخانه ها صنایع لبنی اس��تان اصفهان بیان داشت: روغن 
پالم در صنای��ع لبنی پرچ��رب همچ��ون 3 درصد چربی 
مورداستفاده نمی شود و فقط محصوالتی که باالی 10 درصد 
چربی داشته دارد احتمال استفاده از روغن پالم وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه سازمان استاندارد کشور و سازمان غذا 
و دارو برای شفاف سازی این موضوع باید اسمی کارخانه ها 
متخلف را افشا کنند، تصریح کرد: خبر استفاده روغن پالم در 
محصوالت لبنی موجب کاهش تقاضای مردم برای خرید 

محصوالت لنبی طی روزهای گذشته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اعالم اینکه با اس��تفاده از نظرات 
کارشناس��ان بین الملل��ی، یک ط��رح ویژه اش��تغالی در 
۶ اس��تان به صورت پایلوت به مرحله اجرا گذاش��ته شد، 
گفت: محاسبات نشان می دهد هر یک درصد تجربه رشد 
منفی اقتصادی در سال های گذشته، 400 هزار شغل را با 

احتساب مشاغل جانبی از بین برده است.
علی ربیعی نخستین راهبرد دولت را کنترل تورم دانست 
و با تأکید بر اجرای درس��ت این راهبرد، بیان داشت: اگر 
تورم کنترل نمی شد حتی پس از خروج از رکود نیز تولید 
مجدداً ارزش خود را از دست می داد اما راهبرد مهار تورم 

به خوبی اکنون محقق شده است.
وزیر کار به نرخ رش��د منفی اقتصادی کشور در چند سال 
گذشته اش��اره کرد و گفت: محاس��به نرخ رشد منفی در 
س��ال های گذش��ته نش��ان می دهد ما 30 درصد رش��د 
منفی را تجربه کردیم که هر یک درصد رش��د با احتساب 
مش��اغل جانبی بالغ بر 400 هزار ش��غل می ش��د. اما این 
دولت ش��رایط را به گون��ه ای مهیا کرد که این نرخ رش��د 
منفی در حال جبران اس��ت و از نرخ ۸.5 رش��د منفی به 
5.1 درصد رس��یده ایم که این عالمت بسیار خوب است و 
ما در سال های آتی نرخ رشد 5.2 درصدی تا 5 درصدی را 

پیش بینی می کنیم.
ربیعی با اش��اره به مطالع��ات صورت گرفته ب��رای ایجاد 
اشتغال در اس��تان ها با بهره گیری از نظرات کارشناسان 
بین المللی، اظهار داشت: ۶ استان به صورت نمونه مطالعه 
شده و نتایج بسیار مطلوبی دریافت شد و بر اساس نتایج 

این مطالعات منابع متناسب با اهداف توزیع خواهد شد.
ربیع��ی همچنی��ن از طراح��ی ط��رح انطباق پذی��ری 
آموزش های فنی و       حرفه ای با نیازهای اشتغال خبر داد 
و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه نظام آموزش سیار با توجه 

به طرح های آمایشی اشتغال اجرا خواهد کرد.

وزير کار اعالم کرد:

آغاز اجرای آزمايشی طرح ويژه اشتغالی دولت در ۶ استان
مديرعامل کارخانه ها صنايع لبنی استان:

کارخانه ها لبنی اصفهان روغن پالم استفاده نمی کنند

بیش از 40 درص��د تخم مرغ ها تنها با اس��م مرغداری و 
 تاریخ انقض��ای بعضاً دروغی پرینت می ش��وند و دانه ای

 50 تومان گران ت��ر از تخم مرغ ه��ای معمولی فروخته 
می ش��وند درحالی که مرغدار برای پرین��ت کردن فقط 
دانه ای دو توم��ان هزینه کرده که البت��ه اطالعات اغلب 

آن ها نادرست و دروغین است.
تخم مرغ هایی ک��ه در ح��ال حاضر به عن��وان تخم مرغ 
شناسنامه دار در مغازه ها عرضه می شوند را می توان نوعی 
سوءاس��تفاده دالالن و تولیدکنندگان تلقی کرد چراکه 
تنها با درج نام مرغداری و تاری��خ انقضای بعضاً دروغی، 
موجب جلب اطمینان مصرف کننده از سالمت محصول 

می شوند.
تفاوت شایانی میان تخم مرغ شناسنامه دار و تخم مرغی 
که تنها نام مرغداری و تاریخ انقضا روی آن درج می شود 
وج��ود دارد چراکه نظارت��ی روی تخم مرغ ه��ای صرفاً 
پرینت شده نیست و تخم مرغ های شناسنامه دار پروسه 
طوالن��ی را به منظور تأیید س��المت ی��ک محصول طی 
می کنند که این امر باعث افزای��ش 50 درصدی قیمت 
تخم مرغ شناسنامه دار و بسته بندی شده با تخم مرغ های 
معمولی شده اس��ت.اما چیزی که در اینجا جالب توجه 
اس��ت افزایش 50 تومانی قیمت هر دانه تخم مرغ صرفاً 
پرینت ش��ده اس��ت که تنها تاریخ انقضا و نام مرغداری 
روی آن درج شده است و ازآنجاکه نظارتی به درج صحت 
تاریخ انقضای تخم مرغ نمی ش��ود و در هر مرغداری که 

صرفاً وسیله پرینت کردن را داش��ته باشد این امر بدون 
هیچ نظارتی صورت می گیرد، می توان گفت این افزایش 

قیمت نوعی کالهبرداری است.
در همین راس��تا فرزاد طالک��ش دبی��ر انجمن صنفی 
تخم مرغ شناس��نامه دار ایران  با اش��اره ب��ه تفاوت درج 
پرینت و شناسنامه دار بودن تخم مرغ گفت: در بسیاری از 

مرغداری ها به منظور جلب اطمینان مصرف کننده، بدون 
نظارت هیچ متولی و مقام مسئولی روی تخم مرغ تاریخ 
انقضا و نام مرغداری درج می شود اما این درحالی که است 
که فلسفه شناسنامه دار بودن تخم مرغ بسیار متفاوت تر 

از این موضوع است.
تخم مرغ های شناسنامه دار چه مشخصاتی دارند؟

دبیر انجمن صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار ایران بابیان 
اینکه 9۸ مرکز مجاز شناس��نامه دار کردن تخم مرغ در 
کل کش��ور وجود دارد، گف��ت: برخی از ای��ن انجمن ها 
وابسته به مرغداری هس��تند به طوری که هر مرغداری 
مجوز دار می توان��د تخم مرغ تولیدی خ��ود را با نظارت 
ویژه ای دارای شناسنامه کند.وی ادامه داد: برخی دیگر 
از مراکز به صورت واحدهای مس��تقلی ب��ا اخذ مجوز از 
س��ازمان دامپزش��کی و وزارت جهاد کشاورزی مشغول 
به فعالیت هس��تند.طالکش در خص��وص نحوه فعالیت 
این مراکز گفت: اولین مرحله انتق��ال تخم مرغ از محل 
تولید تا بازار جداس��ازی پر، مدفوع مرغ، کود، مگس یا 
تخم مرغ های ترک خ��ورده اس��ت؛ به طورکلی می توان 
 گف��ت تخم مرغ های آل��وده را از س��ایر تخم مرغ ها جدا 
می کنند.دبیر انجم��ن صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار 
ای��ران ادام��ه داد: مصرف کنن��ده می توان��د ب��ا خیال 
راحت از س��المت تخم مرغ آن را مص��رف کنند و تمام 
مراک��ز شناس��نامه دار ک��ردن تخم م��رغ اگر مش��کلی 
 برای محص��ول پیش آی��د مس��ئولیت آن را ب��ه عهده 

می گیرند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده تخم مرغ 
کیلویی 4۸00 تومان اس��ت، گفت: با احتساب سود 19 
درصدی برای مرغ��دار تخم مرغ تخم م��رغ باید از درب 
مرغداری تا بازار خرده فروش��ی کیلوی��ی 5712 تومان 

عرضه شود.

کالهبرداری در روز روشن

فريب مارک روی تخم مرغ را نخوريد

با اظهارات جدید رئیس ش��ورای رقاب��ت و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر عدم تغیی��ر قیمت های اعالمی 
برای خودروه��ای داخلی، گره قیمت گ��ذاری خودرو در 

کشور کورتر شده است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی که به قیمت های 
جدید اعالمی از س��وی ش��ورای رقابت معترض بودند، 
پیش ازاین از تعیین قیمت جدید خودروها تا 22 مردادماه 

خبر داده بودند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که درست درزمانی 
که نمایندگان وعده داده بودند قیمت جدید خودروهای 
داخلی را اعالم کنند، رییس شورای رقابت و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در یک همایش اقتصادی سخنان جدیدی 
را درباره قیمت گ��ذاری خودروها بی��ان کردند که کاماًل 
برخالف نظرات اعالمی از س��وی این نمایندگان مجلس 

بود.
در این زمینه رضا ش��یوا  رییس ش��ورای رقاب��ت بابیان 
این که نمایندگان مجلس اسناد و اطالعات خود در رابطه 
باقیمت جدید خودروهای داخلی را به ما ارائه نکرده اند، 
خاطرنش��ان کرد: قیمت های اعالمی ب��رای خودروهای 

داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.
همچنین محمدرضا نعمت زاده  وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت  نیز بابیان اینکه با کاهش قیمت خودرو مخالفیم، 
اظهار ک��رد: ازنظر ما می��زان افزایش قیم��ت خودروها 

ناچیز ب��وده و دلیلی ب��رای کاهش قیم��ت این محصول 
وجود ندارد.

در این ش��رایط با اظهارات جدید رئیس شورای رقابت به 
نظر می رس��د که گره قیمت گ��ذاری خودروهای داخلی 
کورتر شده است به گونه ای که مش��خص نیست با توجه 
به تضاد بین س��خنان برخی نمایندگان مجلس و رئیس 
شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرنوشت 

قیمت گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد.
این در حالی است که خودروسازان محصوالتشان را به نرخ 
مصوب شورای رقابت می فروشند و اعالم کرده اند که تابع 
نظرات اعالمی ش��ورای رقابت درباره قیمت خودروهای 
داخلی خواهند بود.از آن سو نیز برخی از مصرف کنندگان 
به امی��د تحقق وعده برخ��ی نماین��دگان مجلس مبنی 
بر کاه��ش قیمت ه��ا، از خرید خ��ودروی موردنیاز خود 
خودداری می کنند تا با تعیی��ن تکلیف قیمت ها با خیال 

راحت نسبت به خرید اقدام کنند.
در این ش��رایط طوالنی ش��دن ابهامات درب��اره قیمت 
خودروهای داخلی اعتراض نمایش��گاه اتومبیل را نیز به 
دنبال داش��ته که از رکود بازار و کاهش معامالت خودرو 
ناراضی هس��تند.رضا شیوا رئیس ش��ورای رقابت در این 
خصوص افزود: با توجه به نرخ های تعیین ش��ده توس��ط 
ش��ورای رقابت هیچ گونه ابهامی در ای��ن خصوص وجود 
ندارد و م��ن از اصحاب رس��انه تقاض��ا دارم دیگر پیگیر 

قیمت خودرو نباشند و صنعت دیگری را برای خبرسازی 
انتخاب کنند.

خودرو از لیست کاالهای انحصاری خارج شود!
امیدواری��م با تصمیم ش��ورای اقتصاد خودرو از لیس��ت 
کاالهای انحصاری خارج ش��ود تا دیگر شاهد حواشی و 
اتالف وقت نهادهای اساسی کش��ور برای تعیین قیمت 

این کاال نباشیم.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران گفت: همه 

کشور درگیر قیمت گذاری 
خودرو شده اند درحالی که 
خودروی کاالی انحصاری 
نیس��ت.محمدرضا نجفی 
منش، اظهار کرد: هم اکنون 
وق��ت زی��ادی از مجلس، 
دول��ت و ش��ورای رقاب��ت 
برای تعیین تکلیف قیمت 

خودرو گرفته می شود.
وی بابی��ان این ک��ه ای��ن 
درحالی ک��ه اس��ت که به 
نادرس��ت خ��ودرو کاالیی 
انحصاری معرفی شده است 
خاطرنشان کرد: هم اکنون 
حدود 1۶ خودرو در کشور 
داریم و واردات خودرو نیز 

آزاد است.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران ادامه داد: 
بنابراین خودرو کاالی انحصاری نیس��ت و از طریق وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت به ش��ورای اقتصاد پیش��نهاد 
کرده ایم که خودرو را از لیست کاالهای انحصاری خارج 
کنند.وی افزود: در شرایطی که دولت با اجرای برنامه های 
اساسی به دنبال خروج از رکود است متأسفانه با حواشی 
ایجادشده پیرامون قیمت گذاری خودرو، بازار رو به رشد 

خودروسازان داخلی با رکود مواجه شده است.
نجفی منش بابیان این که وقت دول��ت و مجلس به جای 
حواشی پیرامون قیمت گذاری خودرو باید صرف مسائل 
اساسی کشور شود تصریح کرد: متأسفانه در مورد قیمت 
کاالهای اساسی چون گوش��ت و لبنیات کسی اظهارنظر 
نمی کند اما در م��ورد قیمت کاالیی چ��ون خودرو همه 
اظهارنظر می کنن��د.وی خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم 
ب��ا تصمیم ش��ورای اقتصاد خ��ودرو از لیس��ت کاالهای 
انحصاری خارج ش��ود تا دیگر ش��اهد حواش��ی و اتالف 
 وقت نهادهای اساسی کشور برای تعیین قیمت این کاال 

نباشیم.

شیوا؛ رسااعالم کرد ديگر پیگیری نکنید 

کالف سردرگم قیمت در بازار خودرو
اصفهان، مقصد اصلی 

اولويت های اقتصادی عمان
عضو هیئت رئیس��ه اتاق مش��ترک ایران و عمان 
گفت: پروژه های تجاری مشترک ایران و عمان در 
استان های کرمان و تهران کلید خورده و برنامه هایی 
نیز ب��رای آغ��از پروژه هایی درزمینه گردش��گری 
حالل، گردشگری سالمت و گردشگری تندرستی 
پیش بینی شده که یکی از مهم ترین کشورهای هدف 
آن ایران و اصفهان اس��ت.محمدابراهیم علوی در 
همایش آشنایی با دوازدهمین نمایشگاه تخصصی 
صنایع غذایی اصفهان و نهمین نمایشگاه بین المللی 
مواد غذایی و هتلداری عمان در محل اتاق بازرگانی 
البرز، با اشاره به اینکه کمیسیون های خدمات فنی-

مهندسی، سرمایه گذاری، بازرگانی و حمل ونقل در 
اتاق مشترک ایران و عمان تشکیل شده و فعالیت 
خود را آغاز کرده اند، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
1۸0 نفر از فعاالن اقتصادی سراس��ر کش��ور عضو 
این اتاق هس��تند.عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک 
ایران و عمان بیان داش��ت: عمان دروازه ورود ایران 
به بازارهای آفریقا اس��ت و ب��ازار آفریق��ا بار مالی 
قابل توجهی را برای ش��رکت های ایرانی به همراه 
دارد.مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی عمان نیز، 
تنوع درآمدها، کاهش وابس��تگی به نفت و توسعه 
زیرساخت های اقتصادی را از مهم ترین برنامه های 
دولت عمان اعالم کرد.نادر عباس دسترسی آسان 
به بازارهای خاورمیانه، هندوس��تان و کشورهای 
اروپایی و موقعی��ت منحصربه فرد این کش��ور در 
شبه جزیره عرب و منطقه را از مزایای سرمایه گذاری 
ایرانیان در عمان دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: این 
کشور سیاس��ت های اقتصادی، س��رمایه گذاری و 
حمایتی ثابتی دارد و به همین دلی��ل این عوامل 
می تواند مش��وق حض��ور ش��رکت های ایرانی در 
نمایشگاه های عمان برای جذب پروژه ها و استفاده 
از زیرساخت های اقتصادی این کشور قلمداد شود.

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی عمان، دانش 
فنی ایرانیان را بس��یار قوی ارزیابی ک��رد و گفت: 
امیدواریم بتوانیم از این نی��روی ایرانیان به خوبی 
و به زودی اس��تفاده کنیم.وی برگزاری چهارمین 
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پزشکی مسقط و 
همچنین بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی غذایی 
و هتلداری عمان از تاریخ 1۸ تا 20 ش��هریورماه را 
فرصت بهین��ه ای برای تعام��ل و افزایش مبادالت 

تجاری ایران و عمان خواند.

در شرايطی که دولت 
با اجرای برنامه های 

اساسی به دنبال 
خروج از رکود است 
متأسفانه با حواشی 
ايجادشده پیرامون 
قیمت گذاری ودرو، 

بازار رو به رشد 
خودروسازان داخلی 

با رکود مواجه شده 
است
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حصر وراثت
307 آقای جالل بهادران دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسۀ 286/93 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از 
جمال آقا بهادران بشناسنامه 1605 در تاریخ 77/12/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم بهادران فرزند جمال، ش.ش73 
مجید   -3 متوفی(  )فرزند   50 ش.ش  جمال،  فرزند  بهادران  صدیقه   -2 متوفی(  )فرزند 
 8 فرزند جمال، ش.ش  بهادران  4- جالل  متوفی(  )فرزند   32 فرزند جمال، ش.ش   بهادران 
)فرزند متوفی( 5- مسعود بهادران فرزند جمال، ش.ش 3 )فرزند متوفی( 6- اکبر بهادران 
فرزند جمال، ش.ش 40 )فرزند متوفی( 7- فردوس خانم بهادران فرزند عبدالخالق، ش.ش 
205 )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران 
مفاد آرا

و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهي   240487  
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  

ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000578 شماره  راي  برابر   -1
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم آمنه طهماسي فرزند صیفور 
بشماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 22.80 مترمربع 
پالک 2284 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 54 فرعي از237 اصلي  واقع 

در   فریدونشهرخریداري از مالک رسمي خانم صنم طهماسبی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000588 شماره  راي  2-برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهرام اصالني فرزند علي بشماره 
شناسنامه 943 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 99.45 مترمربع پالک 
2409 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در 
فریدونشهرخریداري از مالک رسمي آقایان رضاقلی و عیدی محمدهر دو  رحیمی  محرز 

گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000589هیات  شماره  راي  3-برابر 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
خمسلوئي  یبلوئي  سعید  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند مجتبي بشماره شناسنامه 684 صادره از فریدن در چهاردیواری به مساحت 296/90  
مترمربع پالک 199 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 اصلي  
واقع در  فریدونشهر، شهر برف انبار) محله خمسلو(  خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

بهرامی خمسلوئی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000594 شماره  راي  4-برابر 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
آقاي علي خلیقي آخوره سفالئي  مالکانه بالمعارض متقاضي  ملک فریدون شهر تصرفات 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
266.50 مترمربع پالک 235 فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 37 فرعي 
از 230 اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی 

خلیقی  محرز گردیده است. 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000595هیات  شماره  راي  5-برابر 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید رضا عطائي فرزند جان 
محمد بشماره شناسنامه 7079 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 215.50 
مترمربع پالک 2412 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي  

واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي فضل اله رحیمی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000596 شماره  راي  6-برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فرزند  کرمي  امیرشاه  سیدیسن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر 
به  باب خانه و مغازه متصله   از فریدونشهر در یک  رسول بشماره شناسنامه 1 صادره 
مساحت 685.80 مترمربع پالک 417 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 3 
فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر  خریداري از مالک رسمي آقاي  رضا 

قلی حسینی محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000597 شماره  راي  7-برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي محمد رحیمي فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 6877 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت160 مترمربع 
پالک 2411 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع 

در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي باقر باتوانی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000598هیات  شماره  راي  8-برابر 
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سلمان حبیبي فرزند عبد العلي 
بشماره شناسنامه 307 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 153.90 مترمربع 
پالک 234فرعي از 230 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 52 فرعي از 230اصلي واقع 
محرز  قاسمی   علی  و  یداله  آقایان  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  اباد  وحدت  در 

گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302013000628 شماره  راي  برابر   -9
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فرزند  خمسلوئي  یبلوئي  اسالم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
کریم بشماره شناسنامه 6123 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 120/20  
مترمربع پالک 203 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 22اصلي 
واقع درفریدونشهر ، شهر برف انبار ) محله خمسلو( خریداري از مالک رسمي آقاي کریم 

یبیلوئی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000631هیات  شماره  راي  برابر   -10
ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حیدر هارون رشیدي فرزند 
ابدال بشماره شناسنامه 975 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 903/50  
مترمربع پالک13 فرعي از 270 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 270 اصلي  واقع در 
روستای میدانک کوچک فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حیاتقلی هارون الرشیدی  

محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000632هیات  شماره  راي  برابر   -11
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا دویستي فرزند فرهاد 
بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 225.10 مترمربع 
واقع در روستای  از پالک  61 اصلي   مفروز و مجزي شده  از 61 اصلي  پالک 13فرعي 
محرز  موگوئی   دویستی  علیرضا  آقاي  مالک رسمي  از  فریدونشهر خریداري  زمستانه   

گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  راي شماره 139360302013000635هیات  برابر   -12

ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  بهرامي  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
هاشم بشماره شناسنامه 427 صادره از فریدن در یک باب خانه به مساحت 218  مترمربع 
پالک 169 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 22 اصلي واقع در 
اله  حیات  آقاي  مالک رسمي  از  خریداري  محله خمسلو(    ( انبار  برف  ، شهر  فریدونشهر 

بهرامی  محرز گردیده است
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000637هیات  شماره  راي  برابر   -13
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اله  حفیظ  فرزند  گوگوناني  علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
بشماره شناسنامه 189 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 300.10 مترمربع 
پالک 2287 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 260 فرعي از 237  واقع در 
فریدونشهر  خریداري از مالکین رسمي آقاي غالمعلی رحیمی و خانم  جنت رحیمی محرز 

گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000638هیات  شماره  راي  برابر   -14
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  شوراي سیاست گذاري ائمه جمعه    در 
یک باب ساختمان  به مساحت 162 مترمربع پالک 2413 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد 

علی الچینانی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000666هیات  شماره  راي  برابر   -15
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید رضا موسوي فرزند مصطفي 
بشماره شناسنامه 251 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و زمین متصله  به مساحت 
824/70  مترمربع پالک10 فرعي از 29 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 29 اصلي واقع 
در روستای راچه فریدونشهر  خریداري از مالک رسمي آقاي علی محمد کاویانی  محرز 

گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139360302013000669هیات  شماره  راي  برابر   -16
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
غالمحسین  فرزند  بهمني  هادي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
بشماره شناسنامه 171 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 266.50 مترمربع 
پالک2414 فرعي از 238اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي  واقع 
درفریدونشهر خریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي غالمرضا رحیمی محرز گردیده 

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

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/05/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/05/26  
محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
 9104002132000033/1 پرونده:  شماره  آگهی:139203902132000014  شماره   69
 208 شماره  پالک  زمین  باب/قطعه  یک  ششدانگ  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
شهرستان  اصفهان  ثبت   17 بخش  در  مترمربع   360 مساحت  به  اصلی   138/2 از  فرعی 
در  آن  سند  که   4 باغستان  کوچه  متری   45 خیابان  آدرس:  به  مهاباد  شهر  اردستان 
و  الف   586501 چاپی  شماره  با  امالک  250و251  دفاتر  526و324و529و523  صفحات 
علی  و  عباس  آقایان  به  مع الواسطه  و  و صادر  ثبت   4918831 و  الف  491882و491883 
و حسین شهرت همگی عرب منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 62845 دفترخانه یک 
کاشان در قبال مبلغ 1/217/000/000 ریال در رهن بانک ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ 708/000/000 ریال ارزیابی شده دارای انشعابات آب و برق و 
گاز می باشد مصالح دیوارها آجری-سقف تیرآهن-نمای خارج سرامیک طرح آجر-سطوح 
داخلی گچ-کف موزاییک-دربهای خارجی پروفیل-دربهای داخلی چوب و دارای سرویس 
مورخ  روز سه شنبه   12 الی   9 از ساعت  فوق  پالک  می باشد  کابینت  و  و سرامیک  کاشی 
1393/6/11 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 
708/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
وصول  نقداً  مزایده  و حق  عشر  نیم  و  خواهد شد  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از 
از تعطیلی  بعد  اداری  می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف:209 عصاری مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی اردستان 
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

به   9104002132000025/1 پرونده:  شماره  آگهی:139203902132000016  شماره   70
فرعی   55 شماره  پالک  زمین  باب/قطعه  یک  فوق ششدانگ  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب 
از 138/2 اصلی به مساحت 360 مترمربع در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس: شهرستان 
اردستان مهاباد خیابان 45 متری که سند آن در صفحه 597 دفتر جلد 252 امالک با شماره 
چاپی 71721الف ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای خسرو اشرفیانپور منتقل شده است 
ریال  مبلغ 1/819/000/000  قبال  در  دفترخانه یک کاشان  طبق سند رهنی شماره 62846 
در رهن بانک ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 992/000/000 
انشعابات آب و برق و گاز می باشد مصالح دیوارها آجری- ارزیابی شده و دارای  ریال 
سقف تیرآهن-نمای خارج سنگ-سطوح داخلی گچ-کف موزاییک-دربهای خارجی پروفیل-
دربهای داخلی چوب و دارای سرویس کاشی و سرامیک و کابینت می باشد پالک فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1393/6/11 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق 
قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع   992/000/000 مبلغ  از  می رسد.مزایده  فروش  به  مزایده 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف:210 

عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان
 مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

به   9104002132000024/1 پرونده:  شماره  آگهی:139203902132000017  شماره   71
فرعی   14 شماره  پالک  زمین  باب/قطعه  یک  فوق ششدانگ  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب 
از 126 اصلی به مساحت 360 مترمربع در بخش 17 ثبت اصفهان شهرستان اردستان به 
آدرس: مهاباد خیابان شهید نظری که سند آن در صفحات 424و427 دفتر جلد 252 امالک با 
شماره چاپی 853751 ثبت و صادر و مع الواسطه به خانم زهره عباس زاده و آقای حسین 
نژاد رضا منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 62843 دفترخانه یک کاشان در قبال مبلغ 
1/625/242/697 ریال در رهن بانک ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 816/000/000 ریال ارزیابی شده دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد مصالح 
تیرآهن-نمای خارج آجر و سنگ سطوح داخلی گچ-کف موزاییک- دیوارها آجری-سقف 
دربهای خارجی پروفیل-دربهای داخلی چوب و دارای سرویس کاشی سرامیک و کابینت 
می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1393/6/11 در اداره ثبت واقع 
در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ 816/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 

مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.م الف:211 عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 
  مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

به   9104002132000026/1 پرونده:  شماره  آگهی:139203902132000015  شماره   72
موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 57 فرعی از 138/2 
اصلی به مساحت 360 مترمربع در بخش 17 ثبت اصفهان شهرستان اردستان شهر مهاباد 
چاپی  با شماره  امالک   254 دفتر   52 در صفحه  آن  سند  که  متری   45 خیابان  آدرس:  به 
237891 الف ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای رضا فالحت منتقل شده است طبق سند 
رهنی شماره 62844 دفترخانه یک کاشان در قبال مبلغ 1/713/000/000 ریال در رهن بانک 
ملت کاشان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/095/000/000 ریال ارزیابی 
تیرآهن- آجری-سقف  دیوارها  مصالح  می باشد  گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  دارای  شده 
نمای خارج آجر-سطوح داخلی گچ-کف موزاییک-دربهای خارجی پروفیل-دربهای داخلی 
الی 12  چوب و دارای سرویس کاشی سرامیک و کابینت می باشد پالک فوق از ساعت 9 
روز سه شنبه مورخ 1393/6/11 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش 
نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  ریال   1/095/000/000 مبلغ  از  می رسد.مزایده 
از  اعم  فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 

نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
مازاد  وجود  در صورت  ونیز  است  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن 
و  مزایده مسترد خواهد شد  برنده  به  مازاد  از محل  فوق  بابت هزینه های  پرداختی  وجوه 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
 مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.م الف:212 

عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 
آگهی ارزیابي بهای ثمنیه اعیاني 

308 سرکار زهرابیگم فنا توحیدی نظر به اینکه جنابعالي مالک بهاي ثمنیه اعیاني  23 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 2360فرعي واقع در زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان موروثی از خلیل گنجی زاده مي باشید و کارشناس رسمي دادگستري طي 

برگ کارشناسی شماره 93/571مورخ93/04/24 اعالم نموده  1 حبه از 72 حبه ششدانگ 
پالک مرقوم که بموجب سند رسمی شماره 28226 مورخه 1392/07/13 به آقای احمد حبیب 
پور فرزند عباس انتقال شده فاقد بها ثمنیه اعیانی می باشد.لذا مراتب آگهي تا از تاریخ انتشار 
در ساعت اداري به این اداره مراجعه وچنانچه نسبت به کارسناسی فوق الذکر اعتراض دارید 
ظرف مدت یکماه به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده و گواهي آن را به این اداره 
ارائه نمائید در غیر اینصورت بهاي ثمنیه اعیاني سند مالکیت 1حبه مشاع از پالک مذکور 

حذف مي گردد. ذبیح اله فدایی رییس ثبت اسنادوامالک زواره
فقدان سند مالکیت 

338 شماره: 103/93/368/347-93/5/22 آقای عباسعلی گرگین فرزند غالمعلی به استناد 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند  و  استشهاد محلی که هویت  یکبرگ 
مالکیت تمامی یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب بوم کن پالک شماره 1/1163 فرعی واقع در 
جوشقان بخش 12 کاشان که در صفحه 190 جلد 18 امالک ذیل ثبت 2429 بنام عباسعلی 
یافته و معامله  انتقال قطعی  او  گرگین فرزند غالمعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 

یا از بین رفتن بنابر اظهارات متقاضی بعلت  انجام نشده است. نحوه گم شدن  دیگری هم 
اسباب کشی منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  کتبًا ضمن  را  اعتراض خود 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی
ابالغ رای 

349 شماره: 669-93/4/21 خواهان: مرتضی علیشاهی به نشانی اصفهان-دروازه دولت-خ 
چهارباغ عباسی-کوچه کازرونی-ساختمان کازرونی-طبقه دوم خوانده: رحمت ا... عباسی 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 3 فقره چک گردشکار: با عنایت به محتویات 
مبادرت  آتی  به شرح  اعالم ختم رسیدگی  نظریه مشورتی اعضای شورا ضمن  پرونده و 
تشکیل  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  13 شورای  حوزه  می نماید.جلسه  رای  به صدور 
در  شورا:  رای  می نماید.  رای  به  مبادرت  زیر  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  با  است 
خصوص دعوی آقای مرتضی علیشاهی به طرفیت آقای رحمت ا... عباسی به خواسته مطالبه 
823787-84/2/20و823786- شماره  به  چک  فقره   3 وجه  بابت  ریال   1/620/000 مبلغ 

84/1/20و823788-84/3/20 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی حضور نیافته نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده بنابراین اشتغال ذمه وی محرز است و شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 307و309و310و313  قانون  به مواد 198و522  مستنداً 
تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 1/620/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 260/000 
قیمت  اجرای حکم طبق شاخص  لغایت  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  ریال خسارت 
ها در حق خواهان که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رای صادره 
این شعبه می باشد.م الف:11418  اعتراض و واخواهی در  قابل  ابالغ  از   ظرف 20 روز پس 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

350 کالسه پرونده:124/93 شماره دادنامه:418-93/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف خواهان: محمود میرزایی نشانی: هشت بهشت شرقی-ک24-ف3-پ42 خوانده: 
به  فقره چک 89/7/20-569857  فاضل حیدری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک 
مبلغ 15/000/000 ریال با کلیه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی صدور قرار تامین 
خواسته وفق م 117 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای فاضل حیدری به خواسته 
مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه چک به شماره 569857 به عهده بانک کشاورزی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
قانون تجارت و 198و515و519و522  استناد مواد 310و313  به  به نظر می رسد که  ثابت 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و چهارده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/7/20( 
و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  اجرای حکم درحق خواهان صادر  تاریخ  تا 
اتمام مهلت  از  این شعبه می باشد و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  مهلت بیست روز پس 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی 

میباشد. م الف:11428 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

351 کالسه پرونده:167/93 شماره دادنامه:715-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
شرقی-ک24-ف3-پالک42  بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل 
مبلغ  به  چک  فقره  یک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  زیدآبادی  فرساد  خوانده: 
28/000/000ریال به شماره 901/08226523-91/11/2 به عهده بانک پست بانک به انضمام 
هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
مینماید. رای قاضی  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  اعالم و  را  شورا ختم رسیدگی 
فرساد  آقای  طرفیت  به  میرزایی  محمود  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای 
زیدآبادی به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک به شماره 901/08226523-

92/11/2 به عهده پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)92/11/2( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:11413 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

352 کالسه پرونده:166/93 شماره دادنامه:716-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
شرقی-ک24-ف3-پالک42  بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل 
خوانده: فتح ا... عابدی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
757949 مورخ 89/9/8 به عهده بانک ملی به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر 
را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای فتح ا... عابدی به خواسته مطالبه مبلغ 
انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به   89/9/8-757949 شماره  به  چک  وجه  ریال   13/000/000
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
 به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
بابت  ریال   13/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/9/8( تا تاریخ اجرای حکم 
روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان   درحق 
ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   پس 
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:11412 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 12 شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/29-719  شماره  پرونده:124/93  کالسه   353
شرقی-ک24-ف3- بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای 

پالک42 خوانده: میثم محمدخانی بید سرخی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره 
بانک  عهده  به   4/000/000 مبلغ  به   90/9/10 مورخ   121159/190043/31 شماره  به  چک 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه   انضمام  به  ملت 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به 
طرفیت آقای میثم محمدخانی بیدسرخی به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه چک 
خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به   90/9/10-121159/190043/31 شماره  به 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه 
به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و  و هیچگونه الیحه  نداشته 
نظر  به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  دعوی خواهان 
آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد 
اصل  بابت  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 
و  قانونی  تعرفه  آگهی طبق  نشر  هزینه  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و 114/000  خواسته 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/9/10( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست  از  از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
م الف:11411  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

354 کالسه پرونده:125/93 شماره دادنامه:718-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
شرقی-ک24-ف3-پالک42  بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل 
خوانده: محمد شاهین نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه قسمتی از یک فقره چک به مبلغ 

20/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به 
طرفیت آقای محمد شاهین به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه قسمتی از چک 
به شماره 580848-93/1/24 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
پرداخت  ید خواهان و گواهی عدم  بقای اصول مستندات در  و  پرونده  به محتویات  توجه 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
به  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون  قانون تجارت و 198و515و519و522  مواد 310و313 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال قسمتی از چک بابت اصل خواسته 
قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  دادرسی و هزینه نشر  بابت هزینه  ریال  و 114/000 
درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/1/24( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:11410 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

هفت  شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/25-685  شماره  پرونده:271/93  کالسه   356
شرقی-کوچه24- بهشت  هشت  خ  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای 

به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  بنیانی  اسدا...  خوانده:  فرعی3-پ42 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای 
محمود میرزایی به طرفیت آقای اسدا... بنیانی به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون ریال 
وجه چک به شماره 262247-90/5/15 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد 
و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/5/15( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
 7 م الف:11386 شعبه  میباشد.  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

هفت  شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/25-686  شماره  پرونده:272/93  کالسه   357
شرقی-کوچه24- بهشت  هشت  خ  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای 

با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  نصرالهی  عبدالرسول  خوانده:  فرعی3-پالک42 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای عبدالرسول نصرالهی به خواسته مطالبه مبلغ 
هفت میلیون و سیصد هزار ریال وجه چک به شماره 099071-92/9/20 به عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
قانون تجارت و 198و515و519و522  استناد مواد 310و313  به  به نظر می رسد که  ثابت 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و سیصد 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنج  و  یکصد و شصت  و  اصل خواسته  بابت  ریال  هزار 
تاریخ سررسید چک  از  تادیه  و  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  نشر  هزینه  و 
رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )92/9/20( موصوف 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:11387 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

هشت  شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/9-541  شماره  پرونده:123-93  کالسه   358
شرقی-ک24- بهشت  هشت  خ  نشانی:  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای 

فرعی3-پ42 خوانده: فرهاد علی اکبریان قهرخی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک 
نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  ریال  مبلغ 2/350/000  به  فقره چک 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای فرهاد 
 علی اکبریان قهرخی به خواسته مطالبه مبلغ 2/350/000 ریال وجه چک به شماره 077147 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  تجارت  بانک  عهده  به 
علیه که  بانک محال  پرداخت توسط  ید خواهان و گواهی عدم   بقای اصول مستندات در 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
ننموده  ارایه  ابراز و  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت   و محکمه پسندی در مقام 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی   لذا 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت   قانون 
هزار  شش  و  یکصد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   2/350/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت   ریال 
اجرای  تاریخ  تا   )89/5/30( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر   خسارت 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   پس 
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:11390 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

هشت  شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/9-534  شماره  پرونده:122-93  کالسه   359
شورای حل اختالف خواهان: محمود میرزایی فرزند امان ا... نشانی: اصفهان-هشت بهشت 
مجهول المکان  نشانی:  عبدالرحمن  فرزند  زغیبی  عزیز  خوانده:  شرقی-ک24-ف3-پ43 
 5/700/000 مبلغ  به  صادرات  بانک   88/10/30-884598 چک  فقره  یک  مطالبه  خواسته: 
اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  دادرسی  هزینه  و  تادیه  تاخیر  کلیه خسارات  و  ریال 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی فرزند 
امان ا... به طرفیت آقای عزیز زغیبی فرزند عبدالرحمن به خواسته مطالبه مبلغ 5/700/000 
به  ایران  صادرات  بانک  عهده  به    88/10/30 مورخ   884598 شماره  به  چک  وجه  ریال 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
 استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
قانون تجارت و 198و515و519و522  استناد مواد 310و313  به  به نظر می رسد که  ثابت 
ریال   5/700/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین   قانون 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   108/000 و  آگهی  نشر  هزینه های  و  خواسته  اصل  بابت 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله   و 
می نماید  اعالم  و  خواهان صادر  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )88/10/30( موصوف   چک 
شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و   می باشد 
شورای  حقوقی   8 شعبه  م الف:11391  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی   محاکم 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

360 کالسه:1883/92ش12 به موجب رای شماره 158 تاریخ 93/2/13 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهمن جعفرزاده جزی فرزند 
عباس شغل راننده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
)سی میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 305093-83/6/23 به عهده بانک صادرات تا 
تاریخ اجرای حکم و هزینه نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: منصور ترکی فرزند 
غالمرضا شغل آزاد به نشانی اصفهان-خ امام خمینی-خیابان شریف شرقی-کوچه52-بن 
بست شهید ترکی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  مفاد  علیه مکلف است ظرف ده روز  محکوم 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:11414 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

سپاهان در صدر، ذوب آهن در قعر
در جدول لیگ برتر در پایان هفته 
س��وم دو تیم اصفهانی در صدر و 

قعر جدول قرار گرفتند.
در بازی ب��زرگ هفته س��پاهان 
موفق شد استقالل را در فوالدشهر 
شکس��ت دهد تا به تنهایی صدر 
جدول را مال خود کند، همچنین 
تراکتورس��ازی و ف��والد نی��ز ب��ا 
پیروزی های این هفته خود به ترتیب در رده دوم و س��وم جای 
گرفتند تا اس��تقالل چهارم ش��ود. اما درحالی که صدر جدول 
در اختیار س��پاهان اس��ت، قعر جدول نیز در اختیار دیگر تیم 

اصفهانی یعنی ذوب آهن است.

 اعالم پنالتی علیه ماتیم 
را به هم ریخت

سجاد ش��هباز زاده، درباره دیدار 
اس��تقالل مقابل س��پاهان گفت: 
بازی را خوب شروع کردیم اما داور 
که علیه ما پنالتی گرفت روند بازی 
ما خراب ش��د و نتوانستیم تیم را 

جمع وجور کنیم.
وی درباره داوری دیدار هم اظهار 
داشت:  به نظرم داور بازی در چند 

صحنه سوت هایی داشت که درروند بازی تأثیرگذار بود.
مهاجم تیم فوتبال استقالل درباره نتیجه به دست آمده در این 
دیدار خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان انتظار چنین نتیجه ای را 
نداش��تیم و ما برای برد وارد زمین ش��دیم. فکر می کنم اعالم 
پنالتی بیش ازاندازه تی��م ما را به هم ریخ��ت. البته باید بگویم 
روندی که ما در بازی و در 30 دقیقه ابتدایی داشتیم نتوانستیم 

ادامه دهیم.

شریفی: گل من آفساید نبود
مهاجم جوان تیم فوتبال سپاهان 
گفت: لق��ب مثلث برم��ودا لقب 
خوبی برای خط حمله س��پاهان 
اس��ت و امیدواری��م ای��ن رون��د 
دربازی های آینده هم ادامه داشته 

باشد.
مه��دی ش��ریفی به عن��وان یک 
بازیک��ن ج��وان ای��ن روزه��ا در 
خط حمله سپاهان خوش می درخش��د. او که در بازی مقابل 
پرسپولیس هم موفق به گلزنی شد، بار دیگر شادی گل ویژه ای 
از خود نشان شریفی همچنین درباره داوری بازی سپاهان مقابل 
اس��تقالل داد  می گوید: »ترجیح می دهم کارشناسان داوری 
دراین باره نظر دهند اما من خودم آنج��ا بودم و صحنه خطای 
هند خسرو حیدری را دیدم. با دست زد. تازه شنیدم می گویند 
گل من هم آفساید بوده! این اصاًل امکان ندارد. حتی در تصاویر 

مربوط به گل هم مشخص است!«

باتجربه ای که داریم برنده داربی 
می شویم

سرمربی تیم فوتبال ساحلی تاک 
تیران گفت: بازی در زمین ناژوان 
سخت اس��ت ولی باتجربه ای که 
داریم باید پیروز داربی باش��یم و 
بتوانیم ش��رایط بهتری در جدول 

پیدا کنیم.
حمیدرضا دادخواه در تیران اظهار 
کرد: ما امروز بازی س��ختی پیش 
روداریم و س��ه امتیاز این بازی برای ما بس��یار حساس و مفید 
است و سعی می کنیم با گرفتن امتیاز از این بازی، شرایط بهتری 
در جدول داشته باشیم و احساس امنیت و خطر سقوط به لیگ 

یک را نداشته باشیم.
س��رمربی تیم تاک تیران در مورد تیم ی��اران گفت: تیم یاران 
باوجوداینکه ت��ازه به لیگ برت��ر آمده خوب نتیج��ه گرفته و 
بازیکنانی که در این تیم بازی می کنند کیفیت خوبی دارند و در 
نیم فصل با اضافه کردن مجید اهوازی مربی سابق عمران سازان 
بار فنی تیم یاران باال رفته است و آرزوی موفقیت برای این تیم 

دربازی های آینده رادارم.

 استارت دو اصفهانی 
برای گرندپریکس

تی��م مل��ی تکواندو بزرگس��االن 
کش��ورمان که مهیای حضور در 
مسابقات گرندپریکس قزاقستان و 
بازی ه��ای آس��یایی اینچئ��ون 
می ش��ود، از دی��روز )ش��نبه( 
تمرینات��ش را در آکادم��ی ملی 

المپیک آغاز می کند.
هادی مستعان، فرزان عاشور زاده، 
محمدباق��ری معتم��د، بهنام اس��بقی، علیرضا نص��ر آزادانی 
تکواندوکار اصفهانی، مسعود حجی زواره، مهدی خدابخشی، 
یوسف کرمی و سجاد مردانی ملی پوش اصفهانی تکواندوکاران 
حاضر در اردوی تیم ملی هس��تند که تمریناتشان را زیر نظر 
بیژن مقانلو )سرمربی(، مهدی بی باک و مهرداد یوسفی )مربی( 

پیگیری می کنند.
تمرینات تکواندوکاران در ۲ نوب��ت صبح و بعدازظهر پیگیری 

خواهد شد.
گفتن��ی اس��ت، ابوالفض��ل یعقوب��ی ب��ه دلی��ل حض��ور در 
مس��ابقات نظامی��ان جه��ان در ای��ن اردو حض��ور ن��دارد و 
 پس از پایان مس��ابقات س��یزم ب��ه جمع ملی پوش��ان ملحق

 می شود.
همچنین با نظر کادر فنی، فرزاد عبداللهی و مرتضی ش��یری 
که در ۲ روی��داد پیش روی تیم ملی تکوان��دو حضور ندارند تا 
۱۵ شهریورماه استراحت کرده و پس ازآن به جمع اردونشینان 

اضافه خواهند شد.

6
نایب قهرمانی برای خردساالن اصفهانی

مسابقات کش��تی فرنگی خردساالن کشور در حالی برگزار ش��د که اصفهان توانست یک 
عنوان نایب قهرمانی و یک پنجمی کسب کند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی خردساالن 
کشور روزهای ۲3 و ۲۴ مردادماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار شد و در پایان تیم 

خوزستان به عنوان قهرمانی دست یافت.

در روز فرهنگ پهلوان��ی و ورزش زورخانه ای، بازوبند 
پهلوانی بر روی بازوی پهلوانان کشور در سال های 9۱ 

و 9۲ بسته شد.
هفده ش��وال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای 
نام گذاری ش��ده اس��ت. مراسم بزرگداش��ت این روز و 
همچنی��ن اعطای بازوبن��د پهلوانی ب��ه پهلوانان ایران 
در س��ال های 9۱ و 9۲ پنجشنبه شب در مجموعه کاخ 
گلس��تان به عنوان اولین مکان برگزاری کش��تی های 

پهلوانی برگزار شد.
این مراسم مهمانان ویژه ای نظیر علی اکبر والیتی، علی 
جنتی، محمود گ��ودرزی، مهرزاد حمیدی، مس��عود 
سلطانی فر و پیشکسوتان ورزشی نظیر محمد نصیری، 

رضا سوخته سرایی و ... داشت.
در این مراسم از احمد میرزا پور، پهلوان ایران در سال 
9۲ و همچنین جابر صادق زاده، پهلوان کشور در سال 
9۱ تجلیل ش��د. وزیر ورزش و جوانان بازوبند پهلوانی 
میرزا پور را به بازوی وی بست و سلطانی فر نیز بازوبند 

صادق زاده را بر روی بازو وی بست.
همچنین طی این مراس��م از کتاب ۵ جلدی دانشنامه 
جوانم��ردی تألی��ف علی اکب��ر والیتی رونمایی ش��د. 
همچنی��ن از کتاب ه��ای مرام نام��ه پهلوانی، س��لوک 

پهلوانی و اخالق ورزشی رونمایی به عمل آمد.
در این مراسم ورزشکاران زورخانه ای با ضرب مرشد به 
انجام حرکات باس��تانی پرداختند که با تشویق حضار 

همراه بود.
وزیر ورزش و جوانان بابیان اینکه مفاهیم اخالقی امروزه 
در ورزش جهان رنگ باخته اس��ت، تأکید کرد باید در 

جهت احیا این ارزش ها در ورزش اقدام کنیم.
محمود گودرزی طی س��خنانی در این مراس��م اظهار 
ک��رد: هرزمانی ک��ه ورزش بافرهن��گ پهلوانی عجین 
بوده به عنوان یک نماد و الگو بافرهنگ مردم و سنت ها 
عجین شده و در متن زندگی مردم قرارگرفته است. اما 
در مقابل، هرگاه با این مفاهیم فاصله گرفته، تنها پس از 

مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شده است.
وزیر ورزش بابیان اینکه نماد ورزش باستانی، زورخانه 
است گفت: به غیراز شاهنامه ها، منابع بسیار محکمی از 
مفاهیم فرهنگی در خصوص زورخانه در کش��ور داریم 
که برخی مورخین عمر ورزش زورخان��ه ای را بیش از 
۴۵00 سال ذکر کرده اند. گذشته تاریخی ما آمیخته با 

مفاهیم فرهنگی است که امروزه متأسفانه دچار ضعف 
و سستی شده است و مفاهیم پهلوانی در ورزش امروز 

جهان رنگ باخته است.
والیتی در روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای 
اظهار کرد: پهلوانان درگذش��ته قوام جامع��ه ایرانی را 

حفظ کرده و فرهنگ پهلوانی را گسترش دادند.
علی اکب��ر والیت��ی ط��ی س��خنانی در ای��ن مراس��م 
اظه��ار ک��رد: کلم��ه فت��وت ب��ه معن��ای جوانمردی 
از ق��رآن کری��م سرچش��مه گرفت��ه اس��ت و هم��ه 
ائمه از ل��زوم پایبندی ب��ه فرهنگ و اخ��الق پهلوانی 
س��خن گفته اند فت��وت تعمیم یافته عرفان اس��المی 
اس��ت و بزرگان عرفان اس��المی برای آن ک��ه عرفان 
را در س��طح جامعه گس��ترش دهند باواس��طه هایی 
 به نام فتیان ی��ا همان جوانم��ردان اقدام ب��ه این کار 

می کردند.
والیتی با اش��اره ب��ه ویژگی های 

اخالقی پهلوانان گفت: 
شجاعت و سخاوت 
از مهم ترین صفات 

جوانمردان است.
جنتی: فرهنگ پهلوانی 
باهن��ر قراب��ت دیرینه 

دارد
وزیر فرهنگ و ارش��اد 

اس��المی ب��ا 
اعالم آمادگی 

وزارتخان��ه متبوع خود 
در حمای��ت از ترویج فرهنگ 

پهلوانی گفت: فرهنگ پهلوانی 
باهنر قرابت دیرینه ای دارد.
دکتر علی جنتی در آیین 
نکوداش��ت روز پهلوانی و 
ورزش های زورخانه ای که 

در کاخ موزه گلستان برگزار 
شد گفت: هفده شوال روزی 
اس��ت که حضرت عل��ی )ع( 

به عنوان نماد شجاعت و مبارزه 
با ه��وای نفس، جنگج��وی نامی 

لش��کر کفر را از فراز به ف��رود آورد، 

داستان مشهوری که در منابع مختلف آمده و موالنا آن 
را در مثنوی با مطلع از علی آموز اخالص عمل، ش��یر 

حق را دان مطهر از دغل آورده است.
وی بابیان این که »آیین پهلوانی از حدود 700 س��ال 
پیش توس��ط پوریای ولی ک��ه ظاهراً از خ��وارزم بوده 
به یادگار مانده اس��ت« تصری��ح کرد: آیی��ن پهلوانی 
به اعتق��اد من تاری��خ بس��یار کهن ت��ری دارد چراکه 
مردم ایران هم��واره برای دف��اع از مملکت خویش در 
دوران مختلف به کش��تی گرفتن و مب��ارزه برای دفاع 
 از مملک��ت خوی��ش می پرداختند و ب��ه آن نیاز مبرم

 داش��تند. برخ��ی دانش نامه ه��ای بین المللی ورزش 
زورخان��ه ای را قدیمی ترین ورزش بدن س��ازی جهان 
می دانند. البت��ه عن��وان پهلوانی مختص به کس��انی 
بوده که هم در می��دان رزم و هم در الگوهای اخالقی و 
پهلوانی زبان زند بوده اند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در پایان با اعالم حمایت وزارتخانه خود از 
ترویج فرهنگ پهلوانی در کشور 
خاطرنشان کرد: رسیدن به این 

امر مشارکت همه نهادهای 
مؤث��ر در عرص��ه 

فرهن��گ و 

ش  ز ر و
می طلب��د.  را 

وزارت ارش��اد آماده است 
در جهت کمک به ترویج فرهنگ 
پهلوانی اقداماتی را در خصوص 
نش��ر کتاب و توس��عه فرهنگ 
پهلوان��ی انج��ام دهد.ب��ه امید 
روزی که قهرمانان ما در اندیشه 

پهلوانی و م��ردم نیز در فکر 
 تأس��ی از فرهنگ پهلوانی

 باشند.

  والیتی: پهلوانان قوام جامعه ایرانی را حفظ کردند

گودرزی: مفاهیم پهلوانی را باید در ورزش احیا کنیم
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تغییر در قوانین 
ناسکار

مسابقات والیبال 
قهرمانی مردان جهان

با توجه به  اتفاق اخیر در واتکینز گلن، ناس��کار طی یک جلس��ه 
مقدماتی قوانین جدیدی برای رانندگان وضع کرد.

کوین از اتومبیل پیاده شد و در مسیر رانندگان قرار گرفت، پرچم 
احتیاط داور باال رفت و چند ثانیه بعد تونی استوارت به کوین وارد 
برخورد کرد. این اتفاق کمی مشکوک بود زیرا زمانی که اتومبیل ها 
با حداکثر س��رعت در مس��یر در حال حرکت هس��تند هیچ کس 
شجاعت ندارد در آن مسیر قرار گیرد اما کوین وارد با این حرکت 
باعث مرگ خویش ش��د.برورتون و فالتون دو جاده خاکی که به 
نام جاده سریع السیر در آمریکا معروف است، مسیرهایی هستند 
که اتومبیل در این جاده ها محدودیت س��رعت ندارند و اتومبیل 
با حداکثر س��رعت می تواند در آن رانندگی کند، و فقط مسابقات 
واتکینز گلن دران برگزار می ش��ود. قوانینی که وضع ش��ده است 

مربوط به رانندگان در این جاده هاست.

هجدهمین دوره مس��ابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در حالی 
آغاز می شود که تیم ملی والیبال فرانسه یکی از حریفان ایران در گروه 
چهارم دور مقدماتی این رقابت ها است. تیم ملی والیبال ایران در دور 
مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان جهان با تیم های ایتالیا، آمریکا، 
فرانس��ه، پورتوریکو و بلژیک در گروه چهارم همگروه است.والیبال 
فرانسه تاکنون در ۱۴ دوره از مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 
حضورداشته است، اما تنها به یک مدال برنز این رقابت ها )سال ۲00۲ 
آرژانتین( دست یافته است.تیم ملی والیبال فرانسه تجربه سه حضور 
در مسابقات والیبال المپیک را دارد که بهترین مقام کسب شده این تیم 
در این رقابت ها عنوان هشتمی سال ۱998 است. ملی پوشان والیبال 
این کشور در المپیک ۲00۴ آتن نهم شدند وبهترین عنوان کسب شده 
تیم ملی والیبال فرانسه در لیگ جهانی به سال ۲006 و کسب مدال 

نقره و عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها برمی گردد.

بازگشت ضعیف ترین مربی به  منچستر

دیوید مویس سرمربی اخراج شده منچستریونایتد در 
آستانه پذیرش هدایت تیم کریستال پاالس انگلیس 
اس��ت. این مربی اس��کاتلندی می خواهد با رفتن به 
کریستال پاالس خاطره بد حضور در منچستریونایتد 

را به دست فراموشی بسپارد.

فغانی از داوری محروم می شود

اش��تباهی که علیرضا فغانی در اعالم ضربه پنالتی به ضرر 
استقالل داشت کمیته داوران را بر آن داشته تا این داور را از 
قضاوت در هفته های آتی محروم کند. فغانی یکی از داوران 
باتجربه فوتبال ایران محسوب می شود اما همواره دربازی های 

بزرگ اشتباه های بزرگ می کند.

ملی پوش آلمان کفش ها را آویخت

»پر مرته ساکر« از فوتبال خداحافظی می کند. 
مدافع ۲9 ساله آرسنال در گفتگو با رسانه های آلمانی گفته پیروزی یک بر 
صفر مقابل آرژانتین در دیدار پایانی رقابت های جام جهانی ۲0۱۴ برزیل، 

آخرین بازی وی با پیراهن تیم ملی آلمان بوده است

تیم ملی امید المپیک ریو را فدای اینچئون نکنیم

وینگادا, یک پرتغالی کهنه کار در آرامش!
 در لیست نلو وینگادا، ش��مار قابل توجهی بازیکن باالی

 ۲۱ س��ال دیده می ش��وند ک��ه هرچند س��ن آن ها زیر 
۲3 سال اس��ت، به دلیل ش��رایط س��نی، توانایی بازی 
دربازی های مقدماتی المپی��ک و همین طور حضور در 
المپیک را ندارند.تی��م ملی امید المپی��ک ریو را فدای 
اینچئون نکنیم در روزگاری که حضور کارلوس کی روش 
پرتغالی در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران موافقان 
و مخالفان خاص خ��ودش را دارد، یک پرتغالی کهنه کار 
دیگر در آرامش کام��ل، هدایت تیم ملی امی��د ایران را 
برعهده گرفته تا ببینیم این بار »نل��و وینگادا« می تواند 
به حس��رت چهل س��ال حضور نداش��تن در رقابت های 
المپیک فوتبال ایران پایان دهد و تیم ملی امید ایران را 

به المپیک ریودژانیرو برساند یا نه.
در روزهایی که همه چی��ز در فوتبال ای��ران معطوف به 
آماده س��ازی برای جام جهانی بود، خیلی ها این تذکر را 
به مدیران فوتبال ایران می دادند که هرچه زودتر تکلیف 
تیم ملی امید را هم مش��خص کنند ک��ه کار به روزهای 

پایانی نکشد.
اما س��رانجام در آخرین روزهای اسفندماه، یک پرتغالی 
دیگر هدایت یک��ی از تیم های ملی را ب��ر عهده گرفت؛ 
انتخابی که خیلی ها آن را به مافیای داللی فوتبال ایران 
نس��بت می دادند و خیلی های دیگر وینگادا را آلترناتیو 
کی روش می دانس��تند تا در ص��ورت عدم تواف��ق با او، 

تیم ملی بزرگس��االن بدون مربی نماند، ولی هر چه بود، 
سرمربی تیم ملی امید، کار خود را با حمایت فدراسیون 
و رس��انه ها در تیم ملی آغاز کرد تا بتواند پس از المپیک 
۱976 مونترال، بار دیگر پای جوانان فوتبالیست ایرانی 
را به بازی ه��ای المپیک ب��از کند.در ای��ن میان حضور 
بازی های آس��یایی اینچئون هم یک��ی از مأموریت های 
وینگادا و تی��م ملی امید بود که خیلی ه��ا آن را فرصتی 
مناسب برای آماده سازی تیمی می دانستند که قرار است 
برای حضور در المپیک بجنگد؛ اما وقتی لیست وینگادا 
برای اردوهای تدارکاتی پیش از اینچئون اعالم شد، باز 
هم دیدیم که تدابیر نادرست و نابجا و دل خوش کردن به 
موفقیت های زودرس و فراموشی اهداف بلندمدت، شاید 
سرنوش��ت این تیم المپیک را هم مانند سرنوشت سایر 

تیم های المپیک بعد از انقالب کند.
در لیست نلو وینگادا، ش��مار قابل توجهی بازیکن باالی 
۲۱ سال هستند که هرچند سن آن ها زیر ۲3 سال است، 
به دلیل شرایط سنی توانایی بازی دربازی های مقدماتی 
المپی��ک و همین ط��ور حض��ور در المپی��ک را ندارند. 
درحالی که پیش ازاین، ادواردو نلو وینگادا، سرمربی تیم 
امید و مسئوالن فدراسیون بر اعزام بازیکنان زیر ۲۱ سال 
به این رقابت ها پافشاری داش��تند تا تیم واقعی امید که 
قرار است در رقابت های مقدماتی المپیک ریو به میدان 
برود در اینچئون حاضر باشد، درنهایت ناباوری در لیست 

جدید وینگادا به تعداد انگشتان دودست بازیکنان باالی 
۲۱ سال به چشم می خورد؛ بازیکنانی که تاریخ مصرفشان 
تنها به این مس��ابقات محدود می شود و به دلیل شرایط 
سنی نمی توانند در مس��ابقات مقدماتی المپیک ۲0۱6 

به میدان بروند.
بنابراین، آنچه نش��ان می دهد، اینکه برخالف ادعاهای 
قبل��ی، نتیجه گی��ری و ن��گاه کوتاه م��دت اولویت اول 
فدراسیون در اینچئون محسوب می شود و از آینده نگری 
و دوراندیشی هیچ خبری نیست.اما نباید فراموش کنیم 

همی��ن  مسئله، ممکن است ک��ه 

موجب قربانی کردن موفقیت های بزرگ آینده باشد. اگر 
ما امروز تیمی را متش��کل از متولدی��ن ۱993 و ۱99۴ 
راهی بازی های آس��یایی اینچئون کنی��م و ثمره اش را 
پس از حض��ور در المپیک ری��و ببینیم، خیل��ی بهتر از 
آن است که همه پتانس��یل جوانان را برای یک مدال در 
 جدول مدال های بازی های آسیایی اینچئون بسوزانیم. 
نگاهی به تجربیات سی وچند س��ال قبل، نشان می دهد 
که همین مصلحت اندیشی ها بوده که حسرت حضور در 

المپیک را برای فوتبال ما چهل ساله کرده است.

 گل محمدی باشروع بد
 در اصفهان!

به نقل از آی اسپورت، بعد از حضور در رده های انتهایی 
جدول رده بندی و تالش برای بقا در رقابت های لیگ 
در هفته های پایانی، ذوبی ها تالش کردند تا تیم بهتری 
برای لیگ چهاردهم ببندند اما در پایان هفته س��وم 
رقابت های لیگ برتر، یحیی و تیمش در آخرین نقطه 

جدول رده بندی قرار دارند.
 آن ها فصل را با شکست در قم آغاز کردند. نمایش ذوب 
برابر صبا امیدوارکننده نبود اما ش��اید اگر حسن زاده 
دقت بیشتری به خرج می داد، همه 3 امتیاز آن مسابقه 

می توانست سهم سبزها باشد.
 در دیدار هفته دوم با تراکتور، ذوبی ها کمی بهتر شدند 
اما نتوانس��تند به نتیجه ای بهتر از تس��اوی بدون گل 

دست پیدا کنند.
 بهترین بازی تیم اصفهانی در این س��ه هفته، ش��ب 
گذشته در ورزشگاه آزادی انجام شد. این تیم تقریباً در 
تمام دقایق مسابقه تیم برتر زمین بود و در روز ضعیف 
پرس��پولیس، صاحب موقعیت های گل خوبی شد که 
همه آن ها از دس��ت رفتند و برخالف روند بازی، این 
قرمزها بودند که با فرصت طلبی طارمی تک گل مسابقه 
را به ثمر رساندند. این نتیجه، پیونددهنده ذوب آهن با 

آخرین رده جدول بود.
کسب یک امتیاز از 3 مس��ابقه، به این معنی است 
که گل محمدی شروع بدی را در اصفهان پشت سر 
گذاشته و برای قرار دادن تیمش در مسیر پیروزی کار 
دشواری پیش رو خواهد داشت. بااین وجود، مجموع 
نمایش های این تیم، به ویژه آنچه در ورزشگاه آزادی 
دیدیم، نش��ان می دهد پیوند ذوب با قعر جدول دوام 

چندانی نخواهد داشت.
 آن ها ارائه گر فوتبالی زیبا، روان و روی زمین هستند 
و درزمینه موقعیت س��ازی نیز پتانس��یل های خوبی 
دارند اما باید برای مش��کل گلزنی خیلی زود چاره ای 

بی اندیشند. 
چراکه این ضعف موجب ش��ده نتایج این فصل ذوب، 

سنخیتی با استحقاق این تیم نداشته باشد.
 تیم یحیی در صورت اس��تفاده بهتر از موقعیت ها، با 
این س��بک بازی می تواند فصل را در رتبه ای بس��یار 
خوب به پایان ببرد. همین حاال در فضای مجازی آن ها 
به سبب بازی برترشان، بیش��تر از دایی و پرسپولیس 

کسل کننده اش ستایش می شوند.
 این ستایش ها البته تنها در صورتی پایدار خواهند ماند 

که به کسب نتیجه در هفته های آتی ختم شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/3/31-479  شماره  پرونده:110-93  کالسه   361
11 شورای حل اختالف خواهان: محمود میرزایی فرزند امان ا... نشانی: هشت بهشت 
مجهول المکان  نشانی:  شکرا...  فرزند  زنگنه  هادی  خوانده:  شرقی-ک24-ف3-پ42 
خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
زنگنه  آقای هادی  به طرفیت  میرزایی  آقای محمود  اختالف: در خصوص دعوی  حل 
 به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 121152/065879/55 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت  بانک  عهده  به 
محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و 
 علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   106/000  و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/4/10( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر 
غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  خواهان صادر  درحق  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی 
پس  و  می باشد  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و 
در محاکم عمومی  نظرخواهی  تجدید  قابل  بیست روز  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام   از 
حقوقی اصفهان میباشد.در ضمن قرار تامین خواسته به شماره دادنامه 49-93/1/31 از 
شعبه صادر گردیده است.م الف:11406 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
362 کالسه پرونده:93-112 شماره دادنامه:480-93/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 11 
بهشت  خ هشت  نشانی:  امان ا...  فرزند  میرزایی  محمود  خواهان:  اختالف  حل  شورای 
شرقی-ک24-ف3-پ42 خوانده: فرشید سلیمانی فرزند جمشید نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود میرزایی به طرفیت آقای فرشید سلیمانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شماره 380643 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
بابت هزینه  بابت اصل خواسته و 106/000 ریال  به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)88/1/25( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی درحق خواهان 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.در ضمن قرار تامین 
است.م الف:11405  گردیده  صادر  شعبه  از   93/1/31-50 دادنامه  شماره  به  خواسته 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/9-542  شماره  پرونده:1890-92  کالسه   363
بانک  24متری-مقابل  خ  نشانی:  نوری  بخش  علی  خواهان:  اختالف  حل  شورای   8
صادرات-کوچه26-بن بست زیتون-آخرین منزل-طبقه4 وکیل: علیرضا صادقی نژاد 
نشانی: خ توحید میانی-جنب پارکینگ طبقاتی-ساختمان سرو-طبقه دوم خوانده: محسن 
ریال  50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  آبادی  دولت   رفیعی 

را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای علی بخش نوری با وکالت علیرضا صادقی نژاد به طرفیت 
آقای محسن رفیعی دولت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 424/314034 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/6( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:11393 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 8 شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/9-544  شماره  پرونده:1889-92  کالسه   364
شورای حل اختالف خواهان: علی بخش نوری نشانی: خ 24متری-مقابل بانک صادرات-
خ  نشانی:  علیرضا صادقی  نژاد  وکیل:  منزل-طبقه4  زیتون-آخرین  بست  کوچه26-بن 
توحید میانی-جنب پارکینگ طبقاتی-ساختمان سرو-طبقه دوم خوانده: محسن رفیعی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان به استناد یک فقره چک با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای علی بخش نوری با وکالت علیرضا صادقی نژاد به طرفیت آقای محسن رفیعی 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 430/424656 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و چهار هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/16( تا تاریخ اجرای حکم درحق 

خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:11392 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/25-697  شماره  پرونده:1872-92  کالسه   365
بانک  24متری-مقابل  خ  نشانی:  نوری  بخش  علی  خواهان:  اختالف  حل  هفت شورای 
صادقی  نژاد  علیرضا  وکیل:  منزل-طبقه4  زیتون-آخرین  بست  صادرات-کوچه26-بن 
سرو-طبقه2-خوانده:  طبقاتی-ساختمان  پارکینگ  میانی-جنب  توحید  خ   نشانی: 
محسن رفیعی دولت آبادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی 
بخش نوری با وکالت علیرضا صادقی نژاد به طرفیت آقای محسن رفیعی دولت آبادی به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 314031-92/4/8 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و ده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/8( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:11389 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

366 کالسه پرونده:368/93/ش6 شماره دادنامه:698-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی:  امان ا...  فرزند  میرزایی  محمود  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم 
هشت بهشت شرقی-ک24-ف3-پالک42 خوانده: فاطمه پس افکن فرزند نوروز نشانی: 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ 
در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند 
مطالبه  به خواسته  افکن  پس  فاطمه  به طرفیت  میرزایی  دادخواست محمود  خصوص 
مبلغ11/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 139848 مورخ 91/12/15 به عهده 
دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ایران  ملی  بانک 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
به  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
167/000ریال به عنوان خسارت دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:11383 شعبه 

ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 367 کالسه پرونده:1262/92 شماره دادنامه:916-93/4/31 مرجع رسیدگی: شعبه سوم
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مریم سادات حسام نژاد نشانی: اشکاوند-بلوار 
امام خمینی-کوچه محمدآباد-کوچه شهید محسن آقاحسینی-انتهای کوچه-منزل سید 
خوانده: روح ا... عسگری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم مریم السادات حسام 
نژاد به طرفیت خوانده آقای روح ا... عسگری به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 
 92/6/9 لغایت زمان تعیین تکلیف و مطالبه نفقه آتی فرزند مشترک به نام حسین 10 ساله

و تعیین نفقه هر دو به صورت مستمر به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت 
وارده با بررسی مدارک ابرازی رابطه زوجیت فیمابین طرفین و نسبت پدر و فرزندی 
محرز می باشد با توجه به خواسته خواهان و صورتجلسه تنظیمی مورخ 1262/92 و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه حاضر نشده و دلیلی بر پرداخت 
و نشوز زوجه ارائه ننموده لذا دعوی مطروحه وارد و به استناد مواد 1206-1106-
1111-1107-1204-1199 ق.م و 515-519 ق.آ.د.م وفق نظر کارشناس مضبوط در 
 پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار تومان

بابت نفقه از تاریخ 92/6/9 الی 93/4/31 و از 93/5/1 ماهیانه مبلغ دویست و شصت 
و دو هزار و پانصد تومان به صورت مستمر تا احراز نشوز زوجه و بابت نفقه فرزند 
مشترک حسین از تاریخ تقدیم دادخواست 92/7/2 الی 92/12/29 مبلغ هفتصد و بیست 
هزار تومان و از 93/1/1 ماهیانه یکصدو پنجاه هزار تومان و مبلغ یازده هزار تومان 
ابطال تمبر و بیست هزار تومان هزینه نشر آگهی در حق خواهان  هزینه دادرسی و 
محکوم می نماید رای صادره غیابی وبیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه 
و پس از آن بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:11375 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 11 شعبه  رسیدگی:  مرجع  ثالث  جلب  پرونده:1066/92اصلی-1330-92  شماره   368
زینبیه- اصفهان-خ  نشانی:  گلی  محمد  اصلی:  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای 

کوچه دوطفالن-بن بست بوستان خواندگان:1- حسین کهکشان نشانی: زندان مرکزی 
مهماندوست  عبدالرسول   -3 مجهول المکان  نشانی:  جعفری  عبدالرضا   -2 اصفهان 

زینبیه- اصفهان-خ  نشانی:  گلی  محمد  جالب:  آبادی-پ7  شمس  کاوه-خ  خ   نشانی: 
مجهول المکان  نشانی:  آگاهی  نسرین  ثالث:  مجلوب  بوستان  دوطفالن-بن   ک 
خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
به طرفیت 1- حسین کهکشان  در خصوص دادخواست محمد گلی فرزند علی اصغر 
2- عبدالرضا جعفری 3- عبدالرسول مهماندوست افولی به خواسته تقاضای رسیدگی 
بانک صادرات  فقره چک  یک  بابت  ریال  مبلغ 10/000/000  مطالبه  بر  و صدور حکم 
فوق  خواهان  ناحیه  از  مطروحه  ثالث  جلب  دعوی  و   198017-92/7/20 شماره   به 
خانم نسرین آگاهی فرزند نادر به خواسته تقاضای جلب ثالث. نظری به اینکه هر دو 
پرونده کالسه 1066092و92-1330 شعبه یازده از یک منشاء بوده و ارتباط کامل با 
یکدیگر داشته شورا مستنداً به مواد 103و141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی که هر دو دعوی تواما رسیدگی نموده و با توجه به توضیحات 

اینکه با توجه به طرح شکایتی که بر علیه خوانده ردیف اول مطرح  خواهان مبنی بر 
و منجر به بازداشت و زندانی گردیدن شخص اخیر گردیده مادر خوانده ردیف اول 
)مجلوب ثالث( خانم نسرین آگاهی جهت اخذ رضایت برای آزادی فرزندش چک متنازع 
عدم  با  علیه  محال  بانک  به  مواجهه  و  چک  رسید  سند  در  لیکن  داده  وی  به  را  فیه 
کارسازی وجه چک مواجه گردیده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است 
تقاضای الزام خواندگان و مجلوب را به پرداخت وجه چک به انضمام کلیه هزینه های 
داشته  اظهار  اینکه خواهان  نموده است ضمن  تامین خواسته  قرار  مربوطه و صدور 
عالوه بر عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت به علت کسر موجودی 
و علی رغم اینکه خوانده ردیف دوم در زمان تحویل چک ظهر چک را امضا و به من 
چک  داشته  اظهار  و  گفتگو  تلفنی  تماس  طی  وی  با  سوم  ردیف  خوانده  داده  تحویل 
ایشان سرقتی است و اینکه ایشان چک را در دفترخانه قبل از اعالم رضایت محضری 
از خوانده ردیف دوم به عنوان امضا کننده ظهر چک و مجلوب ثالث به عنوان تحویل 
دهنده دریافت نموده است. خوانده ردیف اول اظهار داشته تقاضامندم فرجه ای به من 
اینکه اگر برایش این  اعطا تا با خانواده ام هماهنگی تا وجه چک را پرداخت نمایند و 
امکان فراهم شود تا وجه چک را خود پرداخت خواهد نمود. شورا با عنایت به موارد 
فوق دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 204/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )1392/7/20( لغایت 
زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

قابل  آن  از  پس  روز   20 و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده 
ردیف اول دعوی اصلی و مجلوب ثالث کالسه پرونده 92-1330 مستندا به بند 4 ماده 
تامین خواسته  قرار  اعالم می نماید  و  رد دعوی صادر  قرار  دادرسی  آیین  قانون   84
 طی دادنامه شماره 92/7/22-103 توسط این شعبه صادر گردیده است.م الف:11404 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

369 کالسه پرونده:50/93 شماره دادنامه:661-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه ششم 
نشانی:  اکبر  فرزند  والشانی  امینی  نفیسه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 

آقاابراهیمی سیچانی نشانی:  ایروان-بن بست وکیل: محمد  اصفهان-خ خاقانی-کوچه 
خوانده:  عدل  آفتاب  اول-موسسه  زیتون-طبقه  فرشادی-ساختمان  نهر  اصفهان-خ 
مهدی چراغ اصفهانی فرزند تقی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی نفیسه امینی والشانی با 
وکالت محمد آقا ابراهیمی سیچانی به طرفیت خوانده مهدی چراغ اصفهانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اعم از حق الوکاله 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 92/9/17 لغایت زمان اجرای حکم نظر به 
جلسه  در  وی  اظهارات  و  خواهان  وکیل  تقدیمی  دادخواست  پرونده-مفاد  محتویات 
دادرسی و با عنایت به اینکه خواهان در سال 1392 مقدار 150 گرم طالی ساخته شده 
را به خوانده )که تولیدکننده طال می باشد( تحویل داده تا با طالهای ُمد روز معاوضه 

اینکه ورشکسته شده است از تعویض طالها و استرداد  نماید ولیکن خوانده با اعالم 
طالی تحویلی به خواهان استنکاف ورزیده که در این خصوص پرونده ای در اتحادیه 
طالفروشان اصفهان مطرح گردیده و به موجب صورتجلسه مورخه 92/7/7 تنظیمی در 
اتحادیه طال وجواهرات اصفهان خوانده متعهد می گردد که قیمت طال خواهان را به مبلغ 
35/000/000 ریال طی سه مرحله در تاریخ 92/8/17و92/10/17و92/11/17 بپردازد 
فلذا با توجه به اینکه خوانده به تعهد خود عمل ننموده هم اکنون وکیل خواهان با تقدیم 
این دادخواست تقاضای مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال را با احتساب خسارت تاخیر در 
تادیه را از موعد سررسید انجام تعهد)92/8/17( را از محضر شورا داشته و با امعان 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای 
نیز مبنی بر برائت ذمه خود به شورا ارائه نداشته است فلذا نظر به موارد صدراالشعار 
دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10و198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از مورخه 92/8/17 لغایت زمان 
وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 106/000  پرداخت  و  اجرای حکم 
است  غیابی  رای صادره  می دارد  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  قانونی  تعرفه  طبق 
و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:11384 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/25-698  شماره  پرونده:1873-92  کالسه   370
بانک  24متری-مقابل  نشانی:  نوری  بخش  علی  خواهان:  اختالف  حل  شورای  هفت 
صادقی  نژاد  علیرضا  وکیل:  منزل-طبقه4  زیتون-آخرین  بست  صادرات-کوچه26-بن 
خوانده:  دوم  سرو-طبقه  طبقاتی-ساختمان  پارکینگ  میانی-جنب  توحید  خ  نشانی: 
محسن رفیعی دولت آبادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
آقای دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور   به 

رفیعی  محسن  آقای  طرفیت  به  صادقی نژاد  علیرضا  وکالت  با  نوری  بخش  علی   
شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دولت آبادی 
430/424655-92/4/13 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/13( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:11388 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

371 کالسه:1731/92 به موجب رای شماره 95 تاریخ 93/1/31 شعبه 5 شورای حل 
یافته است محکوم علیه شهرام اجل لوئیان به  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
طبق چک شماره 449634-88/6/29 و یکصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 88/6/29 تا تاریخ 
وصول به انضمام هزینه نشر آگهی با احتساب نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم 
 له: ایرج خیرالهی نشانی اصفهان-بازار بزرگ-مقابل پاساژ صدر-فروشگاه خیرالهی.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:11323 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

372 کالسه:92-1541 به موجب رای شماره 1925 تاریخ 92/12/27 شعبه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی سینایی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو 
پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی 662ج96 به نام خواهان شهرام قنبری به نشانی 
شهرک صنعتی امیرکبیر-فاز2-پالک613 و پرداخت یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه 
قانون   34 ماده  احکام.  اجرایی  نیم عشر  احتساب  با  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  دادرسی 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:11377 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

373 کالسه:1941/92 به موجب رای شماره 53 تاریخ 93/1/31 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا شهیدی فرزند 
علی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 87/7/6 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی 
 طبق تعرفه در حق خواهان منصور ترکی فرزند غالمرضا به نشانی خ امام خمینی-

خ شریف شرقی-کوچه52-بن بست شهید ترکی و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای 
احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:11407 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

374 کالسه:92-1392 به موجب رای شماره 278 تاریخ 93/2/17 حوزه 13 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی بالغی فرزند 
ابوالفضل به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال سند یک دستگاه اِل نود مدل 1388 به شماره پالک انتظامی 496ی26ایران13 در حق 
 محکوم له علی اله دادیان فرزند علی شغل آزاد به نشانی اصفهان-خیابان کمال اسماعیل-

کوچه طباطبائی-بن بست دانشور-پالک67 و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:11417 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 حوزه   92/8/30 تاریخ   1341 شماره  رای  موجب  به  کالسه:92-360ش13   375
مسعود  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
شایگان نژاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفاتر اسناد رسمی 
اصفهان و انتقال رسمی 6 دانگ یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی 940 فرعی از 28 
اصلی بخش 14 اصفهان به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 116/000 ریال وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له محمود شیرانی با وکالت آقای احمد رضا 
از موسسه  باهنر-بعد  اسفرجانی به نشانی اصفهان- خیابان رباط اول-خیابان دکتر 
مالی اعتباری مهر-ساختمان اسپادانا-طبقه4 و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:11420 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 حوزه   92/9/13 تاریخ   1433 شماره  رای  موجب  به  کالسه:92-794ش/13   376

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد آذرپور 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و هزینه نشر آگهی به مبلغ 100/000 ریال و پرداخت 102/000ریال به عنوان 
اجرای  زمان  لغایت   92/4/20 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات 
حکم در حق محکوم له اصغر جان نثاری به نشانی اصفهان-میدان میوه و تره بار-
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولتی.  نیم عشر  و   تاالر6-غرفه3 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد   اجرا 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه   مفاد 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:11423 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 حوزه   92/9/13 تاریخ   1432 شماره  رای  موجب  به  کالسه:92-793ش13   377
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد آذرپور 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 104/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 92/6/6 لغایت زمان اجرای حکم و نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: اصغر 
قانون   34 ماده  بار-تاالر6-غرفه3.  تره  و  میوه  اصفهان-میدان  نشانی  به  نثاری  جان 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:11424 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  محمد سالمتیان  علی  خواهان   780/93 کالسه  پرونده  در خصوص   340
مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند به طرفیت فرهاد رضایی تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   11 ساعت   93/6/30 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11316 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  محمد سالمتیان  علی  خواهان   778/93 کالسه  پرونده  در خصوص   341
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت فرهاد رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخه 93/6/30 ساعت 10صبح 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور– 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11317 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  محمد سالمتیان  علی  خواهان   779/93 کالسه  پرونده  در خصوص   342
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت فرهاد رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/6/30 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11318 شعبه 32 قوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

343 در خصوص پرونده کالسه 734/93 خواهان اکبر چلمقانی دادخواستی مبنی بر 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  محسن حسینی  سید  طرفیت  به  مطالبه 
93/6/26 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:11321 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

344 در خصوص پرونده کالسه 736/93 خواهان سکینه داوودی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه 40/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی به طرفیت محسن باوی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/8 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11322 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

345 در خصوص پرونده کالسه 733/93 خواهان اکبر چلمقانی قهه دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  است وقت رسیدگی  نموده  قدیم  بیگی  علی  علیرضا  به طرفیت  مطالبه  بر 
به مجهول المکان بودن خوانده  با توجه  تعیین گردیده است  93/6/26 ساعت 9صبح 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:11324 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

346 در خصوص پرونده کالسه 746/93 خواهان آرمان فالحی سیچانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت علی گلچه فرزند یدا... تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/6/29 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11325 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  چلمقانی  اکبر  خواهان   787/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   347
بر مطالبه به طرفیت علیرضا علی بیگی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/6/29
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:11326 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

348 در خصوص پرونده کالسه 786/93ش7 خواهان اکبر چلمقانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علیرضا علی بیگی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/6/29 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:11327 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



امام صادق )ع(: 
بهترین چیزی که پدران ب��رای فرزندان خود به 
ارث می گذارند، ادب اس��ت نه مال، زیرا مال از 

بین می رود و ادب باقی می ماند.
درمان کم خونی با گیاه گزنه
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

طبیعت پرواز با هواپیما خطرساز است و هرگز نمی توان 
احتمال خطر را به صفر رساند، اما با رعایت ۷ قانون ساده 
می توان احتمال نجات از س��انحه ای هوایی را به شدت 

افزایش داد.
پرواز ب��ا هواپیم��ا به ش��رطی ک��ه تم��ام پروتکل ها و 
دستورالعمل های ایمنی رعایت شده باشد، پروازی امن 
محسوب می شود. البته این نکته را هم نباید از ذهن برد 
که شرایط پرواز در هوا، شرایط کنترل شده ای نیست و 
همیشه احتمال خطر وجود دارد. در هنگام خطر و بدتر 
از آن در شرایط اضطراری، تنها کاری که می توانید انجام 
دهید، حفظ آرامش و رعایت دس��تورالعمل های ایمنی 
است که توسط خدمه پرواز اعالم می شود. بخشی از این 
دستورالعمل ها روی کارت دستورالعمل های ایمنی که 
در مقابل هر صندلی هواپیما قرار دارد، درج ش��ده و هر 

مسافری باید قبل از پرواز آن را مطالعه کند.
اما اگر خدای ناکرده هواپیما دچار مشکلی جدی شد و 
سقوط کرد، چه باید کرد؟ در این مطلب قصد داریم بر 
اساس تجربیاتی از سوانح هوایی مختلف به دست آمده، 
چند راه کار کلی ارائه دهیم تا احتمال نجات از س��انحه 

هوایی را به بیشترین مقدار ممکن افزایش دهیم.
۹۰ ثانیه طالیی

طبق آمار ۶۸ درصد افرادی که در سوانح هوایی 
کشته می ش��وند در مرحله آتش س��وزی پس از 

س��قوط می میرند. بعد از برخورد هواپیما به زمین 
اگر هنوز به هوش هستید، حدود ۹۰ ثانیه وقت دارید 

که آتش س��وزی تمام هواپیما را فرابگی��رد. حدود ۹۰ 
درصد مس��افران هواپیما در چنین مواقعی هیچ کاری 
نمی کنند و شوک زده در صندلی خود نشسته اند. برای 
نجات خود باید به س��رعت به س��مت خروجی ها بروید. 
در ضمن وسایل خود را هم رها کنید وبه دنبال کسانی 
باشید که هرچه سریع تر می توانید آن ها را خارج کنید، 

مانند کودکان.
کجای هواپیما بنشینیم؟

بررسی های کارشناس��ان نشان داده اس��ت مسافرانی 
که در قس��مت های انتهایی هواپیما یعنی از پشت بال 
تا انتهای راهرو می نشینند، در مقایسه با مسافرانی که 
در ردیف های جلویی نشس��ته اند تا ۴۰ درصد ش��انس 

بیشتری برای نجات یافتن در یک سانحه هوایی دارند. 
به همین دلیل اس��ت که جعبه س��یاه هواپیما را در دم 
هواپیما نصب می کنند )که طبق آمار کمترین آسیب را 
در سوانح هوایی می بیند(. بااین حال باید دقت کرد که 
پس از تعلق گرفتن شماره صندلی و نشستن، دیگر حق 

ندارید جای خود را عوض کنید.
همیشه برای خروج برنامه داشته باشید!

برای زمانی که هواپیما دچار س��انحه می ش��ود، برنامه 
داشته باش��ید. مثاًل هنگام نشس��تن حتماً بدانید تا هر 
خروجی چقدر فاصله دارید. دیگر اینکه در نظر داش��ته 
باشید اگر خروجی مدنظر شما دچار ازدحام بیش ازحد 

شد، گزینه دومی نیز داشته باشید.
لباس مناسب بپوشید

قبل از سوارش��دن به هواپیما حواس��تان باش��د که از 
لباس های با اشتعال پذیری باال استفاده نکنید که خطر 
را چند برابر می کنند. قبل از حرکت از درستی عملکرد 
تجهیزات ایمنی خود در صندلی هواپیما مطمئن شوید 
و باز وبس��ته کردن کمربند ایمنی را خوب یاد بگیرید. 
طبق آمار افراد بس��یاری هس��تند که موقع سانحه به 

همین دلیل جان خود را ازدست داده اند.
قانون نجات از سانحه

قانونی وج��ود دارد به نام مثب��ت ۳ و منفی ۸. 
به این معنا که س��ه دقیقه اول بعد 

از بلن��د ش��دن هواپیم��ا 
هم چنی��ن  و 

هشت 

قیق��ه  د
قب��ل از فرود 

هواپیما بیشترین 
احتمال سانحه وجود 

دارد )طب��ق آم��ار تاریخ 
س��وانح هوایی، ۵۵ درصد 

س��وانح هوای��ی در 
این بازه زمانی اتفاق 

افتاده اند(. بنابراین در این مدت حواس تان کاماًل جمع 
باشد.

ماسک بزنید
در موقع س��انحه اگر حالت ایزوله بودن هواپیما به هم 
خورد و شرایطی مثل تغییر فشار پیش آمد که نیازمند 
استفاده از ماسک اکسیژن است، بالفاصله ماسک بزنید. 
عده ای فکر می کنند می توانند حتی تا یک س��اعت در 
همان شرایط دوام آورند. حال آنکه بعد از چندین ثانیه 
عملکرد مغز پایین می آید و نمی تواند برای خارج شدن 
از هواپیما به درس��تی فکر کنید. در موقع که احس��اس 
کردید اتفاقی می خواه��د بیفتد، طبق دس��تورالعمل 
ش��رایط اضطراری، به جلو خم ش��وید و س��رخود را به 
صندلی روبرو بچسبانید و یا در بین پاهایتان قرار دهید 

تکان را بخورد.که سرتان کمترین 
در  خروجتمرک�ز 

مس��افران به سمت زمانی ک��ه همه 
جی ه��ا  و هج��وم می آورن��د، خر

را از دس��ت ندهید. تمرکز خود 
هم بدانید جوان ترها در ای��ن را 

مقایس��ه با افراد سالمند یا 
چاق حدود ۳۰ درصد ازلحاظ 
زمان��ی زودتر بی��رون می پرند. 
بعد از خارج ش��دن ه��م به اندازه 
کافی از الش��ه هواپیما دور شوید تا 
در صورت آتش سوزی آسیبی نبینید. 
البته خیلی هم دور نش��وید که نیروهای 
 امداد راحت تر و س��ریع تر به کمک ش��ما

 بیایند.

کم خونی بیماری نیست نش��انه بیماری است در ۷ قانون طالیی برای زنده ماندن در سوانح هوایی
اینجا می خواهیم در مورد گی��اه گزنه و اثرات آن 
ب��ر کم خونی بیان کنی��م. اگر طرف��دار داروهای 
طبیعی و گیاهی هستید بهتر است به سراغ گیاه 
گزنه بروید.درواقع خس��تگی و کم خونی از نتایج 
کمبود آهن هستند. کم خونی از چه چیزی ناشی 
می شود؟معموالً کمبود آهن بیشتر به دلیل عدم 
دریافت آن از طریق مصرف مواد غذایی مناس��ب 
ناشی می شود. الزم اس��ت که نیازهای روزانه تان 
به این ماده معدنی را از طریق مصرف مواد غذایی 
سرشار از آن که به خوبی هم جذب بدن می شوند 
تأمین کنید. بااین حال توجه داش��ته باش��ید که 
کم خونی می تواند جزئی یا خیلی جدی باشد که 
تشخیص آن با پزشک است. در این صورت نیز الزم 
اس��ت به همراه مواد غذایی از مکمل هم استفاده 
کنید. کم خونی درجه »نهایِی« کمبود آهن است. 
در این صورت ش��ما باید بدنتان را تقویت کنید و 

مصرف مواد غذایی سرشار از آهنتان را باال ببرید.
چگونه می توان آهن بیشتری جذب کرد؟

اول ازهمه بدانید که گیاه گزنه و برخی از جلبک ها 
سرشار از آهن هس��تند. احتماالً حتی فکرش را 
هم نمی کردید که این گیاه به ظاهر خش��ن منبع 
فوق العاده آهن باش��د. برای اینک��ه بتوانید آهن 
موجود در س��بزی های را به خوب��ی جذب کنید 
باید آن ها را با ویتامین C مصرف کنید تا بیش��تر 
جذب بدن شود. مزیت برتر گزنه این است که این 
گیاه سرشار از آهن و هم زمان ویتامین C هست. 
برخالف مثاًل عدس که آهن دارد اما فاقد ویتامین 

C است.
چگونه می توان از آهن گزنه استفاده کرد؟

ب��رای رس��یدن ب��ه نتیج��ه س��ریع و دلخ��واه، 
کم خونی تان را با گزنه درمان کنید. که هم طبیعی 
است و هم خیلی زود نتیجه را می بینید. می توانید 
به مدت چند هفته روزانه برگ تازه گزنه مصرف 
کنی��د. به این ترتیب ک��ه دم نوش گزنه درس��ت 
کنی��د. برگ های تازه یا خش��ک گزن��ه را در آب 
جوش بریزید و بگذارید به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 
 دم بکش��د. می توانید از پودر گزنه هم اس��تفاده 

کنید. 
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هدیه به برادر
ش��خصی به نام پل یک دس��تگاه اتومبیل س��واری به عنوان 
عیدی از برادرش دریافت کرده بود. ش��ب عی��د هنگامی که 
پل از اداره اش بیرون آمد متوجه پس��ربچه ش��یطانی شد که 
دوروبر ماشین نو و براقش قدم می زد و آن را تحسین می کرد. 
پل نزدیک ماشین که رسید پسر پرس��ید: »این ماشین مال 
شماست، آقا؟«پل سرش را به عالمت تائید تکان داد و گفت: 
برادرم به عنوان عیدی به من داده است. »پسر متعجب شد و 
گفت: آخ جون، ای کاش…«البته پل کاماًل واقف بود که پسر 
چه آرزویی می خواهد بکند. او می خواس��ت آرزو کند. که ای 
کاش او هم یک همچو برادری داش��ت. اما آنچه پس��ر گفت 
س��رتاپای وجود پل را به لرزه درآورد:» ای کاش من هم یک 
همچنین برادری بودم.«پل مات و مبهوت به پسر نگاه کرد و 
سپس با یک انگیزه آنی گفت: »دوست داری باهم تو ماشین 
یه گشتی بزنیم؟«اوه بله، دوس��ت دارم.«تازه راه افتاده بودند 
که پس��ر به طرف پل برگشت و با چش��مانی که از خوشحالی 
برق می زد، گفت: »آقا، می شه خواهش کنم که بری به طرف 
خونه ما؟«پل لبخند زد. او خوب فهمید که پسر چه می خواهد 
بگوید. او می خواست به همسایگانش نشان دهد که توی چه 
ماشین بزرگ و ش��یکی به خانه برگشته اس��ت. اما پل باز در 
اشتباه بود.. پسر گفت:» بی زحمت اینجایی که دو تا پله داره، 
نگهدارید.«پسر از پله ها باال دوید. چیزی نگذشت که پل صدای 
برگشتن او را شنید، اما او دیگر تندوتیز برنمی گشت. او برادر 

کوچک فلج و زمین گیر خود را بر پشت حمل کرده بود.
س��پس او را روی پله پائینی نش��اند و به طرف ماشین اشاره 
کرد:»اوناهاش، جیمی، می بینی؟ درس��ت همان طوریه که 
طبقه باال برات تعریف کردم. ب��رادرش عیدی بهش داده و او 
دالری بابت آن پرداخت نک��رده. یه روزی من هم یه همچین 
ماش��ینی به تو هدیه خواهم داد … اونوقت م��ی تونی برای 
خودت بگردی و چیزهای قشنگ ویترین مغازه های شب عید 

رو، همان طوری که همیشه برات شرح می دم، ببینی.«
پل درحالی که اشک های گوشه چش��مش را پاک می کرد از 
ماشین پیاده شد و پسربچه را در صندلی جلوئی ماشین نشاند. 
برادر بزرگ تر، با چش��مانی براق و درخشان، کنار او نشست و 

سه تائی رهسپار گردشی فراموش ناشدنی شدند.
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