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بازار کار در شرایط موقت کامل؛

به مناسبت درگذشت جانگداز امام مستضعفین؛
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آخرین نامه شهردار
دکتر سید مرتضی س��قائیان نژاد با ارس��ال نامه ایی 
به رسانه های استان، ضمن برش��مردن فعالیت های 
عمرانی انجام ش��ده در مدت 12 سال حضور خود در 
ش��هرداری اصفهان ،از مقام های سیاس��ی و مذهبی 
استان با ذکر نام های ایشان ،همکارانش در شهرداری 
و مردم اصفهان تش��کر و برای اصول گرایان اصفهان 
بصیرت بیش��تر و پافش��اری بر ارزش های اسالمی و 
انقالب��ی و پایبندی ب��ه منویات رهب��ر فرزانه انقالب 

اسالمی را خواستار شد.
متن کامل نامه ارسالی به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی
معیار مردم برای قضاوت درمورد مسئوالن و مدیران 

کش��ور، عملکرد آنها درعرصه خدمت گذاری به ملت 
است.

رهبر فرزانه انقالب اس��المی حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای 

مردم شریف و بزرگوار اصفهان 
با درود به روان تابناک بنیانگذار جمهوری اس��المی 
حضرت امام )ره( و ش��هدای گرانقدر انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس و با آرزوی س��المتی و عزت روزافزون 
 برای مقام معظ��م رهبری حضرت آی��ت ا... العظمی 
خامنه ای )دامت برکاته( اکنون پس از 12 سال تالش 
و خدمت بی وقفه به شما ش��هروندان عزیز در سنگر 

شهرداری اصفهان، وظیفه خود می دانم...
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ملت یتـیم شد

کمک های انسان دوستانه 
به مردم یمن می رسد

 مردم داری، مهم ترین کلید 
موفقیت پلیس 

فرکی، دوباره روی نیمکت  
سپاهان

 امضای تفاهم نامه رازداری
 با چینی ها

2

3

6

4

6 4

سپاهان، ذوب آهن و 
تراکتورسازی در اندیشه 

قهرمانی!

پشت پرده بدهی ۵۰ میلیارد 
دالری شرکت نفت

س��خنگوی دولت با بیان اینکه دولت ب��ه عنوان مجری، 
قانونا در اجرای انتخابات دخالت خواهد کرد، گفت: دولت 
به هیچ وجه از امکانات دولتی له یا علیه کس��ی استفاده 

نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت طی 
سخنانی در نشست خبری گفت: وزیر کار مامور شده که 
حکم قانونی حذف یارانه پردرآمده��ا را اجرایی کند و با 

جدیت کارش را شروع کرده است.
وی افزود: بنا نداریم مجددا ثبت نام دریافت یارانه داشته 
باش��یم اما از س��ازمان هدفمندی می خواهیم کس��انی 

 را که از ام��ر ثبت نام به ه��ر دلیلی جا ماندن��د، ثبت نام 
کند.

س��خنگوی دولت تصری��ح ک��رد: تجمعات دلواپس��ان 
ب��دون داش��تن مج��وز درب��اره مذاک��رات، غیرقانونی 
 اس��ت و همانگون��ه ک��ه رهب��ری گفتند، خالف ش��رع

 است.
نوبخت ادامه داد: گروهی از وزارت راه، امر انتقال پایتخت 

را بررسی و مطالعات را به روز می کنند.
وی با بیان اینکه تفکیک وزارت ورزش از جوانان به صورت 

رسمی مطرح نشده اما قابل بررسی است،...

تجمعات دلواپسان، غیرشرعی است
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الریجانی در نشست خبری با جهاد 
اللحام:

 سوریه، پیشرو مقابله با 
رژیم صهیونیستی است

رییس مجلس شورای اسللامی، با تأکید بر اینکه کشور 
سللوریه در مقابله با تروریسم پیشللرو بوده است، گفت: 
مشکل تروریسم فقط به یک کشللور مربوط نبوده؛ بلکه 

معضلی برای تمامی انسان هاست.
علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسامی در نشست 
خبری که به مناسبت حضور محمد جهاد اللحام، رییس 
مجلس سللوریه برگزار شللده بود، گفت: رییس پارلمان 
سوریه به دعوت ما در رأس هیأتی به ایران آمدند که ما از 

آنها تشکر می کنیم.
رییللس مجلس شللورای اسللامی اداملله داد: سللوریه 
کشوری بود که در طول سللال های گذشته در برابر رژیم 
صهیونیستی مبارزه کرده و امروز هم از کشورهای پیشرو 

در این زمینه است.
وی افللزود: البته در ظرف  چهار سللال اخیر کشللورهای 
قدرتمند تاش کردند با ایجاد جریان های تروریستی در 
سوریه مشللکاتی را برای این کشور ایجاد کنند که البته 
با مقاومت ملت سللوریه تا حد زیادی اهداف جریان های 

ماجراجویانه خنثی شد.
 الریجانی با اشاره به نقش حمایت های برخی قدرت های 
غربی و منطقه در حمایت از تروریسم افزود: ما اطمینان 

داریم که ملت سوریه در این مبارزه پیروز است.
ایران هیچگاه حمایللت های دولت و ملت سللوریه را در 

پیروزی دفاع مقدس فراموش نمی کند
وی با بیان اینکه ما هیچگاه حمایت هللای دولت و ملت 
 سللوریه را در پیروزی دفاع مقدس کشللورمان فراموش

 نمی کنیم، گفت: ما مبارزه با تروریسللم چه در سوریه و 
چه عراق را مبارزه ای می دانیم که همیشه می تواند برای 

آینده بشریت مفید باشد.
رییس مجلس با تأکید بر اینکه مشللکل تروریسللم فقط 
مربوط به یک کشور نیست، گفت: مشکل تروریسم برای 

همه انسان ها است.
 الریجانی با اشاره به مذاکرات انجام شده با رییس مجلس 
سللوریه، گفت: مذاکرات خوبی با دکتر اللحام داشللتیم 
که اطاعات خوبی بین طرفین رد و بدل شللد و راه های 

همکاری بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
وی اداملله داد: امیدواریم که ملت سللوریه در این مبارزه 
با جریان وحشی ماجراجو موفق باشللند و ایران همیشه 
در این زمینه و در زمینه مقابله با تروریسم کمک کننده 

کشورهای منطقه بوده است.
رییس مجلس شورای اسامی یادآور شد: آرزوی توفیق 

برای دولت و ملت سوریه دارم .

رییس کمیته هسته ای مجلس گفت: تیم مذاکره کننده کشورمان 
برای رسیدن به یک توافق خوب، باید مانع دسترسی طرف مقابل به 

اسناد و دانشمندان و مراکز نظامی شود.
ابراهیم کارخانه ای، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسامی،  
با اشاره به روند مذاکرات هسللته ای و تعهدات مربوط به آن، گفت: 
برای عبور از یک توافق بد به یک توافق خوب باید مواردی را مدنظر 
داشللت که از جمله آن می توان به منع هرگونه دسترسی به اسناد و 

دانشمندان و اماکن نظامی و امنیتی و حساس کشور اشاره کرد.
وی افزود: اگر ما بخواهیم یک توافق خوب را در پیش داشته باشیم 
باید مانع از استفاده از شیوه های نوین و غیرمتعارف در بازرسی ها و 
نظارت ها شویم و از سوی دیگر لغو تمامی تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل، کشللور آمریکا، اتحادیه اروپا و تک تک اعضای آن در 
 روز توافق و خروج موضوع ایللران از ذیل ماده 41 فصل 7 منشللور

 ملل متحد باید در دستور کار قرار گیرد.

طبق تعهدی که سازمان ملل به هال احمر جمهوری اسامی ایران 
داده است، کمک های انسان دوستانه ملت ایران که از اهداف اصلی 
کشللتی نجات بود، تا چند روز دیگر در بندر حدیده به مردم مظلوم 

یمن می رسد.
 کشللتی نجات سللازمان هال احمر جمهوری اسللامی ایران که 
حامل کمک های انسان دوستانه ملت ایران به مردم یمن بود بنا به 
کارشکنی های رژیم سعودی، چند روز پیش در بندر جیبوتی پهلو 

گرفت و بنا به اخبار رسیده تخلیه بار آن نیز به پایان رسیده است.
سید مجتبی احمدی سخنگوی کشتی در همین زمینه به خبرنگار 
اعزامی خبرگزاری تسللنیم گفته بود: محموله 2هللزار و 500 تنی 
کمک های بشردوسللتانه هال احمر ایران به مللردم مظلوم یمن بر 
اساس توافقی که با نماینده سازمان ملل داشللتیم، باید در تاریخ 5 
ژوئن )15 خرداد ماه( توسط کشتی مونا در بندر حدیده به نماینده 

سازمان هال احمر یمن تحویل داده شود.
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سللخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به عنوان مجللری، قانونا در 
اجرای انتخابات دخالت خواهد کللرد، گفت: دولت به هیچ وجه از 

امکانات دولتی له یا علیه کسی استفاده نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت طی سخنانی 
در نشست خبری گفت: وزیر کار مامور شده که حکم قانونی حذف 
یارانه پردرآمدها را اجرایی کند و با جدیت کارش را شللروع کرده 

است.
وی افزود: بنا نداریم مجددا ثبت نام دریافت یارانه داشته باشیم اما 
از سازمان هدفمندی می خواهیم کسانی را که از امر ثبت نام به هر 

دلیلی جا ماندند، ثبت نام کند.
سللخنگوی دولت تصریح کرد: تجمعات دلواپسان بدون داشتن 
مجوز دربللاره مذاکرات، غیرقانونی اسللت و همانگونه که رهبری 

گفتند، خاف شرع است.
نوبخت ادامه داد: گروهی از وزارت راه، امر انتقال پایتخت را بررسی 

و مطالعات را به روز می کنند.
وی با بیان اینکه تفکیک وزارت ورزش از جوانان به صورت رسمی 
مطرح نشده اما قابل بررسی است، اشاره ای هم به موضوع گرانی 
قیمت بنزین کرد و گفت که، ما در افزایش قیمت بنزین، تنها قانون 
را اجرا کردیم و ربطی برای فشللار به افکار عمومی برای پذیرفتن 
توافق هسته ای ندارد. سللخنگوی دولت خاطر نشان کرد: درباره 
روند برنامه های صدا و سیما درخصوص مذاکرات هسته ای، افکار 
عمومی به خوبی قضاوت خواهللد کرد.نوبخت با بیان اینکه دولت 
به عنوان مجری انتخابات قانونا در اجرای انتخابات دخالت خواهد 
کرد، گفت: دولت به هیچ وجه از امکانات دولتی له یه علیه کسی 

استفاده نخواهد کرد.
 مشروح اظهارات سخنگوی دولت

 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ، در پاسخ به سوالی درخصوص 
نحوه حذف دهک  های پردرآمد از دریافللت یارانه ها گفت: در این 

زمینه وزارت کار مسوول شده است تا جایی که می تواند و مطمئن 
است، افراد پردرآمد را شناسایی کند و کار خود را با جدیت شروع 
کرده است. البته بهتر است به جای استفاده از واژه حذف ثروتمندان 
از دریافت یارانه ها، از واژه قانونی افراد پردرآمد استفاده کنیم، که در 
ماده 20 به آن پرداخته شده و دولت مامور آن شده است؛ بنابراین 
از طریق پایگاه های اطاعاتی مختلف در حال بررسی و جمع آوری 
اطاعات هستیم.وی همچنین درباره سخنان روز گذشته معاون 
اول رییس جمهور مبنی بر دشوار بودن شناسللایی افراد پردآمد، 
افزود: مطالبی که در خصوص سللخت بودن شناسللایی این افرد 
گفته شد حرف درستی است؛ زیرا شناسللایی همه افراد پردرآمد 
دشوار است؛ چون در آمد یک وجه موضوع است. گاهی افراد درآمد 
باال دارند؛ اما هزینه ها را نیللز باید در نظر گرفت، مانند هزینه های 
زندگی در شهرهای بزرگ یا داشتن بیماران صعب العاج و تأمین 
هزینه درمان آنان. اما با این حال وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
این مسللوولیت را بر عهده گرفته تا پردرآمدها را تا جای ممکن و 
تا جایی که مطمئن است شناسایی کند و اگر اشتباهی روی دهد 
قابل اصاح و بازبینی باشد که این وزارتخانه به طور جدی در این 

باره در حال فعالیت است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سللوالی در مورد برگزاری تجمعات 
 اعتراضی نسللبت به روند مذاکرات هسللته ای و نحللوه عملکرد 
صداو سیما در این زمینه، گفت: با وجود اینکه مقام معظم رهبری 
این امکان را فراهم کردند که همه نظرات بیان شود و در دانشگاه ها 
جلسات دو طرفه برگزار شد و حتی صداوسیما به تبعیت از رهبری 
این برنامه ها را مورد پوشش وسللیع قرار داد، انتظار می رفت پیام 
کسانی که دغدغه ای دارند و یا دلواپس هستند از این طریق منتقل 
شللود.نوبخت ادامه داد: البته دغدغه های آنها برای دولت محترم 
است ولی این قبیل تجمعات غیرقانونی بوده و کار غیرقانونی بنا به 
نگاه بنیانگذار جمهوری اسامی، حضرت امام خمینی و مقام معظم 

رهبری خاف شرع هم به حساب می آید؛ چون این نوع تجمعات 
غیرقانونی فراتر از بیان نظری اسللت که در محافل مختلف انجام 
می شود و افراد وقتی که به شللرع اعتقاد دارند، باید در رفتارشان 

نیز به آن پایبند باشند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر  انفعال وزارت کشور 
در خصوص عدم تامین امنیت سللخنرانان و لغو سللخنرانی علی 
مطهری تصریح کرد: صرف نظللر از اینکه آقللای مطهری فردی 
اصیل،  فهیم،   دلسللوز انقاب و صاحب نظر است و باید نظرهایش 
را بشنویم؛ همانطور اگر کسی نظری دارد در چارچوب قانون بیان 
می کند و حتی در تجمعات غیرقانونی اظهار می دارد، این حق را 
نیز باید برای فرزند خلف و برومند شهید مطهری قائل باشیم که 
نظرهایش را بیان کند و   همه استانداران و فرمانداران موظف اند 
در چارچوب صیانت از حقوق قانونی و آزادی بیان، تاش کنند هر 
سخنران که دعوت می شللود فرصت برای شان ایجاد شود تا همه 

افراد در چارچوب قانون دیدگاه هایشان را  بیان کنند.
وی گفت:  از وزیر کشللور چنیللن انتظللاری مللی رود و او نهایتا 
سازوکارهای الزم در استان ها را فراهم می کند تا این مسائل تکرار 
نشود.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه صداوسیما اقدام 
به پوشش گسترده سخنرانی ها و تجمعات مخالفان هسته ای کرده 
است، نظر شما در این باره چیسللت؟ اظهار داشت: افکار عمومی 
می تواند در این رابطه قضاوت کند و مللن بار دیگر تاکید می کنم 
نمایندگان دیپلماسی ما در مذاکرات با همه توان تاش می کنند و 
روحیه شان را از دست نمی دهند و هدف شان این است حلقه تنگ 
تحریم ها شکسته شود تا ضمن اینکه ملت ایران از حقوق هسته ای 
خود استفاده می کند از منابع موجود بهر ه مند  شوند، بنابراین این 
قبیل برنامه ها در دولت و نمایندگان تاثیر سوء ندارد و افکار عمومی 

به دقت رصد می کنند و نظر می دهند.
نوبخت درخصوص اینکه کاهش سللفرهای خارجی چطور اقدام 
خواهد کرد، یادآور شد: برای بررسی سفرهای خارجی کمیته ای 
تشکیل شده که پس از تایید آن اقدام می شود و باید سازوکارهای 
سفرها تدارک دیده شللود. البته منابع ارزی و ریالی سفرها نیز از 
سوی سللازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص داده می شود که 
بررسی های آن نیز انجام می شللود. طبق اصل 85 قانون اساسی، 
مجلس نمی توانللد طرح هایی که بار مالللی دارد را تصویب کند و 
اگر تصویب شللود شللورای نگهبان تایید نخواهد کرد و در نهایت 
قضاوت با افکار عمومی است.سللخنگوی دولت در پاسخ به سوال 
خبرنگار خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد مبنی بر اینکه دولت 
و رییس جمهور درخصوص نامه مجمع روحانیللون مبارز درباره 
لغو ممنوعیت تصویللری رییس دولت اصاحللات گفت: موضوع 
ممنوع التصویری رییس دولت دوم خرداد مرتبط با دولت نیست. 
وقتی سللخنگوی قوه قضاییه در این خصوص اظهللار نظر کرده، 
چون شخصیت قانونمندی است، حتماً مسللتنداتی دارد که من 

از آن بی خبرم.

نوبخت با تاکید بر نداشتن مجوز گفت:

تجمعات دلواپسان، غیرشرعی است
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 حمله مصطفی ملکیان
 به طرفداران فکری دولت

مصطفی ملکیان از منتقدان روشللنفکری دینی، مجله 
مهرنامه را به سلللفی گری و تاش بللرای توجیه مواضع 
دولت متهم کرده و گفته: تاریخ صدر اسللام فقط صلح 
حدیبیه نیسللت. در همیللن تاریخ ایللن داده هم وجود 
دارد که پیامبر دستور قتل کسانی را دادند که ایشان را 
سللّب کرده بودند. چرا فقط همان دو تا نکته ای را که به 
دردتان می خورد، به رخ ما می کشید؟! بله، اگر واقع بینی 
پیامبر در ماجرای صلح حدیبیه، امروز هم وجود داشت، 
مشللکات کنونی ما کمتر بود ولی در عین حال پیامبر 
کارهای دیگری هللم کرده اند. پیامبر می گفتند کسللی 
که مرا سللّب کرده، بکشللید. معنای این حللرف جز این 
نیست که اگر امروز کسللی به رهبر انقاب توهین کند، 
باید زندانی شود. چرا این نکته را نمی گویید؟ این را هم 
بگویید. اگر ما بخواهیم مثل صدر اسام عمل کنیم، این 
رفتار هم وجللود دارد. و من فکر نمی کنم کسللی بتواند 
بگوید این طرز برخورد، مشکلی از جامعه حل می کند. به 
تعبیر دیگر، همین »روشنفکران  درون دینی« هم بدون 
اینکه بخواهند، مدرنیته را معیار قرار می دهند. یعنی در 
مقام استشهاد، آن مؤلفه های صدر اسام را که با مدرنیته 
سازگار است، به رخ من و شما می کشند اما بر روی برخی 
مؤلفه های صدر اسام، که با مدرنیته ناسازگارند، خاک 

می پاشند.
امروزه تفکر مدرن نمی پذیرد که کیفر یک سّب کشتن 
باشللد، چون مدرنیته می گویللد، اگرچه کیفللر ندادِن 
کار خللاف، مصداق زیر پا گذاشللتن عدالت اسللت، اما 
بی تناسللبی کیفر و کار خاف یا نامتناسللب بودن جرم 
و مجازات هللم مصداق بی عدالتی اسللت. مثللًا من در 
مصاحبه ای که با آقای قوچانی داشتم، از ایشان پرسیدم 
شما که مدافع سنت فقهی هستید، آیا از شاق خوردن 
شهروندان در میادین شللهر بابت روابط جنسی شان هم 
دفاع می کنیللد؟ آقللای قوچانی، در حالی کلله در جای 
دیگری از مصاحبه گفتند ما با بازسللازی دین مخالفیم، 
در پاسخ به این سؤال گفتند آیت اهلل منتظری و مرحوم 
قابل تجدید نظرهایی در احکام فقهی کرده اند. می خواهم 
بگویم اگر کسللانی مخالف بازسللازی دین باشند، حق 
تجدید نظر در احکام فقهی را هم ندارند ولی اگر موافق 
چنین تجدید نظری هسللتند … در ایللن صورت دیگر 
فرقی با روشنفکران دینی ندارند! من خودم معقتدم اگر 
کسی به سلفی گری مطلق التزام داشللته باشد، فکرش 
consistent )نامتناقض( است؛ اما در دنیای امروز دیگر 
نمی تواند ادامۀ بقا بدهد. اگر شللما از سلفی گری مطلق 
یک قدم پایین تر بیایید، آخرش کارتان کشیده می شود 
به روشللنفکری دینی )یا به تعبیر آقایان، روشللنفکری 
برون دینی( و سللپس می رسللید به همین جایی که من 
االن ایسللتاده ام و از آن دفاع می کنم؛ یعنی روشنفکری 

غیر دینی.

احمدی نژادی ها، از همدان شروع 
می کنند

ایلنا در گزارشللی از سللفر احمدی نژاد که قرار است در 
نیمه شللعبان به همللدان انجام شللود می نویسللد: »در 
سفرهای احمدی نژاد مجموعه ثابتی از حلقه نزدیکان او 
از جمله مرتضی تمدن، غامحسین الهام، ثمره هاشمی، 
اکبر نیکللزاد، میرتاج الدینی ،که بحث حضورشللان در 
انتخابات جدی است ، و علی اکبر جوانفکر او را همراهی 
می کنند. یک فعال سیاسللی همدانی بلله ایلنا می گوید 
که این سللفر آغاز فعالیت های نزدیکان احمدی نژاد در 
همدان به رهبری حمیدرضللا حاجی بابایی خواهد بود. 
حاجی بابایللی در کنار کاظم جالی در سللال 84 و بعد 
از شکسللت هاشللمی رفسللنجانی در انتخابات ریاست 
جمهوری از حزب اعتدال و توسللعه خللارج و به مرور به 
دولت احمدی نژاد نزدیک شد و در نهایت هیات رییسه 
مجلس را ترک کرد تا وزیر آمللوزش و پرورش کابینه او 
باشد. احمدی نژاد پیش از این دو سفر اعام شده به آمل 
و مشهد و چند سفر اعام نشللده به قم و کاشان و تبریز 
داشته و بعید نیست در آستانه انتخابات تعداد این سفرها 
افزایش بیابد. طبق آنچه در پوسترهای پخش شده برای 
این سفر در سطح اسللتان همدان پخش شده قرار است 
احمدی نژاد سه شنبه 12 خردادماه ساعت شش عصر در 

یکی از مساجد شهر همدان سخنرانی کند«.

 دولتی ها جواب شورای نگهبان
 را دادند

بعد از آنکه آیت اهلل جنتی در روزهای گذشته از عملکرد 
انتخاباتللی دولت انتقاد کرد، برخللی از مقامات دولتی و 
فعاالن اصاح طلب هم به شورای نگهبان واکنش نشان 
دادند. معاون اول رییس جمهور در دومین روز همایش 
سراسللری فرمانداران که در وزارت کشللور برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: فرمانداران باید بدانند قدرتمند هستند. 
گاهی می بینیللم برخی نهادها رفتار خاصللی با فرماندار 
دارند. این برای من توجیه پذیر نیست که با یک فرماندار 
که رییس یک منطقه اسللت اینگونه برخورد شود. همه 
دسللتگاه ها مکلف اند هماهنگ با فرمانللدار عمل کنند. 
هیچ یک از مقام هللای دولتی، غیردولتللی و حاکمیتی 
حق ندارنللد در انتخابات مجلس دخالللت کنند. معاون 
اول رییس جمهور بیان کرد: گاهی برخی سعی می کنند 
خبرهای دروغی بسازند. دولت و شما را منفعل کنند. اما 
این دولت عصاره تجربه های جمهوری اسللامی است و 
تحت تأثیر اینگونه صحبت ها قرار نمی گیرد و نمی ترسد 
و مصمم است انتخاباتی دقیق و قانونمند را برگزار کند و 

روی حرف خود ایستاده است.

شنیده ها 

  بازرسی از اماکن نظامی
 خط قرمز ماست

دوستانه  های انسان  کمک 
به مردم یمن می رسد

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: یکی از مهم ترین 
محورهای نهضت حضرت امام خمینی )ره( استکبارستیزی 
بود و ایشللان قبل و بعد از پیروزی انقاب اسللامی ایران 

توجه ویژه ای به بحث استکبارستیزی داشتند.
سللردار محمد علی آسللودی، با اشللاره به اینکلله یکی از 
مهم ترین محورهللای نهضت حضرت امللام خمینی )ره( 
استکبارستیزی بود، گفت: امام )ره( قبل و بعد از پیروزی 
انقاب اسللامی توجه ویژه ای به بحث استکبارسللتیزی 
داشللتند و انقاب اسللامی ایران اساسللا آمده تا به همه 

مستکبران عالم بگوید ظلم نکنید.
وی افزود: انقاب اسللامی برای مسللتضعفین جهان نیز 
حامل پیام بود و آن اینکلله زیر بار ظلللم نروید و حضرت 
امللام )ره( روی یک نکته اساسللی دسللت گذاشللتند و با 
 استکبارسللتیزی می خواسللتند جلوی زیاده خواهی ها و

 ظلم های اسللتکبار را بگیرند. شعار اسام نیز همین بود و 
شعار انقاب بر مبنای شعار اسام تبیین شده است.

آسللودی با بیان اینکه امام )ره( در سال های 41 و 42 یار 
و همراهان زیادی نداشللتند ادامه داد: یاران امام )ره( در 
 ابتدا بسللیار کم بودند اما ایشللان بدون هیچ گونه ترس و

 ماحظه ای آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار 
دادند. معاون سللابق فرهنگی و تبلیغاتی سللپاه پاسداران 
گفت: برخی نقل کرده اند که از دربار به امام )ره( پیام دادند 
که هر کاری می خواهی انجام بده اما با آمریکا و اسللرائیل 
کاری نداشللته باش و ایشللان می فرمایند که بنده اصا با 

همان ها کار دارم.
وی افزود: از ابتدا امام )ره( روحیه استکبارستیزی و به ویژه 
روحیه آمریکاسللتیزی و مقابله با منبع فسللاد یعنی رژیم 
صهیونیستی را در خود داشتند و محور اساسی کار ایشان 

بر این مبنا بوده است.

 آسودی، با اشاره به اینکه کسانی که خود را پیرو خط امام
 مللی دانند، بایللد بدانند کلله محللور نظریات امللام )ره( 
استکبارسللتیزی اسللت، گفت: بعد از پیروزی انقاب نیز 
امام )ره( بر مواضع خود پافشللاری کرد و تا آخرین لحظه 
عمر خود دست از استکبارستیزی برنداشتند و شعارهایی 
 که ایشللان علیه آمریکا و اسللراییل سللر دادند تندترین و 

کوبنده ترین شعارها بود.
مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: امام )ره( 
فرمودند که ما آمریکا را زیر پا له می کنیم و این شعار بسیار 
شعار محکمی است و ایشان، آمریکا را در مقابل ایران هیچ 
دانسللته و قدرت را از آن خداوند می دانند. تا زمانی که ما 
قدرت را از آن خداوند بدانیم، از قدرت های پوشالی ترس و 

واهمه ای نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امام )ره( از ابتدا گفتند که اگر مسلمانان 
جهان هر کللدام یللک سللطل آب بریزند، رژیللم غاصب 
صهیونیسللتی را آب خواهد برد، گفت: این نشللان دهنده 
قاطعیللت ایشللان در بحث استکبارسللتیزی اسللت و در 
وصیتنامه امام )ره( این روحیه استکبارسللتیزی به شکل 

برجسته ای وجود دارد.
آسللودی تصریح کرد: امام )ره( در سلسللله سخنرانی ها، 
بیانللات و وصیتنامه خود به شللدت به مبارزه با اسللتکبار 
توصیه می کنند و اینکه این روزها برخی روحیه سللازش 
 کارانلله ای دارنللد و اظهللار می کننللد که مردم خسللته

 شده اند و خواستار صلح هسللتند و می خواهند با آمریکا 
ارتباط برقرار نمایند و آمریکا را کدخدا می دانند باید به این 
مساله توجه داشته باشند که این مباحث با روحیه امام )ره( 
سازگاری نداشته و در نظر ایشللان سازش با آمریکا امکان 
 ندارد و رابطه آمریکا با ایران را ایشان رابطه گرگ و میش

 می دانند.

نماینده مردم بجنللورد در مجلس با بیان اینکه برخی 
مسللووالن از پول  دولت برای تبلیغللات در انتخابات 
استفاد می کند، خواستار رسیدگی رییس جمهور به 

این مساله شد.
قاسللم جعفری، نماینده مللردم بجنللورد در مجلس 
شورای اسللامی، با اشللاره به سللخنان اخیر رییس 
جمهور در جمع فرمانداران و استانداران گفت: ما نیز 
از اینکه انتخابات شفاف برگزار شللود بسیار استقبال 
می کنیم، همه مسللووالن نظللام نیز همواره سللعی 
 کرده اند انتخابللات با شللفافیت هرچه تمللام برگزار

 شود.
وی افزود: رییس جمهللوری در جمللع فرمانداران و 
استانداران بر راستگویی تأکید کرد و این بسیار خوب 
است اما سللوال ما از آقای روحانی این است که تا چه 
حد نسبت به راستگویی در بدنه دولت حساسند و این 

مساله را پیگیری می کنند.
 این نماینده مجلللس به بحث تأییللد و تکذیب هایی 
که در رابطه با بحللث بنزین و یارانه توسللط برخی از 
دولتمردان پیش آمد، اشللاره کرد و افزود: متاسللفانه 
برخی از مسللووالن وقتی کاری را انجام می دهند که 
ممکن است به مردم فشللار بیاید آن را گردن دیگران 
می اندازند. حال سللوال ما پیرامون این مساله از آقای 
روحانی این اسللت که دولت تا چه اندازه مسللوولیت  

کارهایی را که انجام می دهد، می پذیرد.
وی در تکمیل سللخنان قبلی خود اداملله داد: وقتی 
سللهمیه 700 تومانی بنزین برداشللته شللد، برخی 
از مسللووالن گفتنللد همانگونه که مجلللس محترم 
تصویب کرد سهمیه 700 تومانی بنزین برداشته شد. 
چرا برخی از مسللووالن دولت مسللوولیت کار خود را 

نمی پذیرند و نمی گویند الیحه ای که دولت در رابطه 
با بنزین یا به طور مثال یارانه به مجلس فرستاد توسط 

نمایندگان برای کمک به دولت تصویب شد.
جعفری اداملله داد: ما یک راسللتگوئی ظاهری و یک 
راستگوئی واقعی داریم. توصیه ما با آقای روحانی این 
 است که راستگوئی را بصورت واقعی در دولت پیگیری

 کند.
ایللن نماینللده مجلللس تصریللح کللرد: مللا هللم 
معتقدیللم کلله آرای مللردم بایللد حفظ شللود، حق 
گروه های قانونللی مصللون بماند و همه کسللانی که 
دارای شللرایط هسللتند بتوانند در انتخابللات نامزد 
شللوند اما بایللد یللک مرزبندی هللم با کسللانی که 
 بللا اصللل نظللام مشللکل دارنللد، وجللود داشللته

 باشد.
وی با اشللاره به نامگذاری سللال جدید توسللط مقام 
معظم رهبللری با عنللوان »دولت و ملّللت، همدلی و 
هم زبانی«، تأکید کرد: به نظر من منظور رهبر معظم 
انقاب از نامگذاری سللال 94 این بود کلله ما چیزی 
 را بر زبان جاری کنیللم که در قلللب و فکرمان وجود 

دارد.
نماینده مللردم بجنورد در مجلس یادآور شللد: اخیراً 
در سللایت دولت آمده بود که 40 مسوول کشوری به 
منظور بررسی و نظارت بر اجرای قوانین به استان ها و 
شهرستانی ها مختلف رفتند. این ظاهر خبر است. آیا 
آقای روحانی می داند که این افراد که با هزینه دولتی 
اعزام شده اند واقعا چه کارهایی را انجام می دهند؟ آیا 
رییس جمهور می داند این افراد در مناطقی که می روند 
جلسللات انتخاباتی می گذارند و ساماندهی انتخاباتی 

انجام می دهند.

 استکبار ستیزی، مهم ترین پیام
 نهضت امام)ره( بود

 سفر ۴۰ مقام دولتی به استان ها 
برای ساماندهی  انتخاباتی



یادداشت

سردار آقاخانی:

 مردم داری، مهم ترین کلید 
موفقیت پلیس

فرمانده انتظامی استان اصفهان، در آیین صبحگاه عمومی این فرماندهی، 
توجه ویژه به اصل م��ردم داری را مهم ترین کلی��د موفقیت پلیس در 

ماموریت های خطیر خود عنوان کرد.
سردار عبدالرضا آقاخانی، با تبریک فرا رسیدن سالروز میالد با سعادت 
منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر)عج(، و گرامیداشت یاد و خاطره 
 امام راحل و ش��هدای پانزده خرداد، یکی از موضوعات م��ورد توجه در

 نیروی انتظامی را س��المت اداری کارکنان عنوان کرد و گفت: با وجود 
اینکه پلیس اصفهان توانس��ته برای دو س��ال پیاپی رتبه اول س��المت 
 اداری را در کشور کس��ب کند، باز به دنبال این هستیم تا در سال جاری 

تحول ویژه را در این حوزه ایجاد کنیم.
وی سالمت اداری را در سه موضوع صحیح العمل بودن، سرعت و دقت 
در انجام کار و احترام و رعایت حقوق ش��هروندی توصیف کرد و اظهار 
داشت: امس��ال تالش خواهیم کرد تا در این موضوعات تحول ویژه ای 
 را ایجاد کنیم. این مقام مس��وول با بیان اینکه توجه به اصل مردم داری

 مهم ترین کلید موفقیت پلیس است گفت: خدمت به مردم یعنی خدمت 
به شهدا، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمت به مردم یعنی 
 حفظ فضای اس��المی در ناجا که مورد تاکید مقام معظم رهبری است. 
وی با اشاره به حضور مردم اصفهان در مقاطع حساس مبارزات علیه رژیم 
ستم شاهی و پیروزی انقالب و نقش مهم آنان در دفاع مقدس گفت: این 
مردم بزرگ ترین سرمایه پلیس هستند، و تکریم و احترام آنان با سالمت 
اداری ناجا گره خورده است. س��ردار آقاخانی، با بیان اینکه بی احترامی 
و عدم رعایت حقوق شهروندی جزو خطوط قرمز نیروی انتظامی است 
گفت: رضایت مردم یکی از ش��اخصه های ویژه سالمت اداری کارکنان 
نیروی انتظامی استان به شمار می آید، که خوشبختانه این نیرو در بین 

سازمان ها و ادارات استان رتبه اول را کسب کرده است.

کشته شدن 6 سوداگر مرگ در تصادف 
شش س��وداگر مرگ که 82 کیلو تریاك را به وس��یله یک دستگاه پژو 
 405 در محور» چوپانان - خوروبیابانک « واقع در استان اصفهان حمل

 مي کردند، در تصادف جاده اي کشته شدند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان نائین با اعالم این خبر گفت: روز گذش��ته 
 مقارن با ده��م خرداد م��اه، یک دس��تگاه پ��ژو 405 با یک دس��تگاه 
کامیون بنز و یک دستگاه خاور در محور چوپانان – خوروبیابانک برخورد 
کرد.سرهنگ » س��واد کوهي« افزود: در این حادثه راننده پژو و پنج نفر 

سرنشین آن به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کردند.
 این مقام انتظامي اظهار داش��ت: ماموران در بازرس��ي از خ��ودرو پژو 

 مقدار 82 کیلوگرم تریاك کشف کردند.
 فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان نائین گفت: عل��ت وقوع ای��ن حادثه 
 س��رعت بس��یار زیاد و غیر مجاز خودرو پژو و عدم توجه ب��ه جلو بوده

 است.

آخرین نامه شهردار
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با ارسال نامه ایی به رسانه های استان، 
ضمن برشمردن فعالیت های عمرانی انجام شده در مدت 12 سال حضور 
خود در شهرداری اصفهان ،از مقام های سیاسی و مذهبی استان با ذکر 
نام های ایشان ،همکارانش در ش��هرداری و مردم اصفهان تشکر و برای 
اصول گرایان اصفهان بصیرت بیشتر و پافشاری بر ارزش های اسالمی و 
انقالبی و پایبندی به منویات رهبر فرزانه انقالب اسالمی را خواستار شد.

متن کامل نامه ارسالی به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی

معیار مردم برای قضاوت درمورد مسئوالن و مدیران کشور، عملکرد آنها 
درعرصه خدمت گذاری به ملت است.

رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 
مردم شریف و بزرگوار اصفهان 

با درود ب��ه روان تابناك بنیانگذار جمهوری اس��المی حضرت امام )ره( 
و ش��هدای گرانقدر انقالب اس��المی و دفاع مقدس و با آرزوی سالمتی 
 و عزت روزاف��زون برای مقام معظ��م رهبری حضرت آی��ت ا... العظمی 
خامنه ای )دامت برکاته( اکنون پس از 12 سال تالش و خدمت بی وقفه 
به شما شهروندان عزیز در سنگر شهرداری اصفهان، وظیفه خود می دانم 
مواردی را به استحضار شما مردم عزیز اصفهان که صاحبان اصلی شهر 
می باشید ارائه نمایم. ش��هرداری اصفهان در طی 12 سال اخیر با هدف 
حرکت به سوی شهر اسالمی و ایجاد شهری به عنوان مظهر تمدن نوین 
اسالمی و با رویکرد اعتماد سازی بین این نهاد و شهروندان و توسعه نقش 
مشارکت مردم در اداره امور و آبادانی شهر، نسبت به سیاست گذاری و 
تدوین و اجرای سه برنامه پنج ساله اصفهان 85، اصفهان 90 و اصفهان 
95 اقدام نمود. ازجمل��ه اهداف و راهبردهای مورد نظ��ر و عمل در این 
دوره می توان به ارتقای فرهنگ شهروندی، ایجاد امکانات زندگی سالم 
و ایمن برای ش��هروندان، ارتقاء ش��اخص های کیفیت زندگی، افزایش 
رفاه و شادابی مردم، احداث مراکز فرهنگی ، تفریحی و ورزشی، توسعه 
زیرساخت های مورد نیاز شهر، ارائه عادالنه خدمات در کلیه محالت و 
مناطق، توجه ویژه به مناطق محروم و کاهش فاصله توسعه و پیشرفت 
مناطق، روان سازی عبور ومرور شهری، توجه ویژه به حمل و نقل همگانی 
و هوشمند سازی ترافیک اشاره نمود. همچنین از ثمرات و دستاوردهای 
این دوره و از میان انبوه پروژه ها و اقدامات انجام شده در حوزه مختلف 
فرهنگی، خدماتی، شهرس��ازی وترافیکی می توان به احداث وتکمیل 
حلقه سوم ترافیکی شهر ، روان سازی وس��اماندهی حلقه دوم ترافیکی 
شهر ، طراحی و آغاز احداث حلقه چهارم ترافیکی شهر، توسعه و احداث 
معابر، خیابانها ، بزرگراهها ، تقاطع های غیر همس��طح، احداث بزرگراه 
دوطبقه امام خمینی)ره( برای اولین بار در کش��ور ، احداث میدان امام 
علی )ع(، نوسازی وبهسازی اماکن وبافت های تاریخی و فرسوده شهر، 
توسعه کمی و کیفی فضاهای سبز، شاداب سازی محیط شهری با افزایش 
قابل توجه پارکهای شهری ومحلی، توجه ویژه به محیط زیست پاك با 
مدیریت علمی دفع پسماند های ش��هری و پایان دفن پسماندها، آغاز 
اجرای پروژه های تولید انرژی از پس��ماندهای شهری، مدیریت بهینه 
انتقال و مصرف آب در فضاهای سبز، احداث بزرگترین شهربازی کشور، 
ایجاد و تقویت فضای معنوی و فرهنگی در ش��هر با اجرای برنامه های 
متنوع ، ایجاد رویکرد ارزشی در نامگذاری اماکن و معابر شهری، تاسیس 
مراکز بنیادی فرهنگی جهت معرفی ادوار تاریخی، توس��عه شهرداری 
الکترونیک وایجاد زیرساخت ها و بسترهای الزم، توسعه ونوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی، ایجاد شبکه رسانه ای ش��هر به منظور اطالع رسانی سریع، 
صحیح و شفاف به مردم در قالب سیمای شهر، خبرگزاری ایمنا، روزنامه 
اصفهان زیبا، مساعدت گس��ترده به تعمیر، بازسازی و احداث مساجد، 
کمک به مراکز فرهنگی شهر، خیریه ها ، حوزه های علمیه ومطبوعات 
اش��اره نمود.اینک که پس از چند دوره خدمت پیوس��ته بار مسئولیت 
 از دوش ای��ن خادم مردم برداش��ته می ش��ود بر خود الزم م��ی دانم از 
حمایت ها،هدایت ها والطاف بیکران عموم  م��ردم متدین، والیت مدار 
وشهید پرور اصفهان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران ، نخبگان، معتمدان 
و بزرگان ش��هر به ویژه قاطبه روحانیت معظم و باالخص س��نگرداران 
فقاهت و عدالت حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری زعیم گرانقدر حوزه 
علمیه اصفهان و حضرت آیت اهلل طباطبائی نژاد نماینده معزز ولی فقیه 
و امام جمعه اصفهان، روسای محترم قوای سه گانه، وزارت محترم کشور، 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، استاندار و نمایندگان محترم 
اصفهان در مجلس شورای اس��المی و همه مدیران و مسئولین استانی 
تقدیر و تش��کر نمایم. همچنین از کلیه مدیران و هم��کاران گرامی در 
شهرداری اصفهان و اعضای محترم ش��وراهای اسالمی دوره های دوم، 
س��وم و چهارم که با صمیمیت و خیرخواهی اینجانب را در رس��یدن به 
اهداف بزرگ و بی نظیر در طول دوران مدیریت شهری در اصفهان کمک 
نمودند تش��کر و قدردانی می نمایم و در پایان همه همکاران شهرداری 
اصفهان را به همدلی و تالش روز افزون برای ادامه خدمات به شهروندان 
عزیز توصیه نموده و از خداوند متعال برای اصول گرایان اصفهان بصیرت 
بیشتر و پافشاری بر ارزش های اسالمی و انقالبی و پایبندی به منویات 

رهبر فرزانه انقالب اسالمی را طلب می نمایم.
                                                                                                     دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد

 روز ش��نبه،مردی به عن��وان دومین سرپرس��ت 
ش��هرداری اصفه��ان پ��س از 12 س��ال پش��ت 
میز س��قائیان ن��ژاد نشس��ت ک��ه پی��ش از این، 
23 س��ال س��ابقه فعالیت در ش��هرداری اصفهان 
 در پس��ت هایی مانن��د ریی��س حس��ابداری،

 معاون مدیر مالی و مدیر مالی و صاحب حساب را 
در کارنامه خود دارد.

 ریاس��ت هی��ات کوهن��وردی اس��تان اصفه��ان،
 14 س��ال فعالیت در س��تاد اس��تهالل دفتر مقام 
معظم رهبری در استان اصفهان و فعالیت در مرکز 
آموزش نجوم ادیب وابس��ته به شهرداری اصفهان 
به عنوان موس��س، مدیر و عضو هیات امنا، از دیگر 
پس��ت های اجرایی بوژمهرانی در طول س��ال های 

گذشته بوده است.
آنچ��ه در زیر می خوانی��د گفت و گو با سرپرس��ت 
شهرداری اصفهان حول سیاس��ت ها و برنامه های 

آتی شهرداری است.
آیا پی�ش از اس�تیضاح ش�هردار از انتخاب 
احتمال�ی خود به عن�وان سرپرس�ت اطالع 

داشتید؟
تا پیش از جلسه علنی روز شنبه شورای شهر هیچ 
اطالعی از کس��ب پس��ت احتمالی خود به عنوان 
سرپرست شهرداری اصفهان نداشتم؛ با این حال به 

نظر می رسد رییس شورای شهر از چند روز قبل از 
جلسه استیضاح، من را برای سرپرستی شهرداری 
تا زمان انتخاب ش��هردار جدید کاندیدا کرده بوده 
اس��ت، با این حال به هی��چ عنوان از ای��ن انتخاب 
تا پیش از وقایع جلس��ه استیضاح ش��هردار سابق 

اطالعی نداشتم.
 در صورت برخورداری از حق انتخاب دوباره ،
ت�ا چ�ه می�زان حاض�ر ب�ه پذیرش پس�ت 

سرپرستی شهرداری اصفهان هستید؟
من سال ها در کنار کارمندان و کارگران شهرداری 
فعالیت کرده ام و اگرچه از روند انتخاب خود در این 
س��مت مطلع نبودم، اما این حسن انتخاب اعضای 
شورای شهر برای من بسیار ارزشمند و قابل احترام 
است؛ قرار اس��ت در یک مدت کوتاه س��ه ماهه یا 
حتی کمتر در سمت سرپرستی شهرداری اصفهان 
فعالیت کنم و با انتخاب شهردار جدید امور اجرایی 

شهر را واگذار کنم.
سیاست اجرایی شما در ش�هرداری اصفهان 
بر اس�اس چه رویکردی خواهد بود، آیا روش 

شهردار قبلی را دنبال خواهید کرد؟
به ط��ور حتم ام��ور اجرای��ی ش��هرداری در قالب 
بودجه مصوب سنواتی شهرداری اصفهان پیگیری 
خواهد ش��د؛ بودجه ش��هرداری اصفه��ان پیش از 

این به تایید اعضای شورای اس��المی شهر اصفهان 
رسیده و شهرداری اصفهان مکلف به اجرایی کردن 
اولویت های مندرج در دس��تور کاری اس��ت که در 
قالب مصوبه از طرف ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
در اختی��ار مقامات ش��هرداری قرار گرفته اس��ت؛ 
سیاست های ش��هرداری از پیش تعیین شده و من 
هی��چ تصمیمی برای عم��ل کردن خ��ارج از حدود 

تعیین شده خود در امور اجرایی ندارم.
موضوع جلس�ات مش�ترک ش�ما ب�ا اعضای 
شورای شهر و ش�هرداران مناطق چه بود، آیا 
پیشنهاداتی از سوی اعضای پارلمان شهری در 
خصوص مسائل شهری در این جلسه مشترک 

مطرح شد؟
هیچ نشست مشترکی با نمایندگان شورای اسالمی 
شهر اصفهان در دو روز گذش��ته برگزار نشد، با این 
حال تاکن��ون هیچ صحبت��ی نیز درباره مش��کالت 
سیس��تم مدیریتی قبلی شهرداری از س��وی آنها با 
من صورت نگرفته است؛ هیچ کسی نمی تواند منکر 
خدمات ارزنده و پر شمار ش��هردار سابق برای شهر 
اصفهان ش��ود، با این وجود اعضای شورای شهر نیز 
نمایندگان مردم هس��تند و طبیعتا اختیار استفاده 
از حق قانونی خود در جریان اس��تیضاح ش��هردار را 
داشته اند؛ جلسه شب گذش��ته من تنها با شهرداران 
مناطق بود و محوریت جلسه به انجام هماهنگی های 
بیش��تر برای عبور از مرحله گذار پیش روی ش��هر 

اختصاص داشت.
آیا تصمیم یا اراده ای برای ایجاد تغییر در بدنه 

کالن شهری در سطح مدیریتی دارید؟
هیچ تصمیمی برای اعمال چنین تغییراتی در بدنه 
کالن مدیریت شهری ندارم؛ وضعیت فعلی شهرداری 
به همین شکل ممکن به کار خود ادامه خواهد داد، 
چرا که اتخاذ تصمیم��ات کالن و راهبردی در حوزه 
شهری و اجرایی نیازمند نظر مستقیم شهردار است؛ 
من اکنون تنها دارای سمت سرپرست هستم و باید 
تا انتخاب شهردار امورات ش��هری را به پیش ببرم؛ 
شهر یک موجود زنده است و نباید در این مدت سه 
ماهه یا کمتر، تصمیمات به قیمت ایجاد اش��کال در 

بخش های مختلف شهری تمام شود.
احتمال انتخاب شما به عنوان شهردار اصفهان 

چقدر است؟
احتمال این اتفاق صفر اس��ت؛ من حت��ی در میان 
کاندیداهای پیش��نهادی این پس��ت در لیست قرار 

ندارم.

بوژمهرانی :

تصمیمی برای حرکت خارج از حدود تعیین شده ندارم

یادداشت

حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

 رییس کمیته آب ات��اق بازگانی اصفهان، ب��ا بیان اینکه 
تصفیه کامل و استانداردی هم چون کشور های غربی بر 
 روی پساب این استان انجام نمی شود، گفت: این موضوع 

محیط زیست استان را مورد تهدید قرار می دهد.
مهدی بصیری، اظهار داشت: تخصیص پساب های فاضالب 
به صنع��ت در حالی در اولویت برنامه مدیران آب اس��تان 
قرار گرفته اس��ت که بخشی از این پس��اب ها جزو حقابه 

کشاورزان شرق اصفهان است.

وی با بیان اینکه موافق تخصیص پساب فاضالب به صنعت 
هستیم بیان داشت: این موضوع که از طریق تصفیه کامل 
پساب های فاضالب تاالب گاوخونی را احیا کنیم اقدامی 

پر هزینه است.
 رییس کمیت��ه آب ات��اق بازگان��ی اصفهان اع��الم کرد: 
سرریز شدن پساب های فاضالب های شهری و کشاورزی به 
تاالب  گاوخونی تا قبل از این ، آلودگی های زیست محیطی 
 بس��یاری را برای این تاالب ب��ه ارمغ��ان آورد و با تخریب 
محیط زیست در این تاالب با وقوع خشکسالی در هنگام 
وزش باد فلزات سنگین سمی به داخل شهر انتقال می یابد.

وی گفت: اختصاص پس��اب فاضالب ب��ه صنعت تصمیم 
شورای عالی آب است، اما باید این اقدام در حالی انجام گیرد 

که سبب توسعه صنعت در اصفهان نشود.
بصیری بیان داشت: تصفیه کامل پساب فاضالب درحالی 

انجام می گیرد که گیاه پاالیی روی آن انجام نمی گیرد.
وی افزود: پساب  فاضالب در حالی تصفیه می شود که از نظر 
بار میکروبی مشکلی ندارد اما از منظر رفع فلزات سنگین آن 

نیاز به گیاه  پاالیی است.

رسول زرگرپور در دیدار هیات مدیره انجمن خیریه ام.اس 
استان اصفهان، با اش��اره به روز جهانی ام.اس اظهار داشت: 
ام.اس از بیماری های شناخته شده است که مشکالت خاص 

خود را داشته و نیازمند به پیگیرهای ویژه است.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از یک هزار و 100 
انجم��ن غیر دولتی س��من ها ، )NGO ( مش��غول فعالیت 
هستند، افزود: اس��تان اصفهان از این نظر وضعیت خوبی را 

در کشور دارد.

اس��تاندار اصفه��ان بیان ک��رد: ح��دود 600 م��ورد از این 
س��من ها در قالب خیریه ها به فعالی��ت می پردازند که این 
تعداد در کش��ور رتبه نخس��ت را داش��ته و افتخ��ار بزرگی 
برای اس��تان اصفهان بوده؛ و در س��فر ریی��س جمهور نیز 
 به استحضار ایشان رس��انده شد و مورد اس��تقبال شخص

 رییس جمه��ور واقع ش��د. وی تصریح کرد: خوش��بختانه 
خیریه ها در مجموع��ه فعالیت های خود پیش��رفت خوبی 
داشته اند و بخش اعظمی از آن ها به صورت خیریه های خاص 
از جمله خیریه قلب ، ریه و  ام اس به خدمت مشغول هستند.
 زرگرپور ب��ا بیان اینکه بر اس��اس برآورد ص��ورت گرفته در

 5-6 سال گذشته این انجمن ها بیش از هزار میلیارد تومان 
هزینه کردند، گفت: این مقدار هزینه برابر با چند سال مالی 

استان اصفهان است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از خدمات و تسهیالتی که این 
خیریه ها ارائه می کنند، از وظایف دولت بوده که در راستای 
کمک به دولت و برای رفع مشکالت مردم در زمانی که دولت 
با محدودیت های بودجه ای مواجه بوده انجام شده، که بسیار 

ارزشمند است.

آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبائی ن��ژاد در دیدار 
با معاون��ان بنیاد ش��هید، مس��ووالن کانون های 
فرهنگ��ی تربیت��ی، حس��ینیه های ش��هید و 
خانه ه��ای ش��هید شهرس��تان های اس��تان 
اصفهان و جمعی از خانواده های ش��هدا، ش��هدا 
و خانواده ه��ای آن ها را اس��وه ایث��ار و فداکاری 
ب��رای اس��الم دانس��ت و اظه��ار داش��ت: مردم 
به خانواده های ش��هدا ب��ه عنوان ی��ک الگو نگاه 
 کرده، بنابراین س��عی کنید با تهذیب و بصیرت،

 خود را هم چنان الگوی مردم نگاه دارید.
 وی بر اهمیت نگه داشتن عمل تأکید کرد و افزود: 
به فرم��وده امام باق��ر)ع(، باقی مان��دن بر عمل، 
س��خت تر از اصل عمل بوده و خانواده های شهدا 
همس��ران و فرزندان خود را جز برای رضای خدا 

تقدیم اسالم نکردند.
امام جمعه اصفهان بیان کرد: مبادا کم توجهی ها 
و بی مهری های برخی از مردم و مسووالن شما را 
ذره ای از هدف واالیی که داشته اید، منحرف کند.

وی با اش��اره به روایت از امام ص��ادق)ع( تصریح 
کرد: ش��یطان همواره دور س��ر بنی آدم دور زده 
تا روزنه ای برای نف��وذ در دل او بیاب��د، بنابراین 

باید بسیار هوشیار باش��یم تا مبادا در دام شیطان 
گرفتار شویم.

آی��ت اهلل طباطبائی نژاد گفت: م��ن همواره بیش 
از شهدا برای جانبازان و اس��را غصه می خورم که 
مبادا در گرفتاری های دنیا اجر خود را ضایع کنند.

وی غفل��ت را بزرگ ترین آس��یب در حفظ عمل 
دانس��ت و خاطرنشان کرد: بر اس��اس آیات قرآن 
کریم اعمال خوب، اعمال بد را  از بین برده و اعمال 
بد، اجر اعمال خوب را ضایع می کند، پس مراقب 

اعمال و نیت  های خود باشید.
امام جمعه اصفهان، به بیان چن��د مثال در نفوذ 
ش��یطان پرداخت و اظهار داشت: ش��مری که به 
عنوان پست ترین و فاس��دترین افراد در کربال از 
او یاد می شود، روزی از اصحاب امیرالمؤمنین)ع( 
در صفین بوده که اگر کش��ته می شد شهید شده 
بود، اما چنان زیر سیطره شیطان قرار گرفت که به 

پست ترین دشمن اسالم تبدیل شد.
وی حضرت ح��ر را نمونه دیگری از انس��ان های 
تح��ول یافت��ه دانس��ت و اف��زود: بر عک��س 
 ش��مر، حر از جمل��ه اف��رادی ب��وده که ش��اید

 واقعه کرب��ال به واس��طه اعم��ال و تصمیمات او 

پدی��د آم��ده، ول��ی از غفلت بی��رون آم��ده و به 
 جای��ی رس��ید ک��ه در دامن س��ید الش��هدا)ع( 

به شهادت رسید.
آیت اهلل طباطبائی نژاد بر افزایش بصیرت سیاسی 
خانواده های ش��هدا تأکید و بیان کرد: هیچ کس 
بر ایمان و تقوای این خانواده های بزرگوار ش��ک 
نداش��ته، بنابراین آش��نایی به جریانات سیاسی 
کشور و اتفاقاتی که رخ می دهد، سبب می شود که 
 خدای ناکرده راه را گم نکنند و در مسیری غیر از 

جمهوری اسالمی قرار نگیرند.
 وی جمه��وری اس��المی ای��ران را در دو کلم��ه 
قانون اساسی و والیت فقیه خالصه و تصریح کرد: 
در زمان حضرت علی)ع( نیز برخی اس��تانداران و 
کارگزاران اشتباه عمل می کردند، اما این خطاها 
خدشه ای به جایگاه ایش��ان وارد نکرده، بنابراین 
مسووالن جمهوری اس��المی ایران نیز از اشتباه 

مستثنی نیستند.
امام جمع��ه اصفهان گف��ت: مهم این اس��ت که 
 اش��تباهات اف��راد و متولی��ان ام��ر نبای��د پای 
جمهوری اسالمی ایران گذاش��ته شود، بلکه باید 

تالش کنیم تا جلوی اشتباهات گرفته شود.

 پساب های فاضالب، محیط زیست 
را تهدید می کند

 مرکز درمانی بیماران ام اس،
 راه اندازی می شود

امام جمعه اصفهان:

ظرفیت خانواده شهدا برای بصیرت افزایی جامعه به کارگیری شود

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No.  1597  jun2 ,2015  |  8 Pages www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1597 | سه شنبه  12  خرداد 1394 | 14 شعبان   1436

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

م الف 7038

 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، دانشگاه
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان 

آگهی ابالغ 
با توجه به ماده 73 قانون آيين دادرس�ی مدنی به اطالع نامبرده زير كه پرونده وی 
به علت غيبت در اين هيأت تحت رسيدگی می باشد، می رساند ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ نش�ر اين آگهی به دفتر اين هيأت واقع در اصفهان – خيابان هزارجريب – 
ستاد مركزی دانشگاه علوم پزش�كی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان، 
ساختمان شماره1، طبقه اول اتاق های 112 يا 113 مراجعه و دفاعيه كتبی خود را به 
انضمام مدارک الزم به دفتر اين هيأت تسليم نمايند در غير اينصورت طبق مقررات 

نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.
-1خانم دكتر آناهيتا حسينی فرزند ابوالقاسم متخصص روانپزشكی 



يادداشت

اوپک

سايه سیاست بر اجالس 5 ژوئن
خطیبی گفت: بای��د به تصمیم��ات چند دهه قب��ل برگردیم.

همچنان ضرورت دارد که مدیریت عرضه شود، زیرا در طول این 
چند دهه غیر اوپکی ها تالشی برای کاهش عرضه نداشته اند؛اگر 
انتظار از غیر اوپک داریم اول اوپک باید پیش��قدم شود و سپس 

غیر اوپک مشارکت کند.
محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در پیش بینی 
تصمیمات اعضای اوپک در اجالس 167، با توجه به تفاهم لوزان 
و احتمال توافق نهایی در تی��ر ماه گفت: بعید م��ی دانم تغییر 
خاصی در تصمی��ات اوپک به نفع ایران اتف��اق بیفتد؛ زیرا هیچ 
تحرکی قبل از اجالس برای مجاب کردن اعضا و کاهش تولید و 

عرضه صورت نگرفته و اگر هم شده رسانه ای نشده است.
وی افزود: ما قبال بای��د البی می کردیم؛ بنابرای��ن اینکه انتظار 
داش��ته باش��یم که در این اجالس همه با نظر ما موافقت کنند 

انتظار زیادی است.
انتظار افزايش قیمت نفت نداشته باشیم

خطیبی تصری��ح کرد: بای��د از چندی��ن ماه پیش در س��طوح 
اقتصادی و حتی سیاسی و دیپلماتیک و در سطوح وزاری خارجه 
رایزنی صورت می گرفت و بستری برای توافق در چنین سطحی 
فراهم می شد وگرنه با این میزان عرضه ای که اکنون وجود دارد، 

انتظار افزایش و مدیریت قیمت ها را نمی توان داشت. 
وی خاطرنشان کرد: نباید انتظار داش��ته باشیم که در یک روز 
اجالس همه مسائل حل ش��ود تمامی تصمیمات اتخاذ شود که 

نظر ما تامین شود.
افزايش تولید اوپکی ها ادامه می يابد

نماینده سابق ایران در اوپک اظهار داشت:  بر اساس شواهدی که 
وجود دارد تصمیم خاصی گرفته نمی شود و وضع موجود ادامه 
پیدا می کند و این نیز به نفع کش��ورهایی است که میزان قابل 
توجهی افزایش تولید دادند و سعی می کنند همین تولید باالی 

خودشان را نیز حفظ کنند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد معدودی از اعضا همین ش��رایط 
را ترجیح می دهند؛ ولی برای اکثری��ت اعضا با توجه به کاهش 

قیمت ها ادامه وضع موجود مطلوب نیست.
ت�ا مديري�ت عرض�ه نباش�د، امی�دی ب�ه افزايش

 قیمت ها نیست
خطیبی ادامه داد: باید ببینیم کش��ورهایی که مانع از مدیریت 
عرضه می شوند چه زمانی دست از مخالفت برمی دارند و اجازه 
می دهند اوپک مدیریت عرضه را اعمال کند چون تا زمانی که 
مدیریت اعمال نشود امیدی به افزایش قیمت ها نیست و حتی 

عکس آن را نیز شاهد هستیم.
 وی اظه��ار داش��ت: اکن��ون علیرغ��م کاهش قیم��ت ها حتی 
می بینیم که تولید به 31 میلیون بش��که در روز رسیده و حتی 
برخی کش��ورها تولی��د را افزایش م��ی دهند و کش��وری مثل 

عربستان تولید را به باالتر از 10 میلیون بشکه رسانده است.
نماینده سابق ایران در اوپک افزود: اکثر کشورها تمایل به کاهش 
تولید دارند؛ اما چون تصمیمات با اجماع  گرفته می ش��ود مانع 

خواست اکثریت می شود و مدیریت عرضه به عقب می افتد.
 وی اظهار داش��ت: در حال حاضر عرضه زیاد اس��ت و این نشان

 می دهد که یک عده ب��ا افزایش قیمت ها مخال��ف اند حتی با 
افزایش تولید مانع افزایش قیمت ها می شوند.  

اوپکی ها حفظ ظاهر می کنند؛ سیاست بازيگر نقش 
اول

خطیبی در خصوص نحوه تعامل با عربستان در اجالس پیش رو 
با توجه به مواضع اخیر سیاسی دوکشور و مسائل و درگیری های 
یمن و اینکه آیا باید انتظار تقابل دو کش��ور را داشت، گفت: در 
اجالس قبلی بعد از اجالس و دیدار با وزیر نفت عربستان زنگنه 
گفت که مواضع ما بسیار به هم نزدیک اس��ت و در حال حاضر 
نیز از ش��واهد اخبار بر می آید که تقابلی در سطح اوپک نباشد؛ 
زیرا در اجالس های اقتصادی معموال ظاهر را حفظ می کنند و 
اجازه نمی دهند که مسائل سیاسی در اوپک تاثیرگذار باشد اما 
از نظر باطن مواضع کشورها متاثر از مواضع سیاسی آنهاست در 
اوپک حفظ ظاهر می کنند؛ کما اینکه ما بر خالف اینکه با عراق 
در حال جنگ بودیم ولی در اوپک دور یک میز می نشس��تیم و 
تصمیم گیری می کردیم که نش��ان دهیم که مس��ائل سیاسی 

تاثیرگذار نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: علیرغم حفظ ظاهر مواضع سیاسی نقش 
تعیین کننده ای روی روابط اقتصادی دارد و روی این نشست و 

مجامع نیز سایه می اندازد.  
نماینده س��ابق ایران در اوپک گفت: دراین سازمان همه حفظ 
ظاهر می کنند و می گویند که منافع مش��ترک داریم به ظاهر 
معتقدند که اوپک  یک سازمان اقتصادی است ولی باطن قضیه 

را همه می دانند و بروی هم نمی آورند.
وی اظهار داش��ت: اعضا اعالم می کنند که باید بر اساس منافع 
مش��ترک حرکت کنیم؛ اما در صورتی که محور منافع مشترک 
را در نظر بگیرند  باید نصف شدن درآمد اعضا را درنظر بگیرند و 

تصمیات الزم جهت رفع این مساله را اتخاذ کنند.  
اوپک، شیل اويل را صادراتی کرد

خطیبی تاکید کرد: این س��ازمان برای حفظ منافع اعضا شکل 
گرفته است. اگر قرار باشد هر کس هرکار که دلش خواست بکند 
نیازی به این سازمان نبود کما اینکه در اجالس قبلی نیز برای از 
میدان به در کردن شیل اویل ها تصمیمات مناسبی اتخاذ نشد.

وی ادامه داد: در اجالس قبل گفتند که می خواهیم مقابل شیل 
اویل بایستیم ولی ازآن  اجالس تاکنون چیزی از تولید این نفت 
کاهش نیافته حتی دولت امریکا موافقت کرده به خارج از کشور 
نیز صادر شود و اکنون در بازار با ما رقابت می کنند در نتیجه نه 

تنها تولید شیل اویل کم نشد بلکه روانه بازار شد.  
خطیبی در خصوص مجاب کردن غیر اوپک��ی ها برای کاهش 
عرضه و تولید گفت: باید به تصمیمات چند دهه قبل برگردیم؛ 
همچنان ضرورت دارد که مدیریت عرضه شود؛ زیرا در طول این 
چند دهه غیر اوپکی ها تالشی برای کاهش عرضه نداشته اند اگر 
انتظار از غیر اوپک داریم اول اوپک باید پیش��قدم شود و سپس 

غیر اوپک مشارکت کند.  
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر خال نشست مشترک و رایزنی 
های قبلی احساس می شود و در این زمینه بعضی اعضا که رابطه 
خوبی دارند نقش ویژه ای دارند باید با تشکیل جلسه فاصله بین 

اعضاواپک و غیر اوپک برداشته شود.
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با چرخش شدید نگرش کارفرمایان به جذب نیرو و موقت 
شدن میلیون ها قرارداد کاری در دو دهه اخیر و اداره بازار 
کار در شرایط موقت، عمال پرونده استخدام ها در بازار کار 

ایران به آخر خط رسیده و بایگانی شده است.
به گزارش مهر، تا همین ۲0 سال پیش حجم قابل توجهی 
از جذب نیروی کار در کش��ور به صورت استخدام رسمی 
30 س��اله انجام می ش��د و بخش های مختلف در یافتن 
نیروی کار با نگرش اس��تخدام نیروه��ای دائم عمل می 
کردند و مانند ام��روز بازار کار، خب��ری از امضای هزاران 

قرارداد موقت و ماهیانه و مانند آن نبود.
کارشناس��ان ب��ازار کار، دالی��ل گوناگونی را ب��رای این 
چرخش شدید دیدگاه کارفرمایان و صاحبان کار درباره 
جذب نیروی کار بر می ش��مارند. آنان می گویند شرایط 
اقتصادی، تحریم ه��ا، افزایش یکباره قیم��ت مواد اولیه، 
خطر نابودی سرمایه گذاری و انجام واردات بی حساب و 

کتاب کاالهای مشابه و بُنجل از خارج کشور و در نتیجه از 
بین رفتن امنیت سرمایه گذاری و شغلی کارفرمایان باعث 
 شده تا آنها به شدت درباره جذب نیروی کار محتاط عمل 

کنند.
از س��ویی برخی کارشناس��ان مواد موجود در قانون کار 
و احتمال درگیر ش��دن کارفرمایان با مف��اد مختلف این 
قانون را دلیل فرار کارفرمای��ان از انعقاد قراردادهای دائم 
همکاری ب��ا نیروی متقاض��ی کار می دانن��د. به صورت 
کلی، ش��رایط به نحوی ش��ده که ن��ه تنها بای��د پرونده 
استخدام نیروی کار را برای همیشه بس��ته بدانیم، بلکه 
این چرخ��ش دیدگاه و عملک��رد بازار کار باعث ش��ده تا 
امروز ش��اهد قراردادهای ماهیانه،  س��ه ماه��ه، 6 ماهه 
 و به ص��ورت کل��ی انبوه��ی از قراردادهای زیر یکس��ال

 باشیم.
پرونده استخدام ها در ايران برای همیشه بسته شد

هرچند ممکن اس��ت در برخی بخش ها مانند پروژه های 
پیمانکاری و مش��اغل موقت بتوان انتظار داشت کارفرما 
اقدام به ج��ذب نیروی کار موق��ت تا زمان اتم��ام پروژه 
خود کند، اما اینکه چ��را و به چه عللی س��رمایه گذاران 
و کارفرمایانی که میلیاردها تومان ب��رای راه اندازی یک 
کسب و کار هزینه کرده اند نیز اقدام به جذب نیروی کار 

موقت می کنند، جای سوال دارد.
قانون کار می گوی��د انعقاد قرارداد موق��ت و غیردائم در 
مش��اغلی که جنبه مستمر داش��ته و سال هاست که یک 
بنگاهی ایجاد و مشغول به فعالیت است، غیرقانونی است 
و معنا ندارد. کارشناس��ان بازار کار هم��واره بر این نکته 
تاکید می کنند ک��ه امروزه صدها هزار ق��رارداد موقت از 
سوی بنگاه هایی به امضا می رسد که شاید  دو تا سه دهه و 

بیشتر از آن ایجاد شده و مشغول به کار هستند!
بنابراین موقتی ش��دن بازار کار کش��ور و بی میلی تقریبا 
تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از جذب نیروی 
کار دائم باعث شده تا جریان مداومی از رفت و آمد نیروی 

کار در بین بنگاه های مختلف در حال اتفاق افتاده باشد.
به بیان س��اده تر، هرچن��د ورود و خروج نی��روی کار در 
بازار کار تمام��ی کش��ورها وج��ود دارد و می تواند خود 
باعث نوآوری و تحرک مثبت باش��د اما نبای��د از یاد بُرد 
 که کارفرمایان با نگرش جذب نی��روی موقت و غیردائم، 
به صورت م��داوم در حال آم��وزش نیروهای ت��ازه کار و 

مبتدی و پرداخت هزینه در این بخش هستند.
در هر صورت بازار کار ایران امروز به ش��رایطی رس��یده 
که بیش از ۹۴ درصد کل قرارداده��ای کار آن به صورت 
موقت بسیار کوتاه مدت منعقد می شود و دوره های انعقاد 
قرارداد به قدری کوتاه اس��ت که حتی به یکس��ال نیز در 

بسیاری از موارد نمی رسد.
۱۲ میلیون نفر در شرايط اشتغال موقت

 اگر آم��ار نیروه��ای فاق��د شناس��نامه کاری و بیمه که 
به عقیده بسیاری از کارشناس��ان بازار کار دست کم پنج 
میلیون نفر هستند را در پرونده نیروهای کار موقت وارد 
نکنیم و تنها کارگران و مشموالن قانون کار بیمه شده و 
دارای کد شناسایی را مالک قرار دهیم، باید گفت امروز 
1۲ میلیون نفر از نیروی کار کش��ور در ش��رایط موقت و 

کامال بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند.
از بین رفتن امنیت ش��غلی خود از دالیلی است که برای 
پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران مطرح می شود؛ 
در واقع امنیت ش��غلی و ایجاد وابستگی س��ازمانی برای 
نیروی کار می تواند در میزان بهره وری و تالش افراد در 

کار تاثیرگذار باشد.
رحمت اهلل پورموس��ی  ب��ا بی��ان اینکه براس��اس قانون 
کار، قرارداد موقت در مش��اغلی که دارای جنبه مستمر 
 باش��د، معنا ندارد، گفت: قرارداد موقت تنها می تواند در

 پروژه های مشخصی مانند راه سازی، سدسازی ها و موارد 
این چنینی کاربرد داشته باشد.

دبیرکل کان��ون عالی ش��وراهای اس��المی کار کش��ور 
اظهارداش��ت: متاس��فانه با وجود اینک��ه در حال حاضر 
بسیاری از کارها در بازار کار کشور ماهیت دائم و مستمر 
دارند و باید قرارداد محکمی برای کار وجود داشته باشد، 
اما ۹۴ درصد کل نیروهای کاری با قرارداد موقت مشغول 
به فعالیت هستند.پورموسی ادامه داد: بنابراین در شرایط 
فعلی و در بس��یاری از موارد از قرارداده��ای کاری افراد 
سوء اس��تفاده می ش��ود و در موارد فراوانی تنها از افراد و 
جویندگان شغل یک امضا گرفته می شود و سپس کارفرما 

هرچه که خودش بخواهد، در متن قرارداد می گنجاند.
طرح کارگران درباره ساماندهی قراردادهای کار

این مقام مسوول کارگری کش��ور بیان داشت: قراردادها 
باید براس��اس قانون کار در چهار نس��خه تنظیم و آماده 
شوند ولی این قواعد روش��ن نادیده گرفته می شود و به 
اجرا در نمی آید. در نهایت بسیاری از کارفرمایان به سلیقه 

خود با نیروی کار برخورد می کنند.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��رای جلوگی��ری از اینگون��ه

 سوء اس��تفاده ها طرحی را آماده و پیش��نهاد کردیم که 
 در قال��ب آن کارفرما مکلف اس��ت همانگونه که لیس��ت

 بیمه ای افراد را تهیه و در قالب دیس��کت ارائه می کند، 
لیست نیروها و قراردادهای خود را نیز ارائه کند.

دبیرکل کان��ون عالی ش��وراهای اس��المی کار کش��ور 
تصریح کرد: اطالع��ات ارائه ش��ده توس��ط کارفرمایان 
بای��د در بانک های اطالعات��ی ادارات کار به ثبت برس��د 
 و اگ��ر کارفرمای��ی نخواهد ب��ه این موض��وع عمل کند،

 در صورت بروز اختالف نظر و کشیده شدن کار به هیات 
حل اختالف، رای به نفع کارگر داده می شود.

به گفته پورموس��ی، تاکنون این پیش��نهاد ب��ا مخالفت 
ش��دید کارفرمایان همراه ش��ده و آنها عن��وان کرده اند 
ب��ا ای��ن کار ممکن اس��ت می��زان ری��زش نی��روی کار 
زیاد ش��ود، همچنی��ن آن��ان می گویند ش��اید کارگری 
ش��رایط کارفرمای��ش را پذیرفت��ه و با دریاف��ت مبالغی 
پایی��ن ت��ر از قان��ون کار نی��ز در ح��ال کار باش��د، اما 
 ای��ن ط��رح می تواند منج��ر به ب��روز اختالف بی��ن آنها

 شود.

بازار کار در شرايط موقت کامل؛

پرونده ۱۲ میلیون شاغل در پوشه قرمز

 تفاهم نامه همکاری مشترک توانمندسازی زنان 
در بافت های فرسوده امضا شد

 دوقلوهای بورسی سنگ آهنی، حقوق
 دولتی پرداخت نمی کنند

 

در این تفاهم نامه که به امضای عب��اس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی و شهین دخت مالوردی معاون رییس 
جمهوری در امور زنان و خانواده رسید برنامه ویژه زنان و 
خانواده در محدوده بافت های فرسوده و سکونت گاه های 

غیررسمی عملیاتی می شود.
در اولوی��ت ق��رار دادن برنامه ه��ای ویژه ب��رای زنان و 

خانواده در مح��دوده بافت ه��ای فرس��وده، همکاری 
در اس��تفاده از ظرفی��ت دس��تگاه های مختل��ف برای 
اج��رای برنامه ه��ای ویژه جه��ت زن��ان در بافت های 
فرسوده، همکاری در تشکیل کارگروه ها و کمیته های 
مربوط به بررسی مس��ائل و مش��کالت زنان و خانواده 
ب��ه بافت ه��ای فرس��وده، همکاری ه��ای الزم جهت 
برگزاری گردهمایی ها و همایش ها و همکاری در ایجاد 
ردیف های بودجه ای و اعتباری از جمله مفاد تفاهم نامه 
 مش��ترک وزارت راه و معاونت زنان ریاس��ت جمهوری

 است.
تفاهم نامه مذکور از زمان امضا برای  چهار سال معتبر 
اس��ت و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید خواهد 
بود.اجرای ای��ن تفاهم نامه از هر حیث��ت در چارچوب 
 قان��ون و مق��ررات دولت جمه��وری اس��المی خواهد

بود.

 

روز گذشته در شرایطی خبرها حاکی از کاهش 70 درصدی 
حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ آهن در سال جاری بود 
که مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی چادرملو عنوان کرده 
که حقوق دولتی ارتباطی به شرکت های معدنی بورس ندارد.

محم��د نوری��ان،  مدی��ر عام��ل ش��رکت صنعت��ی و 

معدن��ی چادرمل��و گف��ت: ش��رکت ه��ای س��نگ آهن��ی 
ب��ورس از پرداخ��ت حق��وق دولت��ی مع��اف هس��تند و 
 ای��ن مبل��غ از س��وی ایمی��درو ب��ه خزان��ه دول��ت واری��ز

می شود.
در عین حال قدیر قیاف��ه، رییس انجم��ن تولیدکنندگان و 
صادر کنندگان س��نگ آهن ایران نیز، عن��وان کرد: اعضای 
انجمن س��نگ آهن پیش تر عالوه بر موض��وع حقوق دولتی 
برای معادن متوس��ط و کوچ��ک، اقدام به ارای��ه مطالبات و 
درخواست های بیش��ماری به معاونت معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت کرده بود و خواستار این شده بود که با توجه 
به شرایط نامناسب اقتصادی و به منظور جلوگیری از بیکاری 
و تعطیلی بیشتر معادن کشور با پیشنهاد کاهش 70 درصد 
حقوق دولتی به تبع ریزش قیمت سنگ آهن در سال جاری 
 برای فعاالن بخش خصوصی معادن سنگ آهن کشور موافقت 

شود. 

براساس تازه ترین برآوردها، حجم بدهی  شرکت ملی نفت 
ایران به بانک مرکزی و بانک ها به بیش از ۵0 میلیارد دالر 
افزایش یافته و حتی این رقم به تایید مقامات ارشد وزارت 

نفت رسیده است.
 انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به 
ویژه برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی در طول 
چند سال گذشته تاکنون منجر به افزایش حجم بدهی های 

شرکت ملی نفت ایران شده است.
در ش��رایط فعلی، حجم بدهی های شرکت ملی نفت ایران 
به بانک مرک��زی و س��ایر بانک های عامل ب��ه بیش از ۵0 
میلیارد دالر رسیده، این در حالی است که در کنار این حجم 
بدهی ها، روز به روز بر حجم جریم��ه دیرکرد پرداخت این 

بدهی های نفتی افزوده می شود.
رکن الدین جوادی، مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با 
تایید بدهی ۵0 میلیارد دالری این مجموعه به بانک مرکزی 
و بانک های عامل، می گوید: اخی��را موفق به اخذ مصوبه ای 
از مجلس شورای اسالمی ش��ده ایم که به مدت دو سال به 

شرکت نفت برای پرداخت بدهی ها فرصت داده است.
معاون وزیر نفت با اعالم اینکه براساس این مصوبه مجلس 
شورای اسالمی اصل و فرع بدهی های شرکت ملی نفت تا دو 
سال استمهال شده است، بیان کرده است: این فرصت فشار 
را از روی دوش ش��رکت نفت برای اجرای طرح های جدید 
توس��عه ای کاهش می دهد.با این وج��ود در کنار بدهی ها، 
ش��رکت ملی نفت ایران در طرح توس��عه میادین مشترک 
نفتی غرب کارون همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، 
یاران، یادآوران و حتی آذر و فازهای پارس جنوبی باید در 
مجموع حدود ۵0 میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید داشته 
باشد.به اعتقاد کارشناسان، تامین این حجم گسترده منابع 
مالی طرح توس��عه میادین مش��ترک نف��ت و گاز حتی در 
صورت لغو کامل تحریم ها هم ماموریتی سخت و حتی غیر 

ممکن تلقی می شود.
جوادی معاون وزیر نفت در تشریح سیاست جدید شرکت 

ملی نفت ایران ب��ه منظور تامین منابع مالی طرح توس��عه 
میادین مش��ترک نفت و گاز توضیح داده اس��ت: با مصوبه 
ش��ورای اقتصاد، قرار اس��ت ش��رکت های جدیدی به نام 

»SPV« برای پشتیبانی سرمایه گذاری ها تاسیس شود.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت ایران ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
اردیبهشت ماه س��ال جاری شرکت های »SPV« تاسیس 
شده اس��ت، در خصوص ماموریت این شرکت های جدید، 
اظهار داشته است: مدیریت منابع مالی طرح های نفت و گاز 
بر عهده این ش��رکت ها بوده و به عبارت دیگر، شرکت های 
SPV با امضای قراردادی با ش��رکت نف��ت مامور مدیریت 

منابع مالی و سرمایه ای پروژه ها خواهند شد.
این عضو هیات مدیره ش��رکت ملی نفت ایران با یادآوری 
اینکه اخذ منابع از صندوق توس��عه مل��ی و مدیریت منابع 
در پروژه مهمترین مسئولیت این شرکت ها است، تصریح 
 کرد: نظارت بر نح��وه بازپرداخت منابع مال��ی هم از دیگر

 ماموریت های شرکت های SPV خواهد بود.
جوادی همچنین با اش��اره به ایجاد یک واح��د نظارتی در 
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به عنوان 
فرماندهی و نظارت بر نحوه اجرای پروژه ها، خاطرنش��ان 
کرده است: عالوه بر این، ش��رکت نفت گاز پارس و شرکت 
مهندسی و توسعه نفت ایران هم مباحث اجرایی پروژه های 

نفت و گاز را دنبال می کنند.

قائم مق��ام مدیرعامل ش��رکت ملی پتروش��یمی از امضای 
تفاهم نامه رازداری با چینی ها برای وارد کردن دانش فنی 
تولید پروپیلن از متانول خبر داد و گفت: به هر حال ما غول 
متانول خواهیم ش��د و این یک فرصت است که روی دانش 

فنی برای تبدیل متانول به پروپیلن کار کنیم.
محمدحسن پیوندی با اشاره به اینکه پروپلین همیشه طال 
است، چون زیر مجموعه آن طیف گسترده ای از محصوالت 
تولید می شود، گفت: در شرق دنیا یعنی در چین از متانول 
هم اتیلن تولید می شود و هم پروپلین و البته فرآیند تولید 

در چین از زغال سنگ شروع می شود نه از گاز طبیعی.
ً  ی��ک تفاهمنامه رازداری با چینی ها  وی با بیان اینکه اخیرا
امضا کردیم، چون باید دانش فنی آنها را هم بیاوریم، اضافه 
کرد: بسیاری از پایین دستی های پروپلین از جمله استون، 
فنول، پروپلین اکس��اید، پل��ی ال و امثال آنه��ا را به دلیل 
نداشتن دانش فنی و پروپلین در اختیار نداریم چون اندک 

پروپلین تولید شده تبدیل به پلی پروپیلن شده است.
قائم مقام مدیرعامل ش��رکت ملی پتروش��یمی ادامه داد: 
راهکار دیگر ما تولید دانش فنی در داخل است، چنانکه یک 
دمو در ماهشهر ساخته شده اس��ت که از مجتمع چینی ها 
بزرگ تر است و االن به گرید شیمیایی پروپیلن رسیده ایم 
و در حال افزایش درجه خلوص هس��تیم و بخش دیگر هم 

دانش فنی غربی است که به نتیجه مذاکرات بستگی دارد.
وی تصریح کرد: حتی اگر همه مش��کالت تحریم حل شود 
در عمل زمان زیادی طول خواهد کش��ید که به دانش فنی 
غربی ها دسترسی پیدا کنیم و به همین دلیل تمرکز ما روی 

دو بخش دیگر بیشتر است.
پیوندی در پاسخ به پرسشی درباره اقتصادسنجی تکنولوژی 
چینی ها و صرفه اقتصادی استفاده از آن گفت: ظرفیت های 
عظیمی در چین در حال ایجاد شدن و سرمایه گذاری است 
که اگر اقتصادی نباشد، قطعاً در این سطح سرمایه گذاری 
نمی کنند.وی افزود: چینی ها ممکن اس��ت سال ها متانول 
وارد کنند، اما اقتص��اد اصل این فرآیند ب��ه قیمت متانول 

وابسته اس��ت و من خوش��حالم که ما به طور ناخودآگاه در 
شرایطی قرار گرفتیم که به دلیل پدیده های ناشی از تحریم 
در ۴ یا ۵ سال آینده صاحب ۲۴ میلیون تن متانول جدید 
خواهیم ش��د.قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی 
ادامه داد: دیگر نه در عربستان خبری از متانول خواهد بود 
نه در قطر؛ قطر که کاًل به متانول توجهی ندارد و عربستان 

هم سراغ پترو پاالیشگاه ها رفته است، چون خوراک ندارد.
وی افزود: از طرف دیگر گاز ش��یل هم در حال ورود است، 
اما به هر حال ما غول متانول خواهیم شد و حتی من بارها 
گفته ام که این پروژه های متانولی اگر فاینانس هم نداشته 
باشد، چون در بهترین نقطه دنیا قرار دارد و همه آنها قرارداد 
EPC دارند و کن��ار دریا و عس��لویه ق��رار گرفته اند، اجرا 
خواهند شد.پیوندی با تاکید بر اینکه این یک فرصت برای ما 
است که روی دانش فنی برای تبدیل متانول به پروپلین کار 
کنیم، تصریح کرد: با این کار می توانیم نبض پروپلین جهان 
را هم در اختیار بگیریم، همان طور که نبض قیمت متانول را 
در اختیار خواهیم گرفت و قیمت متانول کاهش پیدا خواهد 
کرد. با هجوم گسترده سرمایه گذاران شبه دولتی به تولید 
متانول با توجه به قیمت ارزان گاز خوراک این واحدها، تولید 
این محصول در ایران به زودی با جهش بی نظیری در سطح 
جهان مواجه ش��ده و ایران را تبدیل به قطب اول تولید این 

محصول پتروشیمی در جهان می کند.

امضای تفاهم نامه رازداری با چینی هاپشت پرده بدهی 5۰ میلیارد دالری شرکت نفت
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خاطره

نکته ای تامل برانگیز از خاکسپاری 
مهران دوستی

مدیر روابط عمومی معاونت صدا به نکته ای تامل برانگیز از نحوه ی 
تدفین مهران دوستی ،گوینده پیشکسوت رادیو،که هفته گذشته 

درگذشت، اشاره کرد. 
علی  اکبر خدابخش، درباره ی ش��رایط تدفین مهران دوستی در 
قطعه ی هنرمندان بهش��ت زهرا)س( گفت: مهران به دالیلی در 
هیچ مراسم خاکسپاری ش��رکت نمی کرد، جز )خاکسپاری رضا 
صفدری(. روز قبل از مراسم تدفین مهران، به دلیل پر بودن قطعه 
هنرمندان، باید از یکی از خانواده های هنرمندان درگذشته، اجازه 
دفن در طبقه دوم را می گرفتیم که چند اس��م به ما اعالم کردند. 
اما در مجال اندک آن هم شنبه غروب چه می شد کرد. به هر حال 
خودم با همس��ر یکی از هنرمندان صحبت کردم و اعالم رضایت 
کردند و ساعت 20 ش��ب بود برای اخذ مجوز، فردی را فرستادیم 

کرج تا این کار را انجام دهد، اما نشد.
 او ادامه داد: سرم را روی دست هایم گذاشته بودم و آهی کشیدم... 
ناخودآگاه به یاد دوس��ت عزیزم امیر قمیشی افتادم که با مرحوم 
رضا صفدری رفیق بود. زنگ زدم و ماج��را را گفتم. با تنها وارثان 
رضا صفدری تماس گرفتیم که خواهرزاده هایش بودند و با کمال 

میل پذیرفتند که رضایت دهند.
 خدابخش سپس گفت: خواهرزاده ی مرحوم رضا صفدری که در 
دبی زندگی می ک��رد به من گفت، من دبی هس��تم پرواز می کنم 
می آیم تا مراحل کار را انجام دهیم. روز یکشنبه صبح تهران بود و 
رفتم رضایتنامه را گرفتم. خوشحالی من از این بود که دو دوست 
گوینده رادیو در کنار هم آرام خواهند گرفت و دعای مردم نثار روح 

هر دو می شود.
 خدابخش هم چنین عنوان کرد: این را هم بعدا شنیدم که دوست 
عزیزم مهدی شاهرضایی که چندین سال تهیه کننده برنامه های 
مهران بوده می گفت، مهران به دالیلی در هیچ مراسم خاکسپاری 
شرکت نمی کرد جز )خاکسپاری رضا صفدری(... از قرار دادن این 
جمالت فهمیدم که همه وسیله اند و خواس��ت همانی هست که 
تقدیرالهی بر آن نوشته . روحش شاد و یادش مانا. مهران دوستی 
اکنون کنار رضا صفدری است و هر کس سر مزارشان می رود برای 

هر دو هنرمند فقید فاتحه می خواند.
 خدابخش با اشاره به بدو تاسیس رادیو جوان در آن سال ها گفت: 
ش��نیده ام وقتی رادیو جوان افتتاح ش��د، رضا صف��دری و مهران 
دوستی سوار هلیکوپتر شده و برنامه رادیو جوان را از فراز آسمان 

گزارش می دادند.
 مهران دوستی در حالی که سی وس��ومین سال حضور در رادیو را 
می گذراند و در این مدت توانس��ته بود با اجرای برنامه هایی چون 
»نشانی«، »عصر پرتقالی«، »رادیو من« و »کافه رادیو« شنوندگان 
بسیاری را جذب این رسانه کند، صبح شنبه در سن 59 سالگی و 

به طور ناگهانی درگذشت.

ملت یتیم شد

آن روز س��اعت 6:45 دقیق��ه طب��ق معم��ول ه��ر روز پ��ا به مدرس��ه 
گذاش��تم. همیش��ه زودتر از همه میرس��یدم چ��ون م��ادرم فرهنگی و 
 پ��درم کارمن��د دول��ت ب��ود و بای��د 7 صب��ح در مح��ل کارش��ان 
می بودند. ول��ی آن روز صب��ح وقتی در حیاط مدرس��ه ایس��تاده بودم 
حس غریبی داش��تم. ان��گار منتظ��ر یه حادثه ب��ودم. بلندگو مدرس��ه 
در حال پخ��ش برنام��ه ه��ای صبحگاهی اس��ت و تع��داد بچ��ه ها به 
مدرس��ه کم کم در ح��ال افزایش بود ک��ه ناگهان ص��دای مجری خبر 
 همه را س��ر جایش��ان میخک��وب ک��رد »  امام خمینی به ملک��وت اعال

 پیوست ...«
سکوت حیاط مدرسه با ترکیدن بعض همکالسی ام شکسته شد. او فرزند 
شهید بود و بعد از شهادت پدرش، امام را به عنوان پدر خطاب می کرد و 
همیشه عاشقانه از او حرف می زد و انگار دوباره یتیم شده بود؛ یعنی همه 

ملت ایران یتیم شد!
پیر جماران پَر کش��یده بود و تنها اشک و آه حس��رت بود برای بچه های 
مدرس��ه ما که اکثراً فرزند ش��هید بودند. نگاهی به پنجره دفتر مدرسه 
انداختم. معاون و مدیر و تعدادی از معلمان در ح��ال گریه بودند و انگار 
 هنوز کس��ی باورش نبود که امام مس��لمین جهان به دیدار حق شتافته

 بود.
نفهمیدم چطور صورتم خیس شد از اش��ک؛ اما صداقت بچه های شهید 
و اوج عالقه و اش��تیاق ش��ان به پدر امت، امام خمینی و اینکه بعد از پدر 
خودش��ان جای خالی آنها را با امام پُر کرده بودند، در همان عالم بچگی 
برایم مقدس و قابل احترام ش��د و من که روزهای سخت نبودن پدرم در 
زمان حض��ور در جنگ را با ن��گاه کردن به عکس هایش و س��خنان امام 

گذرانده بودم، دچار غم بزرگی شدم و تا خانه اشک ریختم.
شاید در عالم بچگی به این فکر می کردم که دیگر بچه های شهید پدری 
نخواهند داشت، تا او را پدر خطاب کنند و چقدر سخت است غم بی پدری 
و یتیمی و هنوز به روز 14 خرداد ماه که نزدیک می شویم، صدای لرزان 
آقای حیاتی به همان وضوح 26 سال پیش در گوشم طنین انداز می شود:

»ان��ا هلل و ان��ا الی��ه راجع��ون، روح بلن��د پیش��وای مس��لمانان و 
 رهب��ر آزادگان جه��ان، حض��رت امام خمین��ی ب��ه ملک��وت اع��الء 

پیوست.«
اما این روزها عده ایی خانه امن امام کوخ نش��ین و حامی مستضعفین را 
تبدیل به موزه ایی میلیاردی کرده اند تا مامنی باشد برای گرفتن عکس 

یادگاری!آیا امام امت من، چنین کاخ نشینی را می پسندید؟!

ساعت 19 شب گذش��ته، »تاج محل« اولین ساخته 
سینمایی دانش اقباشاوی در س��الن سینمایی شهر 

هفتم سینما آزادی به نمایش درآمد.
در این مراس��م ابوالحس��ن داودی، بیت��ا منصوری، 
سیروس الوند، هادی نائیجی، علی مردانه و همچنین 

تعدادی از عوامل فیلم »تاج محل« حضور داشتند.
پی��ش از نمای��ش فیل��م، دان��ش اقباش��اوی ضمن 
خوش آمدگویی به مهمانان س��الن سینما گفت: این 
فیلم دو س��ال و نیم پی��ش در جش��نواره فیلم فجر 
نمایش داده شد. آن سال آقای داودنژاد با فیلم کالس 
هنرپیشگی در جش��نواره حضور داش��ت و فرصتی 
اینچنین��ی پیش نیامده بود. فیلم س��ینمایی »نیاز« 

یکی از آثاری بود که در نگاه کودکی من تاثیر گذاشت 
 و س��ال ها بود ک��ه منتظر چنی��ن روزی ب��ودم تا به 
گونه ای تقدیر کنم از آقای داودن��ژاد و تاثیری که بر 

نسل من گذاشت.
اقباشاوی بعد از آن متنی را که از قبل آماده کرده بود،؛ 

شروع به خواندن کرد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 باره��ا و باره��ا، از به��روز افخم��ی عزیز ش��ینده و
 خوان��ده ایم که فیلم ه��ای تان را طوری بس��ازید تا 
ک��ودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهند. ش��اید 
کودکی، بادیدن فیلم شما، بیست سال بعد، تصمیم 

گرفت در راه تغییر جهان گام بردارد.

آقای داود نژاد نازنین شما اینگونه فیلم می ساختید 
و می سازید، برای آینده. برای گام برداشتن در مسیر 
تغییر جهان و نه برای تش��ریح حدیق نفس تان و نه 

حتی، تالش کردن برای تفسیر جهان.
نسل ما که آن سال ها نوجونانی پرشور و امید بودند، 
با دیدن آن خلوص و فتوت و پاک��ی آرزو می کردند، 
تا بتوانند جهان را به سمت اردوگاه خیر تغییر دهند.

اما آقای داودنژاد برای نس��ل من دعا کنید تا در این 
راه، به مسیر اردوگاه شر نلغزیم؛ چراکه ترس مان این 
اس��ت که مبادا سخن ش��اعر جوانمرد و دردمندمان 

سیدحسن حسینی صدق کند که گفت:
ماجرا این است کم کم کمیت باال گرفت

جای ارزش های ما را عرضه کاال گرفت
احترام یا علی در ذهن بازوها شکست

دست مردی خسته شد، پای ترازوها شکست
فرق موالی عدالت، بار دیگر چاک خورد

خطبه های آتشین متروک ماند و خاک خورد
دانش اقباش��اوی، کارگ��ردان »تاج مح��ل« پس از 
خواندن این مت��ن در حضور خانواده رض��ا داودنژاد 
فیلمش را به علیرضا داودنژاد تقدیم کرد. او با اشاره به 
تندیسی که به آقای داود نژاد اهدا کرده بود گفت: من 
این تندیس را برگرفته از سکانس پایانی فیلم »نیاز« 

تهیه کردم و منقش به نام پنج تن آل عبا )ع( است.
رضا داود ن��ژاد، فرزن��د کارگردان » نی��از« وضعیت 
جسمانی مس��اعدی ندارد و چند س��الی است که با 
بیماری اش دس��ت و پنجه نرم می کند. او ضمن عذر 
خواهی از ع��دم حضور پ��درش به دلیل مس��افرتی 

ناخواسته از دانش اقباشاوی تشکر کرد.
»تاج مح��ل« تولید حوزه هنری اس��ت و تا کنون در 
جش��نواره های مختلف خارجی ب��ه نمایش در آمده 
است. این فیلم داستان مردی متدین و انسان دوست 
اهل آبادان است. این مرد 60 ساله علیرغم میل باطنی 
مجبور می ش��ود کاری انجام دهد که نتایج آن، او را 

درگیر مسائلی می کند.

مستند سینمایی »من می  خوام شاه بشم« به کارگردانی 
مهدی گنجی که در جشنواره سی و سوم فجر در بخش 
هنر و تجربه به نمایش درآمده بود، به عنوان تنها نماینده 
ایران در جش��نواره بین  المللی فیلم مس��تند ش��فیلد 

انگلستان حضور پیدا می کند.
 صفحه هنر و تجربه در اینس��تاگرام با انتش��ار پوس��تر 
مستند سینمایی »من می  خوام شاه بشم« به کارگردانی 
مهدی گنجی از حضور این مس��تند در جش��نواره بین 

 المللی فیلم مستند شفیلد انگلستان خبر داد.
این جش��نواره  بزرگترین رویداد فیلم مستند انگلستان 

محس��وب می ش��ود و طی روزه��ای 15 ت��ا 20 خرداد 
ماه در کشور انگلس��تان برگزار می  ش��ود. فیلم مستند 
70 دقیقه ای من می خوام ش��اه بش��م از تولیدات مرکز 
گسترش سینمای مس��تند و تجربی، مستندی درباره 
شخصی به نام عباس برزگر است که با کمک خانواده اش 
از توریس��ت های خارجی در دهکده  ی گردشگری اش 
پذیرایی می کند و آنه��ا را به دیدن عش��ایر می برد؛ اما 
او یک رویای بزرگ در س��ر دارد و آن هم این اس��ت که 

روزی شاه شود. 
ای��ن مس��تند در روزه��ای 1۸ و نوزده��م خ��رداد در 

ش��فیلد،نمایش دارد. من می  خوام شاه بش��م همراه با 
1۳ مستند دیگر از کشورهایی همچون استرالیا، کاندا، 
مکزیک و ... در مس��ابقه ای با عنوان آشنایی با سینمای 

مستند جهان به روی پرده می روند. 
این مس��تند به تهیه کنندگی س��حر رضوی ابراهیمی، 
ضمن کس��ب جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند از 
سی و سومین جش��نواره فیلم فجر تاکنون در جشنواره 
های معتبر آمس��تردام، مونیخ آلمان، میلنیوم بلژیک، 
پلنت داکس لهستان به نمایش در آمده و کاندید دریافت 

جایزه شبکه تی آر تی ترکیه نیز بوده است.

اقباشاوی فیلمش را به سینما آزادی برد؛

حضور مستند » من می  خوام شاه بشم« در جشنواره شفیلد انگلستان 

تقدیم »تاج محل« به کارگردان »نیاز«
یادداشت 
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اخطار اجرایی
3/239 شماره: 704/93 به موجب رای شماره 859 تاریخ 93/11/29 شعبه 22 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد خاقانی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و یکصد و هشتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره های 
آقای  با وکالت  ناظمی  له محمد  269750-93/2/5و816501-93/9/30 در حق محکوم 
و  طبقه2  پ5-   – خدابنده  کوچه  نبش   – خ.نیکبخت   – اصفهان  نشانی  به  فرید سلگی 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:5535 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اجراییه 

3/240 شماره اجراییه: 9410420351200057 شماره پرونده: 9209980351200801 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 920818 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351200681 محکوم علیهم 1- علیرضا هاشمی 2- 
رضا افشاری هر دو به نشانی اصفهان – خ.رباط اول – خ.ساحل – ک.54- نبش 24متری 
صبا- 5طبقه – سفتکاری – مجهول المکان 3- احسان فتاحی وافانی به نشانی اصفهان – 
 خ.رباط اول – خ.ساحل – 8متری ساحل – بن.نسیم- پ8 - هر سه مجهول المکان محکوم اند

متضامنًا به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم 
بانک مرکزی از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
رضا امیدیان به نشانی اصفهان – خ.شیخ بهایی – ک44- بن.صبا – آخر کوچه- واحد4 
و نیم عشر اجرایی به مبلغ 5/000/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  مفاد  و همچنین 

نمائید.م الف:5545 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/241 شماره دادنامه: 9409970351200085 شماره پرونده: 9309980351200805 
شماره بایگانی شعبه: 930825 خواهان: موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد  امین جوادی  عاملی سید 
به نشانی خ.شیخ صدوق شمالی – روبروی سه راه مفید – ساختمان مالی و اعتباری 
عسکریه – ط4 خوانده: آقای ابراهیم محمدی فرزند نیاز علی به نشانی مجهول المکان 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته: 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: دعوی 
یاسر شیروانی زاده به وکالت از موسسه مالی و اعتباری عسگریه به طرفیت ابراهیم 
محمدی – فرزانه تیمورنیا – اسماعیل محمدی – پژمان فرجی به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست و سی میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه .... که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه از سوی 
خواندگان دفاعی که اعالم برائت ذمه ایشان یا بطالن دعوی خواهان را اقتضاء نماید به 
عمل نیامده بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 230/000/000 ریال 
همچنین  و  دادرسی  مجموع خسارات  بابت  ریال   13/300/000 و  اصل خواسته  بابت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تسهیالت 93/2/28 تا تاریخ وصول که محاسبه 

می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  ریال   16/815 روزانه  توافق  مورد  نرخ  براساس   آن 
از  پس  روز   20 و ظرف  غیابی  رای صادره  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  در حق 
این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در   ابالغ قابل اعتراض در 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  بود.م الف:5547  خواهد  استان  تجدیدنظر  دادگاه 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/242 شماره دادنامه: 9409970351200084 شماره پرونده: 9309980351200804 
شماره بایگانی شعبه: 930824 خواهان: موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد  امین جوادی  عاملی سید 
به نشانی اصفهان - شیخ صدوق شمالی – سه راه مفید – ساختمان موسسه اعتباری 
عسکریه – ط4 خواندگان: 1- آقای مازیار خسروانی فرزند محمدمسیح 2-آقای خشایار 
خسروانی فرزند داریوش 3- آقای شهریار خسروانی همگی به نشانی مجهول المکان 4- 
آقای داریوش خسروانی فرزند محمدحسین به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه بابت... گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: دعوی یاسر شیروانی زاده آرانی 
به وکالت از موسسه مالی و اعتباری عسگریه به طرفیت داریوش – خشایار – مازیار 
انضمام  به  ریال   150/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  همگی خسروانی  و شهریار 
و  فیمابین خواهان  تنظیمی  قرارداد مشارکت  مفاد  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات 
که  تعهد  این  از  خواندگان  سایر  ضمانت  تسهیالت  اعطای  خصوص  در  اول  خوانده 
و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
اینکه از سوی خواندگان هیچگونه دفاعی که اعالم برائت ذمه ایشان یا بطالن دعوی 
استناد مواد  به  لذا  ثابت است  دادگاه  بر  نیامده است  به عمل  نماید  ایجاب  را  خواهان 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
بابت  ریال   9/380/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   150/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
مجموع خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 91/6/2 تا 
تاریخ وصول که محاسبه نرخ مورد توافق آن براساس روزانه 84/370 ریال بر عهده 
و  غیابی  رای صادره  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  می باشد  احکام  اجرای 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. م الف:5548 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/243 شماره دادنامه: 9309970351301968 شماره پرونده: 9309980351300990 
عباسعلی  فرزند  فر  آرام  محمدحسن  آقای  خواهان:   931125 شعبه:  بایگانی  شماره 
خیابان   – اصفهان  نشانی  به  عبدالرسول  فرزند  محب  جواد  مصطفی  آقای  وکالت  با 
چهارباغ عباسی – نبش خیابان سید علیخان – پاساژ میهن – طبقه دوم خوانده: آقای 
میدان جمهوری  حسن شمگانی مشهدی فرزند حاجی به نشانی شهرستان اصفهان – 
– جنب کالنتری – دفتر وکالت بابک ابدالی خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به رای 
دادگاه: در خصوص دعوی محمدحسن آرام فر با وکالت مصطفی جواد محب به طرفیت 
حسن شمگانی مشهدی به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موضوع 
دادنامه صادره به شماره 9109970351301720 مورخ 91/12/7 با توجه به محتویات 
پرونده و اینکه با استماع شهادت شهود اعسار خواهان احراز نگردیده است و خواهان 
و وکیل وی دلیلی که مثبت ادعایشان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند و خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد 
تشخیص علیهذا دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد. م الف:5560 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9309970351301968 شماره پرونده: 9309980351300990 شماره 
بایگانی شعبه: 931125 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: حسن شمگانی مشهدی فرزند 
آقای  پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهی  المکان مدارک  به نشانی مجهول  حاجی 
محمد حسن آرام فر به طرفیت شما نسبت به دادنامه 9309970351301968 صادره از 
این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می 
شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال 

می گردد.م الف:5560 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
3/244 شماره دادنامه: 9409970351300243 شماره پرونده: 9309980351301149 
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان:   931308 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای امیر قاسمیان دستجردی 
فرزند حسین به نشانی: اصفهان – خیابان توحید – چهارراه پلیس – ساختمان ماکان3- 
طبقه3- واحد15 خوانده: خانم نرگس میرزاخانی فرزند قاسم به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
به  میرزاخانی  نرگس  طرفیت  به  قاسمیان  امیر  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی 
خواسته مطالبه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال قسمتی از چک شماره 263430 مورخ 
93/4/15 بانک ملی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید 
و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است 
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 الی 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یازده میلیون 
و  پرداخت حق الوکاله وکیل  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و چهارصد و شصت هزار 
در  آن  تادیه  تا زمان  از زمان سررسید چک 93/4/15  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت 
حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:5562 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اجراییه 

3/245 شماره اجراییه: 9410420351300109 شماره پرونده: 9309980351300526 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930586 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090351300667 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351301371 محکوم علیه 
حجت ا... نکوئی ثانی فرزند احمدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ نود میلیون و هشتصد و نود و یک هزار و نهصد و هیجده ریال بابت اصل دعوی 
و مبلغ دو میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 93/5/28 
تا زمان تادیه آن در حق خواهان شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان به مدیریت 
علیرضا امینی به نشانی اصفهان – ارغوانیه – انتهای کوچه صفا – شرکت بازرگانی 
و پخش نیلوفر سپاهان با وکالت علی یار رفیعی وردنجانی فرزند عبدالوهاب به نشانی 
دفتر   – پشت مجتمع وکال   – دادگستری  مقابل   – خ.کاشانی   – زرین شهر   – اصفهان 
وکالت رفیعی ضمنًا حق االجرا مبلغ 4544595 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه 
می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
باال که  تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:5563 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

3/246 شماره دادنامه: 9409970352600062 شماره پرونده: 9309980352601306 
وکالت  با  فریدون  فرزند  هیبران  حامد  آقای  بایگانی شعبه: 931527 خواهان:  شماره 
آقای محمد مهران نیا فرزند مهدی به نشانی پل فلزی – ابتدای بوستان ملت – ساختمان 
بیات  مینا  انوری زاده خوانده: خانم  آقای مصطفی  دفتر وکالت   – 110- طبقه همکف 
جنب   – اصفهان  خانه   – اصفهان   – مجهول المکان  فعاًل  نشانی  به  غالمرضا  فرزند 
مسجدالمحمود – مجتمع افرا- طبقه4- آخرین منزل مشترک خواسته: اعسار از پرداخت 

با  فریدون  فرزند  هیبران  آقای حامد  دادگاه: در خصوص دعوی خواهان  مهریه رای 
به خواسته  فرزند غالمرضا  بیات  مینا  خانم  طرفیت  به  نیا  مهران  محمد  آقای  وکالت 
صادره   1393/3/11-930427 شماره  دادنامه  موضوع  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار 
از این دادگاه نظر به اینکه به موجب مندرجات پرونده اجرایی به شماره 920342 یک 
واحد آپارتمان به شماره ثبت 15241/1935 ملکی مورث خواهان که پیرو درخواست 
به عمل آمده توقیف شده و قهراً به خواهان تعلق می گیرد لیکن بهاء آن نامشخص و 
تاکنون ارزیابی نشده و مشخص نیست چه میزان از دین را از محل فروش آن استیفا 
کرد لذا در شرایط حاضر و با این کیفیت دادگاه دعوی اعسار را قابل پذیرش ندانسته 
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر  ابالغ  از  صادره ظرف مدت 20 روز پس 

استان اصفهان است.م الف:5569 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/247 شماره دادنامه: 9309970351401807 شماره پرونده: 9309980351400043 
شماره بایگانی شعبه: 930043 خواهان: خانم طیبه عباسی به نشانی درچه پیاز – بلوار 
ایرانپور  حامد  آقای  خوانده:  قاسمی  مصطفی  منزل  پ20-   – آب  کانال  جنب   – امام 
اول خواسته:  منزل   – ک.گلها   – فرشادی  مادی  اول   – خ.مقداد   – اصفهان  نشانی  به 
مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از ذات باری تعالی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی خانم طیبه عباسی فرزند سیف ا... به طرفیت آقای حامد ایرانپور 
مبنی بر مطالبه به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
و بابت یک فقره سفته به شماره 404070 مورخ 91/7/5 نظر به ابقای اصول مستندات 
با  خوانده  اینکه  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  که  خواهان  نزد 
اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت 
مواد  به  مستنداً  داده  تشخیص  محق  شده  مطرح  دعوی  در  را  خواهان  دادگاه  تلقی 
امور مدنی خوانده  انقالب  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  519و198و522 
را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ 
سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:5572 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/248 کالسه پرونده: 2014/93 شماره دادنامه: 154-94/2/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
به  احمدی  نیلی  وکالت  با  عسگری  مریم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  هفت شورای 
خواندگان:  پالک111   – آسیاب  شماره30-  کوچه   – شمالی  صدوق  خ.شیخ  نشانی 
 – خ.باهنر  نشانی  به  بردیا  نشانی مجهول المکان 2- محمدرضا  به  فرزاد سلطانی   -1
انتهای کوی رفسنجان – بن.بست دانیار – پ72 خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای مریم عسگری با وکالت نیلی احمدی به طرفیت 
وجه  ریال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بردیا  محمدرضا   – سلطانی  فرزاد 
حواله شماره 52672 عهده خلیل الرحمن به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
پرداخت صادره که ظهور در  ید خواهان و گواهی عدم  بقای اصول مستندات در  به 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 93/11/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
احکام  اجرای محترم  بر عهده  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالمی 
می باشد و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی 
و  این شورا  در  واخواهی  قابل  به خواندگان  واقعی  ابالغ  از  بیست روز پس  و ظرف 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:5573 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
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فرکی، دوباره روی 
نیمکت  سپاهان

انتظارم از بازیکنان تیم 
بیشتر بود

 مربی پیش��ین تیم مل��ی فوتبال ای��ران، ق��راردادش را برای یک فص��ل دیگر با 
تیم فوتبال سپاهان اصفهان تمدید کرد.

 حس��ین فرک��ی، ک��ه توانس��ت تی��م فوتب��ال س��پاهان اصفه��ان را ب��ه 
مقام قهرمان��ی چهاردهمین دوره لیگ برتر برس��اند، پس از توافق با مس��ووالن 
 ای��ن باش��گاه، ق��راردادش را ب��ا این تی��م به م��دت یک فص��ل دیگ��ر تمدید

 کرد.
 در جلس��ه برگ��زار ش��ده، نیکفر ریی��س هی��ات مدی��ره، و مه��رزاد خلیلیان 
توافق��ات  و  مذاک��رات  فرک��ی،  حس��ین  ب��ا  باش��گاه،  مدیرعام��ل 
فوتب��ال  مل��ی  تی��م  پیش��ین  ت��ا مرب��ی  دادن��د؛  انج��ام  را  نهای��ی 
برعه��ده را  اصفهان��ی  زردپوش��ان  هدای��ت  آین��ده  س��ال   ای��ران 

 بگی��رد. همچنی��ن در ای��ن نشس��ت حس��ین فرک��ی، برنامه ه��ای خ��ود 
ب��رای آماده س��ازی تی��م فوتب��ال س��پاهان ب��رای حض��ور در مس��ابقات 
 فص��ل آین��ده فوتب��ال ای��ران و ش��رکت در لی��گ قهرمانان آس��یا، تش��ریح

 کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران، با  ابراز تأسف از شکست تیمش مقابل آمریکا گفت: 
چه می توانم بگویم وقتی بازیکنانم با این همه اشتباه و خطا در زمین بازی کردند. 

اس��لوبودان ک��واچ، در نشس��ت خبری بع��د از دومی��ن دی��دار ای��ران و آمریکا 
 اظهار داش��ت: تیم مل��ی والیب��ال آمری��کا در این مس��ابقه خیلی خ��وب بازی

 کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بازیکن��ان ای��ران اش��تباهات زی��ادی داش��تند، 
گف��ت: چ��ه می توان��م بگوی��م وقت��ی بازیکنان��م ب��ا ای��ن هم��ه اش��تباه و 
خط��ا در زمی��ن ب��ازی کردند؟م��ن ب��ا تی��م ای��ران کم وبی��ش در 60 ب��ازی 
 حض��ور داش��ته ام ولی هن��وز ه��م نمی دانم چ��را بازیکن��ان من از خط��ا کردن

 می هراسند.
وی تأکید کرد: باید این مش��کل را حل کنم. سال گذش��ته وضعیت تیم بهتر بود، 
حداقل اینکه دو ست را می بردیم. در کل، تیم خوب بود اما اشتباهات فاحشی داشت، 

که می توان گفت ایران واقعی فقط لحظاتی در زمین حضور داشت.

وضعیت ۱۶ باشگاه لیگ برتری در آغاز فصل نقل و انتقاالت ؛

سپاهان، ذوب آهن و تراکتورسازی در اندیشه قهرمانی!

نقشه جدید وزارت ورزش برای 
استقالل و پرسپولیس

 پیش��نهادی که مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان ته��ران، به 
وزیر ورزش داده بود، نشانه  ای از تغییرات در مسئولیت اداره دو 

باشگاه استقالل و پرسپولیس است.
استقالل و پرس��پولیس درحالی چهاردهمین دوره رقابت های 
لیگ برتر را به پایان بردند، که هیچ کدام نتوانس��تند هواداران 
پرتعداد خود را راضی کنند. استقالل برای دومین سال پیاپی از 
رسیدن به سهمیه آسیا بازماند، و پرسپولیس هم یکی از بدترین 

نتایج تاریخ خود را گرفت.
به این ناکامی ها، از دس��ت دادن جام حذفی را نی��ز باید اضافه 
کرد، که راهی کوتاه تر برای رس��یدن به عنوان قهرمانی بود؛ اما 
استقالل و پرسپولیس با شکست برابر حریفان خود، از دور این 
مسابقات کنار رفتند تا امیدهای هواداران شان را بیش از گذشته 

ناامیدکنند.
در این میان نق��ش تصمیماتی که ابتدای فصل گذش��ته برای 
هیات مدیره و حامیان مالی این دو باشگاه از سوی وزارت ورزش 
و جوانان گرفته شده، تاثیر زیادی در رقم خوردن این ناکامی ها 
داشت. وزیر ورزش و جوانان برای اداره بهتر و کم مشکل تر این 
دو باشگاه، امیررضا خادم را به عنوان نماینده تام االختیار خود 
در استقالل و پرس��پولیس منصوب کرد، تا وی با تدابیر ویژه ای 

که در نظر می گیرد به وضعیت این دو باشگاه سروسامان دهد.
اما تدابیر خادم نتوانس��ت کاری از پیش بب��رد، و نه تنها این دو 
باشگاه به آرامش نرسیدند، بلکه با حاشیه ها و مشکالت بیشتری 
نسبت به سال های گذشته مواجه شدند؛ و کار تا جایی پیش رفت 
که پرسپولیس چندین مدیرعامل و سرمربی عوض کرد و حتی 

حامی اصلی این باشگاه هم سر از زندان درآورد.
ضمن اینکه هیات مدیره ای که خادم برای این دو باشگاه انتخاب 
کرد و قرار بود هزینه های ساالنه را تامین کنند، نه تنها کاری از 
 پیش نبردند بلکه بر اختالفات جدیدی نی��ز دامن زدند و حتی

 سر از زندان و بازداشت درآورند.
ناکامی وزارت ورزش و البت��ه دو وزارت خانه دیگر در واگذاری 
 اس��تقالل و پرس��پولیس به بخش خصوصی هم مزیدی ش��د

 بر تدابیر ناکارآمد مستقل کردن استقالل و پرسپولیس، تا دوباره 
این دو باشگاه به خانه برگردند. حاال وزارت ورزش باید برای فصل 

آینده تدبیر جدیدی داشته باشد.
 هفت��ه گذش��ته ب��ود ک��ه حمیدرض��ا گرشاس��بی، مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان اس��تان تهران، که خ��ود تا چند ماه پیش 
یکی از نزدیکان محمود گودرزی بود و در وزارت ورزش فعالیت 
می کرد، به وزیر ورزش پیشنهاد داد تا استقالل و پرسپولیس را 

به این اداره کل بدهند.
 هرچند وزارت ورزش هنوز پاس��خی به درخواس��ت وی نداده،

 اما به نظر می رس��د پ��روژه کنار گذاش��تن امیررض��ا خادم از 
مس��وولیت دو باشگاه اس��تقالل و پرس��پولیس کلید خورده و 
 قرار اس��ت فرد جدیدی این مس��وولیت را برعهده داشته باشد.
  این اتفاق درحالی رق��م می خورد که خادم چند روزی اس��ت،

 در ایران حضور ندارد.
به نظر می رسد وضعیت مالکیت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
 وارد ف��از جدی��دی خواه��د ش��د، و اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان تهران با محوریت گرشاس��بی، هدایت این دو باشگاه را 

برعهده خواهد گرفت.

مظلومی هم به استقاللی ها برنامه داد
سرمربی سابق استقالل، برنامه های خود را برای فصل آینده به 

مسووالن این باشگاه ارائه کرد.
بعد از فیروز کریمی و ج��واد زرینچه که برنامه ه��ای خود را به 
 صورت مکتوب در اختیار باش��گاه استقالل گذاش��تند، این بار 
پرویز مظلومی، به باشگاه اس��تقالل رفت و برنامه های مکتوب 

خود را به منصور پورحیدری ارائه کرد.
هم چنین قرار اس��ت مجی��د نامجو مطل��ق، برنامه های خود را 
به اس��تقاللی ها ارائه کند؛ ضمن آنکه مس��ووالن این باشگاه در 
نظر دارند بعد از پایان فینال جام حذفی ب��ا منصوریان نیز وارد 

مذاکره شوند.
 پروی��ز مظلوم��ی، علیرض��ا منصوری��ان، فی��روز کریم��ی، 
مجید نامجو مطلق و جواد زرینچه،  پنج گزینه داخلی هس��تند 

که مد نظر باشگاه استقالل قرار دارند.

طارمی جانشین آقای گل استقالل 
مهدی طارمی، موفق شد با انجام نمایشی قابل قبول در ترکیب 
تیمش، در فهرست کارلوس کی روش برای تیم ملی قرار گیرد.

مهدی طارم��ی، که در نیم فص��ل دوم، به یک��ی از ارکان اصلی 
 تیم��ش تبدی��ل ش��ده ب��ود، در نهایت موف��ق ش��د کارلوس 
ک��ی روش را مجاب ب��ه حضورش در تی��م ملی کن��د. مهاجم 
 جنوبی پرس��پولیس در لیس��ت جدید اعالم ش��ده، جایگزین 
سجاد شهباززاده ش��د که در این فصل عنوان آقای گلی تیمش 

را کسب کرده بود.
شهباززاده که در این فصل دو بار به اردوی تیم ملی دعوت شده 
 بود، در نهایت نتوانس��ت در لیس��ت نهایی کارلوس کی روش،

 قرار گیرد و جای خ��ود را در اردوی جدید ب��ه مهدی طارمی، 
پدیده این فصل پرسپولیسی ها داد.

مدافع استقالل جایگزین ستاره 
پرسپولیسی

 پژمان منتظ��ری، مدافع ایرانی تیم ام ص��الل، برای دو فصل به 
تیم االهلی قطر پیوست.

پژمان منتظری، که س��ال گذش��ته در تیم ام صالل قطر توپ 
می زد امسال با دو پیش��نهاد االهلی و الغرافه مواجه بود ولی در 
نهایت با امضای قراردادی دو ساله، به تیم االهلی پیوست تا هم 
بازی مجتبی جباری در این تیم شود. سید جالل حسینی سال 
گذشته یکی از مدافعان االهلی بود ولی این باشگاه قراردادش را 

تمدید نکرد تا منتظری جانشین حسینی شود.
قرارداد منتظری عصر شنبه امضا ش��د، تا او بعد از بازی در تیم 

ملی، به این تیم قطری اضافه شود.
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 کارلوس کی روش، سرمربی فوتبال ایران 
 فهرس��ت 23 نف��ره ای را ب��رای حضور در 
دو بازی مقابل ازبکس��تان و ترکمنس��تان 

اعالم کرد.
در حالی که از اعالم اسامی دعوت شدگان 
به اردوی تیم ملی می گذرد، کسی متوجه 
اسم خط خورده های اردوی اخیر تیم ملی 
نیس��ت. جالب اینکه این بار در جمع خط 
خ��ورده ها، چه��ره های ش��اخصی حضور 
دارند؛ که همگی س��ابقه پوشیدن پیراهن 

تیم ملی را دارند.
از بی��ن نف��رات ش��اخص خ��ط خ��ورده 
م��ی ش��ود ب��ه اش��کان دژاگ��ه و علیرضا 
جهانبخ��ش اش��اره کرد؛ ک��ه ظاه��را به 
 دالیل پزش��کی از جمع ملی پوش��ان کنار

 ماندند.
 ه��م چنی��ن کری��م انص��اری ف��رد آقای 
گل س��ابق فوتب��ال ای��ران بع��د از زمزمه 
هایی ک��ه مبن��ی بر ع��دم حض��ورش در 
ای��ن دو ب��ازی مل��ی وج��ود داش��ت، از 
 جمع مل��ی پوش��ان کن��ار رفت ت��ا برای 
اولین بار پس از س��ال ها از تی��م ملی کنار 

باشد.
همچنی��ن س��جاد ش��هباززاده، نف��ر دوم 
جدول گلزنان لی��گ از خط خوردگان مهم 
محسوب می ش��ود، همان طور که محسن 
ف��روزان، دروازه ب��ان تیم مل��ی در رقابت 
های آس��یایی جای خود را ب��ه محمدرضا 
 اخباری گلر جوان سایپا و سوشا مکانی داده

 است.
 در عین حال حضور محمدحسین کنعانی 
و عزت پورقاز در تیم ملی نکته قابل توجهی 

محسوب می شود.
اسامی کامل بازیکنان خط خورده تیم ملی:

محس��ن ف��روزان، س��جاد ش��هباززاده ، 
یعق��وب کریم��ی )اس��تقالل (،س��روش 
رفیع��ی ، اس��ماعیل ش��ریفات ،علیرض��ا 
سلیمی)فوالد(،فرزاد حاتمی ،سیدحسین 
حس��ینی )مل��وان (،وحی��د محم��دزاده 
)س��ایپا(،جالل الدی��ن عل��ی محم��دی 
،روزبه چش��می )صبا(، محمد نژاد مهدی 
)پدیده(،عل��ی کریمی )سپاهان(،س��امان 
نریم��ان جه��ان ،فرش��اد احم��دزاده 

)تراکتورسازی( و جابرانصاری )گسترش(.
از فهرس��ت بازیکنان��ی که در آم��اده باش 
بودند هم احم��د نوراللهی و امیدعالیش��اه 
)پرس��پولیس( ، میث��م مجی��دی و مهدی 
مومنی ) استقالل خوزستان (، جایی در تیم 
ملی ندارند و کریم انصاری فر )اوساسونا( ، 
اشکان دژآگه)العربی( و علیرضا جهانبخش 
)نایمخ��ن( ه��م در فهرس��ت ک��ی روش 
نیستند. این فهرس��ت با دعوت سه بازیکن 
 از دو تی��م نف��ت و ذوب آهن کامل بس��ته

 می شود .

بزرگان خط خوردند

رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان گفت: 
مسووالن ورزش اس��تان باید بدانند که هیات ورزش روستایی مانند یک 
اداره کل است، و اصولی نیست که فردی از اداره کل ورزش استان در اینجا 
حاضر نباشد. مهدی اسدی، در مجمع عمومی ساالنه ورزش روستایی که در 
سرای ورزشکاران برگزار شد، ضمن گرامی داشت ایام شعبانیه اظهار کرد: 
از مس��ووالن اداره کل ورزش و جوانان انتظار داشتیم در این جلسه حضور 
داشته باشند، اما حتی احمد حجازی مسوول ورزش روستایی اداره کل در 
این نشست حضور نیافت، که جای گله و شکایت بسیاری دارد. وی تصریح 
کرد: ما چیزی از مس��ووالن ورزش اس��تان نمی خواهیم، اما حضورش��ان 
می توانست به ما دلگرمی دهد؛ در صورتی که اگر به طور مثال مجمع ساالنه 
هیات فوتبال برگزار می شد آیا باز هم شاهد چنین برخوردی بودیم. رییس 
 هیات ورزش روس��تایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان ادامه داد:

در سال 93 بین سه هیات برتر کش��ور قرار گرفتیم در صورتی که اگر تراز 
مالی هیات را به موق��ع آماده کرده بودی��م باز هم رتبه باالتری را کس��ب 

می کردیم.
وی گفت: س��ال گذش��ته 30 خانه ورزش روس��تایی را با کمک دهیاران 
و نمایندگان افتت��اح و میزبانی المپیاد ملی عش��ایر و شش��مین المپیاد 

روستائیان را در دو بخش آقایان و بانوان برگزار کردیم.
اسدی افزود: مسووالن ورزش استان باید بدانند که هیات ورزش روستایی 
مانند یک اداره کل است و اصولی نیست که فردی از اداره کل ورزش استان 

در این جا حاضر نباشد.
وی ادامه داد: میزبانی فوتس��ال روستائیان کش��ور را با حضور 28 استان 
بر عهده گرفتیم و با برگزاری مسابقات فوتس��ال، قهرمان استان را در این 

مسابقات معرفی می کنیم.
رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان تاکید 
کرد: در بخش بانوان، رشته والیبال را فعال کردیم که امیدوارم بتوانیم در 

این بخش کوشا باشیم.
وی در پایان هیات ه��ای برتر اس��تان را اعالم کرد و افزود: کاش��ان با 83 
امتیاز، اصفهان با 82 امتیاز و فالورجان با 66 امتیاز در رتبه های اول تا سوم 

هیات ها قرار گرفتند.

 علی دایی، با حضور در بیمارستان قلب رجایی با محمد مایلی کهن 
مالقات کرد.  

   مایلی کهن که به دلیل بیماری قلبی در بیمارس��تان بستری است، 
امروز مالقات کننده خاصی داشت.

علی دایی با حضور در بیمارستان رجایی از  محمد مایلی کهن عیادت 
کرد و برای او آرزوی سالمتی داشت.

این دو بعد از مدت ها دلخوری از هم، یکدیگ��ر را در آغوش گرفتند، 
و بغض مایلی کهن نیز در این لحظه و در فضای احساس��ی بین شان 

شکسته شد و او شروع به گریه کرد.
آنها که پیش از این بارها با یکدیگر به اختالف نظر خورده بودند با این 
عیادت ویژه به نظر می رسد به مشکالت گذش��ته خود پایان دهند.

کریم باقری و حبیب کاشانی نیز در این عیادت علی دایی را همراهی 
می کردند.

با توجه به اتفاقات گذش��ته این دو، چه چیزی باعث شد تا علی دایی 
 برای مالقات با مایلی کهن مصمم ش��ود؟ در زمان بس��تری ش��دن 
مایلی کهن در بیمارستان، یکی از برنامه های تلویزیونی مصاحبه ای 
کوتاه از مایلی کهن منتشر می کند، که او روی تخت بیمارستان اعالم 
می کند اگر باعث ناراحتی دایی ش��ده و قصوری در این رابطه داشته 

حاضر است صورتش را ببوسد.
همین جمله کافی ب��ود تا علی دایی با ش��نیدن آن به برادرش اعالم 
کند برای حضور در بیمارس��تان مهیا ش��ود. دایی،  به همراه محمد 
دایی در بیمارستان حاضر می شوند و از مایلی کهن عیادت می کنند. 
مالقات این دو در حالی که هر دو اش��ک در چشمان شان جمع شده 
بود باعث می شود لحظات احساس��ی در بیمارستان شکل گیرد. در 
زمان این عیادت هیچ گالیه ای بابت رفتار گذشته این دو صورت نمی 
 گیرد و مایلی کهن از حضور دایی تشکر می کند و او نیز متقابال برای 

مایلی کهن آرزوی سالمتی می کند.
در این حین کریم باقری هم خود را به بیمارس��تان می رس��اند تا در 
کنار حبیب کاشانی و علی دایی روز خوبی را برای سرمربی سابق تیم 

ملی بسازند.

 پایان کینه ها 
در بیمارستان قلب

ورزش روستایی برای مسووالن 
اهمیتی  ندارد

�

نقل و انتقاالت برای لی��گ پانزدهم از امروز  آغاز 
خواهد شد و  ش��اهد هیاهوی برخی باشگاه ها و 
بازیکنان خواهیم بود، تا در این بازار بتوانند خرید 
بهتری داشته باشند، یا قرارداد بهتری امضا کنند.

در آس��تانه آغاز فصل نقل و انتق��االت، وضعیت 
باش��گاه ها را از نظر مدیریتی و فنی مورد بررسی 

قرار داده ایم:
۱- سپاهان؛ مدافع قهرمانی

باشگاهی که شعارش » ما سپاهانیم و حاال حاال 
قهرمانیم«، بدون اغراق فص��ل آینده هم یکی از 
مدعیان قهرمانی خواهد بود. باش��گاه س��پاهان 
ش��رایط مالی اش مناسب اس��ت و حسین فرکی 
هم قطعا تغییراتی در تی��م ایجاد خواهد کرد؛ اما 
این تیم شاید کم ترین خروجی را داشته باشد و 
چند ستاره مثل امید ابراهیمی را هم جذب کند.
2- تراکتورسازی؛ بمب های خبری در تبریز

تراکتورسازی، در لیگ چهاردهم یکی از مدعیان 
قهرمانی بود؛ و آنها در 25 دقیقه پایانی قهرمانی 
را در تبریز از دست دادند. با این حال سرخ پوشان 

تبریزی فصل آینده هم می توانند یکی از مدعیان 
قهرمانی باشند. این باشگاه نیز شرایطش مساعد 
به نظر می رس��د؛ ولی با این حال شاید خروجی 
تراکتورسازی هم کم نباشد و  قطعا تراکتورسازان 
بمب های خبری زیادی را منفجر خواهند کرد و 

ستاره های سرباز به این تیم خواهند رفت.
3- نفت تهران؛ جدایی منصوریان ؟

نفت هم یک��ی از باثبات ترین و بی حاش��یه ترین 
تیم هاس��ت. تیمی که به جمع 8 تیم برتر آس��یا 
صعود کرده، قطعا فصل آینده هم یکی از مدعیان 
قهرمانی لی��گ خواهد بود و به همی��ن دلیل در 
فصل نقل و انتقاالت بعید اس��ت خروجی زیادی 
داشته باش��د و بیش��تر به دنبال جذب بازیکنان 
م��ورد نظرش خواه��د بود، ت��ا تی��م کامل تری 
 ش��ود. تنها اتفاق ای��ن باش��گاه می تواند جدایی 

علیرضا منصوریان باشد. 
4-ذوب آهن اصفهان؛ مدع�ی قهرمانی با 

ستاره های جوان
باشگاه ذوب آهن اصفهان هم فصل نقل و انتقاالت 

 را بدون حاش��یه پش��ت س��رخواهد گذاش��ت؛
 س��عید آذری و  یحیی گل محمدی می خواهند 
فصل آینده در آس��یا نیز حضوری موفق داش��ته 
باش��ند؛ بنابراین ذوب آهن می توان��د تیمی در 
قواره قهرمانی باشد و  اگر بخواهد در فصل آینده 
در لیگ قهرمانان آسیا حضوری مقتدرانه داشته 

باشد باید چند بازیکن تاثیرگذار جذب کند. 
5- فوالد خوزستان؛ سونامی مدیریتی

 ف��والد خوزس��تان س��رمربی اش مش��خص؛ 
 اما وضعیت مدیریتی این باشگاه نامشخص است. 
 هیات مدیره و مدیران باشگاه اس��تعفا کرده اند. 
با این شرایط مش��خص نیس��ت که این باشگاه 
 فصل آین��ده وضعیتش چگونه خواه��د بود؟ آیا 
دراگان اس��کوچیچ س��رمربی این تی��م می ماند 
یا نه؛ این تیم فصل گذش��ته نیز دچار س��ونامی 
بازیکنان سرباز ش��د، اما چون مدیرانش حضور 
داش��تند و س��رمربی مثل اس��کوچیچ داش��ت 
 توانس��ت در جم��ع  پن��ج تی��م برتر لی��گ قرار

 بگیرد.

۶-استقالل؛ در انتظار انتخاب سرمربی
هیات مدیره باشگاه، چند گزینه داخلی و خارجی 
برای سرمربیگری معرفی کرده اند؛  از سویی دیگر 
باشگاه حتی اگر با یک س��رمربی جدیدی هم به 
توافق برسد، مش��خص نیست که بتواند فهرست 
 بازیکن��ان م��ورد نظر س��رمربی را ج��ذب کند؛

 و اگر وضعی��ت همین گونه باش��د ش��اید چند 
ملی پوش از استقالل جدا شوند، مگر اینکه واقعا 
مدیران باش��گاه بتوانند هزینه نقل و انتقاالت را 

تامین کنند و مانع جدایی ستاره ها شوند. 
7-سایپا؛ تغییر سیاست برای قهرمانی؟!

باشگاه سایپا، به گفته مدیرعاملش قرار است در 
لیگ پانزدهم به عنوان یک مدعی وارد رقابت ها 
شود؛ اما این باش��گاه بعد از پایان لیگ، حواشی 
جالبی داشت و مدیرعامل باشگاه ابتدا از مذاکره 
با دو مربی مطرح خبر داد و سپس آن را تکذیب 
کرد!  هن��وز هم به طور رس��می مان��دن و رفتن 
جاللی مشخص نیس��ت. ولی اگر واقعا یک مربی 
دیگر به جز جاللی هدای��ت آن را برعهده بگیرد، 
معنایش آن است که سیاست های باشگاه در فصل 

آینده تغییر میکند.
 8- پرسپولیس؛ بالتکلیف مطلق!

پرس��پولیس هم مثل رقیبش بالتکلیف است و 
شرایط سرخ پوش��ان حتی از اس��تقالل بدتر به 
نظر می رسد. محمدحس��ین نژاد فالح قائم مقام 
باشگاه، ظاهرا باید از س��متش کنار برود. برانکو 
هم اگرچه ب��رای فصل آینده ق��رارداد دارد اما با 
وضعیتی که باش��گاه دارد از آین��ده اش مطمئن 

نیست.
9-صبای قم؛ بدون مالک

باش��گاه صبا، هنوز وضعیتش مش��خص نیست. 
رییس هیات مدیره باش��گاه اعالم کرده تا پایان 
 خرداد این باش��گاه در مزایده واگذار خواهد شد!

 به این ترتیب یکی از باشگاه های که فصل آینده 
برای حضور در میانه میدان ت��الش خواهد کرد 
همین تیم خواهد ب��ود، مگر اینک��ه مدیرانی به 
باش��گاه بیایند و بخواهند که این تیم را متحول 

کنند.
۱0-پدیده؛ در هاله  ابهام

این تیم در ابتدای فصل گذش��ته قرار بود یکی از 

مدعیان قهرمانی باشد، اما در روزهای آخر برای 
بقا جنگید و در لیگ برتر ماندگار شد. 

۱۱- گسترش فوالد تبریز؛ خرید قلعه نویی؟
گسترش، با توجه به اینکه یک باشگاه خصوصی 
و با امکانات است، فصل آینده می تواند حرف های 
زیادی برای گفتن داش��ته باش��د؛  و بزرگ ترین 

انتقالش شاید جذب قلعه نویی باشد.
۱2- راه آهن؛ بازگشت دایی و دوستان؟

باش��گاه راه آهن ه��م یکی دیگر از باش��گاه های 
بالتکلیف لیگ اس��ت، باش��گاهی که مالکیتش 
مشخص نیست و به همین دلیل بعید است که این 
باشگاه بتواند در نقل و انتقاالت بتواند بمب خبری 
منفجر کند، مگر اینکه علی دایی و دوس��تانش 

واقعا این باشگاه را بخرند.
۱3- مل�وان؛ خرید پورغالم�ی و بازیکنان 

جوان؟
باشگاه خصوصی که سرمربی اش مشخص نیست 
ولی گفته می ش��ود فرهاد پورغالمی هدایت این 
تیم را برای فصل آینده برعه��ده خواهد گرفت. 
ش��اید این تیم بازیکنان ج��وان و جدیدی را در 
نقل و انتقاالت جذب کند؛ بازیکنانی آینده دار که 

بتوانند به ملوان کمک کنند.
۱4- فوالد نوین اهواز؛ تغییر نام و امتیاز؟

تیمی که این فصل به لی��گ برتر صعود کرده؛ اما 
بعید اس��ت که فصل آینده هم ب��ا همین نام در 
مسابقات شرکت کند و ش��اید امتیاز تیم واگذار 
شود، به همین دلیل نمی توان زیاد در مورد آینده 
این باش��گاه صحبت کرد و پیش بینی درس��تی 

انجام داد.
۱5- سیاه جامگان؛ تیمی با جوانان آینده دار

فوتبال خراس��ان بعد از مدت ها، دو س��همیه در 
لیگ برتر دارد؛ و س��یاه جامگان برعکس پدیده، 
وضعیتش مشخص است و رضا مهاجری سرمربی 

آن خواهد بود.
۱۶- استقالل خوزستان؛ بقا در پلی آف

این باش��گاه در پلی آف در لیگ برتر ماند؛ با این 
حال بعید اس��ت که عبداهلل ویس��ی، در این تیم 
ماندگار شود و ش��اید تغییرات گس��ترده ای در 
کادرفنی و بازیکنان این تیم برای لیگ پانزدهم 

شاهد باشیم. 

سرخابی ها
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مزایده 
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   3/93
اسمعیلی  مریم  خانم  وکالت  با  طرخورانی  حاجی  الهه  خانم  له  5759/93ش.ح/دوم 
مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  احمد  فرزند  امینی  محمد  آقای  علیه  و 
1/154/120/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( یکدست مبلمان 9 نفره 
روکش مخمل قهوه ای همراه با میز جلو مبلی مستعمل جمعا به مبلغ 12/000/000 ریال. 
 2( یک دستگاه کامل تلویزیون ماهواره، سینما خانوادگی و میز تلویزیون شیشه ای
به  مستعمل  ایستاده  ساعت  عدد  یک   )3 ریال.   20/000/000 مبلغ  به  جمعا  مستعمل 
مبلغ  به  لباسشویی سامسونگ مستعمل  یکدستگاه ماشین   )4 مبلغ 2/000/000 ریال. 
18/000/000 ریال. 5( تعداد دو دستگاه دوربین کانن با مشخصات الف( یک عدد دوربین 
7BOHI-  Zam800 مشخصات  با  خراب  و  مستعمل  صورت  به  کانن  فیلمبرداری 
صورت  به  کانن  عکاسی  دوربین  عدد  یک  ب(   pnom-video canon.DiGiTal
مستعمل و با مشخصاتDijital Txy - zoomLens    SX15 -12 moacanon جمعًا 
به مبلغ 2/000/000 ریال. 6( یکدستگاه یخچال دو درب ساید سامسونگ مستعمل به 
مبلغ 30/000/000 ریال. 7( یکدستگاه مایکروفر مولینکس مستعمل به مبلغ 2/000/000 
ریال. 8( یکدستگاه سرخ کن مولینکس مستعمل به مبلغ 1/000/000 ریال. 9( یکدستگاه 
گازسوز  بخاری  دو دستگاه   )10 ریال.  مبلغ 700/000  به  مولینکس مستعمل  بخارپز 
لورچ و توان گاز مستعمل شامل: یک دستگاه بخاری معمولی و یک دستگاه بخاری 
یک   )11 ریال.   2/800/000 مبلغ  به  جمعًا  طرح شومینه  بخاری  یکدستگاه  و  معمولی 
 )12 ریال.  مبلغ 1/500/000  به  متری چهارخانه مستعمل   12 زمینه الکی  تخته فرش 
یکدستگاه اجاق گاز استیل فردار دالتون پنج شعله مستعمل به مبلغ 7/000/000 ریال 
که جمعًا به مبلغ 99/000/000 ریال ارزیابی گردیده است در مورد اعتراض هیچیک 
از طرفین واقع نگردیده است و مبلغ کارشناسی شده معادل 10/481 عدد سکه تمام 
بهارآزادی می باشد در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/3/31 در ساعت 12 تا 11 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خ.شیخ صدوق نبش چهارراه وکال 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا در مزایده 
شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:6182 اجرای 

احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   3/94
کالسه 2190/93 ش.ج/سوم له آقای سید ناصر طباطبایی با وکالت خانم افسانه اسدی 
به آدرس شاهین شهر – خیابان عطار – نبش فرعی4 شرقی علیه محمدرضا چغاجردی 
به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 109/159/012 
انتظامی  شماره  به  پارس  پژو  سواری  دستگاه  یک  شرح  به  توقیفی  اموال  ریال 
736ن17ایران13 که توسط راهنمایی و رانندگی به شماره 11718/9986612 در تاریخ 
1389/7/14 توقیف گردیده است سواری پژوپارس به شماره 736ن17-ایران13 مدل 
جلو  چپ،  و  راست  جلو  چراغهای  شامل  اطاق  جانبی  لوازم  کلیه  سفید  رنگ   1387
رویه  جلو،  شیشه  زیر  سینی  آن،  های  تیغه  و  پاکن  برف  موتور  جلو،  شبکه  پنجره، 
دربها  دستگیره  باالبرها،  و سیستم شیشه  و چپ  راست  عقب،  و  جلو  دربها،  داخلی 
و شیشه باالبرهای دستی به طور کلی لوازم جانبی اطاق باز گردیده بود و مشاهده 
نگردید و وجود نداشت. لوازم جانبی موتور شامل رادیاتور آب و لوله های مربوطه به 
سیستم )ECU( موتور، سیستم برق موتور و هواکش و لوله های آن وجود نداشت و 
مشاهده نگردید. در قسمت داخل اطاق، سیستم صوتی، کنسول وسط و لوازم جانبی 
آن، قاب زیر فرمان و دسته راهنمای فرمان باز گردیده بود و مشاهده نشد به طور 
کلی قطعات و لوازمی که قابل استفاده بود از اتومبیل باز گردیده شده بود، درب موتور 
)کاپوت جلو( نیاز به صافکاری و نقاشی داشت لذا خساراتی معادل یکصد میلیون ریال 
10/000/000 تومان به اتومبیل داده شده لذا در صورتیکه این اتومبیل سالم درست 
ننموده بود و قطعاتی از آن جدا نشده بود با وضعیت نداشتن بیمه نامه معتبر و باطری 
و غیره مبلغ 200/000/000 ریال ارزش داشت در حالی که با وضعیت موجود ارزش 
اتومبیل یکصد میلیون ریال 10/000/000 تومان می باشد که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری برآورد گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است 
در نظر دارد جلسه مزایده در مورخ 94/4/2 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال برگزار می گردد طالبین شرکت در 
مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
)فیش واریز شده به اجرای احکام ارائه شود(. م الف:6049 اجرای احکام شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

کالسه  پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   14 شعبه  احکام  اجرای   3/95
فرهادی  سعید  علیه  فر  والی  حمید  وکالت  با  عباسی  حسین  آقای  له  920326ج.ح14 
ساختمان   – ابراهیم  کوچه شاهزاده  اول   – آبادی  خ.شمس   – اصفهان  آدرس  به  نیا 
بابت  ریال   286/801/007 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اطاق10   – سوم  طبقه   – تیراژه 
جلسه  دولتی  اجرای  حق  بابت  ریال   9/148/070 مبلغ  و  خسارات  و  خواسته  اصل 
احکام  اجرای  محل  در   10-11 ساعت   94/3/27 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مزایده ای 
شعبه 14 حقوقی واقع در اصفهان – خ.نیکبخت – ساختمان اجرای احکام حقوقی )جنب 
واحد شش جهت فروش اموال زیر برگزار نماید طالبین  بیمه پارسیان( طبقه سوم – 
پل  خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال واقع در آدرس اصفهان – 
نمایند. کسانی حق شرکت  بازدید  پالک375   – فروردین  کوچه   – خ.مبارزان   – تمدن 
در جلسه مزایده را دارند که حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را نقداً به همراه داشته 
باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. 1- سه راه 110×45 
درجه به تعداد 168 عدد جمعًا به مبلغ 5/493/600 ریال. 2- زانو پولیکا 110×45 به 
تعداد 300 عدد جمعًا به مبلغ 4/770/000 ریال. 3- زانو پولیکا 90×90 درجه به تعداد 
144 عدد جمعًا به مبلغ 1/973/800 ریال. 4- زانو پولیکا 63×45 درجه به تعداد 200 
عدد جمعًا به مبلغ 1/220/000 ریال. 5- زانو پولیکا 90×110 درجه به تعداد 192 عدد 
جمعًا به مبلغ 2/774/400 ریال. 6- سیفون 110×135 درجه به تعداد 96 عدد جمعًا 
به مبلغ 2/774/400 ریال. 7- سه راه پولیکا 90×63×45 درجه به تعداد 60 عدد جمعًا 
به مبلغ 3/067/200 ریال. 8- زانو پولیکا 125×45 درجه به تعداد 144 عدد جمعًا به 
به  تعداد 240 عدد جمعًا  به  پولیکا 63×45 درجه  مبلغ 1/032/000 ریال. 9- سه راه 
مبلغ 2/880/000 ریال. 10- سه راه پولیکا 110×63×45 درجه به تعداد 40 عدد جمعًا 
به مبلغ 836/000 ریال. 11- سیفون 63×135 درجه به تعداد 120 عدد جمعًا به مبلغ 

1/296/000 ریال. م الف:6193 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

3/96 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
2190/93 ش.ج/سوم له آقای سید ناصر طباطبایی با وکالت خانم افسانه اسدی به آدرس 
شاهین شهر – خیابان عطار – نبش فرعی4 شرقی علیه محمدرضا چغاجردی به آدرس 
مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 109/159/012 ریال اموال 
توقیفی به شرح یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره انتظامی 736ن17ایران13 که 
توسط راهنمایی و رانندگی به شماره 11718/9986612 در تاریخ 1389/7/14 توقیف 
مدل 1387 رنگ سفید  به شماره 736ن17-ایران13  پژوپارس  است سواری  گردیده 
جلو،  شبکه  پنجره،  جلو  چپ،  و  راست  جلو  چراغهای  شامل  اطاق  جانبی  لوازم  کلیه 

تیغه های آن، سینی زیر شیشه جلو، رویه داخلی دربها، جلو  پاکن و  و موتور برف 
باالبرهای  شیشه  و  دربها  دستگیره  باالبرها،  شیشه  سیستم  و  چپ  و  راست  عقب، 
وجود  و  نگردید  مشاهده  و  بود  گردیده  باز  اطاق  جانبی  لوازم  کلی  طور  به  دستی 
 )ECU( نداشت. لوازم جانبی موتور شامل رادیاتور آب و لوله های مربوطه به سیستم
موتور، سیستم برق موتور و هواکش و لوله های آن وجود نداشت و مشاهده نگردید. 
زیر  قاب  آن،  جانبی  لوازم  و  وسط  کنسول  صوتی،  سیستم  اطاق،  داخل  قسمت  در 
قطعات  کلی  به طور  نشد  بود و مشاهده  باز گردیده  فرمان  راهنمای  فرمان و دسته 
و لوازمی که قابل استفاده بود از اتومبیل باز گردیده شده بود، درب موتور )کاپوت 
ریال  میلیون  یکصد  معادل  خساراتی  لذا  داشت  نقاشی  و  صافکاری  به  نیاز  جلو( 
10/000/000 تومان به اتومبیل داده شده لذا در صورتیکه این اتومبیل سالم درست 
ننموده بود و قطعاتی از آن جدا نشده بود با وضعیت نداشتن بیمه نامه معتبر و باطری 
و غیره مبلغ 200/000/000 ریال ارزش داشت در حالی که با وضعیت موجود ارزش 
اتومبیل یکصد میلیون ریال 10/000/000 تومان می باشد که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری برآورد گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است 
در نظر دارد جلسه مزایده در مورخ 94/4/2 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال برگزار می گردد طالبین شرکت در 
مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 
مزایده خواهد  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند  بازدید  اموال  از  ملی  بانک 
بود. )فیش واریز شده به اجرای احکام ارائه شود(.آقای محمدرضا چغاجردی چنانچه 
احکام شعبه سوم حقوقی  اجرای  م الف:6046  نمایید.  مایلید در جلسه مزایده شرکت 

شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
3/97 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
گندمانی  زاده  تقی  آقای جواد  و  گندمانی  زاده  تقی  آزاده  له خانم  اول  3191/93ش.ج 
با وکالت مریم سروش علیه نسیم نقشینه به آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و 
هزینه های اجرایی به مبلغ 39/240/000 ریال اموال توقیفی به شرح یک دستگاه سواری 
پژو آردی به شماره انتظامی 537ص18ایران13 به رنگ سبز یشمی مدل سال 1381 
شماره موتور 119326 و شاسی 81718838 برابر سیستم کامپیوتر پارکینگ از تاریخ 
از  در حال حاضر  است  بوده  متوقف  ماه  یکسال و سه  به مدت  به حال  تا   93/3/25
بدنه شامل گلگیر جلو و عقب سمت چپ و کاپوت جلوی و گلگیر جلو راست،  ناحیه 
چراغها جلو راست و چپ به جلو، پنجره رادیاتور آب و کولر، سینی فن، سپر جلو، آینه 
بغل و شیشه جلو خسارت دیده است که قسمتهای بدنه ذکر شده نیاز به صافکاری و 
نقاشی دارد کاپوت عقب و درب عقب راست خسارت دیده است باطری آن و چهارحلقه 
الستیک با عاج 30% با توجه به توقف پانزده ماهه کارایی الزم ندارد. وضعیت تودوزی 
و داشبورد نسبتًا مرتب و به علت نداشتن باطری روشن شدن آن میسر نگردید موتور، 
گیربکس، دیفرانسیل در حد نسبتًا مرتب می باشد با توجه به وضعیت اتومبیل و نرخ 
روز اتومبیلهای فرسوده و وضعیت بازار فعلی در حال حاضر توسط کارشناس رسمی 
دادگستری مبلغ 48/000/000 ریال معادل چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی 
جلسه  دارد  نظر  در  است  نگرفته  قرار  طرفین  از  هیچیک  اعتراض  مورد  که  می گردد 
مزایده ای در مورخ 94/4/7 در ساعت 10 تا 9 در محل اجرای احکام خیابان نیکبخت 
برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با مراجعه 5 روز قبل از روز جلسه 
مزایده و واریز مبلغ 10% از کل مبلغ پایه و ارائه فیش آن به اجرای احکام به حساب 
2171350205001 بانک ملی از اموال بازدید نمایند پیشنهاد باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود.م الف:6179 اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

3/98 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
گندمانی  زاده  تقی  آقای جواد  و  گندمانی  زاده  تقی  آزاده  له خانم  اول  3191/93ش.ج 
به  محکوم  بابت  مجهول المکان  آدرس  به  نقشینه  نسیم  علیه  سروش  مریم  وکالت  با 
و هزینه های اجرایی به مبلغ 39/240/000 اموال توقیفی به شرح یک دستگاه سواری 
پژو آردی به شماره انتظامی 537ص18ایران13 به رنگ سبز یشمی مدل سال 1381 
شماره موتور 119326 و شاسی 81718838 برابر سیستم کامپیوتر پارکینگ از تاریخ 
از  در حال حاضر  است  بوده  متوقف  ماه  یکسال و سه  به مدت  به حال  تا   93/3/25
بدنه شامل گلگیر جلو و عقب سمت چپ و کاپوت جلوی و گلگیر جلو راست،  ناحیه 
چراغها جلو راست و چپ به جلو، پنجره رادیاتور آب و کولر، سینی فن، سپر جلو، آینه 
بغل و شیشه جلو خسارت دیده است که قسمتهای بدنه ذکر شده نیاز به صافکاری و 
نقاشی دارد کاپوت عقب و درب عقب راست خسارت دیده است باطری آن و چهارحلقه 
الستیک با عاج 30% با توجه به توقف پانزده ماهه کارایی الزم ندارد. وضعیت تودوزی 
و داشبورد نسبتًا مرتب و به علت نداشتن باطری روشن شدن آن میسر نگردید موتور، 
گیربکس، دیفرانسیل در حد نسبتًا مرتب می باشد با توجه به وضعیت اتومبیل و نرخ 
روز اتومبیلهای فرسوده و وضعیت بازار فعلی در حال حاضر توسط کارشناس رسمی 
دادگستری مبلغ 48/000/000 ریال معادل چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی 
جلسه  دارد  نظر  در  است  نگرفته  قرار  طرفین  از  هیچیک  اعتراض  مورد  که  می گردد 
مزایده ای در مورخ 94/4/7 در ساعت 10 تا 9 در محل اجرای احکام خیابان نیکبخت 
برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با مراجعه 5 روز قبل از روز جلسه 
مزایده و واریز مبلغ 10% از کل مبلغ پایه و ارائه فیش آن به اجرای احکام به حساب 
2171350205001 بانک ملی از اموال بازدید نمایند پیشنهاد باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود.خانم نسیم نقشینه چنانچه مایلید در جلسه مزایده شرکت نمایید.م الف:6177 

اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

3/99 در شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
خانم  علیه  و  رضایی  علیرضا  آقای  له  2387/92ش.ح/سوم  و  3090/92ش.ح/دوم 
 – میرزا  صفی  نهر   – خ.کاوه  آدرس  به  علیرضا  فرزند  برزانی  صادقی  معصومه 
پالک86 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ در پرونده   – بن.بست عسگری 
مبلغ  2387/92ش.ح/سوم  پرونده  در  و  ریال   98/787/216 3090/92ش.ح/دوم 
95/719/844 ریال اموال توقیفی به شرح ملک به پالک ثبتی 6813 فرعی از 7259 اصلی 
بن.بست  نهر صفی میرزا –  میدان شهدا –  که ملک معرفی شده به آدرس اصفهان – 
شهید عسگری – پالک96 یک واحد مسکونی با قدمت 50 ساله و مساحت 144 مترمربع 
با سقف تیری و پشت بام ایزوگام و دارای دو عدد اتاق خواب و آشپزخانه با دیوار و 
سقف رنگ و روغن فرسوده و حیاط با سنگ فرش موزاییک و فاقد نما دارای مشترکات 

و  اسناد  ثبت  اداره  گزارش  طبق  که  می باشد  فاضالب  و  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب 
امالک به شماره 9/93/108/63/34 مورخ 93/6/16و 139305802023000797 مورخ 
93/6/16 ملک مزبور توقیف گردیده است الزم به ذکر است که ملک مذکور طبق طرح 
عسگری  شهید  کوچه  سمت  از  نشینی  عقب  متر   2 دارای  اصفهان  بازنگری  تفصیلی 
اعیان،  و  عرصه  مساحت  ملک،  موقعیت  به  توجه  با  کارشناسی  نظریه  طبق  می باشد 
بازار حاکم بر عرضه و تقاضا  میزان عقب نشینی، کیفیت ساخت مصالح مصرفی و 
ارزش ششدانگ ملک پالک 6/113 فرعی از 7259 اصلی بالغ بر 1/900/000/000 ریال 
معادل 190/000/000 تومان ارزیابی گردیده است که مورد تعرض هیچیک از طرفین 
تا 11  دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/4/2 در ساعت 12  نظر  نگردیده است در  واقع 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید 
طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه با واریز 10 درصد قیمت 
پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال 
بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود ضمنًا مبلغ محکوم 
دوم  احکام شعبه  اجرای  می باشد.م الف:6175  ریال   194/507/060 مبلغ  به  جمعًا  به 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده اموال منقول

اجرایی  پرونده  در  دارد  نظر  در  اصفهان  عمومی   14 شعبه  احکام  اجرای   3/221
 – اصفهان  نشانی  به  لقایی  محمدحسین  علیه  بارورز  زاده  قاسم  جعفر  940019ج14 
به خواسته  ادیب  فروشی  فرش  جنب   – احمدآباد  فلکه  به  نرسیده   – خیابان سروش 
مطالبه مبلغ 109/075/916 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات مبلغ 4/500/000 
ریال بابت حق االجرا دولتی جلسه مزایده  در روز یکشنبه مورخ 1394/3/31 ساعت 10 
الی 11 صبح در محل اجرای احکام شعبه 14 حقوقی واقع در خیابان شهید نیکبخت 
اجرای  ساختمان   – به طرف شیخ صدوق  از ساختمان مرکزی  تر  پایین  متر   200  –
طالبین  نماید.  برگزار  زیر  اموال  فروش  واحد6  جهت   – طبقه سوم   – حقوقی  احکام 
خیابان   – از اموال فوق واقع در اصفهان  خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده 
مرکز فروش لقایی  به سمت فلکه احمدآباد –  بعد از سه راهی آل خجند –  سروش – 
بازدید نمایید. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10% از مبلغ فروش 
را به اجرا داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. 1- 6 
تخته فرش به ابعاد 2/5×3/5، فریز نگین مشهد، قشقایی، پرشین مشهد درجه 1 از قرار 
هر تخته 2/250/000 ریال جمعًا به مبلغ 13/500/000 ریال. 2- 3 تخته فرش2/5×3/5 
از قرار هر تخته 2/100/000 ریال  ابریشم جاوید،  شامل گلیم فرش فریز، رومانتیک، 
جمعًا به مبلغ 6/300/000 ریال. 3- 3 تخته فرش 2/5×3/5 برجسته فریز، پرشین مشهد، 
گلیم از قرار هر تخته 2/100/000 ریال جمعًا به مبلغ 6/300/000 ریال. 4- 2 تخته فرش 
2/5×3/5 فریز، گلیم فرش، ابریشم جاوید از قرار هر تخته 2/200/000 ریال جمعًا به 
مبلغ 4/400/000 ریال. 5- 19 تخته گلیم جاجیم 2×3 سلیمان، رومانتیک و مارکهای 

مبلغ 19/000/000  به  تخته 1/000/000ریال جمعًا  قرار هر  از  مارک  بدون  و  مختلف 
ریال. 6- 3 تخته گلیم فرش 2×3 پرشین، رومانتیک، فریز ساده، رویال، قشقایی از قرار 
هر تخته 1/500/000 ریال جمعًا به مبلغ 4/500/000 ریال 7- یک تخته فرش 2/5×3/5، 
ابریشم جاوید، جردن، تراکم 2250، زمینه کرم، حاشیه گل بهی به ارزش  700 شانه 
6/500/000 ریال. 8- یک تخته فرش ماشینی 2/5×3/5، 700 شانه با تراکم 1500، بدون 
به  اموال فوق  به ارزش 6/000/000 ریال. جمع کل  مارک، زمینه کرم، حاشیه مسی، 
مبلغ 107/000/000 ریال می باشد.م الف:6763 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   3/376
با  ناصر صالحی  آقای  اجرایی کالسه 920401ج.ح/له  پرونده  مزایده ای در خصوص 
وکالت زهرا شرکت قناد و علیه آقای صادق شیبانی مبنی بر مطالبه به میزان محکوم به 
به منظور فروش دو دستگاه 1- دستگاه شربت ساز 2- دستگاه بستنی ساز به نشانی 
اصفهان – خ.کاوه – بعد از سه راه ملک شهر – جنب کالنتری19- فروشگاه ناصرخان 
در  است  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  که  الذکر  ذیل  کارشناسی  با وصف 
خیابان  روز مورخ 1394/3/27 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجراء )اصفهان – 
نیکبخت – ساختمان اجرای احکام دادگستری – جنب بیمه پارسیان – طبقه چهارم – 
واحد7( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اموال توقیفی 
به حساب سپرده  کارشناسی  قیمت   %10 تودیع  با  تا  بود  خواهند  آن  بازدید  به  قادر 
دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: پس از رویت 

ابالغ با هماهنگی و راهنمایی محکوم له آقای ناصر صالحی به محل نگهداری اموال به 
فروشگاه   – جنب کالنتری19   – بعد از سه راه ملک شهر   – خ.کاوه   – آدرس اصفهان 
ناصرخان مراجعه و از اقالم توقیفی بازدید به عمل آمد و مورد بررسی قرار گرفت که 
 با توجه به وضعیت و کیفیت آنها و سال ساخت و میزان کارکرد آنها و وضعیت بازار 
خرید و فروش اجناس مستعمل و دست دوم مشابه و ایضًا جمیع جهات موثر در قضیه 
بدینوسیله اقالم مورد نظر به شرح ذیل برآورد و تقویم می گردد تا مبنا و پایه مزایده 
با   tm nik مدل   حرارتی  برودتی  شرکت  قیفی  ساز  بستنی  دستگاه   -1 گیرد.   قرار 
توان بهم زدن  2hp و توان کمپرسور 2hp با برق سه فاز سریال 82372 یکی از آنها 
فاقد پالک می باشد مستعمل، به تعداد دو دستگاه، قیمت پایه مزایده جمعًا 97/000/000 
ریال. 2- دستگاه هم زن مارک جی بی سی مدلc24d مستعمل، به تعداد یک دستگاه، 
قیمت پایه مزایده 3/500/000 ریال. جمع کل دو ردیف )یکصد میلیون و پانصد هزار 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای  م الف:4388   .100/500/000 ریال(. 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   63 شماره  شناسنامه  دارای  امیری  محمد  علی  آقای   3/224
کالسۀ 59/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه دائمی خود  که شادروان خدامراد امیری بشناسنامه 2040 در تاریخ 94/1/5 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ایرج امیری فرزند 
)فرزند  امیری فرزند خدامراد ش.ش 97  )فرزند متوفی( 2- مجید  خدامراد ش.ش 79 
متوفی( 3- علی محمد امیری فرزند خدامراد ش.ش 63 )فرزند متوفی( 4- اشرف ترکی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  فرزند حسین ش.ش 65 )همسر متوفی(. 
مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:316 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران 
احضار متهم

3/225 شماره ابالغیه: 9410100353500917 شماره پرونده: 9209980358500001 
شماره بایگانی شعبه: 930222 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9209980358500001 برای سجاد شریفات و سعید شریفات به اتهام خیانت در 
امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1394/04/16 ساعت 11:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  
بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
بدیهی است در صورت عدم  دادگاه حاضر گردد  انتسابی در وقت مقرر در  اتهام  از 
 109 شعبه  م الف:6732  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

بتول  ابالغ وقت دادرسی به فردوس شهشهانی و منصور شهشهانی و  3/226 آگهی 
ناهید  و  فرسایی  محمدرضا  و  فرسایی  منیر  و  فرسایی  علی  و  پورخلجی  حجاریان 
آذرگشسب موضوع دادخواست آقای پرویز هداوندی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به 
دادنامه شماره 8809970350901480-88/12/20 که تحت کالسه 1475-93ح/9 ثبت 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خواندگان درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله 
به نامبردگان ابالغ می شود در تاریخ 94/4/13 ساعت 10/30 جهت رسیدگی در شعبه 
عدم  یا  و  در صورت عدم حضور  اصفهان حاضر شوید  دادگاه عمومی حقوقی  نهم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر 

خواهد نمود. م الف:6756 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/227 شماره ابالغیه: 9410100350901690 شماره پرونده: 9309980350901291 
شماره بایگانی شعبه: 931441 خواهان/شاکی بانک مهر اقتصاد نوین دادخواستی به 
تامین  خواسته  به  پردار  کوروش  و  دستجردی  قربانی  منصور  خوانده/متهم  طرفیت 
خواسته و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350901291 کالسه  به  و  ارجاع   135 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/15 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده/متهم پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  نوبت در  مراتب یک 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:6757 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

 9209980350201085 پرونده:  شماره   9410110350200261 نامه:  شماره   3/228
شماره بایگانی شعبه: 921228 نظر به اینکه در پرونده کالسه 9209980350201085 
شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان آقای مجید مهین پرور فرزند مرتضی دادخواست 
به طرفیت بانک تجارت مرکزی تقدیم نموده است مبنی بر مطالبه اصل و سود اوراق 
مشارکت )گواهی سپرده عام بانک تجارت( به شماره سریال 676007 الی 676020 به 
تاریخ انتشار 1391/2/25 به تعداد 14 فقره هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال جمعا به 
ارزش هفتصد میلیون ریال با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه خواهان اعالم 
الذکر به سرقت رفته است به فرد یا اشخاصی که اوراق  نموده است که اوراق فوق 
مذکور را در اختیار دارند اخطار می شود تا جهت ارائه اسناد و یا ادعای حق خویش 
ظرف سه سال از تاریخ اولین نشر آگهی به شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه و 
اقدامات قانونی را پیگیری نماید. م الف:6760 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
3/229 در خصوص پرونده کالسه 94-96 خواهان عبدا... یاری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال به طرفیت محمد ژند تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/4/15 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 نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6813 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/230 در خصوص پرونده کالسه 94-97 خواهان عبدا... یاری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت محمد ژند تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/4/15 ساعت 11 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 نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6814 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/231 در خصوص پرونده کالسه 94-95 خواهان عبدا... یاری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت محمد ژند تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/4/15 ساعت 10 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 نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6815 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/232 در خصوص پرونده کالسه 94-60 خواهان رحمان بیاتی اشکفتکی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت فیش واریزی به انضمام کلیه خسارات قانونی 
 به طرفیت فرهاد محمد بیگی نیا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه
مورخه 94/4/16 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6822 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
3/233 کالسه پرونده: 443/93 شماره دادنامه: 570-93/8/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
نجف آباد  نشانی:  پناه  یزدان  عبدالرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   39
پناه  یزدان  عبدالرضا  منزل   – انتشاری  بن.بست   – پناه  یزدان  ک.ش   – خ.امام   –
خواندگان: 1- محمد یارآرا 2- شرکت میریاب دستگرد نشانی ماهشهر – بلوار طالقانی 
ک.شهرداری – پ613 خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
دعوای عبدالرضا یزدان پناه به طرفیت خواندگان 1- محمد یارآرا 2- شرکت میریاب 
دستگرد به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه چک به شماره 665316 عهده 
بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خواندگان قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:5047 شعبه39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/234 کالسه پرونده: 93-945 شماره دادنامه: 293-94/2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نجمه السادات بنی طبا نشانی اصفهان – 
خ.پوریای ولی – چهارراه پوریای ولی – بن.بهرام – پ50 خوانده: حسن حاجی شاهی 
نشانی مجهول المکان خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده 
 به پرداخت نفقه از تاریخ 81/1/20 لغایت صدور حکم با نظر کارشناس علی الحساب

مقوم به 20/000/000 ریال 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 نجمه السادات بنی طبا به طرفیت خوانده آقای حسن 
نظر  با  حکم  صدور  لغایت   81/1/20 تاریخ  از  نفقه  مطالبه  خواسته  به  شاهی  حاجی 
رابطه  ابرازی  با بررسی مدارک  ریال  به 20/000/000  الحساب مقوم  کارشناس علی 
صورتجلسه  و  خواهان  خواسته  به  توجه  با  می باشد  محرز  طرفین  فیمابین  زوجیت 
تنظیمی مورخ 93/9/6 و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه حاضر 
نشده و دلیلی بر پرداخت و نشوز زوجه ارائه ننموده و خواهان خواسته خود را از 
از 91/1/1 مطالبه کرده و همچنین به صورت مستمر تقاضا  81/1/20 کاهش داده و 
کرده و با عنایت به الیحه ثبتی 1706-94/1/10 وفق نظر کارشناس مضبوط خوانده 
را به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت نفقه از تاریخ 91/1/1 الی 94/2/16 )صدور 
حکم( و از 94/2/17 روزانه مبلغ هفت هزار تومان از قرار )ماهی دویست و ده هزار 
تومان( به صورت مستمر تا احراز نشوز در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به 
قسمت دیگر خواسته مطالبه از 81/1/20 الی 91/1/1 به استناد بند ب ماده 107 قرار 
رد دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در شعبه و پس از آن بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:5526 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/235 شماره دادنامه: 9409970353800169 شماره پرونده: 9309980358300931 
شماره بایگانی شعبه: 931212 شاکی: آقای سعید شجاعی جشوقانی فرزند حبیب ا... 
به نشانی شهرستان اصفهان – خ.جی – خ تاالر – کوی شهید قربانی – بن.بست الله – 
پ41 متهم: آقای فرهاد نصیری به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- زورگیری 2- ایراد 
جرح عمدی با چاقو گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای فرهاد نصیری فرزند حسین فعال مجهول المکان دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و اظهارات مطلعین و گواهی 
پزشکی قانونی و متواری بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً 
به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی و مواد 559و709 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 91 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 
هفت درصد دیه کامل بابت متالحمه دست چپ و ارش قطع عصب مدین و شریان رادیال 
و ارش قطع تاندونهای دست چپ در حق آقای سعید شجاعی جشوقانی صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد.م الف:5527 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/236 شماره:661/93ش15 به موجب رای شماره 864 تاریخ 93/12/16 شعبه 15 
 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هادی نیک روش

به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان ها 1- مصطفی نصیری 2- نرگس بدیعی به نشانی خ عالمه امینی 
واحد45 و نیم عشر هزینه حق االجرا. ماده  مجتمع استادان –  باغ فردوس –  شرقی – 
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:5528 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/237 کالسه پرونده: 93-2427 شماره دادنامه:160-94/2/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
فلکه   – اصفهان  نشانی  اختیارالدین  نرگس  اصفهان خواهان:  اختالف  4 شورای حل 
ملک شهر – خ.مطهری – ک.امیرکبیر9- پ3- ط دوم – زنگ سوم خوانده: امیر رازانی 
نشانی مجهول المکان خواسته: مهریه 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 نرگس اختیارالدین به طرفیت امیر رازانی به خواسته مطالبه مهریه 
با  ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین و 
توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه 94/1/23 و اینکه خوانده 
ارائه  دفاعیه ای  الیحه  و  نداشته  جلسه حضور  در  آگهی(  )نشر  قانونی  ابالغ  علی رغم 
ننموده و از طرفی مهریه حق مسلم زوجه و عندالمطالبه می باشد لذا شورا به استناد 
ماده 1082 ق.م و 515 ق.آ.د.م خوانده را محکوم به پرداخت عین 90 عدد سکه تمام 
بهارآزادی بابت بخشی از مهریه و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:5531 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/238 کالسه پرونده: 778/93 شماره دادنامه: 894-93/10/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ارشاد الیاسیان نشانی: خ.استانداری – کوچه 
عقیلی – پالک5 خوانده: علی همدانی گلشن نشانی: خ.جی – کوی متقالی – پالک14 با 
و  اعالم  را  ختم رسیدگی  اعضا شورا  نظریه مشورتی  و  پرونده  محتویات  به  عنایت 
ارشاد  آقای  دعوی  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح 
الیاسیان به طرفیت آقای علی همدانی گلشن به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
عهده   93/4/29 مورخ   2113/045357 شماره  به  چک  وجه  فقره  یک  از  قسمتی  بابت 
بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دادر و اینکه عدم دفاع خوانده 
مبنی بر عدم مدیونیت چک موصوف بالوجه/بالدلیل تلقی می گردد بر شورا ثابت است 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال )50/000/000ریال( بابت 
و  دادرسی  هزینه  بابت  )160/000ریال(  ریال  هزار  یکصد و شصت  و  اصل خواسته 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در شورای حل اختالف اصفهان خواهد بود.م الف:5533 شعبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
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رفع بوی بد دهان،جويندگان دانش را دوست دارد.
 با جویدن کندر

چرا محصوالت GMO بدون برچسب گذاری به دست مردم مى رسد؟
اظهارات ضد و نقيض، پيرامون محصوالت دستکاری شده ژنتيک
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دستکاری ژنتیکی محصوالت کش��اورزی، و اگرهای بسیاری 
دارد.کارشناس��ان بس��یاری در مورد احتمال بیماری زا بودن 
این محصوالت هش��دار می دهن��د. وزارت بهداش��ت، واردات 
 و تولید انب��وه این محص��والت را تکذیب می کن��د،  اما وزارت

 جهاد کش��اورزی، از واردات 5 میلیارد دالری این محصوالت 
 در س��ال خبر م��ی ده��د. دکت��ر ش��هاب الدی��ن منتظمی، 
مسوول دبیر خانه شورای ملی ایمنی زیستی، در پاسخ به اینکه 
 با وجود هشدارهای کارشناس��ان درباره محصوالت تراریخته، 
عده ای از تولید یا واردات و مصرف آن دفاع می کنند و معتقدند 
این محصوالت هیچ عارضه ای برای مصرف کنندگان آن نخواهد 
داش��ت،گفت:» نزدیک ب��ه 470 رقم محصوالت دس��تکاری 
ژنتیکی در چند محصول استراتژیک معرفی شده، که دستکاری 
ژنتیکی آنها  از نظر علمی پذیرفته شده است. در بین این تعداد، 
5 محصول استراتژیک غیر از داروها و واکسن هایی که در این 
لیست است، به مرحله تجاری رس��یده است مثل ذرت، پنبه و 
کلزا و ....« وی ادامه داد:» تولید این محصوالت بسته به شرایط و 
قوانین داخلی کشورها باید پروسه هایی را طی کند که یا مجوز 
می گیرند برای اینکه کشت عمومی این محصوالت اتفاق بیفتد 

و یا این اجازه را دریافت نمی کنند«.
ممنوعيت توليد و مصرف محص�والت GMO در 

بسياری از کشورها
دکتر منتظمی افزود:»چندین رقم از ای��ن محصوالت اگرچه 
 مجوزه��ای رهاس��ازی گرفته ان��د، اما بع��د از چندین س��ال 
مشاهده شد آسیب هایی را برای محیط زیست و تنوع زیستی 
ایجاد کرده اند؛ بنابراین توسعه، تولید و مصرف آن در بسیاری از 
کشورها ممنوع شده است )البته شاید در برخی کشورها هنوز 
ممنوع نشده باشد( ،که می توان به برخی از ارقام ذرت اشاره کرد 
که در برخی از کشورهای اروپایی و حتی روسیه ممنوع الورود و 

ممنوع المصرف شده است.«
وی تاکی��د کرد:» اینک��ه بگویی��م برخی از ارق��ام محصوالت 
دستکاری ژنتیکی می توانند بر ارگانیس��م های غیرهدف هم 
تاثیر منفی بگذارند، در تنوع زیستی در چندین رقم اثبات شده 
اس��ت؛ ولی در برخی دیگر از ارقام احتمال چنین آسیب هایی 
را کم دانسته اند و این محصوالت در برخی کشورها هم چنان 
کشت و استفاده می شود، اما کل موضوع به عنوان تکنولوژی و 
به عنوان یک فرایند علمی در صورت رعایت ملزومات و قوانین 

پذیرفته شده است«.
وی افزود:» در بسیاری از کشورها، تولید محصوالت بیوتکنولوژی 
رایج است، ولی قطعا باید مراتب ارزیابی مخاطرات آن طی شده 
 باشد«. مسوول دبیر خانه شورای ملی ایمنی زیستی، در پاسخ

 به اینکه آیا قوانین در مورد تولید یا واردات محصوالت تراریخته 
در کشورمان رعایت می شود،گفت:» در قانون، پژوهش بر روی 
این محصوالت، تا زمانی که پژوهش اس��ت از گرفتن مجوزها 
مستثنی ش��ده اس��ت؛ البته پژوهش در زمانی مستثنی است 
که در آزمایش��گاه هایی که توانمندی انجام این پژوهش ها را 
داشته باش��د صورت بگیرد«. وی ادامه داد:» در کشور ما قانون 
سه دستگاه وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست را به عنوان 
 دس��تگاه های ذی صالح در بحث ص��دور مجوز،تمدید مجوز، 
لغو مجوز، نظارت ها و پایش ها بر محصوالت دستکاری ژنتیکی 

معرفی کرده است«.
منتظمی تاکید کرد:» در بند ج ماده 4 قانون ایمنی زیستی به 
 صراحت گفته شده وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت بهداشت،

 در خصوص مس��ائلی که جنبه عمومی دارد حتما باید پروسه 
ارزیابی مخاطرات زیست محیطی را طی کرده باشد تا بتوانند 
مجوز تولید، رهاس��ازی، واردات و ص��ادرات این محصوالت را 
داشته باشند؛ ما هم توقع مان بر این است که دستگاه هایی که 
ذی صالح اجرای وظایف قانونی شان اقدامات الزم را انجام دهند 

و قطعا نظارت های بیشتری را در این حوزه انجام دهند«.
 GMO وزارت بهداشت توليد و  واردات محصوالت

را تکذیب مى کند
 وی در پاس��خ ب��ه اینکه ب��ا توجه به اظه��ارات ض��د و نقیض

 وزارت بهداشت که به ش��دت تولید انبوه و واردات محصوالت 

GMO را رد کرده و دیگری که وزارت جهاد کشاورزی است، 
 از واردات ای��ن محص��والت از 20 س��ال پیش خب��ر می دهد،
  آیا ای��ن ع��دم هماهنگی ه��ا نگ��ران کننده نیس��ت،گفت:

» وزارت بهداشت در مورد این مسئله در پاسخ ما  اعالم می کند، 
تولید انبوه و نیز واردات انبوه محصوالت GMO را در حوزه آنچه 
که مستقیما به سالمت انسان مربوط می شود، نداریم؛  و اگر هم 
این محصوالت وارد ش��ود و متقاضی برای واردات باشد حتما 

ارزیابی مخاطرات بر سالمت انسان انجام می پذیرد«.
وزارت جهاد کش�اروزی: س�الى 5 ميلي�ارد دالر 

محصوالت GMO به کشور وارد شده
منتظمی ادام��ه داد:» از طرف��ی وزارت جهاد کش��اورزی نیز 
اعالم م��ی کند، در طول س��الیان گذش��ته، س��الی 5 میلیارد 
 دالر محصوالت دستکاری ژنتیکی به کش��ور وارد شده است؛

 اگرچه دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی، از آنها خواسته است 
که مستندات آن را ارائه دهند،  اما تاکنون هیچ اقدامی به عمل 

نیامده است«.
وی افزود:» وزارت جهاد کش��اورزی تاکنون مستنداتی را ارائه 
 نکرده است که چه محصول دستکاری ژنتیکی وارد کشور شده،

از کجا وارد شده، مورد مصرف آن چه بوده،حجم آن چقدر بوده 
و مصرف کننده نهایی آن چه کسانی بوداند. قطعا ما پیگیر این 
موضوع هستیم که اگر محصوالت دستکاری ژنتیکی به کشور 
وارد شده ،چه کسی مجوز واردات آنها را داده است؛ و چه مرجعی 
بر آن نظارت کرده اس��ت. اگر هم مجوزی صادر نشده کوتاهی 

دستگاه های ذی صالح است«.
حق م�ردم اس�ت بدانند چ�ه م�اده ای را مصرف

 مى کنند
وی در پاس��خ به اینکه یکی از قوانین ایمنی زیستی این است 
که محصوالت دستکاری ژنتیکی ش��ده، برچسب گذاری شده 
باشند تا مردم حق انتخاب در خرید داشته باشند؛ آیا این مساله 
رعایت می شود؛گفت:» متاسفانه علیرغم شفافیت قانون، این 
موضوع هم رعایت نشده است. اگر وزارت جهاد کشاورزی مدعی 
 اس��ت این محصوالت در س��ال های گذش��ته وارد شده است

 می خواهی��م بدانیم که اگ��ر مجوزی ه��م داده نش��ده؛ چرا 
 این محص��والت علیرغم بند م��اده 7 قانونی ایمنی زیس��تی، 
برچسب گذاری نشده است. این حق شهروندان ایرانی است که 

مطلع شوند چه ماده ای را مصرف می کنند«.

 یک متخص��ص طب س��نتی گفت: ترش��حات 
پشت حلق، مشکالت دهان و دندان و مشکالت 
معده از علل بروز بوی دهان اس��ت، که جویدن 
 کن��در به رف��ع بوی ب��د دهان کم��ک می کند؛ 
هم چنین تقویت مغز با روغن مالی پشت گوش ها 
 و مصرف ش��یر بادام موجب کاهش ترش��حات 

پشت حلق می شود.
بوی بد دهان ممکن است بسیاری ها را آزار دهد، 
و ممکن است خیلی از افراد به زبان نیاورند ولی 
مش��کل بزرگی اس��ت که باید جلوی آن گرفته 

شود.
علل بوی بد دهان و را ه های پيشگيری 

از آن
 از دی��دگاه ط��ب جدی��د، مه��م تری��ن عل��ل 
بوی ب��د دهان، ع��دم رعایت بهداش��ت دهان و 
دندان، پوسیدگی و بیماری های دهان و دندان، 
عفونت لثه دندان ها و رفالکس یا بازگشت اسید 

معده به مری است.
در این باره غالمرضا کردافشاری، متخصص طب 
س��نتی، در زمینه بوی بد دهان عنوان می کند: 
رعایت بهداش��ت دهان و دندان و رعایت اصول 
صحت دندان ها، خود از بوی بد دهان پیشگیری 
می کند. مسواک زدن مرتب و منظم و استفاده از 
برخی گیاهان دارویی به جای خمیر دندان خود 

از راه های حفظ سالمت دهان و دندان است.
بع��د از عفونت ه��ای دهان،لث��ه و دندان ه��ا، 
عل��ت  بیش��ترین  گوارش��ی   بیماری ه��ای 
 ب��وی ب��د ده��ان را ب��ه خ��ود اختص��اص 

می دهند.
ریفالکس از علل بوی بد دهان

 ریفالکس برگشت غذا از معده به مری، سوزش
س��ر دل، ترش ک��ردن، آروغ زدن و مش��کالت 
دیگری که در معده وجود دارد، و بعد بیماری های 
تنفسی و مشکالت تنفسی از علت های ویژه آن 

است.
عفونت هایی ک��ه در ری��ه وجود دارد ی��ا وجود 
ترش��حات پش��ت حلقی خود از علل بوی دهان 

محسوب می شود.
ترشحات پش��ت حلق به دلیل وجود ضعف مغز 
اس��ت؛ که تقویت مغز با مصرف ش��یر ب��ادام یا 
روغن مالی پش��ت گوش ها راهی ب��رای تقویت 

مغز است.
مصرف ُکن��در و جوی��دن آن مانن��د آدامس به 
تقویت دندان ها و لثه ها کمک می کند، همچنین 
موجب کاهش ترش��حات پش��ت حلق و تقویت 

معده می شود.
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 شکم صاف مى خواهيد؛
 آب بادمجان بنوشيد!

 با بادمج��ان ان��واع مختلف��ی از غذاها را تهی��ه می کنن��د، اما نکته 
جالب توجه در چنین نوعی از س��بزیجات این است که بادمجان به 
کس��انی که قصد الغر ش��دن دارند کمک می کند تا چربی های دور 
شکمشان را آب کنند. اطالعاتی درباره خواص آن را در ادامه بخوانید.

گفته می شود طبخ بادمجان در فر یا بخارپز کردن آن باعث حفظ مواد 
مغذی و از دس��ت نرفتن منابع معدنی بادمجان می شود، و به همین 
دلیل چنین شیوه ای برای پخت بادمجان مناسب تر است؛ اما درباره 
میزان و مقدار کالری و استفاده آن در رژیم غذایی برای الغر شدن، 
بهتر است بدانید که بادمجان حاوی آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی 

مختلف مانند پتاسیم و ویتامین است.
هر ۱00 گ��رم از بادمجان فق��ط 20 کالری وارد ب��دن می کند، و به 
 بهترین شیوه ش��ما را س��یر می کند تا در چارچوب رژیمی مناسب 

به راحتی الغر شوید.
خواص و فواید بادمجان

بادمجان حاوی میزان قابل توجهی آب است. این سبزی فوق العاده 
پرخاصیت، به بهبود جریان خون هم کمک بس��یاری می کند، و به 
واسطه فیبرهایی که دارد بدن را تمیز و میزان قند و کلسترول خون 

را کاهش می دهد.
بادمج��ان در گروه دیوروتیک ه��ا )مواد ادرارآور( ق��رار می گیرد که 
 باعث کاهش حالت نگهداری آب و بهبود فعالیت کلیه ها می ش��ود؛

عالوه بر این، باعث ترشح صفرا شده، از کم خونی به ویژه در خانم ها 
نیز جلوگیری می کند.

اگر به دنبال بهتر شدن وضعیت پوست خود هستید مصرف بادمجان 
را در وعده های غذایی خود قرار دهید. استفاده ی موضعی از بادمجان 

برای کاهش سوزش ناشی از آفتاب سوختگی هم مؤثر است.
هنگام طبخ آن در فر یا دس��تگاه های بخارپز از مق��دار کمی روغن 
 زیت��ون اس��تفاده کنی��د، چون روش س��نتی س��رخ ک��ردن و بعد 
طبخ بادمجان، آن هم به شیوه ی غوطه ور کردن آن در روغن، اصاًل 

برای حفظ سالمتی و تناسب اندام صحیح نیست.
الغری با آب بادمجان

آب بادمجان برای داش��تن ش��کم صاف و بدون چربی کمک کننده 
اس��ت. برای مصرف بادمجان به ای��ن منظور باید با ط��رز تهیه این 

نوشیدنی آشنا شوید:
یک عدد بادمجان بزرگ را خرد کنید و داخل یک ماهی تابه بریزید. 
سپس مقداری آب به آن اضافه کنید به طوری که روی بادمجان ها با 
آب پوشیده شود. اجازه دهید به مدت 5 دقیقه روی حرارت بجوشد؛ 
س��پس ش��عله را خاموش کنید و بگذارید محتوای ظ��رف به دمای 
طبیعی برسد. در نهایت آب بادمجان را صاف کنید، درون یک شیشه 

بریزید و هر روز ۳ تا 4 لیوان از این مایع را میل کنید.
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