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 برای ایران شکست نبود

 شكسِت چه كسی؛ شكسِت چه چيزی؟
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رمضان نیامده، مرغ گران شد!
درحالی که مسووالن دولتی اعالم کرده بودند قیمت 
مرغ ماه رمض��ان ۷ه��زار تومان خواهد ب��ود، رییس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، قیمت را بین 
۷ه��زار و 500 تا ۸ هزار تومان دانس��ت وگفت: مردم 

ازخرید مرغ منجمد استقبال نمی کنند.
 مرغ یکی از پرمصرف ترین کاالهایی اس��ت که در ماه 
مبارک رمضان مورد اس��تفاده مردم ق��رار می گیرد و 
در حالی که حدود یک ماه به آغاز این ماه باقی مانده، 
قیمت ای��ن کاال طی هفته های اخی��ر در بازار روندی 
صعودی به خ��ود گرفته و ب��ه حدود ۷ ه��زار تومان 

رسیده است.

به گزارش مهر، شرایط فعلی این سوال را ایجاد کرده  
که آیا قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان نیز مانند ایام 
نوروز به پرواز درمی آید؟ پرسشی که پاسخ مسووالن 
دولتی ب��ه آن منفی اس��ت. در همی��ن زمینه عباس 
والوزی، معاون بازرگانی داخلی ش��رکت پش��تیبانی 
اموردام با بیان اینکه ذخایر مرغ م��ان در حال حاضر 
ح��دود ۱00 هزارتن اس��ت گفت: ای��ن ذخایر برای 
مدیریت بازار ماه مبارک رمضان به کار گفته می شود 
و قیمت ش��ب عید مجددا در این ماه برای مرغ تکرار 

نخواهد شد.
این مقام مسوول گفت: ما قصد داریم برای...
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تخت فوالد
 سند هویت شهر

 عامل مصائـب بزرگ
 در منطقه

مذاکره ایران و عربستان
 در حاشیه اوپک 

چرا تراکتورسازان زیر بار 
قهرمانی سپاهان نمی روند؟

حضور در جشنواره ها ، یک 
مقدمه است
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داوری،
 مانع از پيروزی ام شد

ترافيک، با رعایت قوانين 
رانندگی سبک می شود 

کیمی��ا زمانی:همین طور که در حال گش��ت زنی در 
ش��بکه های مجازی گوش��ی ام بودم و طبق عادت و 
به دلیل حجم زیاد مطال��ب نگاهی گذرا برروی اخبار 
و موضوع��ات می کردم، ناگهان چش��مم به جمله ای 
 خورد و در جا خشکم زد: ۱۷5 شهید غواص با دستان

 بسته!
با دقت بیش��تری خواندم؛ ۱۷5 پیکر مطهر ش��هید 
غواص ایران��ی مربوط ب��ه عملیات کرب��الی4 که با 
دستانی بسته توسط نیروهای بعثی عراق به شهادت 

رسیده بودند، از مرز شملچه وارد کشور شدند!

خواندن ادامه متن برایم سنگین بود. سوزش عجیب 
چشمانم  با گرمایی از اشک همراه شد و چکید برتمام 

غرورم.
ب��رای لحظ��ه ای احس��اس ک��ردم خ��ون دیگ��ر 
در بدن��م جری��ان ن��دارد، نگاه��م را ب��ه عک��س 
 ضمیم��ه پی��ام دوخت��م و چش��مانم ب��ی اختی��ار 

گریست.
تجسم لحظه ش��هادت تان، چنان گلویم را می فشرد 
که دلم می خواست با صدای بلند فریاد بزنم ولی نه! 

اینگونه نمی شود، چطور ادای دین کنم؟ ...

غواصان دریادل،  با  دست های بسته آمدند
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مدير کل اداره امور خلع سالح وزارت امور خارجه گفت: اگر نگوييم 
نتيجه کنفرانس برای ايران موفقيت بود، حتما شكست نبود. همه 
اعضا در تماس های مكرربا هيات ايران از نوع تعامل و سياست ايران 

تقدير می کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حميد بعيدی نژاد، مدير کل اداره امور خلع 
سالح و مديرکل سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه در مطلبی 
با عنوان کنفرانس »ان پی تی؛ شكس��ِت چه کس��ی؟ شكسِت چه 
چيزی؟« به تشريح آنچه در کنفرانس ان پی تی که روز گذشته در 

آمريكا به پايان رسيد پرداخت.
بعيدی نژاد در اين مطلب که در صفحه اينس��تاگرام خود منتشر 
کرد، نوشت: به چند دليل نمی خواس��تم ديگر در مورد کنفرانس 
ان پی ت��ی و نتايج آن صحبت کن��م، هم به خاطر خس��تگی، هم 
اينك��ه به ان��دازه کافی در م��ورد آن خدم��ت تان گ��زارش کرده 
 ام. ام��ا باز ب��ه دو دليل احس��اس ک��ردم ش��ايد الزم باش��د يك

 جمع بندی آخری هم داشته باشم، اول به خاطر آنكه از مجموعه 
اخبار منتش��ره در داخل کشوراحس��اس کردم ممكن است برای 
برخی دوس��تان برداشت های نادرس��تی در مورد نتايج کنفرانس 
مطرح ش��ود؛ و دوم آنكه ش��ايد اگر االن مطالبی که هست گفته 
نش��ود، يا از خاطره ها پاك می ش��ود و يا تازگی مباح��ث از بين 
برود و ممكن اس��ت ديگ��ر حوصله ای ب��رای نوش��تن و خواندن 
 پيرامون اي��ن موضوع پيدا نش��ود. اما محور اين بح��ث آخری که

 می خواهم خدمت ش��ما عرض کنم آن اس��ت که شكس��ت اين 
کنفرانس به چه معناست، آيا اين به معنی آن است که ما يك هدفی 
داشتيم و به آن هدف نرسيديم وشكست خورديم، يا به اين معناست 

که اعضا در سياست های شان شكست خوردند.
وی در ادامه با طرح اين سوال که شكست کنفرانس يعنی چه بيان 
کرد: برای توضيح اين مطلب بايد اول از همه به اين امر توجه کرد 
که شكست يك اقدام و يك ابتكار در عالم سياست، معنای واحدی 
برای همه اطراف ندارد و می تواند حتی برای هر يك از اعضا معانی 
متفاوتی هم داشته باش��د. به همين اعتبار در عالم سياست وعالم 
روابط بين المللی شكس��ت و پيروزی مفاهيمی اعتباری هستند.

يعنی در واقع ع��دم توافق در خص��وص يك موضوع ک��ه از آن به 
شكست تعبير می شود حتی ممكن اس��ت و حتما همينطور هم 
هس��ت که در آن واحد به نفع ط��رف ديگر اس��ت. خيلی وقت ها 
مثل مرحله مقدماتی در صعود تيم ها در يك گروه بندی است که 
شكست در يك مسابقه بين دوتيم برای يكی از آن تيم ها شكست 
و برای تيم سوم گروه که منتظر شكست اين تيم در اين گروه است، 
پيروزی محس��وب می ش��ود و اين واقعيت زندگی در دنياست؛ و 
 نكته اصلی اينجاست که به هرصورت شكست يا پيروزی در روابط 
بين المللی بدون آثار مهم خود نيس��ت. با اين مقدمه اجازه بدهيد 
ببينيم شكست کنفرانس ان پی تی برای چه کسانی شكست بود و 

برای چه کسانی احيانا پيروزی بود.

بعيدی نژاد نوش��ت: اگر نگوييم نتيجه اين کنفران��س برای ايران 
موفقيت بود، حتما شكست نبود. همه اعضا در تماس های مكرری 
که به هيات ايران مراجعه می کردند، از نوع تعامل و سياس��تی که 
ايران در اجالس اتخاذ کرده بود تقدير می کردند. اصول اين سياست 
تاکيد بر حفظ مبانی مبتنی بر عقالنيت و در عين حال اس��تواری 
وثبات قدم در حفظ اصول اساس��ی معاهده بود. ايران نقش مهمی 
در تفاهمات به دس��ت آمده ميان اعضا داشت و واقعا همانگونه که 
در سخنرانی پايانی گفت می توانست سند پيشنهادی رييس را به 

عنوان توافق حداقلی اجالس بپذيرد.
تيم کارشناسی پنج نفره ايران فوق العاده بود و توانست تمام مواضع 
حداقلی ايران و عدم تعهد را در سندی که نزديك به صدو نود بند 
داشت و همه بندها هم نكات بس��يار مهم حقوقی، سياسی و فنی 
داشت تامين کند. رياس��ت ايران بر عدم تعهد،که خود مسووليت 
 بس��يار مهم و حساس��ی بود نيز به گفته همه اعضای عدم تعهد ،

حرفه ای و جامع بود. همه از رهبری موثر ايران قدردانی می کردند 
و اين را در جلسات رسمی نيز اعالم می کردند.

بعيدی نژاد، در ادامه اين مطلب نوش��ت:  برای جنبش عدم تعهد 
نيز قطعا اين کنفرانس شكست محسوب نمی شد. اعضای جنبش 
نقش تعيين کننده ای در تدوين سند نهايی داشتند و در خصوص 
هر موضوعی مواضع خود را که تدوين ش��ده بود اعالم می کردند و 
آنها را با ديگران در ميان می گذاشتند و در انتها نيز با آنكه در مجموع 
تعهدات کشورهای هسته ای را خيلی رضايت بخش نمی دانستند، 
از طريق ايران اعالم کردند که آماده بودند با س��ند پيشنهادی که 
به عنوان يك مجموعه  حداقلی که می توانس��ت در اين پنج سال 

حرکتی رو به جلو باشد موافقت کنند.
گروه کشورهای غربی پيشرو؛ اتريش، سويس، هلند، سوئد، ايرلند 
و ژاپن بس��يار خوب کار کردند. تمرکز و کار مش��ترك اين گروه از 
کش��ورها با اعضای عدم تعهد در خصوص شناس��ايی اصول مهم 
 گفتمان جديد تاکيد بر ابعاد غير انس��انی اس��تفاده ازسالح های

 هسته ای و بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی و عينی ازجمله وضع 
مقررات حقوقی برای اجرای موثر خلع سالح هسته ای يك حرکت 
بسيار جديد بود که در جريان کنفرانس ان پی تی به بلوغ رسيد و 
قطعا ادامه خواهد يافت. تغيير گفتمانی در خصوص برخورد با سالح 
های هس��ته ای از گفتمان امنيتی به گفتمان عواقب غير انسانی 
استفاده از اين سالح ها، بسيار برای پيشبرد هدف خلع سالح هسته 
ای تعيين کننده خواهد بود. کش��ورهای اين گروه پيشرو غرب در 
تغيير اين مبانی گفتمانی که در کنفرانس اتفاق افتاد، قطعا موفق 
بودند و بيانيه اتريش به نمايندگی جمع کثيری از کشورهای عضو 

معاهده شاهد آن است.
فرانسه، روسيه و چين، اين سه کشور هسته ای چهار هفته سخت 
را گذراندند و ترجيح آنها قطعا عدم تصويب بخش خلع سالِح سند 
پيشنهادی رييس اجالس بود که  برخالف مخالفت آنها با اصرار عدم 

تعهد و کشورهای پيشرو گروه غرب به پيش رفته بود. ولی آنها به 
درستی صالح نديدند که با اين پيشنهادات که البته پذيرش آن برای 
آنها به عنوان کشورهای هسته ای کار سختی بود مخالفت کنند. آنها 
نهايتا جلوی خواسته های اکثريت کشورهای جهان نايستادند ولی 
مخالفت سه کشور با تصويب سند خيال آنها را راحت کرد. آنها قطعا 

تا حد زيادی راضی و مشعوف هستند.
بعيدی نژاد ادامه داد:  آمريكا و انگليس، اين دو کشور شكی نيست 
که بازنده اصلی بودند. آنها هم در مقابل حرکت منسجم عدم تعهد 
و گروه پيش��رو غرب خيلی سختی ها کش��يدند ولی با دشواری و 
برای آنكه مجبور نباشند در برابر اراده جمع وسيعی از کشورهای 
جهان قرار گيرند، تن به تعهداتی دادند که برای آنها آسان نبود. آنها 
چهار هفته سخت را تجربه کردند و فقط برای عدم مخالفت با سند 
پيشنهادی تعهدات مهمی را پذيرفتند. ولی در نهايت اسرائيل آنها 
را مجبور به اين کرد که در برابر اراده جمع وس��يعی از کشورهای 
عضو معاهده بايس��تند، آنهم در مخالفت با موضوع خاورميانه که 
به عنوان دو کشور بانی قطعنامه ايجاد منطقه عاری از سالح های 
 هسته ای در خاورميانه متعهد به اجرای موثر آن هستند. اوباما حتی 
نماينده ای به تالويو اعزام کرد ولی نتوانس��ت آنه��ا را راضی کند. 
 اس��رائيل که برای آنها واقعا تحميلی اس��ت، از آنها می خواهد که 
هروقت اسرائيل خواست جلوی تش��كيل کنفرانس ايجاد منطقه 
عاری از سالح های هسته ای در خاورميانه را که آمريكا و انگليس به 

آن متعهد هستند بگيرند. 
کانادا از همه بدتر بود. کانادا خيلی س��ال ها نقش بس��يار موثری 
در مباحث خلع س��الح هس��ته ای داش��ت و دنيا به آنها به عنوان 
کش��وری که در پروژه ساخت س��الح هس��ته ای به عنوان پروژه 
 منهتن نقش داش��تند؛ ولی به س��راغ سالح هس��ته ای نرفتند و 
آن را با اختيار کنار گذاش��تند احترام می گذاشت. ديپلمات های 
فهيم کانادايی که همواره از بهترين و مستقل ترين ديپلمات های 
حرفه ای بودند؛ در مذاکرات خلع سالح همواره نقش شخصيت های 
پيشرو را ايفا می کردند. اما متاسفانه کانادا در اين چند سال نقش 
يك کشور گوش به مواضع اس��رائيل را پيدا کرده است و به همين 
دليل تمام نقش گذشته خود را از دست داده است. ديگر کسی در 
 اجالس های ان پی تی از کانادا که زمانی کش��وری پيشرو بود ياد 
نمی کند. وقتی با ديپلمات های س��ابق کانادا که با هم آش��نايی 
ديرينه داريم مواجه می شويم، فقط آهس��ته به ما می گويند ما از 
مواضع دولت خودمان خجالت می کشيم و نمی دانيم تا کی بايد اين 
تحقيرها را تحمل کنيم. آنها در انتظار روزی هستند که از سيطره 

دولت دست راستی افراطی خود خالص شوند.
مدير کل بين الملل وزارت خارجه کشورمان ادامه داد: بازنده بودن 
اسراييل نياز چندانی به اثبات ندارد. آنها منزوی ترين در خاورميانه 
هستند و کسی جز آمريكا و انگليس حاضر نيست سرنوشت خود 
را با آنها گره بزند. عضويت رس��می فلس��طين به عنوان يك دولت 
 در کنفرانس ش��رايط آنها را مش��كل دار تر می کند. اما درموضوع 
خلع سالح هس��ته ای در قالب تغيير گفتمانی از امنيت به عواقب 

غير انسانی استفاده از آنها، برکات زيادی در آينده خواهيم داشت.
 بر اس��اس اين گزارش کنفرانس خلع سالح هس��ته ای هر ۵ سال 
يك بار با حض��ور امضاکنن��دگان معاهده منع تكثير تس��ليحات 
هسته ای برگزار می ش��ود. اين کنفرانس ها برای نظارت بر ميزان 
گستردگی تسليحات هسته ای در جهان حصول اطمينان از اجرای  
مفاد معاهده برگزار می شود. اين دوره از اجالس بازنگری »ان پی 
تی« که از حدود يك ماه پيش آغاز شده بود روز گذشته با کارشكنی 

امريكا بدون توافق بر سند نهايی پايان يافت.
آمریکا، انگلیس و کانادا عامالن شکست کنفرانس ان پی تی

بعيدی نژاد روز گذشته نيز در صفحه اينستاگرام خود روايتی از اين 
کنفرانس بيان کرد. بعيدی نژاد نوش��ت: در حالی که پس از چهار 
هفته مذاکره شبانه روزی انتظار می رفت کنفرانس بازنگری بتواند 
س��ند نهايی اجالس را تصويب کند، به يكباره امريكا و انگليس و 
کانادا اعالم کردند که به دليل عدم رضاي��ت از متن بخش مربوط 
به ايجاد منطقه عاری از سالح های هس��ته ای در خاورميانه، نمی 
توانند با متن پيشنهادی رياست کنفرانس موافقت کنند. ايران به 

عنوان رياس��ت جنبش عدم تعهد با توجه به آثار مخالفت اين سه 
کش��ور با تصويب س��ند اجالس، تمام تالش خود را به عمل آورد 
تا مانع شكست کنفرانس ش��ود، ولی با توجه به عدم همكاری اين 
سه کشور، پيشنهاد کرد برای آنكه کشورهای عضو معاهده بتوانند 
موضع خود را پيرامون اين موضوع بررسی و اعالم کنند، کنفرانس 
موقتا تعطيل ش��ود. بعد از تعطيلی موقت جلس��ه، جلسه اعضای 
جنبش عدم تعهد تشكيل و پيش��نهادات ايران را به عنوان مبنای 
موضع عدم تعهد تصويب کرد. با تشكيل مجدد کنفرانس، ايران از 
طرف اعضای جنبش عدم تعهد اين موارد را به عنوان اصول موضع 
 عدم تعهد اعالم کرد: »ما ياس عميق و ناراحتی ش��ديد خود را از 
بيانيه های س��ه کش��ور امريكا، انگليس و کانادا که ب��ا اقدام خود 
 مانع تصويب سند محتوايی و مآالشكست کنفرانس شدند، اعالم 
می کنيم. سند ارايه شده توسط رياست کنفرانس که حاوی ارزيابی 
کنفرانس از نحوه اجرای معاهده از يك طرف و تعيين نقشه راه آينده 
مذاکرات مربوط به خلع سالح هس��ته ای بود، حاصل تالش های 
تمامی هيات های شرکت کننده برای حصول توافق بود که متاسفانه 
همه اين تالش ها با مخالفت اين سه کشور به هدر رفت. جنبش عدم 
تعهد اين آمادگی را داش��ت که با وجود ضعف های زيادی که اين 
متن داشت با آن موافقت کند. ولی متاسفانه اين سه کشور فقط برای 
تامين منافع يك رژيم غير عضو معاهده که با توان هسته ای نظامی 
خود تمام صلح و امنيت منطقه خاورميانه و جهان را به خطر انداخته 
است، حاضر شدند بهای سنگين مخالفت با سند را به جان بخرند. 
ما از تالش های رييس کنفرانس برای ارايه سندی که می توانست 
 از نظر ما نگرانی های اصلی اعضای معاهده را تامين کند، تش��كر 
می کنيم. بعيدی نژاد در ادام��ه افزود: به دنبال س��خنرانی ايران 
کشورهای زياد ديگری نيز از موضع سه کشور مخالف ابراز نگرانی 
کردند. اقدام به موقع ايران و جنبش عدم تعهد در تعطيلی موقت 
جلسه و اعالم موضع صريح جنبش عدم تعهد در اعالم آنكه حدود 
١٢٠ کش��ور عضو معاهده آماده بودند با متن پيش��نهادی رييس 
موافقت کنند، به طور روشنی مشخص کرد که مسووليت شكست 
کنفرانس به طور روشن و واضح بر عهده سه کشور امريكا، انگليس 

و کانادا است.
نقش فعال ایران در جلوگیری از شکست کنفرانس

مدير کل اداره امور خلع س��الح و مديرکل سياس��ی و بين المللی 
وزارت امور خارجه در بخش ديگری ني��ز درباره نقش ايران در اين 
کنفرانس نوش��ت: ايران به عنوان رياس��ت عدم تعهد نقش فعالی 
در مذاکرات اين حس��اس تري��ن روز مذاکرات ايفا ک��رد و واقعا از 
هيچ تالشی برای جلوگيری از شكس��ت کنفرانس مضايقه نكرد. 
 مشورت های ايران با رياس��ت کنفرانس، خانم فروخی از الجزاير و 
هماهنگی هايی که با کشورهای عدم تعهد انجام داد همه در جهت 
کمك به موفقيت کنفرانس بود که مورد تقدير بسياری از کشورهای 
عضو غير متعهدها و غير عضو نيز قرار گرفت. امروز تمامی روز را در 
مشورت با کشورهای عدم تعهد و رياست کنفرانس سپری کرديم، 
ولی متاسفانه تالش های ما نتوانست سه کشور مخالف کنفرانس را 
از سياست خود منصرف کند. ايران حتی موفق شد که کشورهای 
جنبش عدم تعه��د را قانع کند که اعالم کن��د عليرغم ضعف های 
متن پيشنهادی رييس با آن همراهی کرده يا حداقل با آن مخالفت 
نخواهند کرد. اما متاس��فانه موضع منفی سه کشور تغييری نكرد. 
کش��ورهای جنبش عدم تعهد به ويژه از اي��ن جهت گيری صريح 
آمريكا و انگليس در دفاع از اسرائيل خيلی عصبانی و ناراحت بودند 
و مرتب می گفتند اين دو کشور با اين موضع گيری صريح به نفع 
اسرائيل و پرداخت هزينه س��نگين آن ضعف های عميق سياست 

خارجی خود را به نمايش گذاردند
 بس��ياری از س��ازمان ه��ای غيردولت��ی بي��ن الملل��ی و 
همچني��ن کش��ورها ني��ز اي��ن موض��ع اع��الم ش��ده توس��ط 
 عدم تعه��د را تك��رار م��ی کردن��د ک��ه واقع��ا انصاف نب��ود که 
منفعت های اصولی يك کنفرانس موفق ان پی تی، قربانی دفاع از 
منافع اس��رائيل به عنوان غير عضو معاهده شود. برخی نيز تحليل 
می کردند که رويارويی امريكا و اس��رائيل در قالب اختالف آنها در 
مذاکرات هسته ای، ديگر امكان انعطافی برای امريكا در عدم حمايت 

کامل از اسرائيل در ديگر زمينه ها باقی نگذارده است.

 شکسِت چه کسی؛ شکسِت چه چیزی؟

نتیجه کنفرانس N P T  برای ایران شکست نبود
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 واکنش وزیر به ماجرای 
اسلحه کشی یک فرماندار

چن��دی پي��ش، ماج��رای اسلحه کش��ی اس��ماعيل 
حي��دری آزاد فرماندار وق��ت ميانه، ب��ه روی يك ارباب 
رجوع منتش��ر  و انتش��ار اين اخبار مصادف با برکناری 
وی ش��د تا احتم��ال اين اخب��ار ق��وت گي��رد. ظاهرا 
 ماجرا از اين قرار ب��ود که يك ارباب رج��وع به دفتر کار

 حيدری آزاد فرماندار وقت ميان��ه، مراجعه می کند و به 
داليل نامعلومی بين آن ها مشاجره لفظی پيش می آيد. 
حيدری آزاد، بالفاصله از اسلحه کمری خود استفاده کرده 
و بر روی ارباب رجوع نش��انه گيری می کند. رييس دفتر 
فرماندار وقت ميانه که شاهد اين صحنه بوده خود را به 
روی حيدری آزاد انداخته و مانع از ش��ليك وی به ارباب 
رجوع می شود که نهايتا فرماندار وقت به زمين می افتد. 
حي��دری آزاد، بالفاصله از جا برخاس��ته و با رييس دفتر 
خود درگيری فيزيكی پيدا ک��رده و او را تهديد به اخراج 
می کند. رييس دفتر فرماندار وقت نيز بالفاصله به وزارت 
کش��ور در تهران مراجعه و موضوع را گ��زارش می دهد. 
سرانجام وزير کش��ور طی يك دس��تور فوری خواستار 
عزل حيدری آزاد می ش��ود. البته مراسم توديع و معارفه 
حيدری آزاد فرماندار وقت ميانه با شكری فرماندار جديد 
ميانه، بدون حضور اس��تاندار آذربايجان شرقی روز ٢۸ 

فروردين ۹۴ برگزار شد.

فرق اصولگرای نقد و اطالح طلب 
نسیه برای عطریانفر چیست؟

محمد عطريانفر، در بخش��ی از گفت وگوی خود با هفته 
نامه مثل��ث در خصوص سرنوش��ت انتخاب��ات مجلس 
می گوي��د: وی درباره رياس��ت مجل��س و ترجيح برای 
عارف يا الريجانی گفت: با اکثريت اصول گرا حتماً  آقای 
الريجانی را ترجيح می دهيم؛ چرا که خروجی »نقد قابل 
اعتماد« جناب آقای الريجانی احتماال برای ما مناسب تر 
از »موقعيت نس��يه و غير نق��د« آقای عارف اس��ت که 

نمی دانيم چه اتفاقی خواهد افتاد.

کری مرعشی برای 
احمدی نژادی ها

سيدحس��ين مرعش��ی، در خصوص انتخاب��ات مجلس 
می گويد: من می گويم آق��ای احمدی نژاد و يارانش يك 
کرسی در مجلس نخواهند داشت. اين را يادداشت کنيد 

و بعد از مجلس می بينيم!

 پناهیان از مذاکرات چیزی 
جز توهین ندیده

حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان، در مصاحبه 
با س��تاد »تجمع اعتراضی مطالبه احق��اق حقوق ملی« 
به بيان نقطه نظ��رات خود در خص��وص روند مذاکرات 
و وظيف��ه مجلس و جنب��ش دانش��جويی پرداخت. وی 
در بخش��ی از پاس��خ به اين س��وال »به طور کلی روند 
مذاک��رات تا کنون و آث��ار مثبت يا منف��ی آن را چگونه 
ارزيابی می کنيد؟« می گويد: »ما فعاًل نتيجه ی مذاکرات 
را چيزی جز توهين بيشتر به ملت ايران نديديم. طبيعی 
است صبر ملت ايران به معنای پذيرش توهين ها نيست؛ 
بلكه به عنوان يك دوران گذار برای کاهش شر دشمنان 
است. فعال چيزی جز انتظار وجود ندارد. نسبت به جبهه 
ی خودی هم چيزی جز خوشبينی وجود ندارد، اما نتيجه 
ی مثبتی در اقتصاد و … ديده نش��ده و لح��ن و رفتار 
آمريكا هم در مناسبات منطقه هيج تغييری نكرده است. 
اآلن مردم منتظ��ر نتيجه ی اين اعتماد ب��ه دولتمردان 
 و فرص��ت دادن ب��ه دش��منان برای س��ر عق��ل آمدن

 هستند «.

 پیام حضور ۷۳ درصدی مردم
 در انتخابات ۹۲ از نظر ظریف

محمد ج��واد ظريف وزير امور خارجه، در مراس��می که 
به مناس��بت والدت با س��عادت قمر بنی هاشم حضرت 
ابوالفض��ل العب��اس )ع( و گرامی داش��ت روز جانباز در 
وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور 
۷۳درصد از مردم ايران به پای صندوق های رأی گفت، 
فارغ از اينكه مردم به چه کسی رأی داده اند، اين حضور 
يك واقعيت را به همه جهان ثابت کرد و آن اينكه مردم 
ايران با تهديد، تحريم و فشار از نظام جدا نمی شوند. دکتر 
ظريف اين حضور را زمينه ساز شكست تحريم ها و تجديد 
نظر غربی ها در برخ��ورد با مردم ايران ب��ا زبان تكريم و 

احترام ارزيابی کرد.

 فتوای جدید داعشی ها درباره
 آثار باستانی

ايمان البغ��اء، رهبر معنوی گروه تروريس��تی داعش که 
تحصيل در دانشگاه »الدمام« عربستان را   رها و از اکتبر 
گذشته به داعش پيوس��ته در پستی در صفحه شخصی 
خود در پاي��گاه اجتماع��ی »فيس بوك« توج��ه به آثار 
تاريخی را مس��خره خواند. البغاء مدعی ش��د: جهان به 
بالی اهتم��ام به آثار تاريخی گرفتار ش��ده و دش��منان 
امت اسالمی ذهن ها را با اين س��خن پر کرده اند که اين 
سنگ های شكسته و مجسمه های زشت آثار تمدن بشری 
هس��تند. ايمان در ادامه مدعی شد: اين فريبی است که 
رس��انه های معاند به خورد مردم ما می دهند؛ اما اکنون 
اين داعش است که بارگاه ها و مجسمه ها را در هر کجا که 

باشند از بين می برد.

شنیده ها 

وزير دادگس��تری گفت: در زمينه شناسايی اموال جديد 
بابك زنجانی توفيق چندانی نداشته ايم.

 حجت االس��الم والمس��لمين مصطفی پورمحمدی، در 
حاش��يه همايش چش��م انداز حق��وق ک��ودك در جمع 
خبرنگاران درب��اره اهداف برگزاری اي��ن همايش گفت: 
سرمايه ملت ها و کشورها، س��رمايه انسانی شان است که 
مورد اتفاق همه است و امروز آينده ملت ها توسط سرمايه 
انسانی شان تشكيل می شود که مهم ترين نقش سرمايه 

انسانی در زمينه کودك و نوجوانان است.
وی ادامه داد: امروز ٢٢ ميليون کودك و نوجوان زير ١۸ 
سال داريم. توانسته ايم که در سال های اخير مرجع ملی 
را با مشارکت دس��تگاه های مختلف شكل دهيم و تالش 
می کنيم ک��ه جامعه را ب��ا حقوق کودکان آش��نا کنيم و 
اطالعات الزم را در اين زمينه تجميع کنيم؛ چرا که نقص 
جدی ما در اين زمينه است. اميدواريم امسال تجميع اوليه 
اطالعات شكل بگيرد که اين امر پس از مديريت نيازهای 

کودکان و نوجوانان شكل خواهد گرفت.
وزير دادگستری، با بيان اين که »موضوع کودك و نوجوان، 

موضوع بسيار مهمی است« ادامه داد: کنوانسيون حقوق 
کودك و ضوابط بين المللی تا جايی که با قوانين ما تطبيق 
داشته است، در حال اجراست، و س��عی داريم آن را اجرا 
کنيم. خوش��بختانه در اجالس سازمان ملل NGOها و 
نمايندگان فعال جمهوری اسالمی ايران حضور داشته اند 
و گزارش خوبی در اين زمينه ارائه داده اند. نشست امروز 
برای نشان دادن عزم و توجه و حضور گسترده بخش های 

فعال در زمينه حقوق کودکان است.
وی در پاسخ به پرسش��ی درباره شناس��ايی اموال بابك 
زنجانی گفت: متأس��فانه م��ا از جهت شناس��ايی اموال 
جديد باب��ك زنجانی توفيق خوبی نداش��ته ايم و در حال 
ارزش گذاری ام��وال وی در داخل هس��تيم. البته بخش 

عمده ای از اموال بابك زنجانی در خارج است.
پورمحمدی، درباره تفاهم نامه وزارت دادگستری با وزارت 
بهداشت درباره اوضاع و وضعيت بهداشتی داخل زندان ها، 
گفت: وزارت بهداشت قول الزم را در اين زمينه داده است 
و ما آماده هم��كاری در اين زمينه هس��تيم. البته وزارت 
بهداشت نيازهای بهداش��تی زندان ها را تأمين می کند. 
در حال حاضر مديريت داخل زندان ها به جديت تعقيب 
می شود. البته ما نيازمند پشتيبانی در اين زمينه هستيم.

وزير دادگستری درباره تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ني��ز گفت: برخ��ی از نماين��دگان مجلس اين 

موضوع را تعقيب می کنند.
وی گف��ت: البت��ه م��ا نظرم��ان در دول��ت در اي��ن 
زمينه مثبت نيس��ت؛ چرا که بن��ده معتق��دم نيازی به 
تش��كيل ي��ك س��ازمان ب��ه ص��ورت مخت��ص در اين 
زمينه نيس��ت؛ زيرا که تش��كيل س��ازمان ها به ما کمك 
نمی کند. مهم برای ما ع��زم و اراده جدی ب��رای مبارزه 
 با مفاس��د اس��ت. البت��ه قواني��ن مان ب��ه خوب��ی اجرا

می شود.

 سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای 
مس��لح، طی س��خنانی ب��ه مناس��بت س��وم خرداد 
 سالروز حماس��ه خرمش��هر با تبريك اعياد شعبانيه و 
گرامی داش��ت روز پاس��دار و جانباز، گفت: حماس��ه 
فتح خرمشهر در سايه الطاف الهی و در اوج همدلی و 
هم زبانی دولت، ملت و نيروهای مسلح در سوم خرداد 

ماه سال ١۳6١ خلق شد.
وی تصريح کرد: امروز نيز ب��رای عبور از بحران ها و به 
تعبير رهبر معظم انقالب، گذر از پيچ تاريخی،  نيازمند 
وحدت، همدلی و هم زبانی هستيم، چراکه جز در سايه 
وحدت و همدل��ی و هم زبانی نمی تواني��م آرمان های 
انقالب اسالمی و مشكالت پيش رو را از ميان برداريم.

وزير دفاع گفت: حوادث تلخ و عبرت انگيزی که امروز 
در منطقه مش��اهده می کنيم بر اث��ر اختالف و تفرقه 
ميان مسلمانان و جهان اس��الم به وجود آمده است؛ 
زياده خواهی های نظام س��لطه و در راس آن آمريكا و 
تجاوزات وحش��يانه رژيم صهيونيستی به کشورهای 
اسالمی و تحرك بی سابقه تروريست های مزدور ناشی 

از همين تفرقه و تشتت جهان اسالم است.
سردار دهقان، با اشاره به وقايع تلخ و اسف بار و فجايع 
هولناکی که توس��ط دولت عربستان سعودی در يمن 
در جريان اس��ت افزود: آيا مدعيان حقوق بشر، سران 
آمري��كا و اروپا، بدن های غرقه به خ��ون و ناله و ضجه 
کوکان مظلوم و زنان بی پناه يمنی که در آتش قساوت 

متجاوزين می سوزند را نمی بينند؟
وی تصريح کرد: اين مصائب بزرگ ناش��ی از تفرقه و 
تشتتی است که امروز جهان اسالم بدان گرفتار شده 
است و دشمنان اسالم و انسانيت را اين چنين گستاخ 

و بی پروا کرده است.
سردار دهقان خاطرنش��ان کرد: اگر ملت بزرگ ايران 

توانس��ت در مقابله با زيادخواهی های نظام س��لطه و 
تجاوز رژيم بعث صدام و حاميانش ايس��تادگی کند و 
با مقاومت کم نظير خود، آنان را به س��توه آورد، فقط 
در سايه وحدت و انس��جام بوده است، به همين دليل 
بود که باران رحمت و فتح و ظفر الهی نازل شد تا آنجا 
که امام راحل عظيم شان فرمودند:  » خرمشهر را خدا 

آزاد کرد «.
وزير دفاع گفت: از تاريخ و وقايع گذشته نزديك درس 
بگيريد؛ نسل کشی و ارتكاب جنايات جنگی و ظلم و 
تجاوز، همانگونه که خداوند وعده داده است، عاقبتی 
جز هالکت و ناب��ودی در پی ندارد و اي��ن وعده الهی 
تغييرناپذير است و بی ترديد مردم مظلوم يمن پيروز 

نهايی اين کارزار هستند.
سردار دهقان افزود: ملت بزرگ ايران، اين وعده الهی را 
با همه وجود در حماسه دفاع مقدس لمس کرده است 
و فتوحات بزرگی همچون شكست حصر آبادان، فتح 
سوسنگرد و بستان، فتح خرمشهر، آزادسازی مهران و 

دهلران را ناشی از اين وعده الهی می داند.

عامل مصائب بزرگ در منطقهپاسخ »پورمحمدی« به برخی اصرارها درباره مبارزه با فساد



یادداشت

توقيف كاميون خارجي با پالك جعلي 
رييس پليس آگاهي اس��تان اصفهان گفت: يك دستگاه كاميون 
كش��نده خارجي به ارزش چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال، كه 
به صورت قاچاق از مرزهاي غربي كش��ور وارد ش��ده بود، توسط 
كارآگاهان پليس آگاهي شهرستان كاشان استان اصفهان توقيف 
شد. س��رهنگ خس��روي اظهار داش��ت: كارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز پليس آگاهي شهرس��تان كاش��ان در اجراي 
طرح هاي خود، حين گشت زني در سطح شهرستان يك دستگاه 
كاميون كشنده خارجي با پالك جعلي را شناسايي و توقيف كردند. 
وي افزود: در اين زمينه راننده و سرنشين آن كه هر دو از افراد غير 
بومي بودند دستگير ش��دند. رييس پليس آگاهي استان اصفهان 
تصريح كرد: در بررسي ها و استعالم هاي انجام شده مشخص شد 
پالك نصب شده بر روي كاميون متعلق به آن نبوده و اين خودرو 
بدون گذراندن تشريفات گمركي از مرزهاي غربي وارد ايران شده 
است. وي ارزش اين كاميون قاچاق را چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
ريال عنوان كرد و گفت: در اين زمينه پرونده تش��كيل و متهمان 
دستگير شده براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند. 

جسد غریق ۲۹ ساله پيدا شد
پسر ۲۹ ساله اي كه بعدازظهر جمعه در رودخانه زاينده رود، غرق 
شده بود، صبح شنبه پس از ساعت ها تالش از سوي نيروهاي هالل 
احمر استان اصفهان، جس��د وي در عمق ۱۶ متري رودخانه پيدا 
شد. مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: 
ساعت ۱۵ و ۳۰ دقيقه روز جمعه يكم خرداد ماه جاري، در تماس 
تلفني پليس ۱۱۰ با هالل احمر اصفهان اعالم ش��د كه يك پسر 
۲۹ ساله از اهالي محله مندرجان چادگان در رودخانه زاينده رود 
غرق ش��ده و همراه وي نيز در حال غرق شدن است. دكتر مومني 
افزود: بالفاصل��ه پس از دريافت گزارش اي��ن حادثه، اكيپ پايگاه 
دريايي زاينده رود به اس��تعداد دو فروند قاي��ق امدادي و دو قايق 
كمكي از اسكله هاي مجموعه هاي مجاور به همراه يك تيم كامل 
نجات دريايي به محل اعزام شدند. وي تصريح كرد: خوشبختانه با 
حضور به موقع نيروهاي هالل احمر، فردي كه با كمك بطري هاي 
خالي آب، توانس��ته بود خود را بر روي رودخانه ش��ناور نگه دارد، 
نجات يافت . مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
در ادامه اين عمليات، تيم پشتيبان با چهار غواص، سه نفر پرسنل، 
سه نجات گر به همراه يك دس��تگاه خودروي تويوتا با ست سبك 
نجات و تجهيزات كامل غواصي، عمليات جستجوي جسد غريق را 
در بخش دريايي محدوده مركز آموزش توپخانه ارتش آغاز كردند. 
مومني ادامه داد: متاسفانه با توجه به وسعت زياد و عمق حدود ۱۵ 
تا ۲۰ متري، سردي آب و ديد صفر، عمليات جستجو در دو مرحله 
تا ساعت ۳ و ۲۰ دقيقه بامداد روز شنبه دوم خردادماه بدون نتيجه 
پايان يافت. وي اظهار داش��ت: مرحله سوم عمليات در ساعت ۹ و 
۳۰ دقيقه شنبه با استعداد دو تيم ۵ نفره غواصان هالل احمر آغاز 
شد و پس از يك ساعت تالش بي وقفه، سرانجام جسد پسر جوان 

از عمق ۱۶ متري رودخانه خارج شد.

صدور كارت مهارت صنایع دستی برای 
هنرمندان اردستانی 

سرپرست ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری شهرستان 
اردس��تان از صدور كارت مهارت صنايع دستی خبر داد و گفت: در 
اين راس��تا تاكنون ۶۷ كارت شناس��ايی و پروانه توليد كارگاهی و 
۴۳ گواهی مهارت برای هنرمندان فعال صادر ش��ده است. محمد 
رضا صدوقی با اش��اره به اقدمات صورت گرفته برای صدور كارت 
شناس��ايی صنايع دس��تی، گواهی مهارت آموزش و پروانه توليد 
كارگاهی ب��رای هنرمندان اظهار داش��ت: در اين راس��تا تا كنون 
۶۷ كارت شناس��ايی و پروانه توليد كارگاهی و ۴۳ گواهی مهارت 
برای هنرمندان فعال صادر ش��ده اس��ت. وی با بيان اينكه در حال 
 حاضر ۳۵ كارگاه صنايع دستی در مش��اغل آهنگری، ميناكاری، 
س��فال گری، گوهرتراش��ی، نقاشی روی س��فال، خراطی و سنگ 
تراشی در شهرستان فعال اس��ت، تصريح كرد: اين كارگاه ها برای 
بيش از ۱۰۰نفر شغل ايجاد كرده است. سرپرست نمايندگی ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری شهرس��تان اردستان با بيان 
اينكه چهار هزار اثر تاريخی شناسايی شده در شهرستان اردستان 
وجود دارد، تصريح كرد: دو پايگاه حفاظتی در شهرهای اردستان و 
زواره با سه نفر نيروی آموزش ديده كار حفاظت از بناهای تاريخی 
و محوطه های باستانی شهرستان را بر عهده دارند. وی به وجود ۲۴ 
مركز اقامتی و پذيرايی دارای مجوز و دو دفتر خدمات گردشگری 
در شهرس��تان اردستان اش��اره كرد و افزود: سال گذش��ته بالغ بر 
۱۰۰ هزار نفر از بناهای تاريخی شاخص شهرستان، بقاع متبركه و 

جاذبه های طبيعی اردستان بازديد كردند.

نوبت دوم طرح ملی ایمن سازی تکميلی 
فلج اطفال در كاشان 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی كاش��ان، از آغاز نوبت دوم 
طرح ملی ايمن سازی تكميلی فلج اطفال در شهرستان های كاشان 
و آران و بيدگل خبر داد. س��يد عليرضا مروجی اظهار داشت:نوبت 
دوم طرح ملی ايمن سازی تكميلی فلج اطفال )ماپينگ آپ( برای ۶ 
هزار و ۲۰۰ خانوار اتباع خارجی و ايمن سازی ۵ هزار و ۲۰۰ كودك 
زير پنج س��ال اين خانورها به مدت چهار روز  در شهرس��تان های 
كاش��ان و آران و بيدگل آغاز ش��د. وی گفت: اين طرح توسط 8۰ 
تيم بهداشتی همزمان با ديگر مناطق غير گرميسری كشور انجام 
می شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی كاشان گفت: تيم 
های بهداشتی با مراجعه به درب منازل اتباع خارجی كه در نوبت 
نخس��ت شناسايی ش��ده اند نس��بت به تجويز دو قطره فلج اطفال 
اقدام كرده و وجود موارد بيماری فلج ش��ل ح��اد در خانواده ها را 
بررسی می كنند. وی  افزود: در اين طرح همچنين  از وضعيت كلی 
واكسيناسيون كودكان زير پنج سال اين خانوارها مطمئن می شوند 
تا در صورت نقص در برنامه واكسيناسيون، كودكان را برای تكميل 
واكسيناسيون به نزديكترين واحد بهداشتی درمانی ارجاع دهند. 

قبرستان تاريخي تخت فوالد اصفهان يكي از آرامگاه هايي 
اس��ت كه به دليل دفن صدها عالم و دانش��مند مشهور، 
نماد هوي��ت فرهنگي و هن��ري ايران و جهان اس��الم به 
حس��اب مي آيد. به گزارش زاينده رود به نقل از ايس��نا، 
تخت فوالد نام قبرستان قديمی ش��هر اصفهان است كه 
به نام های »لس��ان االرض«  و »باب��ا ركن الدين« خوانده 
می شده است. زمان پيدايش اين قبرستان چندان روشن 
نيس��ت، اما  وجود آثاری چند قدمت آن را به دوران قبل 
از اسالم می رس��اند. از جمله قبر »يوش��ع نبی« در تكيه 
»لس��ان االرض« ) گلس��تان ش��هدا كنونی( از پيامبران 
بنی اسرائيل در اين قبرس��تان واقع است.بر اساس روايت 
»شاردون«، سياح معروف فرانس��وی در دوره ديلميان، 
يكی از س��رداران نظامی به نام »پوالد بازو« در اين محل 
قصر كوچكی داشته  است و تخته س��نگی سكو مانند را 
برای نشستن و تماش��ای رقابت كش��تی گيران ساخته 
 بود. همچنين س��نگ قب��ری از عارف قرن پنج��م به نام

 »بابا فوالد حلوايی« در اين قبرستان قرار دارد، اما مشخص 
نيس��ت كه آيا ُكنيه او برگرفته از اس��م اين مكان است يا 
بالعكس. در ادامه براي بررس��ي بيش��تر ابعاد تاريخي و 
فرهنگي قبرس��تان تخت فوالد اصفهان گفتگوی زير را 
با محمد حس��ين رياحي، اصفهان شناس و اصغر منتظر 
القائم، استاد تاريخ دانشگاه اصفهان و مدير دانشنامه تخت 

فوالد بخوانيد.

تخت فوالد كهن ترین قبرس�تان مقدس در جهان 
اسالم

محمد حس��ين رياحي با بيان اينكه آرامگاه تخت فوالد 
اصفهان در بين شهرهاي جهان اسالم و به خصوص در نزد 
شيعيان جايگاه ويژه اي دارد، گفت: بسياري اعتقاد دارند 
كهن ترين قبرس��تان مقدس در جهان اسالم تخت فوالد 
است چرا كه قبر »يوشع نبي« از پيامبران بني اسرائيل در 

تكيه » لسان االرض« اين قبرستان واقع است.
وي با بيان اينكه  تخت فوالد در زمان صفويه به قبرستان 
عمومي تبديل شد، افزود: تا پيش از صفويان و بعد از آن 
اين مكان، محلی برای تجمع دراويش بوده و خانقاهی هم 
در آن احداث كرده بودند كه با نام آرامگاه بابا ركن الدين 
شناخته می ش��ود. در زمان صفويه در كنار اين قبرستان 
كاروانسرايی احداث شد كه آخرين منزلگاه كاروان هايی 
بوده كه از جنوب وارد اصفهان می ش��ده اند و هنوز آثاری 
از آن پابرجاس��ت. در دوران صفوي��ه اين قبرس��تان يك 
گورستان اختصاصی تلقی می شده و تنها بزرگان مملكتی 
در آن به خاك سپرده می شدند، اما پس از اين دوره در آن 
تكايايی احداث و سرانجام به قبرستان همگانی شهر تبديل 
شد. در تخت فوالد اصفهان مسجدي از زمان آل بويه وجود 

داشت كه ۴۰ سال پيش به داليلي تخريب شد.
اين اصفهان شناس در پاسخ به اين پرسش كه قدمت تخت 
فوالد چند سال است، گفت: با توجه به اينكه آرامگاه يوشع 

نبي در اين قبرس��تان واقع شده اس��ت قدمت تخت فوالد  
دوهزارو ۵۰۰ سال تخمين زده مي شود. 

دفن بيش از هزار و ۲00 عالم در تخت فوالد 
همچنين اصغر منتظرالقائم به جايگاه مهم قبرستان تخت 
فوالد در جهان اسالم اشاره كرد و افزود: تخت فوالد اصفهان 
يكي از قبرس��تان هاي مهم جهان اس��الم و تشيع پس از 
قبرس��تان هاي بقيع، »حجون« در مكه و قبرستان »وادي 
السالم« در نجف اش��رف اس��ت. وي افزود: يكي از داليل 
اهميت  تخت فوالد اين اس��ت كه در اين قبرس��تان بيش 
از هزارو ۲۰۰ عالم و دانش��مند مدفون هستند. همچنين 
تخت فوالد مدفن ۷ ه��زارو ۴۰۰ ش��هيد از دوران انقالب 
اسالمي است.مدير دانش��نامه تخت فوالد اصفهان با بيان 
اينكه ميراث تاريخي و فرهنگي عظيمي از قرون نخستين 
اسالمي تاكنون در اين قبرستان وجود دارد، افزود: به همين 
داليل آرامستان تخت فوالد يكي از گورستان هاي شاخص 

در جهان اسالم است.
تکيه »لسان االرض« قدیمي ترین بخش تخت فوالد

اين اس��تاد تاريخ دانش��گاه اصفهان، تصريح كرد: ش��واهد 
تاريخي و باس��تان شناسي دوران اس��المي نشان مي دهد 
كه از دوران آل بويه قبرس��تان تخت فوالد وجود داشته و 
قديمي ترين بخش آن تكيه »لسان االرض« است.منتظر 
القائم با اشاره به اينكه س��نگ قبور آجري تاريخ دار از قرن 
هفتم هجري قمري در تخت فوالد كشف شده است، اظهار 
داشت: تاريخ سنگ »بابا ركن الدين بيضاوي شيرازي« به 
س��ال ۷۶۹ هجري قمري بر مي گردد كه اين خود نش��ان 
دهنده قدمت قبرستان تخت فوالد است.وي به نام برخي 
از عالمان و دانش��مندان مدفون در تخت فوالد اشاره كرد 
و افزود: در اين آرامس��تان علماي تراز اول شيعه مانند بابا 
ركن الدين، ميرفندرسكي، سيد رضي الدين شيرازي، ميزا 
رفيعاي نائيني، آقا حسين و آقا جمال خوانساري آرميده اند. 
همچنين شهداي بنامي از دوران انقالب اسالمي همچون 
شهيد اشرفي اصفهاني، حس��ين خرازي، كاظمي، حبيب 
خليفه سلطاني و شهبازي در اين قبرستان مدفون هستند. 

وجود انواع هنر در آرامگاه تخت فوالد
مدي��ر دانش��نامه تخت ف��والد اصفه��ان، گف��ت: يكي از 
ش��اخصه هاي مهم تخت فوالد هنر معم��اري بي نظير آن 
است كه اين هنر در آب انبارها، مساجد و تكايا تجلي يافته و 
از قدمت هزار ساله برخوردار است. براي مثال هنر حجاري، 
نقوش كنده كاري شده بس��يار زيبا بر روي سنگ قبور به 
ويژه نقوش بختياري ها در تكيه »مير« و »واله اصفهاني« از 

نمونه هاي زيباي هنر معماري در تخت فوالد است. 
منتظر القائم هنر خطاطي را يكي ديگر از شاخصه هاي مهم 
تخت فوالد عنوان كرد و گفت: اين هنر از خطاطان مشهور 
دوران صفوي به بعد در كتيبه ها و نوشته هاي سنگ قبور به 
خوبي ديده مي شود. براي مثال محمد كاظم واله اصفهاني 
از خوشنويسان شيوه های تعليق، نستعليق و ناخنی است 
و از شاعران و خوشنويسان اواخر زند و اوايل قاجار به شمار 

می آيد.

 ورقی از دفتر كهن اصفهان؛

تخت فوالد، سند هویت شهر

یادداشت

شهرستان ها حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان گفت: اگر شهروندان قوانين 
راهنمايی و رانندگی را كه به واسطه تابلوهای راهنمايی و رانندگی و چراغ ها و 
خط كشی ها اعالم می شود رعايت كنند،  بی شك ترافيك در شهر به حداقل 

می رسد.

مرتضوی افزود: متاس��فانه در زمان وقوع تصادف��ات، مهمترين عاملی كه به 
كرار ديده می شود، توقف برای ديدن و كارشناس��ی كردن تصادفات توسط 
ساير شهروندان اس��ت و اين تجمع مش��كل را چند برابر می كند. وی تاكيد 
كرد: افرادی كه حادثه تصادف برای شان رخ می دهد بايد خودروی خود را به 
منتهی اليه سمت راست خيابان منتقل كنند تا از ايجاد راه بندان جلوگيری 
شود و ساير ش��هروندان نيز نبايد با توقف بيجا چه برای ديدن صحنه تصادف 
 و چه برای كارشناس��ی های بی مورد باعث ناراحتی س��اير رانندگان شوند.

مدير آموزش��ی معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداری اصفه��ان با بيان 
اينكه بی ش��ك اگر رانندگان اصول مق��رر در قوانين راهنماي��ی و رانندگی 
را رعاي��ت كنند، آم��ار تصادفات نيز به طور چش��مگيری كاه��ش می يابد، 
اظهارداش��ت: تص��ادف حادثه ای اس��ت كه برای هر كس��ی پي��ش خواهد 
 آمد ام��ا مديريت صحي��ح در زم��ان وق��وع تصادفات بس��يار مهم اس��ت.

وی گفت: معموال اصول راهنمايی و رانندگی در زم��ان اخذ گواهينامه بارها 
توسط افراد مرور می ش��ود اما پس از دريافت گواينامه اين قوانين به مرور در 
ذهن افراد كمرنگ می ش��ود،بنابراين الزم اس��ت رانندگان كتاب آيين نامه 

قوانين راهنمايی و رانندگی را مرور مجدد كنند.

رييس قوه قضائيه و رييس س��ازمان زندان های كش��ور گف��ت: در حال حاضر 
۱۵۰ هزار مددجوی متاهل در زندان های كش��ور وجود دارد ك��ه تنها ۳۹ هزار 
 نفر از آنها بدون فرزند هستند.  علی اصغر جهانگير در همايش بزرگ خيرين در

 »نس��يم مهر« اس��تان اصفهان كه با همت اداره كل زندان ها و همكاری انجمن 
حمايت از زندانيان و خانواده زندانيان استان اصفهان برگزار شد با بيان اينكه در هر 
جامعه ای ارزش هايی تعريف شده است و هر كس كه اين ارزش ها را نقض كند اليق 
محكوم شدن است،  اظهار داشت: متجاوزين به قانون محكوم به مجازات خواهند 

و يكی از اين مجازات ها نيز زندان است.
وی با بيان اينكه آنچه كه بايد مورد توجه قرار گي��رد در واقع توجه به تمام ابعاد 
زندانی شدن يك فرد است،  ادامه داد: نبايد اجازه دهيم كه در هنگام زندانی شدن 
يك فرد ديگر اعضای خانواده وی نيز تحت تاثير قرار گيرند كه نتيجه آن جز انزوا،  

اجتماع گريزی و در نهايت ايجاد زمينه وقوع جرايم چيز ديگری نخواهد بود.
رييس سازمان زندان های كش��ور با بيان اينكه شكس��ت اقتصادی و تنگناهای 
معيشتی ايجاد شده نخستين آس��يب وارد ش��ده به خانواده فرد زندانی است،  
اظهار داشت: از اين رو بايد توجه داشت كه 8۰ درصد از زندانيان كشور از مناطق 
محروم و حاشيه شهرها هستند. وی افزايش تكدی گری،  دست فروشی و ديگر 
مشاغل كاذب را نتيجه عدم توجه به خانواده برخی زندانيان دانست و گفت: از اين 
رو افزايش آسيب های اجتماعی و پايين آمدن ش��أن اجتماعی خانواده را شاهد 
خواهيم بود.جهانگير افت تحصيلی فرزندان خانواده زندانيان،  انزوای خانواده ها 
و فاصله گرفتن از ديگران را از شكست های فرهنگی و اجتماعی خانواده ها عنوان 
كرد و گفت:  از اين رو بايد توجه داش��ته باش��يم كه در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر 

زندانی متاهل در زندان های كشور وجود دارند. وی در خصوص تفكيك زندانيان 
نيز اظهار داشت: ۴۱ هزار نفر از زندانيان دارای تك فرزند، ۹ هزار نفر ۵ فرزند به باال 

و ۳۹ هزار نفر نيز بدون فرزند هستند.
۲0 درصد زندانيان كشور با طالق روبرو می شوند

رييس سازمان زندان های كشور با بيان اينكه متاسفانه ۲۰ درصد زندانيان كشور 
پس از آزادی با پديده طالق مواجه می شوند،  اضافه كرد: اين زنگ خطری برای 
جامعه اس��ت و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. وی با اش��اره به بازديد مسووالن 
كشورهای خارجی از زندان های ايران نيز گفت: بيشتر اين مسووالن بر وضعيت 

مناسب زندان های كشور اذعان دارند.

 معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان :

ترافيک، با رعایت قوانين رانندگی سبک می شود 

معاون ریيس قوه قضائيه خبر داد:

150مددجوی متاهل در زندان های كشور 
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نوبت  اول    

آگهی مزایده  -  )نوبت اول (

آگهی مناقصه 94/31

علیرضا اطهری فر - شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد در نظر دارد بيست و سه قطعه زمين واقع در منطقه 
صنعتی شهر دولت آباد متعلق به شهرداری دولت آباد از طريق مزايده و 

قيمت كارشناسی به فروش برساند.
لذا عالقمندان ش�ركت در مزاي�ده می توانند جهت دريافت اس�ناد و 
مدارک مزايده به ش�هرداری مراجع�ه و حداكثر تا پاي�ان وقت اداری 
روز چهارشنبه 94/3/20 جهت تس�ليم مدارک به دبيرخانه حراست 

شهرداری اقدام نمايند.

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرستان ويژه كاشان با برآورد 12/000/000/000 ريال 
)دوازده ميليارد ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 440/000/000 ريال را به صورت مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار واگذار نمايد.

لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون كار و 
رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.

از تاريخ 94/3/4 لغايت 94/3/16 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به حساب 
جاری شماره 1640740762 بانک ملت )شناسه واريز 13000801127192( به اين شركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره2 – اطاق 
216 – مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتی شركت WWW.TCE.IR و يا WWW.TCI.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند.
متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد فرصت دارند پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه 

ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضيح اينكه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف ايرانی 

ميسر خواهد بود.

چاپ  اول 

نوبت  اول 
شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان 

                                                            شرکت مخابرات استان اصفهان



يادداشت

گشتی در اخبار

توضیح خصوصی سازی درباره تداوم حضور 
دولت در مديريت سهام عدالت؛

داليل تاخیر در آزادسازی سهام عدالت 
رسماً اعالم شد

 سازمان خصوصی س��ازی با انتش��ار اطالعیه ای اعالم کرد: هیات 
وزیران در دولت پیشین طی تصویب نامه ای ترتیباتی را وضع کرد 
که بر اساس مفاد آن، نمایندگان دولت بایستی تا زمان آزادسازی 
س��هام عدالت، مس��وولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت های 

واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت را عهده دار باشند.
این موضوع در حال��ی رقم می خورد که عدم اج��رای این تصویب 
 نام��ه و مغفول مان��دن این مه��م در ادوار گذش��ته موج��ب بروز 
نابسامانی های گوناگون در اداره این ش��رکت ها و ابراز نارضایتی 
هایی از سوی سهامداران، مس��وولین و از جمله برخی نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی شده است.
بر همین اس��اس و حس��ب اهمیت موضوع، ش��ورای عالی اجرای 
سیاس��ت های کلی اصل )44( قانون اساسی به منظور احقاق حق 
و حفظ منافع مشموالن طرح توزیع سهام عدالت، اقدام به اصالح 
و جایگزینی مواد )8( و )9( آیین نامه اجرایی توزیع س��هام عدالت 
کرد که به موجب بن��د 2 تصویبنامه ش��ماره 63/194737 مورخ 
1393/1/25 تکلیف و تصریح گردید که دستگاه های اجرایی که 
 تا قبل از واگذاری س��هام عدالت، مس��وولیت و مدیریت سهام این

 شرکت ها را بر عهده داش��ته اند صرفا تا زمان آزاد سازی سهام به 
عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.

این گزارش می افزاید: در راس��تای س��اماندهی طرح توزیع سهام 
عدالت نی��ز دولت یازدهم با به��ره گیری از نظرات و پیش��نهادات 
ارزنده صاحبنظران و کارشناس��ان و با برگزاری جلسات گوناگون 
کارشناس��ی، الیحه “اص��الح مواد )34( ت��ا )38( قان��ون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی” را تهیه و تدوین نموده 
 اس��ت که با رفع برخی ابهامات به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم 

خواهد شد.
هچنین تام��ل و دقت خاص دول��ت یازدهم در تدوی��ن و تکمیل 
الیحه آن به مجلس شورای اسالمی ناش��ی از اهمیت وافر موضوع 
س��اماندهی این طرح و ضرورت توجه به تمامی جوانب آن شامل 
نهایی کردن مشمولین طرح، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت 
س��ود س��هامداران، یافتن راهکارهای عملی آزاد س��ازی س��هام 
عدالت، تعیین تکلیف ش��رکت های مناسب جهت اعمال مالکیت 
و مدیریت سهام شرکت های س��رمایه پذیر و مهمتر از همه پیش 
بینی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( با 
هدف ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور و بهره مندی بهینه 
مش��موالن از منابع اختصاص یافته می باش��د که توجه به تمامی 
جوانب این مهم در راستای تحقق دست آوردهای پیش بینی شده 

موجب زمان بر شدن آن شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج:

بانک ها واردکننده برنج هم شدند
مس��یح کش��اورز در واکنش  به نامه نماینده بابل به ریس جمهور 
درباره واردات ب��ی رویه برنج در فصل برداش��ت افزود: محدودیت 
واردات برنج عملی سنجیده و درراس��تای حمایت از تولید داخلی 
اس��ت. وارد کنندگان نیز برای کمک به تولید ملی و کشاورزان به 
دنبال اجرای آن هستند اما برنامه مدونی برای اجرای این خواسته 

وجود ندارد.
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ادامه داد:  از زمان اعالم ممنوعیت 
واردات،  ثبت س��فارش این محصول به طور کامل محدود شده اما 
واردات این محصول تا اردیبهشت ماه س��ال جاری  بر اساس ثبت 

سفارش سال گذشته ادامه داشته است.
شرکت بازرگانی دولتی بیش از 200 هزار تن برنج تايلندی 

وارد کرد
مسیح کش��اورز اظهار داش��ت:  بر اساس آمار رس��می گمرک در 
فروردین 5 هزار تن برنج وارد ش��ده  که این رقم در مقابل مصرف 
کشور و میزان برنجی که ش��رکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرده، 

ناچیز است.
وی تصریح کرد:  ش��رکت بازرگانی دولتی بیش از 200 هزار تن از 
برنج تایلندی ذخیره شده خود را برای تجدید ذخیره سازی به بازار 
عرضه کرد که این امر در اشباع بازار از برنج خارجی تاثیر گذار است.

مس��یح کش��اورز یادآورش��د: به دلی��ل اینک��ه نگه��داری برنج 
با محدوی��ت زمانی روبه رو اس��ت، ش��رکت بازرگان��ی دولتی هر 
 چند س��ال یک بار اقدام به فروش و تامین مج��دد محصول خود 

می کند.
دبیر انجم��ن وارد کنن��دگان برنج گف��ت:  برای ب��رآورده کردن 
این انتظ��ارات منطقی در خص��وص واردات به موق��ع برنج ، باید 
 مدیریت یکپارچه انج��ام ت��ا از واردات بی رویه برن��ج جلوگیری 

شود.
کش��اورز خاطر نش��ان کرد: در ح��ال حاضر ثبت س��فارش برنج 
ممن��وع اس��ت ام��ا ای��ن ام��ر تاثی��ری در جلوگی��ری از واردات 
بیش��تر از نی��از ای��ن محص��ول نداش��ته اس��ت زی��را بازرگانان 
 ب��ر اس��اس ثب��ت س��فارش های گذش��ته اق��دام ب��ه واردات

 می کنند.
پیش بینی ثبت سفارش 10 میلیون تن برنج 

وی تاکی��د کرد: در س��ال جاری نیز در زمان برداش��ته ش��دن 
محدودیت واردات این محصول به دلیل ولعی که در بازار ایجاد 
ش��ده اس��ت میزان واردات افزایش یافته و پبش بینی می شود 
که در س��ال جاری برخالف سال گذش��ته میزان ثبت سفارش 
 برن��ج از 6 هزارتن در س��ال گذش��ته به 10 ه��زار تن افرایش

 یابد.
کشاورز اضافه کرد: محدودیت واردات در چند ماه گذشته منجر 
به افزایش قاچاق برنج به کش��ور ش��ده به طوری که حدود یک 
چه��ارم از نی��از 5 هزار تنی این محص��ول از این طریق درحال 

انجام است.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با بیان اینکه ثبت س��فارش برنج 
تبدیل به تجارتی سود آور شده اس��ت، اظهار داشت: برخی با ثبت 
س��فارش در زمان مناس��ب و واردات برنج در زمان ممنوعیت این 
محصول به س��ودهای کالنی دس��ت پیدا کرده و تعادل بازار را بر 

هم می زنند.
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درحالی که مس��ووالن دولتی اعالم ک��رده بودند قیمت 
مرغ ماه رمضان 7هزار توم��ان خواهد بود، رییس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی، قیمت را بین 7هزار و 500 
تا 8 هزار تومان دانست وگفت: مردم ازخرید مرغ منجمد 

استقبال نمی کنند.
 مرغ یک��ی از پرمصرف ترین کاالهایی اس��ت که در ماه 
مبارک رمضان مورد اس��تفاده مردم ق��رار می گیرد و در 
حالی که حدود یک ماه به آغاز این ماه باقی مانده، قیمت 
این کاال طی هفته های اخیر در ب��ازار روندی صعودی به 

خود گرفته و به حدود 7 هزار تومان رسیده است.
به گزارش مهر، شرایط فعلی این سوال را ایجاد کرده  که 
آیا قیمت مرغ در ماه مب��ارک رمضان نیز مانند ایام نوروز 
به پرواز درمی آید؟ پرسشی که پاسخ مسووالن دولتی به 
آن منفی اس��ت. در همین زمینه عباس والوزی، معاون 
بازرگانی داخلی شرکت پش��تیبانی اموردام با بیان اینکه 
ذخایر مرغ مان در حال حاضر حدود 100 هزارتن اس��ت 
گفت: این ذخایر برای مدیریت ب��ازار ماه مبارک رمضان 
به کار گفته می شود و قیمت شب عید مجددا در این ماه 

برای مرغ تکرار نخواهد شد.
این مقام مسوول گفت: ما قصد داریم برای قیمت 7 هزار 
تومان که قیمت منطقی این کاالست، برنامه ریزی کنیم.

درآس��تانه عید نوروز نیز در حالی  که مسووالن از وجود 
ذخایر چش��مگیر م��رغ دولتی خب��ر می دادن��د و اظهار 
می کردند نگرانی در مورد قیمت مرغ ش��ب وجود ندارد، 
قیمت این کاال به 8 ه��زار و500 و در برخی روزها حتی 
باالتر از این میزان نیز رس��ید و اقدام��ات دولت از جمله 
توزیع فراوان مرغ منجمد نتوانست بر مدیریت بازار موثر 
باش��د؛ بنابراین دولت باید با بررسی تجربیات گذشته به 
علل عدم موفقیت خود در بازار مرغ پی  ببرد تا بتواند بازار 
این کاالی مهم را در  ایام پرمصرف سال مانند ماه مبارک 

رمضان مدیریت کند.
 در همی��ن زمین��ه محم��د یوس��فی، ریی��س انجم��ن

 پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه میزان تولید 
مرغ بسیار بیشتر از ایام قبل از عید است، اظهارداشت: در 
ایام نزدیک به ماه مبارک رمض��ان عرضه مرغ گرم و تازه 
بس��یار فراوان خواهد بود اما به صورت س��نتی و طبیعی 

قیمت مقداری در این ایام باال می رود.
وی با بیان اینکه حداکثر قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان 
بین 7 هزار و 500 ت��ا 8 هزار تومان خواه��د بود، گفت: 

افزایش قیمت به بیش از  8 هزار تومان اتفاق نمی افتد.
رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با 
اشاره به اینکه توزیع ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی 

قطعا ب��ر روی قیمت ای��ن کاال موثر اس��ت، اضافه کرد: 
استقبال مردم از مرغ منجمد چشمگیر نیست و شرکت 
پش��تیبانی هیچ گونه تبلیغاتی برای معرف��ی این کاال به 

مردم انجام نمی دهد.
یوسفی تصریح کرد: با وجود آنکه قیمت مرغ شب عید تا 
8 هزار و 500 تومان رسید و شرکت پشتیبانی، مرغ های 
منجمد را به قیمت 5 هزار تومان عرضه می کرد، کسی از 
خرید این نوع مرغ استقبال نمی کرد و این مساله بیانگر 
آن است که مرغ منجمد باید به مردم درست معرفی شود؛ 
باید این موضوع آنقدر تکرار شود که مردم باور کنند مرغ 

منجمد مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: شرکت پش��تیبانی نباید از همان روز اول 
توزیع مرغ منجمد به بازار، مرغ هایی را عرضه کند که یک 
ماه بیش��تر تاریخ انقضا ندارند، این مسله سبب دلزدگی 

مردم از خرید می شود.
یوسفی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا مرغ منجمد در 
مقایس��ه با مرغ گرم از نظر کیفیت مشکلی ندارد؟ گفت: 
مرغ منجمدی که تاریخ انقضای آن خیلی نزدیک نباشد 
و بر روی روند تولید آن نظارت درستی انجام شده باشد، 

مشکلی از نظر کیفیت ندارد.
رییس انجمن پ��رورش دهندگان مرغ گوش��تی تصریح 
کرد: ذخیره این میزان مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور 
دام اشتباه است و مس��ووالن از ابتدا نباید بگذارند چنین 
ش��رایطی ایجاد ش��ود، به عنوان مثال زمانی  که ذخایر 
شرکت پش��تیبانی به س��قف معینی )مثال 30 هزار تن( 
رس��ید، باید بالفاصله معاونت امور تولیدات دامی میزان 
تولید را کنترل کند تا شرایطی ایجاد نشود که 170 هزار 

تن ذخیره مرغ وجود داشته باشد.
یوس��فی در پاسخ به این پرس��ش که علت عدم استقبال 
مردم از مرغ منجمد چیست؟ اظهارداشت: یکی از دالیل 
این امر آن است که بیشتر مردم وقتی برای خرید مرغ تازه 
می روند، چند مرغ را باهم می خرند و سپس این مرغ ها را 
در منزل قطعه بندی و بسته بندی می کنند اما اگر فردی 
بخواهد چند مرغ منجمد بخرد برای نگهداری آنها دچار 

مشکل می شود، چراکه جای زیادی می گیرند.
وی با بیان اینکه برخ��ی از افراد مرغ منجم��د را پس از 
باز ش��دن یخ آن قطعه بن��دی و بس��ته بندی می کنند و 
دوب��اره آن را در فریزر ق��رار می دهند، تاکی��د کرد: این 
اقدامی کامال اش��تباه اس��ت، مرغی که یکب��ار منجمد 
ش��ده پ��س از خ��روج از حال��ت انجم��اد بای��د مصرف 
 ش��ود، انجماد مجدد س��بب از بی��ن رفتن خ��واص آن 

می شود.
یوسفی، دلیل دیگر را عدم آگاهی مردم عنوان کرد و افزود: 
مرغ های منجمد وارداتی که در گذش��ته وارد می شدند، 
به ان��دازه مرغ های منجم��د داخلی باکیفی��ت نبودند و 
 کیفیت مرغ ه��ای داخلی بس��یار باالتر از ن��وع خارجی

 آنهاست.

مردم از مرغ منجمد استقبال نمی کنند؛

رمضان نیامده، مرغ گران شد!
زنگنه اعالم کرد:

مذاکره ايران و عربستان
 در حاشیه اوپک

وزیر نفت ب��ا بیان اینکه ایران با هیچ کش��وری در 
اوپک قهر نیس��ت، از احتمال مذاکره با وزیر نفت 
عربستان در حاشیه نشست اوپک خبر داد و گفت: 
کاهش سقف تولید نفت اوپک به اجماع کل اعضای 

اوپک نیاز دارد.
بیژن نام��دار زنگنه درباره احتمال کاهش س��قف 
تولید نفت اوپک در نشست پیش روی این سازمان 
در خرداد ماه سال جاری، گفت: کاهش سقف تولید 
نفت اوپک نیاز ب��ه اجماع کل اعضا و کش��ورهای 

عضو اوپک دارد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه در اوپک هیچ تصمیمی 
بدون اجماع کل اعضا به تصویب نهایی نمی رسد، 
تصریح کرد: بر این اس��اس با شرایط فعلی بعید به 

نظر می رسد که سقف تولید اوپک تغییر کند.
این عضو کابین��ه دولت تدبیر و امید در پاس��خ به 
این سوال که در صورت حفظ س��قف تولید فعلی 
نفت اوپک چ��ه تحوالت��ی در ب��ازار جهانی نفت 
ش��اهد خواهیم بود اظهار داش��ت: با حفظ سقف 
 تولید فعلی بعید به نظر می رس��د ک��ه تغییر قابل 
توجه ای در قیمت ها حاصل شود و شرایط موجود 

ادامه می یابد.
زنگنه توضیح داد: ایران با هیچ کش��وری در اوپک 
قهر نیست و قطعا با تمامی کشورهای عضو سازمان 

اوپک دیدار و گفتگو خواهیم کرد.
وزیر نفت در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با علی 
النعیمی وزیر نفت عربستان س��عودی در حاشیه 
اجالس آینده اوپک دیدار خواهید کرد؟ بیان کرد: 
با همه کشورها در اوپک مذاکره و گفتگو می کنیم.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه در نشست 
قبلی اوپک هم پس از دیدار با وزیر نفت عربستان 
گفته بودم ک��ه دیدگاه های ایران و عربس��تان در 
اوپک در بس��یاری از موارد ش��بیه یکدیگر است، 
افزود: هم اکنون تاکید می کنم که نقاط مشترک 
متعددی بین ایران و عربستان در اوپک وجود دارد.

این مق��ام مس��ئول ادام��ه داد: به عن��وان نمونه 
ای��ران و عربس��تان ه��ر دو دوس��ت دارن��د ک��ه 
س��هم اوپک در ب��ازار نف��ت افزایش یاب��د و این 
 ی��ک نقط��ه مش��ترک بی��ن دو کش��ور در اوپک

 اس��ت.زنگنه با تاکید بر اینکه با هیچ کشوری در 
اوپک دشمنی و دعوا نداریم، گفت: ایران و عربستان 
باید بر روی نقاط مشترک خود در اوپک مذاکره و 

گفتگو کنند.

مهرفرد، قائم مقام وزير جهاد 
کشاورزی در امور بازرگانی شد

ارسال درخواست افزايش  
پنج درصدی قیمت لبنیات

 طی حکمی از س��وی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی 
اکبر مهرفرد به سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شد.

در بخش��ی از این حکم آمده اس��ت:انتظار دارد با به��ره گیری از 
ظرفیت های موجود و اس��تفاده از نیروه��ای متعهد و متخصص 
نسبت به ساماندهی بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی و بهبود 

تراز تجاری و رشد صادرات گام های موثر بردارید.
یادآور می شود، وزیر جهاد کش��اورزی در جلسه شورای مدیران 
ای��ن وزارتخانه با اب��الغ حکم و معرف��ی مهرفرد به عن��وان قائم 
مقام وزیر در امور بازرگانی، از حس��ن یونس س��ینکی قائم مقام 
پیش��ین وزیر در امور بازرگانی در دوران مس��وولیت و همراهی 
 وی در اجرای قانون تمرک��ز وظایف بخش کش��اورزی قدردانی

 کرد. سینکی هفته گذشته از سمت خود استعفا کرده بود.

رضا باکری با اشاره به اینکه هزینه های تولید فرآورده های لبنی 
در سال 94 نس��بت به س��ال 93 فقط  پنج درصد افزایش یافته 
است، اظهار داش��ت: بر همین اس��اس انجمن فرآورده های لبنی 
به استناد قیمت های تمام ش��ده محصوالت، درخواست افزایش 
پنج درص��دی قیمت لبنیات را به س��تاد تنظیم بازار و س��ازمان 
 حمای��ت از مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان ارس��ال کرده

افزای��ش  و  ت��ورم  ن��رخ  اینک��ه  اع��الم  ب��ا  اس��ت.وی   
هزین��ه ه��ای تولی��د در س��ال 93 باع��ث ش��ده ب��ود ت��ا 
درص��دی  15 افزای��ش  مج��وز  لبن��ی   کارخانج��ات 

 قیمت ها را دریافت کنند، افزود: امسال خوش��بختانه نرخ تورم 
کاهش یافته و در کنار آن هزینه ه��ای تولید واحدها هم کاهش 

پیدا کرده است.

احداث و بهس��ازی 65 پروژه راهس��ازی به طول 469 
کیلومتر از مهمترین اقدامات و برنامه های اداره کل راه و 

شهرسازی استان اصفهان در سال جاری است.
حجت اله غالمی،  مدیرکل راه و شهرس��ازی استان با 
اعالم این خبر گفت: 64 پروژه ب��ه طول 379 کیلومتر 
عملیات راهسازی،76 کیلومتر اجرای روکش آسفالت 
و 11 دس��تگاه پ��ل و تقاطع غیرهمس��طح ب��ه طول 
14کیلومتر از برنامه های سال جاری اداره کل در حوزه 

ساخت و توسعه راه هاست. 
وی مهمترین این پروژه ها را شامل تکمیل 19 کیلومتر 
بان��د دوم موت��ه- گلپای��گان، 15 کیلومت��ر باند دوم 
قلعه شور- رحیم آباد، 18 کیلومتر باند دوم ورزنه- اژیه، 
28 کیلومتر باند دوم نیک آباد- حسن آباد، راه روستایی 
بیاضه- حاجی آباد به طول 19 کیلومتر، باند دوم محور 
اصفهان- اردستان تا پیچ دیزلو به طول 19.5کیلومتر، 
قطعه اول نایین- انارک به ط��ول 30 کیلومتر، تکمیل 
باند دوم ازونبالغ- فریدونش��هر به ط��ول 7 کیلومتر و 
14 کیلومتر از محور کهریز- لطفی در شهرستان تیران 
عنوان کرد و اظهار داش��ت: در جه��ت اجرای تعهدات 
برنامه ای در س��ال جاری 51 قرارداد ب��ه ارزش بالغ بر 

800 میلیارد ریال منعقد شده است.

469 کیلومتر راهسازی 
در دست اجراست

نهمین نمایش��گاه بی��ن المللي 
صنع��ت س��اختمان ،تجهیزات 
شهري، ماشین آالت و تجهیزات 
وابس��ته در اربیل ع��راق صبح 
روز پنج شنبه بیس��ت و چهارم 
اردیبهش��ت ماه با حض��ور وزیر 
بازرگان��ي و صنای��ع، وزی��ر 
شهرس��ازي کردس��تان، وزی��ر 
شهرداري و گردشگري، استاندار 
و رییس ات��اق بازرگاني در محل 
نمایش��گاه هاي بین المل اربیل 

افتتاح شد.
این نمایش��گاه در زمیني ب��ه مس��احت 6  هزارمترمربع 
با حضور 50 ش��رکت ایران��ي و بیش از 130 ش��رکت از 
80 کش��ور در گروه هاي کاالی��ي مصالح س��اختماني، 
خدم��ات فني و مهندس��ي، صنایع الکترونیک ، کاش��ي 
 و س��رامیک ، دکوراس��یون داخل��ي و صنای��ع فوالدي

  و ... به مدت  چه��ار روز پذیراي عم��وم بازدیدکنندگان 
بود.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه مقامات و مسووالن اربیل با 
حضور در غرفه فوالد مبارکه، با توانمندي هاي این شرکت 
در بخش تولید آهن اس��فنجي و انواع ورق هاي فوالدي 
آش��نا ش��دند.در جریان بازدید آقاي عبادي سرکنسول 
ایران از غرفه فوالد مبارکه از سوي مسوالن و کارشناسان 
حاضر در غرفه گزارش��ي از اقدامات این شرکت در زمینه 
تولی��د و صادرات این ش��رکت ارائ��ه گردید.این گزارش 
حاکي اس��ت نظر به استقبال مش��تریان از غرفه شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان در اربیل جلسه اي با حضور طالبیان 
مدیر صادرات فوالد مبارکه برگزارشد که طي آن طالبیان 
ضمن تبریک به مناسبت فرارس��یدن مبعث رسول اکرم 

صل اهلل علیه و آله، هدف 
از تش��کیل این جلس��ه 
را بررس��ي مش��کالت 
و همچنی��ن ش��نیدن 
 نقطه نظرات مش��تریان

 دانس��ت.وي در ابتداي 
جلسه آقاي دکتر رباني 
را ب��ه عن��وان یک��ي از 
 مدی��ران ش��رکت هاي

 س��رمایه گ��ذاري تابعه 
جه��ت نق��د و بررس��ي 
مش��کالت احتمالي معرفي و به اس��تراتژي ها و همس��و 
بودن نیازهاي مش��تري با اهداف این ش��رکت در جهت 
توس��عه و افزایش صادرات اش��اره کرد.در ادام��ه بعد از 
ش��نیدن نقطه نظرات مش��تریان، و اعالم رضایت آنان از 
مرغوبیت و تمایل خرید بیش��تر محصوالت این شرکت 
نس��بت به رقبا، خواس��ته هاي آنان مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت.مدیر صادرات فوالدمبارکه با برش��مردن 
مزیت هاي محصوالت ف��والد مبارکه گفت: تفاوت عمده 
محصوالت این ش��رکت با دیگر ش��رکتهاي صادرکننده 
ورق فوالدي، تولید محصول براس��اس سفارش مشتري 
و توجه وی��ژه به کیفی��ت محص��والت اس��ت؛ بنابراین 
درخص��وص برخي از تأخی��رات احتمال��ي در تحویل به 
دلیل فرآیند تولید بهتر اس��ت مش��تریان طوري برنامه 
ریزي نماین��د که هماهنگي بیش��تري ص��ورت گیرد تا 
تأخی��ري در تحویل محصول ب��ه وجود نیای��د.در پایان 
جلس��ه مدیرص��ادرات ف��والد مبارکه متعهد ش��د که با 
تعامل دو سویه، ش��رکت فوالد مبارکه با تالش بیشتري 
 به رفع نیازهاي مش��تریان و تأمین اعتبار الزم براي آنان

 بپردازد.

 استقبال گسترده مشتريان از محصوالت فوالد مبارکه اصفهان
 در نهمین نمايشگاه بین المللی اربیل عراق 

س��لطانی رییس اتحادیه دام��داران در باره خطر 
ورشکستگی دامداران کشورگفت: با افزایش قیمت 
نهاده های دامی دامدار ما مجبور اس��ت گاوهای 

خود را بفروشد تا بتواند خرج بقیه گاوها را بدهد.
وی افزود: این ش��رایط به حدی س��خت شده که 
بس��یاری از دامداران در فکر تغییر کاربری فضای 

دامداری خود هستند.
سیروس روس��تا دامدار اس��تان فارس هم در این 
 باره گفت: ما متول��ی نداریم و ب��ا افزایش قیمت

 نهاده های دامی فلج شده ایم و کار ما رو به افت و 
کاهش است و دیگر انگیزه کار نداریم.

وی افزود: تورم 16 درصدی در کنار افزایش قیمت 
حامل های انرژی و نهاده های دامی و از طرف دیگر 
کاهش قیمت شیر باعث شده کار دامداری خفت 

بار و زجرآور شود.
سیداحمد مقدسی رییس انجمن صنفی گاوداران 
گفت: از پارس��ال تاکنون قیم��ت ذرت از 130 به 
250 تومان، یونجه از 700 به 1050 تومان و کاه و 

کلش از 270 به 700 تومان رسیده است.
وی افزود: با این شرایط صنعت گاوداری در آستانه 

ورشکستگی است و اصطالحاً زانو زده است.

دامداران کشور در آستانه 
ورشکستگی قرار گرفتند
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

 جایزه نوعی نگاه جشنواره کن
 به » ناهید« رسید

فیلم »ناهید« ب��ه کارگردانی آیدا پناهنده، موفق ش��د یکی از جوایز 
بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به دست بیاورد. این جایزه که آینده 
روشن نام دارد به صورت مشترک به این فیلمساز ایرانی و نیراج گایوان 
کارگردان هندی تعلق گرفت. گایوان با فیلم »ماسان« در این بخش 
جشنواره حضور داشت. فیلم ناهید پیش از این در جشنواره فیلم فجر 
اکران شده بود. داستان این فیلم در شمال ایران مي گذرد و ساره بیات، 

پژمان بازغی ، نوید محمدزاده و ... بازیگران آن هستند.

نمایشگاه »رسانه و طنز« در نگارخانه 
مرکزی اصفهان

نمایشگاهی با عنوان »رس��انه و طنز« از س��وی فرهنگسرای رسانه 
در نگارخانه مرکزی اصفهان افتتاح ش��د. مدیر فرهنگس��رای رسانه 
گفت: کتابچه ای با عنوان »رس��انه را قورت بده« مدتی اس��ت که از 
سوی فرهنگسرای رسانه در سطح ش��هر اصفهان منتشر شده است. 
ش��ریفی فر افزود: این کتاب با محوریت موضوع رسانه در قالبی طنز 
تهیه شده و برای بیان مفاهیم به صورت ساده اما اثرگذارتر، از تصاویر 
کاریکاتوری نیز در آن استفاده ش��ده است. وی ادامه داد: از میان ۸۰ 
تصویر موجود در این کت��اب، ۲۵ تصویر در قال��ب تابلوهایی بزرگ 
جهت نمایش ب��رای عموم عالقمن��دان در نمایش��گاه های مختلف 
تهیه شده که نمایشگاهی از آنها این بار در کتابخانه مرکزی اصفهان 
برگزار شده است. وی گفت: این آثار با موضوعاتی همچون بازی های 
رایانه ای از نگاهی آس��یب شناسانه، ماهواره، ش��بکه های اجتماعی، 
شهروند الکترونیک و موضوعاتی از این دست ارائه شده اند. شریفی فر 
همچنین گفت: هریک از مراکز فرهنگی در سطح شهر می توانند در 
طی همکاری با فرهنگسرای رسانه، نمایش��گاهی از این آثار را برای 
عموم مردم برگزار کنند. گفتنی است؛ این نمایشگاه از ۲ تا ۷ خرداد 
ماه در گالری ش��ماره ۲ کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در خیابان باغ 
گلدسته برگزار می شود. ساعات بازدید از این نمایشگاه نیز از ۹ صبح 

تا ۱ و ۴ بعدازظهر تا ۸ است. 

»خانه ای در تاریکی« منتشر شد
رمان نوجوان »خانه ای در تاریکی« نوش��ته سیامک گلشیری توسط 
نشر افق منتشر و راهی بازار نش��ر شد. این کتاب صد و یکمین عنوان 
رمان نوجوان نشر افق است که چاپ می ش��ود. رسم الخط و نوشتار 
این کتاب نیز از حال معمول خارج اس��ت و طبق نظر نویسنده درج 
شده است. سیامک گلشیری نویسنده این اثر، پیش از این حدود ۴۰ 
 کتاب منتشر کرده است که بیش از ۱۰ رمان و ۵ مجموعه داستان را 
دربر می گیرد. تعدادی از ای��ن کتاب ها، از عناوی��ن مجموعه رمان 
نوجوان نشر افق هستند.   این کتاب با ۱۷۶ صفحه، شمارگان ۲ هزار 

نسخه و قیمت ۸ هزار تومان منتشر شده است.

غواصان دریادل  با  دست های بسته 
آمدند

کیمیا زمانی:همین طور که 
در حال گشت زنی در شبکه 
های مجازی گوشی ام بودم و 
طبق عادت و ب��ه دلیل حجم 
زی��اد مطال��ب نگاه��ی گذرا 
ب��رروی اخب��ار و موضوعات 
می ک��ردم، ناگهان چش��مم 
به جمل��ه ای خ��ورد و در جا 
خشکم زد: ۱۷۵ شهید غواص 

با دستان بسته!
با دقت بیش��تری خواندم؛ ۱۷۵ پیکر مطهر ش��هید غواص ایرانی 
مربوط به عملیات کربالی۴ که با دس��تانی بسته توسط نیروهای 
بعثی عراق به ش��هادت رسیده بودند، از مرز ش��ملچه وارد کشور 

شدند!
خواندن ادامه متن برایم س��نگین بود. س��وزش عجیب چشمانم  
ب��ا گرمایی از اش��ک همراه ش��د و چکی��د برتم��ام غرورم.برای 
لحظه ای احس��اس کردم خ��ون دیگ��ر در بدنم جری��ان ندارد، 
 نگاهم را ب��ه عکس ضمیمه پی��ام دوختم و چش��مانم بی اختیار 

گریست.
 تجس��م لحظه ش��هادت تان، چنان گلویم را می فش��رد که دلم 
می خواس��ت با صدای بلند فریاد بزنم ولی نه! اینگونه نمی شود، 

چطور ادای دین کنم؟ 
چگونه شرمندگی ام را پنهان کنم؟ چگونه فراموش کنم که امنیت 
و اقتدار این س��رزمین مدیون ش��ما مردان بی ادعاست؟ چگونه 
راحت بخوابم وقتی مادران تان چش��م انتظاری را هر ش��ب و هر 
روز دوره کرده اند و چگونه دلم را آرام کنم که هوای این روزهای 
وطنم بسی ابری و مه آلود است و غبار غم بر سرش سایه انداخته 
و بعضی ازآنهایی که با ش��ما هم رزم بوده اند با دشمنان هم رنگ 
شده اند و تیشه برداشته به ریش��ه تمام اعتقادات می زنند و نگاه 
دلسوز و صبورانه رهبرم را نیز گاهی برنمی تابند که به حکم ادب 
 و برای پایمال نشدن حق انسان های آزاده ای چون شماها سکوت

می کند و گاهی لبخندی تلخ؛ اما ب��ا صراحت تمام اقرار می کنم 
 جوان��ان این مرز و ب��وم اگرچه ظاهرش��ان و نگاه ش��ان و دنیای

 اطراف شان تغییرات بزرگی را شاهد بوده اما دلهای شان در هوای 
شما پَر می زند و بر ساحت ملکوتی شما عرض ارادت دارند و هرگز 
فراموش نخواهند ک��رد که آرامش و امنیت ش��ان را مدیون نگاه 

نگران شما بوده و هستند.
ب��رادرم، قهرم��ان م��ن! ب��ا قلب��ی پُ��ر درد و جگ��ری پُرخون 
ام��ا ب��ا افتخ��ار بازگش��ت غرورآفرینت��ان را به میه��ن تبریک 
 م��ی گوی��م و تنه��ا م��ی توان��م بنویسم»ش��رمنده ام، حالل��م 

کنید.«

علیرضا رضاداد، ضمن تبریک موفقیت فیلم »ناهید« 
در جش��نواره فیلم کن تاکید کرد: باید هرچه بیشتر 
امکان حضور سینماگران ایرانی در مجامع جهانی را 

فراهم کنیم.  
به گزارش زاینده رود به نقل از ایس��نا، مش��اور عالی 
رییس سازمان س��ینمایی که در شصت و هشتمین 
دوره جش��نواره فیلم کن حاضر بود با تاکید بر اینکه 
باید خودم��ان را در معرض مخاطب��ان گوناگون در 
سراس��ر دنیا قرار دهیم، با اشاره به حضور موفق فیلم 
» ناهید« در کن گفت: س��ینمای ایران باید ش��رایط 
و امکان حض��ور بین المللی را ب��رای فیلم های ایرانی 

فراهم کند. 
وی ادامه داد: در این حضوره��ای بین المللی، جامعه 
سینمای ایران و س��ینماگران به یک ارزیابی از خود 
و فیلمی ک��ه س��اخته اند، می رس��ند و اینکه چقدر 
 توانس��ته اند با مخاطبان غی��ر بومی ارتب��اط برقرار

کنند.
 ای��ن یک نی��از ب��رای س��ینمای ای��ران اس��ت که 
از دای��ره بوم��ی فراتر ب��رود و خ��ودش را در معرض 
 مخاطب��ان گوناگ��ون در سراس��ر دنی��ا ق��رار

 بدهد. 

رضاداد، ب��ا بیان اینک��ه س��ینمایی در دنی��ا موفق 
خواهد ب��ود که بتواند به اس��تانداردهای گفت وگوی 
جهانی دس��ت پیدا کند و آن را ارتق��اء بدهد؛ ادامه 
داد: افزایش س��هم فرهن��گ منطق��ه ای در فرهنگ 
جهانی، باید یکی از اولویت های کش��ورهایی باش��د 
که به تعالی فرهنگی در دنیا می اندیش��ند و س��ینما 
 هم مهم ترین امکان برای مش��ارکت و افزایش سهم

 است. 
وی اف��زود: اگ��ر یک��ی از هدف های غیر س��رگرمی 
س��ینما را پل ارتب��اط فرهنگی بین ملت ه��ا بدانیم، 
ایجاد فرص��ت برای حض��ور س��ینماگران ایرانی در 
مجامع جهانی یک��ی از وظای��ف اصل��ی کارگزاران 
فرهنگی به حس��اب می آی��د و در چنین ش��رایطی 
 س��ینماگران ج��وان بای��د از اولوی��ت برخ��وردار

 باشند. 
این مدیر فرهنگی ادامه داد: باید خوشحال بود، فیلمی 
مث��ل »ناهید« که اولین س��اخته بلن��د کارگردانش 
محسوب می شود، توانسته فارغ از جایزه ای که کسب 
کرد در جش��نواره کن حض��ور پیدا کن��د و دریافت 
جایزه هم به شکل طبیعی می تواند مزیتی برای فیلم 
باش��د که ضمن تبریک برای خانم پناهن��ده، آینده 

درخشان تری برای ایشان آرزو می کنم. 
دبیر س��ابق جش��نواره فیلم فجر درباره حواش��ی ای 
که بعض��ا ب��رای حض��ور بین المللی برخ��ی فیلم ها 
در کش��ور ایجاد می ش��ود،گفت: تن��گ نظری هایی 
که درب��اره حض��ور فیلم ه��ای ایرانی ب��ه بهانه های 
مختل��ف ایجاد می ش��ود، مان��ع توس��عه فرهنگی و 
رشد س��ینمای ایران می ش��ود. به جای بهانه جویی 
و تنگ نظ��ری باید بتوانی��م فضای نق��د و گفت وگو 
 و تعام��ل را ب��رای پیش��رفت س��ینمای مان فراهم 

کنیم. 
رضا داد، که پس از سال ها در جشنواره فیلم کن حاضر 
ش��ده بود، درباره حضور ایران در این دوره با اشاره به 
بازگشایی پاویون ایران اظهار داشت: این اتفاق را باید 
به فال نیک گرفت؛ اما ی��ادآوری کنیم صرف حضور 

برای توفیق بین المللی کافی نیست.
 در س��ال های گذش��ته عمدتا تمرکز ما بر حضور در 
مجامع بین المللی بوده است؛ در حالیکه ایجاد حضور 
بین المللی می تواند برای فیلمسازان فرصت باشد. اما 
در کلیت س��ینما حضور فقط یک مقدمه است و اگر 
صرفا متکی به این باشیم، اتفاقی نخواهد افتاد و باید 

برنامه داشت. 
این مدیر فرهنگی درباره تمرکز بر روی تولید مشترک 
در پاویون ایران گفت: تعداد زیادی سوال وجود دارد 
که س��ینمای ایران باید برای آنها پاسخ روشن داشته 
باش��د. مثال آیا جذب س��رمایه و انتقال سرمایه برای 
تولید در داخل ایران با مش��وق هایی همراه است؟ آیا 
این یک مزیت نسبی به حس��اب می آید یا تاثیری در 
وضعیت فیلمی که در ایران ساخته می شود، نخواهد 

داشت؟ 
وی افزود: دولت از بخش خصوصی که موفق به تولید 
مشترک بشود، مشخصا حمایت هایی را خواهد کرد 
یا نه و این حمایت ها به شکل دقیق چیست؟ و دولت 
چه پش��تیبانی می تواند در این زمین��ه انجام بدهد؟ 
تجربه های گذشته فعالیت غیر ایرانیان داخل کشور، 
نش��ان داده در این زمینه ای��ران از امکان��ات خوبی 
برخوردار است؛ اما باید امکانات ساماندهی شود و به 
صورت یک بسته قابل قبول به عالقمندان تولید داخل 
ایران چه به صورت مشترک با تهیه کنندگان ایرانی و 

چه به صورت مستقل ارائه شود. 
رضا داد گفت: امیدوارم مدیریت بین الملل سینمای 
ایران بتواند در کوتاه مدت برای عالقه مندان به تولید 
مش��ترک یا س��رمایه گذاری در حوزه فیلمسازی در 

سینمای ایران برنامه اش را تدوین و ارائه کند. 

 مشاور عالی رییس سازمان سینمایی در جشنواره  فیلم کن: 

حضور در جشنواره ها ، یک مقدمه است

یادداشت
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تحدید حدود اختصاصی  
نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 3/4996 مفروزي ازپالك 
از راه متروكه  ثبتي شهرضا كه بانضمام قسمتي  3/1168 واقع در موغان بخش يك 
متصرفي متقاضي جمعًا تشكيل يك باب خانه را مي دهد و طبق سوابق و پرونده ثبتی 
انصاريپور  زينب  و  بهرام  فرزند  فريبا سالك  و  اصغر  فرزند  ربيعي  مقداد  آقاي  بنام 
نيامده  عمل  به  آن  قانوني  حدود  تحديد  وعمليات  است  ثبت  جريان  در  حسن  فرزند 
است اينك بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين نكليف وضعيت ثبتي اراضي 
مرقوم  پالك  حدود  تحديد  نامبرده  تقاضای  طبق  و  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   94/04/09 مورخ  شنبه  سه  روز  در 
آمد0 لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
پذيرفته خواهد شد.  تا 30 روز  تحديدی  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 

تاريخ انتشار:94/03/04 سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 
مزایده 

2/41 شعبه اول اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده كالسه 
2222/93 شعبه اول اجرای احكام له علی حسنی عليه كريم دليخون به آدرس بهارستان 
– الفت غربی – خ.شهاب – مجتمع فرزانگان2- بلوك صائب – واحد13 بابت محكوم به 
و هزينه های اجرايی به مبلغ 34/018/225 ريال اموال توقيفی به شرح ملك به آدرس 
اصفهان – شهر جديد بهارستان – خ.شهاب – مجتمع فرزانگان2- بلوك صائب – طبقه 
واحد13 اموال توقيفی عبارت است از يك واحد آپارتمان مسكونی با قدمت  چهارم – 
تقريبی 80  اعيانی  با مساحت  آجر سه سانتی  نمای  و  بتونی  و سقف  7 ساله  حدود 
سند  فاقد  بهارستان  شهرداری   92/10/15 مورخ   92/17653 نامه  طبق  كه  مترمربع 
ششدانگ مالكيت به نام خوانده آقای كريم دليخون می باشد ملك مزبور دارای دو عدد 
اتاق خواب با كف موزاييك و ديوار رنگ و روغن – پذيرايی با كف سراميك و ديوار 
رنگ و روغن و آشپزخانه اپن با كف سراميك – ديوار كاشيكاری شده – كابينت فلزی 
و مجهز به سرويس بهداشتی و فاقد انباری و پاركينگ و دارای مشتركات آب و برق 
و گاز و تلفن و فاضالب و فاقد آسانسور می باشد با توجه به جميع عوامل موثر در 
ارزيابی عرصه ملك مزبور از جمله موقعيت – ابعاد – مساحت – لحاظ نمودن كاربری 
شرايط عرضه و تقاضا حاكم بر بازار مسكن و غيره در مجموع توسط   – مسكونی 
كارشناس رسمی دادگستری مبلغ 875/000/000 ريال هشتصد و هفتاد و پنج ميليون 
ريال ارزيابی و اعالم می گردد كه مورد اعتراض هيچيك از طرفين قرار نگرفته است 
محل  در  صبح  11تا10  ساعت  در   94/3/26 مورخ  در  مزايده ای  جلسه  دارد  نظر  در 
برگزار می گردد  چهارراه وكال   – خيابان شيخ صدوق شمالی  در  واقع  احكام  اجرای 
طالبين شركت در مزايده می توانند با پرداخت ده درصد از مبلغ پايه به شماره حساب 
2171350205001 بانك ملی و ارائه آن فيش به اجرای احكام از اموال بازديد نمايند 
پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:5026 اجرای احكام شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  چهارم  شعبه  مدنی  احكام  اجرای   2/42
قربانيان و  له عباسعلی  اجرايی كالسه 920191ج.ح/4  پرونده  مزايده ای در خصوص 
عليه ندا عسگری مبنی بر مطالبه مبلغ 499/466/666 ريال به منظور فروش امتياز دفتر 
واقع  تعرض طرفين  از  كه مصون  الذكر  ذيل  كارشناسی  با وصف  نشانی:  پيشخوان 
گرديده است در مورخ 94/3/27 از ساعت 9/15 تا9/30 صبح در محل اين اجرا )طبقه 
پارسيان(  بيمه  جنب   – نيكبخت  خيابان   – دادگستری  احكام  اجرای  چهارم ساختمان 
برگزار نمايد. لذا با توديع 10% قيمت كارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانك ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش واريزی به اين اجرا در 
جلسه مزايده شركت نمايند مزايده از مبلغ كارشناسی شروع و پيشنهاد دهنده باالترين 
ای موسسه  چنين  اندازی  راه   -1 كارشناسی:  نظريه  بود.  خواهد  مزايده  برنده   قيمت 
مستلزم تبليغات، تجهيزات الزم، بكارگيری پرسنل كارآزموده، صرف وقت برای معرفی 
و كسی اعتبارات و در نتيجه تحصيل درآمد می باشد كه اين اعتبار به دليل تعطيلی دفتر 
مذكور مخدوش گرديده است. 2- با توجه به رسيدگی های انجام شده از اسناد و مدارك 
كارشناسان  نظريه  در  آمده  به عمل  های  بررسی  و  تحقيقات  به  استناد  با  و  محتوی 
االمتياز حق  مذكور  صنف  اتحاديه  از  شده  انجام  تحقيقات  همچنين  و  قبلی   محترم 
تعداد  دفتر پيشخوان موضوع دادنامه صادره بدون لحاظ تجهيزات، تعداد سيستمها، 

انتقال به افراد واجد شرايط باشد به  مشتريان و به لحاظ تعطيلی محل، چنانچه قابل 
تعيين  مزايده  پايه  قيمت  عنوان  به  ريال(  ميليون  )چهارصد  ريال   400/000/000 مبلغ 
بود و در محل و مكان  تعطيل نشده  دفتر مذكور  می گردد. شايان ذكر است چنانچه 
مناسب شهر استقرار داشت با لحاظ شاخص های اعتبار ايجاد شده و سود تحصيل 
شده سنواتی و تعداد مشتريان مربوطه بهای آن متفاوت می بود. در هر حال اظهار نظر 
ارائه شده در فوق صرفًا نظر كارشناسی بوده و اتخاذ هرگونه تصميم با مقام محترم 
قضائی می باشد.م الف:4949 اجرای احكام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  چهارم  شعبه  مدنی  احكام  اجرای   2/43
قربانيان و  له عباسعلی  اجرايی كالسه 920191ج.ح/4  پرونده  مزايده ای در خصوص 
اموال  فروش  منظور  به  ريال   499/466/666 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  عسگری  ندا  عليه 
توقيفی به شرح نظريه كارشناسی ذيل برگه به نشانی: پل شهرستان – خيابان بازارچه 
پالك167 با وصف كارشناسی ذيل الذكر كه مصون از  بن.بست محمد قربانيان –   –
تعرض طرفين واقع گرديده است در مورخ 94/3/27 از ساعت 9 تا 9/15 صبح در محل 
جنب   – نيكبخت  خيابان   – دادگستری  احكام  اجرای  )طبقه چهارم ساختمان  اجرا  اين 
از جلسه مزايده به نشانی فوق  نمايد.طالبين خريد 5 روز قبل  بيمه پارسيان( برگزار 
قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع 10% قيمت كارشناسی به حساب سپرده 
ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانك  نزد   2171290210008 شماره  به  دادگستری 
مبلغ كارشناسی  از  مزايده  نمايند  مزايده شركت  اجرا در جلسه  اين  به  واريزی  فيش 
كارشناسی:  نظريه  بود.  خواهد  مزايده  برنده  قيمت  باالترين  دهنده  پيشنهاد  و  شروع 
1- تعداد يك دستگاه آب سردكن و آب گرمكن ايستاده دو شيره مخصوص شرب به 
Ampa به مبلغ 800/000 ريال. 2- تعداد يك عدد سايبان  صورت مستعمل و مارك 
ريلی دستی مستعمل كه روكش آن كاماًل از بين رفته و اسكلت فلزی آن باقيمانده است 
به مبلغ 400/000ريال. 3- تعداد يك دستگاه آب سردكن و آب گرمكن ايستاده دو شيره 
مخصوص شرب به صورت مستعمل و مارك Ampa به مبلغ 800/000ريال. 4- تعداد 
500/000ريال.  مبلغ  به  جمعًا  مستعمل  ديواری  متوسط  نشانی  آتش  كپسول  عدد  دو 
5- تعداد يك عدد جالباسی فلزی مستعمل به مبلغ 100/000ريال. 6- تعداد دوازده عدد 
پايه فلزی رويه مشمع ساده و مستعمل +تعداد سه  صندلی شامل)شش عدد صندلی 
عدد صندلی پايه بلند لوله ای فلزی و رويه مشمع سفيد رنگ مستعمل + تعداد سه عدد 
صندلی مديريتی جك دار و دسته دار و گردان مستعمل( جمعًا به مبلغ 3/000/000ريال. 
7- تعداد پنج عدد گوشی تلفن روميزی كاليور مستعمل جمعًا به مبلغ 250/000ريال. 
8- اجزای سه عدد كابين چوبی به صورت مستعمل و جداگانه جمعًا به مبلغ 750/000 
ريال.9- يك دستگاه كامل دزدگير DVR همراه با دشمها و متعلقات مربوطه به صورت 
مستعمل جمعًا به مبلغ 2/000/000 ريال. 10- تعداد يك عدد كمد فلزی بايگانی دو درب 
و مستعمل به مبلغ 1/200/000 ريال. 11- تعداد يك عدد فايل ها كشو مستعمل به مبلغ 
500/000 ريال. 12- تعداد يك عدد ترازو ديجيتال محك مستعمل و مدل PX300 به 
به  آسال  بدون دودكش  گازی  بخاری  دو دستگاه  تعداد  ريال. 13-  مبلغ 1/000/000 
صورت مستعمل جمعًا به مبلغ 2/400/000. 14- تعداد يك دستگاه پرينتر اچ پی مدل 
 ZEBRA زن  ليبل  دستگاه  يك  تعداد   -15 1/000/000ريال.  مبلغ  به  مستعمل   2014
به  نئو مستعمل  تمبر  نقش  يك دستگاه  تعداد  مبلغ 3/000/000ريال. 16-  به  مستعمل 
مبلغ 28/000/000 ريال. 17- تعداد يكدستگاه پرينتر سوزنی مدل SPFO مستعمل به 
مبلغ 700/000 ريال. 18- تعداد چهار دستگاه كامپيوتر قديمی همراه با مانتيور ال.سی.

دی كوچك سامسونگ به صورت مستعمل جمعًا به مبلغ 6/000/000 ريال. 19- تعداد 
يك دستگاه پول شمار سايان مستعمل به مبلغ 500/000 ريال. 20- تعداد يك دستگاه 
فاكس پاناسونيك KX362 مستعمل به مبلغ 1/000/000 ريال. 21- تعداد يك دستگاه 
فاكس پاناسونيك KX362 مستعمل به مبلغ 1/000/000 ريال. 22- تعداد يك دستگاه 
اسكنر مستعمل با مارك كانن به مبلغ 700/000 ريال. 23- تعداد يك دستگاه كامپيوتر 
همراه با مانتيور قديمی و مستعمل به مبلغ 2/500/000 ريال. 24- تعداد يك دستگاه 
پرينتر ليزری مستعمل با مارك اپسون به مبلغ 1/000/000 ريال. 25- تعداد يك دستگاه 
زيراكس مستعمل توشيبا مدل 263 به مبلغ 9/000/000 ريال. 26- تعداد يك دستگاه 
تشخيص  دستگاه  يك  تعداد   -27 ريال.   400/000 مبلغ  به   Ehele مستعمل  زن  منگنه 
كامل  بانك  عابر  دستگاه  يك  تعداد   -28 ريال.   100/000 مبلغ  به  مستعمل  اسكناس 
NCR مستعمل به مبلغ 125/000/000 ريال. جمع كل تعداد بيست و هشت مورد اقالم 
فوق الذكر به مبلغ 197/600/000 ريال )يكصد و نود و هفت ميليون و ششصد هزار 

ريال( می باشد.م الف:4948 اجرای احكام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
3/14 آقای محمدعلی يزدانی نوگورانی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 66/94 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان حسن يزدانی نوگورانی بشناسنامه 71 در تاريخ 93/12/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ذوالفعلی 
 -2 متوفی(  )پسر  باغبهادران  از  صادره   1338 ت.ت   4 ش.ش  حسن  فرزند  يزدانی 
جعفرعلی يزدانی نوگورانی فرزند حسن ش.ش 2 ت.ت 1349 صادره از باغبادران )پسر 
متوفی( 3- محمدعلی يزدانی نوگورانی فرزند حسن ش.ش 34 ت.ت 1354 صادره از 
لنجان )پسر متوفی( 4- قنبر يزدانی نوگورانی فرزند حسن ش.ش 2 ت.ت 1356 صادره 
از لنجان )پسر متوفی( 5- فاطمه يزدانی نوگورانی فرزند حسن ش.ش 13 ت.ت 1351 
صادره از باغبادران )دختر متوفی( 6- طوبی يزدانی نوگورانی فرزند حسن ش.ش 18 
ت.ت 1335 صادره از باغبهادران )دختر متوفی( 7- خانمجان يزدانی نوگورانی فرزند 
حسن ش.ش 12 ت.ت 1345 صادره از لنجان )دختر متوفی( 8- سرور خليلی نوگورانی 
فرزند عبدالعلی ش.ش 9 ت.ت 1318 صادره از باغبهادران )همسر متوفی( والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
پانزدهم حقوقی  م الف:177 شعبه  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقديم  به شورا 

شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

3/15 آقای حمزه عباسيان ريزی دارای شناسنامه شماره 1720 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 83/94 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان حسن عباسيان ريزی بشناسنامه 311 در تاريخ 94/01/02 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا 
طغيانی ريزی فرزند جواد ش.ش 189 ت.ت 1337 صادره از گلپايگان )همسر متوفی( 
2- حمزه عباسيان ريزی فرزند حسن ش.ش 1720 ت.ت 1360 صادره از لنجان )پسر 
متوفی( 3- مينا عباسيان ريزی فرزند حسن ش.ش 1160046646 ت.ت 1368 صادره 
از لنجان )دختر متوفی( 4- اعظم عباسيان ريزی فرزند حسن ش.ش 1089 ت.ت 1358 
صادره از لنجان )دختر متوفی( 5- فرزانه عباسيان ريزی فرزند حسن ش.ش 4675 
ت.ت 1365 صادره از لنجان )دختر متوفی( 6- الله عباسيان ريزی فرزند حسن ش.ش 
1721 ت.ت 1360 صادره از لنجان )دختر متوفی( 7- مريم عباسيان ريزی فرزند حسن 
ش.ش 427 ت.ت 1353 صادره از لنجان )دختر متوفی( 8- فهيمه عباسيان ريزی فرزند 
عباسيان  مهناز   -9 متوفی(  )دختر  لنجان  از  1365 صادره  ت.ت   4676 حسن ش.ش 
ريزی فرزند حسن ش.ش 883 ت.ت 1363 صادره از لنجان )دختر متوفی( والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
پانزدهم حقوقی  م الف:179 شعبه  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقديم  به شورا 

شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسیدگی 

اردستانی  فدائی  محمدجواد  خواهان  94/74ش1  كالسه  پرونده  درخصوص   3/16
الزام  بر  مبنی  درخواستی  كاوه2   – كاوه  شهرك   – اردستان  نشانی  به  فرزند حسن 
خوانده به انتقال سند يك دستگاه موتورسيكلت به شماره انتظامی )56اصفهان 1993( 
در دفترخانه اسناد رسمی اردستان به طرفيت اسماعيل اژدی حوض ماهی به نشانی 
مجهول المكان تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/04/03 
ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
اين شعبه واقع در  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  خواهان مراتب در جرايد نشر 
پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:600 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت

3/17 زهرا مالئی اردستانی دارای شناسنامه شماره 86 به شرح دادخواست به كالسۀ 
86/94ش2 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسين مالئی بشناسنامه 1944 در تاريخ 84/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر به نامهای 1- اصغر 
6655 ش.ش  به  مالئی  اكبر  علی   -2 و   7237 شناسنامه  شماره  به  اردستانی   مالئی 

زهرا   -1 نامهای  به  دختر  چهار  و   146 ش.ش  به  اردستانی  مالئی  عباسعلی   -3 و 
مالئی اردستانی به ش.ش 86 و 2- عشرت مالئی اردستانی به ش.ش 111 و 3- هما 
مالئی اردستانی به ش.ش 21 و 4- صديقه مالئی اردستانی به ش.ش 46 والغير. اينك 
هر  تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
م الف:598  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقديم  اختالف  به شورای حل  ماه   يك 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت

3/18 خانم فاطمه برنجی اردستانی دارای شناسنامه شماره 6439 به شرح دادخواست 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  87/94ش2  كالسۀ  به 
توضيح داده كه شادروان اكبر اكبرپور احمدآبادی بشناسنامه 5 در تاريخ 1390/3/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر به نامهای 1- محمد اكبرپور احمدآبادی به شماره شناسنامه 1255 و 2- حسن 
اكبرپور احمدآبادی به شماره شناسنامه 93 و دو دختر به نامهای 1- زهرا اكبرپور 
به  احمدآبادی  اكبرپور  طيبه  و 2-  به شماره شناسنامه 048-009676-7  احمدآبادی 
به شماره  اردستانی  فاطمه برنجی  نام  به  دائمی  شماره شناسنامه 117 و يك همسر 
شناسنامه 6439 والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورای حل اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:599 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ رای 

 9309980351300539 پرونده:  شماره   9309970351301446 دادنامه:  شماره   3/19
شماره بايگانی شعبه: 930599 خواهان: شركت اركان ساختار نوين انتخاب به مديريت 
نشانی  به  همگی  فرد  احمدی  فرهاد  آقای  و  داودی  مهدی  آقای  وكالت  با  منانی  امين 
اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – مجتمع پاسارگاد – ط ششم- واحد30 
خواندگان: 1- آقای سروش ميالنی به نشانی اصفهان – خ.هاتف – روبروی پمپ بنزين 
"– جنب دبيرستان سالمت – بن.بست طيب اصفهانی – پ599، 2- آقای مهدی زارعی نژاد

به  توجه  از  دادگاه  گردشكار:  چك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از درگاه ايزد متعال به شرح ذيل 
مبادرت به اصدار رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی شركت اركان ساختار 
نوين انتخاب با وكالت مهدی داودی و فرهاد احمدی فر به طرفيت مهدی زارعی نژاد به 
خواسته مطالبه مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال قسمتی از فقره چك به شماره 517110 
مورخ 84/8/5 نزد بانك ملی به انضمام هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل و خسارت 
عدم  گواهی  و  ابرازی خواهان  مستندات  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  تاديه  تاخير 
پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه و اينكه خوانده عليرغم ابالغ وقت رسيدگی 
از طرف نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و مستندات ابرازی خواهان اشتغال 
به  عليهذا  وارد تشخيص  را  دادگاه دعوی خواهان  لذا  ايجاب می نمايد  را  ذمه خوانده 
قانون   315 الی   310 مواد  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  مواد 198و519و522  استناد 
بابت  به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال  به محكوميت خوانده  تجارت حكم 
اصل خواسته و مبلغ پنج ميليون و دويست و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
چك  زمان سررسيد  از  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت  و  وكيل  حق الوكاله  پرداخت  و 
در خصوص  و  می نمايد  اعالم  و  خواهانها صادر  در حق  آن  تاديه  زمان  تا   84/9/5
دعوی خواهان به طرفيت سروش ميالنی به خواسته مطالبه يكصد و هفتاد ميليون ريال 
از چك مذكور با توجه به محتويات پرونده و اينكه در خصوص چك مذكور ظرف مهلت 
مقرر قانون گواهی عدم پرداخت اخذ نگرديده است و چك مذكور خارج از مهلت مقرر 
قانون واخواست شده است )گواهی عدم پرداخت اخذ شده است( لذا دعوی به طرفيت 
خوانده مسموع نمی باشد عليهذا دادگاه دعوی خواهان را در مورد سروش ميالنی به 
آيين دادرسی  قانون  استناد ماده 2  به  دادگاه  ندانسته عليهذا  كيفيت مطروحه استماع 
مهدی  مورد  در  صادره  رای  مينمايد  اعالم  و  صادر  دعوی  استماع  عدم  قرار  مدنی 
زارعی نژاد غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و 
پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 
می باشد و در مورد قرار عدم استماع دعوی ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در 
دادگاه تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:3426 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان



یادداشت

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

داوری،
 مانع از پیروزی ام شد

فصل بعد،  قوی تر 
برمی گردیم

داود عابدین زاده در خصوص مصدومیتش در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا 
اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی آسیا به شدت آسیب دیدم و به محض حضور در 

ایران عمل جراحی کردم تا شرایطم بهتر شود.
وی در ادامه افزود: حریف ازبکم را به راحتی در این مس��ابقات شکست می دادم و 
مشکلی در این خصوص وجود نداشت؛ اما داوران در کمال ناباوری امتیازهای مسلم 
مرا ندادند تا در حالی که با اختالف زیادی کشتی گیر ازبک را شکست داده بودم 

آسیب ببینم و نتوانم به کشتی ادامه دهم.
فرنگی کار وزن 85 کیلوگرم کش��ورمان در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه آیا اکنون 
شرایطش بهبود یافته اس��ت یا خیر، عنوان کرد: شرایطم کمی بهتر شده اما باید 
خیلی رعایت کنم. البته تمرینات��م را از چند روز دیگر آغ��از خواهم کرد تا برای 
مسابقات انتخابی تیم ملی آماده شوم.عابدین زاده خاطرنشان کرد: تالش می کنم 
تا به مس��ابقات انتخابی تیم ملی برس��م و  امیدوارم این اتفاق رخ دهد تا بار دیگر 
 صاحب دوبنده تیم ملی شوم و در مسابقات جهانی بتوانم برای کشورم افتخار کسب

 کنم.

 پپ گواردیوال پس از جش��ن بیس��ت وپنجمین قهرمانی باواریایی ها در 
بوندس لیگا که 27 روز پیش مس��جل ش��ده بود، اظهار داش��ت: به تیم، 
همکاران��م در کادر فنی و ه��واداران تبری��ک می گویم. آنه��ا حمایتی 
فوق العاده از ما نش��ان دادند؛ به خصوص )در بازی برگشت مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا( برابر بارسلونا. ما فصل آینده قوی تر بازخواهیم 
گشت و با بهترین ترکیب ممکن پا به میادین خواهیم گذاشت. ما همیشه 

به تداوم پیشرفت مان امیدواریم.
فیلیپ الم، کاپیتان باواریایی ها هم درب��اره عملکرد تیمش در این فصل 
گفت: این قهرمانی هنوز هم خیلی خاص اس��ت، چون ما از ابتدای فصل 
و در 34 هفته صدرنشین لیگ بودیم.فیلیپ الم، در ادامه گفت: برای ما 
قهرمانی در بوندس لیگا هرگز یک چیز تضمین شده نبود و کلی کار انجام 
شد تا به این موفقیت دست پیدا کنیم. بایرن مونیخ سزاوار این قهرمانی 

بود.

باشگاه سپاهان پیشنهاد داد:

سوپر جام فوتبال ایران را با نام 
»حجازي« احیا كنید

باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان، هم به جهت نامگذاری یک 
جام معتبر و دائمی به نام زنده یاد ناص��ر حجازی و هم برای 
احیای رقابتی که در بس��یاری از کش��ورهای جهان مرسوم 
است، پیشنهاد برگزاری سوپر جام باشگاه های ایران را مطرح 

کرده بود.
س��وپر جام به عنوان دیدار تیم ه��ای قهرمان لی��گ برتر و 
جام حذفی اس��ت رقابتی اس��ت که در ایران به فراموش��ی 
سپرده ش��ده و هر س��ال نیز که س��خنی از آن به میان می 
آی��د ب��ا توجیه��ات متع��ددی از آن عب��ور م��ی ش��ود.

به غیر از س��ال ۱384 که این جام بین تیم های صباباتری و 
فوالد خوزستان با پیروزی چهار بر صفر صباباتری در ورزشگاه 
شهید دستگردی همراه بود، دیگر خبری از برگزاری این جام 
نشد. در سال 8۶ سپاهان به عنوان قهرمان جام حذفی و سایپا 
نیز به عنوان قهرمان لیگ برتر ق��رار بود که این جام را برگزار 
نمایند که به دلیل تعویض زمین این دیدار از ورزشگاه آزادی 
به ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم این رقابت با تحریم دو 

باشگاه سایپا و فوالد مبارکه سپاهان مواجه شد.
به  گفته محمدرضا س��اکت،  مدیرعامل وقت باش��گاه فوالد 
مبارکه سپاهان انتخاب ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم 
برای برگزاری دیدار سوپرجام،نوعی بی حرمتی به دو باشگاه 
سایپا و فوالد مبارکه سپاهان به عنوان قهرمانان لیگ برتر و 
جام حذفی بود.پس از آن س��ال دیگر سخن چندانی از سوپر 
جام به میان نیامد تا جامی که م��ی تواند با پایان رقابت های 
لیگ برتر و حذفی کشور و قبل از آغاز فصل جدید شور فوتبالی 
را به کشور بازگرداند و حتی بس��تری برای یک دیدار خیریه 
همراه با ویژه برنامه های مختلف باشد به راحتی از یادها رود 
و خیلی دست اندرکاران مربوطه را برای برگزاری به زحمت 
نیندازد.در این ایام و پس از پایان رقابت های لیگ برتر و جام 
حذفی می توان بار دیگر به احیای این کاپ فکر کرد و اندیشید.

ضمن اینکه به منظور تکریم و زنده نگاه داشتن بزرگان تکرار 
ناشدنی فوتبال مان و چهره هایی مانند ناصر حجازی و از آنجا 
که همگان در صدد جلوگیری از فراموش��ی یاد و خاطره این 
اسوه غرور فوتبال ایران هستند، می توان با برنامه ریزی درست 
و برپایی همه ساله این رقابت، سوپر جام را برای همیشه به نام 
جام ناصر حجازی برگزار نمود تا ضمن نکوداشت همیشگی 
یاد و خاطره مردی که هنوز رفتنش را باور نکرده ایم به نوعی 

خود را ملزم به برگزاری هر ساله و منظم این جام کنیم.

با گذشت یک هفته پس از بسته شدن پرونده لیگ چهاردهم؛

چراتراکتورسازانزیربارقهرمانیسپاهاننمیروند؟

 برگزاری تمرین پرسپولیس
 پشت درهای بسته

آخرین تمرین تیم پرسپولیس پیش از سفر این تیم به عربستان 
پشت درهای بسته برگزار شد.

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از سفر به عربستان 
و دیدار با الهالل از س��اعت ۱0 صبح امروز در ورزشگاه درفشی فر 

برگزار شد، آن هم پشت درهای بسته و بدون اعالم قبلی.
این در شرایطی است که خبرنگاران و عکاسان زیادی برای پوشش 
تمرین امروز به ورزش��گاه آمده بودند؛ ولی هیچ اطالع رسانی ای 
از سوی اعضای کادر فنی و همچنین مسووالن رسانه ای و روابط 
عمومی پرسپولیس به اصحاب رس��انه داده نشده بود که تمرین 

پشت درهای بسته برگزار می شود. 
 نکته جالب اینجاس��ت که نه مدیر رس��انه ای پرس��پولیس و نه 
خوردبین در محل تمرین حضور نداشتند تا پاسخگوی اصحاب 
رسانه شوند. طبق اعالم مسووالن تیم پرسپولیس، برانکو ایوانکویچ 
دقایقی پیش از آغاز تمرین اعالم کرده که عکاسان و خبرنگاران 

اجازه حضور در تمرین را ندارند و باید ورزشگاه را ترک کنند.
 تیم های پرس��پولیس و الهالل عربس��تان در چارچ��وب مرحله 
یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا، سه شنبه شب در ریاض عربستان 

به مصاف هم می روند.

پرواز چارتر برای سرخ پوشان
با رایزنی های صورت گرفته از سوی محمد حسین نژاد فالح، پرواز 
عادی سرخپوشان برای سفر به عربستان به منظور تسهیل عزیمت 

اعضای تیم، به پرواز چارتر تبدیل شد.
 به منظور تسهیل سفر کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به عربستان، 
برای جلوگیری از هرگونه تأخیر و وقفه که باعث خس��تگی سرخ 
پوشان ش��ود با رایزنی های صورت گرفته بین مدیریت باشگاه و 
حسین هدایتی، پرواز عادی سرخپوشان به پرواز چارتر تبدیل شد.

محمد حس��ین نژاد فالح در این ارتباط گف��ت: باید از تالش ها و 
همکاری های مضاعف آقای حس��ین هدایتی ک��ه در این مدت 
صورت گرفته اس��ت، قدردان��ی کنم. ضمن آنک��ه در پی همین 
همکاری ها با وجود آنکه پیش از این نسبت به تهیه بلیت پرواز از 
سوی باشگاه اقدام شده بود، با کمک ایشان پرواز چارتر در اختیار 

گرفته شد تا کاروان تیم با کمترین زمان ممکن عازم ریاض شود.

زیر پای دوشركت خودروساز، برای 
خرید سرخابی ها سفت نیست

 عبداهلل پوری حس��ینی در خصوص زمان اع��الم نتیجه مزایده 
فروش باشگاه های پرسپولیس و استقالل گفت: با توجه به اینکه 
 وزرای دادگس��تری و ورزش چهارش��نبه هفته گذشته به همراه 
رییس جمهور در سفر اس��تانی بودند، عماًل ما نمی توانستیم به 
صورت حضوری به آنها دسترس��ی داشته باشیم. البته با توجه به 
اینکه برای خرید پرسپولیس و استقالل، چهار متقاضی وجود دارد 
حجم استعالمات زیاد بود. به همین خاطر روز گذشته نتوانستیم در 
مورد برنده مزایده به جمع بندی برسیم و قرار شد بخش دیگری از 
استعالمات تا امشب انجام شود و نهایتاً تا فردا قبل از ظهر کارهای 
اداری آن انجام شود تا ما بتوانیم ظهر فردا نتیجه مزایده را اعالم 

کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اولویت سازمان خصوصی سازی 
در واگذاری پرس��پولیس و استقالل ش��رکت های خودروسازی 
است، اظهار داش��ت: من چنین چیزی را تأیید نمی کنم و تا االن 
دو شرکت خودروسازی متقاضی تأیید نشده اند. البته ممکن است 
بعداً این اتفاق رخ دهد اما تا به این لحظه در خصوص شرکت های 

خودروسازی به جمع بندی نرسیده ایم.
رییس سازمان خصوصی سازی در واکنش به اینکه سبحانی )مشاور 
سازمان خصوصی سازی( اعالم کرده برای خرید پرسپولیس رقابت 
بین شرکت های اس��تیل آذین و بهنام پیشرو کیش است، اظهار 
داشت: اجازه دهید من معکوس این جمله را بگویم؛ واقعیت این 
است که پاکت شرکت خودروس��ازی که برای خرید پرسپولیس 
در مزایده شرکت کرده مخدوش است. با این شرایط این احتمال 
وجود دارد که به خاطر مخدوش بودن پیش��نهاد متقاضی سوم 
خرید پرسپولیس کنار گذاشته ش��ود. شاید منظور سبحانی این 
بوده است، به هر حال زیر پای دو ش��رکت خودروساز در مزایده 

سفت نیست.
پوری حسینی افزود: دو شرکت استیل آذین و بهنام پیشرو کیش 
دولتی نیستند؛ اما بحث ما این است که نباید سهامداران این دو 
شرکت بدهی بانکی داشته باشند و بیشتر استعالمات ما روی این 
بحث اس��ت. به هر حال در خصوص تأیید و یا عدم تأیید اهلیت 
این شرکت ها باید تا ظهر فردا منتظر بمانیم. واقعیت این است که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به این دو شرکت بودجه نمی دهد 
و سهام دولتی این شرکت ها زیر 20 درصد است. این یعنی مقدار 
سهام دولت خیلی کم است پس طبق قانون مشکلی برای حضور 
این شرکت ها در مزایده نیس��ت، چون از بودجه دولتی استفاده 
نمی کنند. البته ممکن است این شرکت ها از برخی امتیازات دولتی 
استفاده کنند اما این مس��ئله مانع واگذاری نمی شود؛ به همین 

خاطر باید با استراتژی باال در این قضیه ورود کنیم.
وی با اشاره به بسترس��ازی برای واگذاری دو باشگاه پرسپولیس 
و اس��تقالل به بخش خصوصی عنوان کرد: باید برای شما در این 
ش��رایط مرغ و تخم مرغ را مثال بزنم. برای رس��یدن به ش��رایط 
مطلوب خصوصی س��ازی نیاز به بسترسازی اس��ت، یعنی بستر 
اجتماعی، سیاس��ی و... باید فراهم شود تا سپس خصوصی سازی 
اجرا کنیم. قبول دارم که در ش��رایط فعلی خصوصی سازی همه 

شرایط فراهم نیست.
رییس س��ازمان خصوصی س��ازی تصریح کرد: قرار ب��ود که دو 
باشگاه پرس��پولیس و اس��تقالل از طریق بورس واگذار شوند اما 
به دلیل مش��کالت عدیده ای که این دو باش��گاه داشتند امکان 
ورودشان به بورس فراهم نشد و ما مجبور ش��دیم مزایده برگزار 
کنیم. تاکنون در سه مرحله، مزایده جواب نداده و امیدواریم این 
بار در مزایده چهارم به نتیجه برس��د، چون خودمان هم خجالت 
 می کش��یم که این همه درباره واگذاری این دو باش��گاه صحبت 

کرده ایم.
پوری حس��ینی خاطر نش��ان کرد: در آغاز زمان دول��ت تدبیر و 
امید 44 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار ش��د؛ اما 
برای یک ب��ار هم مورد توجه رس��انه ها قرار نگرفت. خوش��حالم 
بستری فراهم ش��ده که دو باش��گاه استقالل و پرس��پولیس به 
بخش خصوص��ی واگذار ش��وند. ای��ن اطمین��ان را می دهم که 
دول��ت در بخش واگ��ذاری نهای��ت وس��واس را نش��ان خواهد 
 داد. انش��اءاهلل خصوصی س��ازی دو باش��گاه خوب پیش خواهد

 رفت.
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  همزم��ان ب��ا برگ��زاری 
جشن های شکوهمند اعیاد 
فرخن��ده ش��عبانیه،حضور 
گس��ترده م��ردم ش��ریف 
کاش��ان  وقدرش��ناس 
درهمایش باشکوه کوه گشت 
خانوادگ��ی ش��هرتاریخی 
کاش��ان تح��ت عن��وان ) 
ی��ادواره زن��ده ی��اد س��ید 
حس��ین حجازی( مؤس��س 

ومدیرعامل ش��رکت دارویی و باشگاه فرهنگی ورزشی 
باریج اسانس کاشان،روحیه قدرشناسی را بیش از پیش 

درجامعه ورزشی نهادینه کرد. 
بالغ بریک هزار ودویس��ت ش��رکت کنن��ده زن ومرد 
وخرد وکالن درچهارمین همایش پر شکوه کوه گشت 
خانوادگی ی��ادواره مرحوم مهندس حجازی، ش��رکت 
داشتند وبا نظم خاصی  مراسم رابرگزارکردند که در نوع 

خود بی نظیر وقابل ستایش بود.
شرکت کنندگان دراین همایش کوه گشت خانوادگی 
اعم ازورزشکاران وجمعی از مردم شریف ووفادارکاشان، 
به منظورزنده نگاه داشتن نام ویاد وخاطره های فراموش 
نشدنی وخدمات ارزش��مند مرحوم مهندس حجازی 
پدرصنعت اس��انس ایران که با تمام وجود، درتالش��ی 
گس��ترده وخس��تگی ناپذیردر راس��تای احیای طب 
س��نتی وتولید داروه��ای گیاهی مطابق با اس��تاندارد 
بین الملل��ی گام برمی داش��ت،پس از طی مس��یر35 
کیلومتری حرکت کاروان عظیم کوه گش��ت ازکاشان 
تا امامزاده س��لطان عل��ی فرزند حضرت ام��ام محمد 
باقر)ع(، واقع در مش��هد اردهال، زیر تیغ سوزان آفتاب 

عالمتاب، درمراس��م باش��کوهی 
درجوارمرقد مطهرامامزاده سلطان 
علی )ع( ومزارشاعرمعاصر ) سهراب 
س��پهری( و در کنارآرامگاه ابدی 
مهندس س��ید حس��ین حجازی 
بزرگ مردخاندان حجازی، شرکت 

کردندوبه سوگواری پرداختند.
دراین مراس��م که برای چهارمین 
س��ال متوالی ب��ه همت س��ازمان 
فرهنگ��ی ورزش��ی ش��هرداری 
کاش��ان و با همکاری باش��گاه فرهنگی ورزشی باریج 
اسانس برگزارش��ده بود، عالوه بربازماندگان  )از جمله 
بهار حس��یبی همس��ر مرحوم حج��ازی و مدیر عامل 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی باری��ج اس��انس(، جمعی 
 ازمقام��ات محل��ی ومردم نجی��ب کاش��ان، میهمانان

 ویژه ای هم به نمایندگی ازس��وی فدراسیون والیبال 
ای��ران و هی��ات والیب��ال اس��تان اصفه��ان ازجمل��ه 
جعفرهوتهم واصغرقلندری ش��رکت داشتند وپیرامون 
خدمات ارزن��ده مرحوم مهندس حجازی درراس��تای 
اشاعه وبسط وگس��ترش ورزش کاشان به ویژه والیبال 
س��خنانی ایراد کردند ودرپای��ان نیزخانم الله حجازی 
سبیه مرحوم حجازی و مدیرعامل شرکت دارویی باریج 
اسانس طی سخنانی ازقدرشناسی مردم فهیم کاشان 
 وش��رکت کنندگان درای��ن همایش تش��کر وقدردانی

 کرد.
درپای��ان ای��ن مراس��م عرفان��ی ومعن��وی نی��ز کلیه 
حاض��ران دراین مراس��م ب��ا حض��ور درس��فره خانه 
 امام��زاده س��لطان عل��ی)ع( ب��ه ص��رف صبحان��ه 

پرداختند. 

همزمان با اعیادفرخنده شعبانیه :

حضورگسترده مردم كاشان
  دركوه گشت خانوادگی 

 به دنبال پی��روزی 7 ب��ر3 رئ��ال مادرید براب��ر ختافه 
در آخری��ن هفت��ه از لی��گ دس��ته اول فوتب��ال 
اس��پانیا، کریس��تیانو رونال��دو ک��ه در ای��ن ب��ازی 
ب��رای بیس��ت و هفتمین ب��ار در اللی��گا هت تری��ک و 
صدرنش��ینی خود را در جدول رک��وردداران هت تریک 
 در لیگ دس��ته اول اس��پانیا تثبیت کرد، به حمایت از 

کارلو آنچلوتی پرداخت.
رونالدو که فص��ل را به عنوان آق��ای گل اللیگا و برترین 
گلزن باشگاهی در قاره اروپا به پایان رساند، پس از بازی 
در صفحه شخصی خود در دو شبکه  اجتماعی پیامی در 
حمایت از سرمربی ایتالیایی کهکشانی ها نوشت تا موضع 
خود را درباره آینده کارلتو که این روزها از گوشه و کنار 
خبر اخراجش از رئال مادرید شنیده می شود، اعالم کند.

ستاره پیشین منچس��تریونایتد در حمایت از آنچلوتی 
که این فصل حتی یک جام هم برای کهکشانی ها کسب 
نکرده است، با گذاشتن تصویری از خود در کنار کارلتو، 
نوش��ت: »یک مربی فوق العاده و یک انسان حیرت آور، 
امیدوارم که فصل آینده هم در کنار یکدیگر کار کنیم«.

پس��ت رونالدو پیامی واضح به فلورنتین��و پرس، رییس 
باش��گاه رئال مادرید بود که انتظار م��ی رود در روزهای 

آینده حکم اخراج آنچلوتی را روی میز او بگذارد.

حمایت رونالدو از ابقای 
كارلتو در رئال  مادرید

 همانطور که پیش از این اعالم ش��ده بود، برخالف سنت 
همیش��گی اللیگا، این فصل به پاس قدردانی از زحمات 
ژاوی و تجلیل از این هافبک اسپانیایی که در پایان فصل 
بارسلونا و فوتبال اس��پانیا را به مقصد قطر ترک می کند، 
جشن قهرمانی اللیگا در پایان آخرین بازی آبی و  اناری ها 

برگزار شد.
امس��ال به درخواست مس��ووالن باشگاه بارس��لونا، جام 
قهرمانی کاتاالن ها در پایان بازی شاگردان لوئیس انریکه، 
برابر دپورتیوو الکرونی��ا در آخرین هفته رقابت ها تحویل 
داده ش��د تا ژاوی به عن��وان کاپیتان آبی و اناری پوش��ان 
این جام را باالی سر ببرد. در پایان بازی آنخل ماریا ویار، 
رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا، ژاوی را در آغوش گرفت 
و بیست و سومین جام قهرمانی بارسلونا را به او تحویل داد. 
ژاوی با جام قهرمانی اللیگا در نیوکم��پ دور افتخار زد و 
پس از آن برای هواداران صحبت کرد. ژاوی با اینکه قول 
داده بود گریه نکند، در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده بود، گفت: عصر بخیر به همه و تشکر از شما بابت همه 
چیز. من امروز شاد ترین مرد دنیا هستم، مثل ۱7 فصلی 
که در بارسلونا بوده ام. وی در ادامه با تشکر از همه کسانی 
که از او حمایت کرده بودند،رو به سوی تماشگران گفت: 

شما حیرت  آور هستید.

خداحافظی احساسی 
ژاوی با هواداران بارسلونا

�

در هفته ه��ای پایان��ی لی��گ چهارده��م مرتب��ا از 
تراکتورسازی به عنوان شانس اول قهرمانی یاد می شد، 
آن هم بدون در نظر گرفتن مس��یر صعب العبوری که 
این تیم برای رسیدن به جام داشت. در چنین شرایطی، 
از دس��ت دادن قهرمانی به خودی خود س��خت است 
 چه برس��د به آنکه اتفاقات نیم س��اعت پایانی لیگ هم 
مزید ب��ر علت ش��ده و کنار آم��دن با واقعی��ت را برای 

هواداران تبریزی دشوارتر کند.
به گ��زارش ایمن��ا، اولین ب��ار در لی��گ نهم ب��ود که 
تراکتورسازی حضور در لیگ حرفه ای را تجربه کرد. از 
آنجا که از هیچ تیمی در اولین تجربه حضورش در سطح 
اول فوتبال توق��ع قهرمانی نم��ی رود، هفتمی نماینده 
تبریز در لیگ نهم دس��تاورد مهمی برای این تیم بود. 
 تراکتورسازان س��ال بعد هم پنجم ش��دند؛تا اینکه در 
 لیگ یازدهم در رقابتی نزدیک با سپاهان برای اولین بار

 نایب قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کردند. یک س��ال 
بعد آنها قافی��ه قهرمانی را به اس��تقالل باختند تا برای 
دومین بار دوم شوند. سال گذش��ته آنها در لیگ ششم 
شدند اما با قهرمانی در جام حذفی فصل خوبی را پشت 

سر گذاشتند. در لیگ چهاردهم اینطور به نظر می رسید 
که باالخره نوبت قهرمانی تراکتورس��ازی در لیگ برتر 
فرا رس��یده باش��د و انتظار می رفت طلسم قرمزپوشان 
تبریزی که در هر 5 دوره قبلی با ق��رار گرفتن در نیمه 
باالیی جدول ب��ه کار خود پای��ان داده بودند امس��ال 

شکسته شده و جام قهرمانی این بار به تبریز برود. 
تراکتورس��ازان در مجموع ۱2 هفته صدرنش��ین لیگ 
بودند؛ آن هم در حال��ی که دو رقیب دیگ��ر آنها یعنی 
نفت و س��پاهان ب��ه ترتی��ب ۹ و 5 مرتب��ه حضور در 
باالتری��ن نقطه ج��دول را تجربه کردند. ع��الوه بر آن، 
قرمزپوش��ان تبریزی با 8 هفته متوالی حضور در صدر 
رکورد طوالنی ترین صدرنش��ینی در لی��گ چهاردهم 
را هم از آن خود کردند. قرار داش��تن آنه��ا در باالترین 
نقطه ج��دول در هفته های منتهی به پای��ان لیگ این 
 ذهنیت را تقویت کرده بود که آنها شانس اول قهرمانی 

هستند.
هرچند ما در خبرگزاری ایمنا یک مرتبه در پایان هفته 
بیست و ششم و بار دیگر پس از بسته شدن پرونده هفته 
بیست و هشتم مدعی ش��دیم که با وجود صدرنشینی 

تراکتورسازی، سپاهان شانس اول قهرمانی است؛ چراکه 
نس��بت به حریف تبریزی مس��یر به مراتب هموارتری 
را پیش رو داش��ت. دلیل آن ادعا این ب��ود که آن زمان 
هرچند دش��ت حداکثری طالیی پوش��ان از دیدارهای 
باقیمانده ممکن به نظر می رس��ید، احتمال بس��یاری 
 می رفت که دو مدعی دیگ��ر قهرمانی روز آخر در تقابل 
رو در رو ب��ا یکدیگر زورش��ان به هم نرس��یده و به نفع 

سپاهان امتیاز از دست بدهند.
این پیش بینی درس��ت از آب در آمد و در شرایطی که 
همه نگاه ها به تبریز بود، جش��ن قهرمان��ی در نهایت 
در اصفه��ان برگزار ش��د. این اتف��اق در حال��ی افتاد 
که نه فقط تراکتورس��ازان ک��ه غالب اهال��ی فوتبال و 
رسانه ها به این باور رس��یده بودند که همه چیز مهیای 
قهرمانی نماینده تبریز است. هواداران تبریزی که باور 
داش��تند قهرمانی در لیگ چهاردهم س��هم آنهاست، 
روز آخر پرش��ورتر از همیشه به ورزش��گاه یادگار امام 
رفتند ت��ا اولی��ن قهرمانی تیم ش��ان در لی��گ برتر را 
جش��ن بگیرند. تا یک س��اعت بعد از ش��روع مسابقه و 
حدود نیم س��اعت مانده به پایان لیگ ه��م همه چیز 
مطابق میل آنها پی��ش رفت تا روی��ای قهرمانی بیش 
از هر زم��ان دیگری ب��ه واقعیت نزدیک به نظر رس��د؛ 
 اما اخراج آندرانی��ک تیموریان همه ش��رایط را تغییر 

داد.
از دس��ت دادن قهرمانی در روز آخر برای هوادارانی که 
تیم شان شانس اول قهرمانی معرفی شده و البته در عمل 
هم تا آستانه کسب آن پیش رفته بود تحت هر شرایطی 
اتفاقی بسیار ناگوار به حساب می آید که کنار آمدن با آن 
آسان نیست؛ اما برخی اتفاقات آخر بازی از ده نفره شدن 
گرفته تا انتشار آن شایعه عجیب درباره نتیجه سپاهان 
 و سایپا هم مزید بر علت شد تا تحمل این داغ دشوارتر 

شود. 
شاید به همین دلیل است که با گذشت یک هفته پس از 
بسته شدن پرونده لیگ چهاردهم، تراکتورسازان هنوز 
زیربار نمی روند و قهرمانی س��پاهان را قبول ندارند. در 
این میان، نقش رسانه ها و البته برخی مسئولین را هم 
نباید نادیده گرفت. رس��انه هایی ک��ه بعضا بدون دلیل 
منطقی قهرمانی سپاهان را حق تراکتورسازی دانستند و 
مسووالنی که طی یک هفته گذشته با وعده و وعیدهایی 
نش��دنی تالش کردند تا به هر طریقی که هس��ت دل 

هواداران مغموم آذربایجانی را به دست آورند.

 استقالل  و پرسپولیس
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
 9309980351400067 پرونده:  شماره   9309970351401659 دادنامه:  شماره   3/20
شماره بايگانی شعبه: 930067 خواهان: بانك مهر اقتصاد به مديريت حميد نوری با 
وكالت خانم نيلوفر قاضی نوری به نشانی اصفهان – چهارراه توحيد – ط.دوم – بانك 
موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- آقای ميالد رضاپور  ساختمان بهسامان –  ملت – 
دانشكده پدافند هوايی مهمانسرای، 2- آقای رسول  پرشكوه به نشانی شاهين شهر – 
جباری به نشانی شاهين شهر – كوی سازمانی مهديه – موتورخانه7- پ6008، 3- آقای 
بن.بست5- پ99 خواسته:   – خ.گلزار   – خ.احمدآباد   – محمد امينی به نشانی اصفهان 
مطالبه طلب گردشكار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم نيلوفر قاضی نور به طرفيت آقايان 1- رسول جباری 
مسلمی فرزند احمد 2- محمد امينی فرزند احد 3- ميالد رضاپور پرشكوه فرزند محمود 
مبنی بر مطالبه مبلغ 104/205/005 ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
بابت يك فقره چك به شماره 60000 مورخ 92/6/14 به مبلغ 160/000/000 ريال  و 
عهده بانك سپه شاهين شهر با اين توضيح كه خوانده رديف اول مبادرت به صدور چك 
نموده و ساير خواندگان با ظهرنويسی ضمانت نموده اند نظر به ابقاء اصول مستندات 
نزد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اينكه خواندگان 
با اطالع از دعوی مطروحه هيچگونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده و دليلی بر پرداخت 
دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 
دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخيص مستنداً به مواد 519و198و522 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 104/205/005 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/082/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه براساس شاخص بانكی از تاريخ سررسيد تا زمان وصول در حق خواهان 
محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:3429 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980351400066 پرونده:  شماره   9309970351401671 دادنامه:  شماره   3/21
شماره بايگانی شعبه: 930066 خواهان: بانك مهر اقتصاد به مديريت حميد نوری با 
وكالت خانم نيلوفر قاضی نوری به نشانی اصفهان – چهارراه توحيد – ط.دوم بانك ملت 
– ساختمان بهسامان – موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- آقای محمد رضايی سامانی 
خ.مرغاب –  خ.سروش –  2- آقای بهادر رضايی سامانی همگی به نشانی اصفهان – 
خ.سروش   – اصفهان  نشانی  به  زارعی  آقای حسين   -3 واحد36،   – مرواريد  مجتمع 
– خ.فرعی كوهی – ك11- پ60، 4- آقای شهرام مختاری كرچگانی به نشانی اصفهان 
– خ.امام خمينی – سه راه ملك شهر – شهرك قدس – بلوك41- ط3 خواسته: مطالبه 
طلب گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعال و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست بانك مهر اقتصاد 
با وكالت خانم نيلوفر قاضی نور به طرفيت آقايان 1- حسين زارعی فرزند عبدالكريم 
2- بهادر رضايی سامانی فرزند نصرت 3- محمد رضايی سامانی فرزند نصرت 4- 
ريال   275/915/172 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  علی  فرزند سيد  كرچگانی  مختاری  شهرام 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه و بابت يك فقره چك به شماره 473476 
مورخ 92/6/2 عهده بانك صادرات ايران كه توسط خوانده رديف اول صادر و توسط 
كه  نزد خواهان  اصول مستندات  بقاء  به  نظر  است  ساير خواندگان ظهرنويسی شده 
از  اطالع  با  خواندگان  اينكه  و  دارد  خواندگان  ذمه  اشتغال  و  دين  استقرار  بر  داللت 
دين و  پرداخت  بر  دليلی  و  نياورده  به عمل  دفاعی  و  ايراد  دعوی مطروحه هيچگونه 
تلقی  صحت  بر  محمول  خواهان  دعوی  مستند  است  ننموده  ارائه  خويش  ذمه  برائت 
دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخيص مستنداً به مواد 519و198و522 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 275/915/172 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/233/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه براساس شاخص بانك مركزی از تاريخ سررسيد تا زمان وصول در حق 
خواهان محكوم می نمايد رای صادره در مورد خوانده رديف اول حضوری و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان می باشد و در 
خصوص ساير خواندگان غيابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از 
 آن ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ميباشد.م الف:3430 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980351400549 پرونده:  شماره   9409970351400093 دادنامه:  شماره   3/22
ورنوسفادرانی  حيدری  حاجی  حامد  آقای  خواهان:   930563 شعبه:  بايگانی  شماره 
فرزند مرتضی با وكالت آقای رسول حق شناس فرزند حسن به نشانی شاهين شهر – 
خيابان عطار – خيابان شريعتی)ژاندارمری( – بعد از سه راه انوری – پالك140 جنوبی 
– دفتر آقای عليرضا يزدانی خواندگان: 1- آقای حبيب ا... بوستانی فرزند محمدعيسی 
 – كاظمی  خ.ش   – اصفهان  نشانی  به  همگی  اسماعيل  فرزند  غالمی  علی  آقای   -2
با  ط3 خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: دادگاه   – پ9جنوبی   – ك.مريم   – خ.ملت 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
فرزند  ورنوسفادرانی  حيدری  حاجی  حامد  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  مينمايد. 
اسماعيل فرزند  غالمی  علی  آقايان  طرفيت  به  شناس  حق  رسول  وكالت  با   مرتضی 
به  ا... بوستانی فرزند محمدعيسی مبنی بر مطالبه مبلغ 87/000/000 ريال  2- حبيب 
انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه و بابت دو فقره چك به شماره های 135315 
مبلغ  به   93/3/31 مورخ   135217  -2 ريال   42/000/000 مبلغ  به   93/4/20 مورخ 
45/000/000 ريال هر دو عهده بانك اقتصاد مهر كه توسط خوانده رديف اول صادر و 
توسط خوانده رديف دوم ضمانت شده است نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان 
كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اينكه خواندگان با اطالع از 
و  دين  پرداخت  بر  دليلی  و  نياورده  به عمل  دفاعی  و  ايراد  دعوی مطروحه هيچگونه 
برائت ذمه خويش ارائه ننموده است مستند به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 
87/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/610/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه براساس شاخص 
بانك مركزی از تاريخ سررسيد تا زمان وصول در حق خواهان محكوم می نمايد رای 
آن ظرف  از  پس  و  دادگاه  اين  در  واخواهی  قابل  روز  بيست  و ظرف  غيابی  صادره 
ميباشد.م الف:3431  اصفهان  استان  تجديدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   بيست 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9209980351601556 پرونده:  شماره   9309970351601581 دادنامه:  شماره   3/23
 – خ.شاهد  نشانی  به  زاده  زينب عرب  خانم  بايگانی شعبه: 921658 خواهان:   شماره 
مجهول المكان  نشانی  به  زاده  عرب  خان  محمد  آقای  خوانده:  پ138   – خيابان   بر 
خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده 
به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: خواسته خانم زينب عرب زاده 
ا... هر دو تبعه كشور  فرزند محمد به طرفيت آقای محمدخان عرب زاده فرزند فيض 
افغانستان صدور حكم طالق به علت عسر و حرج می باشد خواهان در توضيح اظهار 
داشته به موجب عقدنامه عادی كه رونوشت تصديق يافته آن پيوست دادخواست است 

در تاريخ 1376/6/5 به عقد زوجيت دائمی خوانده درآمده و پس از سپری كردن يك 
ماه زندگی مشترك وی به كشور افغانستان رفته و بازنگشته است اين زندگی را بر 
وی سخت و دشوار كرده خواستار دريافت حكم طالق خود می باشد كه با التفات به 
مفاد دادخواست و مستندات پيوست آن و حضور نيافتن خوانده با وصف نشر آگهی 
ابالغ در جلسه دادرسی حضور نيافته و اليحه ای نيز در دفاع از خود ارسال نداشته 
و همچنين مفاد گواهی گواهان معرفی شده درستی گفته خواهان را شهادت داده اند 
دادگاه سختی و تنگنای شديد خواهان در ادامه زوجيت را محرز دانسته و با استناد 
به ماده 1130 قانون مدنی جمهوری اسالمی ايران و ماده 131و135و183و184 قانون 
مدنی افغانستان حكم اجرای صيغه طالق خواهان را صادر مينمايد و در صورت امتناع 
خوانده از اجرای صيغه طالق پس از انتخاب نوع طالق از سوی خواهان سردفتر ثبت 
تاريخ  از  روز  بيست  مهلت  در  است  غيابی  دادگاه  رای  كند  اقدام  نمايندگی  به  طالق 
ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است.م الف:3433 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980352401128 پرونده:  شماره   9409970352400145 دادنامه:  شماره   3/24
شماره بايگانی شعبه: 931242 خواهان: موسسه مالی و اعتباری عسگريه با مديريت 
سيد امين جوادی با وكالت آقای ياسر شيروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی 
خواندگان: واحد3   – ارغوان  مجتمع   – اسالمی  جمهوری  خيابان   – بيدگل  و   آران 

 ،3520544857 مجهول المكان  نشانی  به  گرگعلی  فرزند  به  روان  قلی  آقای حسن   -1
نشانی مجهول المكان 3520546051،  به  فرزند گرگعلی  به  آقای محمدرحيم روان   -2
مجهول المكان3520824876، نشانی  به  حسنقلی  فرزند  به  روان  غالمعلی  آقای   -3 

 4- خانم فهيمه حاج رستم هندی فرزند محمد به نشانی مجهول المكان1288305028،
مجهول المكان3521106561  نشانی  به  عليرضا  فرزند  به  روان  كرم  اهلل  آقای   -5
رای  مطالبه وجه  مطالبه خسارت 3-  تاديه 2-  تاخير  مطالبه خسارت  خواسته ها: 1- 
و  مالی  از موسسه  وكالت  به  زاده  ياسر شيروانی  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه: 
اعتباری عسگريه به طرفيت آقايان حسن قلی و محمدرحيم و غالمعلی و اهلل كرم همگی 
روان به و خانم فهيمه حاج رستم هندی به خواسته مطالبه مبلغ 260 ميليون ريال وجه 
دادخواست  مفاد  به  نظر  تاديه  تاخير  و  دادرسی  خسارت  و   90/6/16 مورخ  قرارداد 
تقديمی خواهان و مالحظه قرارداد مستند دعوی و اينكه خواندگان نسبت به خواسته 
خواهان ايراد و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده اند 
فلذا دادگاه مستنداً به ماده 15 قانون عمليات بانكی بدون ربا و تبصره های الحاقی به آن 
و مواد 198و515و522 قانون آيين دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ دويست و شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت 
 146218 روزانه  تاديه  تاخير  و  قانونی  مقرره  ميزان  به  وكيل  حق الوكاله  و  دادرسی 
ريال از تاريخ 93/10/1 لغايت تاريخ اجرای رای در حق خواهان محكوم می نمايد رای 
صادره غيابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد.

م الف:3434 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980352400696 پرونده:  شماره   9409970352400168 دادنامه:  شماره   3/25
ابراهيم  فرزند  سعيدبخش  مهرداد  آقای  خواهان:   930739 شعبه:  بايگانی  شماره 
خيابان   – اصفهان  نشانی  به  فرهنگ  فرزند  شيرازی  ريز  جم  احمد  آقای  وكالت  با 
دفتر وكالت   – اسناد رسمی شماره 5- طبقه سوم  دفتر  مجاورت   – محتشم كاشانی 
خواسته ها: مجهول المكان  نشانی  به  حيدر  فرزند  زمانی  مرادی  ناصر  آقای   خوانده: 

دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  چك  وجه  مطالبه   -2 دادرسی  خسارات  مطالبه   -1
ناصر  طرفيت  به  بخش  سعيد  مهرداد  آقای  از  وكالت  به  شيرازی  جمريز  احمد  آقای 
شماره  چك  فقره   3 وجه  ريال   494/167/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رنانی  مرادی 
528100 و 582626 هر دو 87/8/24و528627-87/7/22 و خسارات دادرسی و تاخير 
 تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمی خواهان و مالحظه اصل چكهای مستند دعوی در 
خواسته  به  نسبت  خوانده  اينكه  و  آنها  پرداخت  عدم  های  گواهی  و  خواهان  يد 
خواهان ايراد و اعتراضی به عمل نياورده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده 
قانون  198و515و522  و  تجارت  قانون  249و310  مواد  به  مستنداً  دادگاه  فلذا   است 
آيين دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت 
مبلغ 494/167/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل 
 به ميزان مقرره قانونی و تاخير تاديه از تاريخ چكها لغايت تاريخ اجرای رای در حق 
ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف  و  است  غيابی  صادره  رای  می نمايد  محكوم   خواهان 
حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه  می باشد.م الف:3435  دادگاه  اين  در  واخواهی  قابل 

شهرستان اصفهان
اجراییه 

 9309980361701135 پرونده:  شماره   9410420361700053 اجراييه:  شماره   3/26
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   931164 شعبه:  بايگانی  شماره 
محكوم   9309970361701940 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090361700391
پرداخت  به  به نشانی مجهول المكان محكوم است  فرزند حسن  عليه محمود رضوانی 
مبلغ 133/500/000 ريال بابت اصل خواسته وجه چك شماره 738010-92/02/01 و 
نيز هزينه های دادرسی 5/105/000 ريال طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از زمان 
در  مركزی  بانك  سوی  از  اعالمی  شاخص  براساس  پرداخت  هنگام  لغايت  سررسيد 
 – خمينی  خ.امام   – اصفهان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  تركی  منصور  خواهان  حق 
خ.شريف شرقی – كوچه52- بن.بست شهيد تركی و نيز پرداخت حق االجرای دولتی 
به مبلغ 6/675/000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:3438 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980361701297 پرونده:  شماره   9409970361700137 دادنامه:  شماره   3/27
شماره بايگانی شعبه: 931316 خواهان: شركت تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمايندگی 
خانم  وكالت  با  حجازی  اصغر  وكالت  با  توكلی  مسعود  و  نظری  محمدحسين  آقايان 
زهرا نايب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان –فلكه فيض – خيابان فيض – جنب 
ا...  واحد11 خواندگان: 1- آقای حجت   – طبقه سوم   – مجتمع نگين   – بانك صادرات 
اعظميان 2- آقای مجتبی بهادری همگی به نشانی مجهول المكان 3- آقای محمد اعظميان 
4- خانم حكمت اعظميان همگی به نشانی اصفهان – خيابان مشتاق سوم – بيمارستان 
چمران – بخشCSR خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه چك 
3- مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم 
طرفيت  به  السالم(  )عليه  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  از  وكالت  به  صادقی  نايب  زهرا 
آقای محمد اعظميان فرزند قدرت ا... – خانم حكمت اعظميان فرزند قدرت ا... و آقای 

مجتبی بهادری فرزند عبدالحسين و آقای حجت ا... اعظميان فرزند قدرت ا... به خواسته 
مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال به استناد فقره چك به شماره 829195 و سررسيد 
انضمام خسارات  به  عليه  محال  بانك  از  پرداخت صادره  عدم  گواهينامه  و   93/8/24
دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی و تصوير مصدق مستندات 
ابرازی كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نمايد و نظر به اينكه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نياورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون  198و515و519  مواد  به 
مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك 
حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته و همچنين مبلغ 11/070/000 ريال به عنوان خسارات دادرسی اعم از 
و  تعرفه  طبق  بدوی  مرحله  در  وكيل  حق الوكاله  و  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزينه های 
تاريخ سررسيد  از  بانك مركزی  از سوی  اعالمی  تاديه وفق شاخص  تاخير  خسارت 
و  غيابی  صادره  رای  مينمايد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  پرداخت  هنگام  لغايت 
بيست  ظرف  سپس  و  دادگاه  اين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف 
می باشد.م الف:3440  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  ديگر   روز 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

 9209980350501348 پرونده:  شماره   9410420350500062 اجراييه:  شماره   3/28
به  مربوطه  غيابی  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   921431 شعبه:  بايگانی  شماره 
سيروس  عليه  محكوم   9309970350500402 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره 

پرداخت  به  به نشانی مجهول المكان محكوم است  ناصر  فرزند  ابراهيمی كهريزسنگی 
مبلغ 51/500/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/063/000 ريال بابت هزينه 
تاديه   دادرسی و همينطور به حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارات تاخير 
از تاريخ هر يك از چكها )21/500/000ريال87/9/25( و )20/000/000 ريال 87/11/5( و 
)10/000/000 ريال 87/9/10( لغايت اجرای حكم در حق محكوم له محمد بوذرجمهری 
وكالت  با  پ15   – آپادانا  تجاری  مجتمع  فاز2-   – بهارستان  نشانی  به  حسين  فرزند 
مجتمع ماكان5-  خيابان نيكبخت –  بهارك همايی فرزند مسعود به نشانی اصفهان – 
مكلف  عليه  محكوم  حق االجرا.  بابت  دولتی  عشر  نيم  پرداخت  و  واحد53   طبقه5- 

است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم 
 و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرا  قسمت  به  را  دارايی خود  جميع  روز صورت  ده  مهلت  بايد ظرف  نداند  اجرائيه 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
 بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از

 34 ماده  از  قسمتی  كه  باال  موارد  بر  محكوم خواهيد شد.4-عالوه  ماه   6 تا  روز   61
 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی 
مصوب  مالی  محكوميت های  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنين  و   79/1/21 مصوب 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پنجم  نمائيد.م الف:3443 شعبه  توجه  10آبان 1377 

اصفهان 

اخطار اجرایی
3/29 شماره: 788/93 به موجب رای شماره 949 تاريخ 93/11/29 شعبه 19 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مصطفی حسن زاده 
بيجاری به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ شصت و چهار ميليون و 
ششصد هزار ريال بابت نفقه زوجه و فرزندان تا پايان سال جاری 93 و از تاريخ 93/1/1 
نفقه فرزندان مشترك به نامهای مهدی و مريم به صورت مستمر ماهيانه مبلغ يك ميليون 
و هشتصد هزار ريال به انضمام هزينه دادرسی مبلغ 170/000 ريال و هزينه كارشناسی 
محمدی گل  طاهره  له  محكوم  در حق  آگهی  نشر  هزينه  و  ريال   1/000/000 مبلغ   به 
 – بهار  كوی   – خ.هزارجريب   – اصفهان  نشانی  به  دار  خانه  شغل  ابوالحسن  فرزند 
بلوك11- پ1 و نيم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
حقوقی   19 نمايد.م الف:4314 شعبه  اعالم  ندارد، صريحا  مالی  اگر  و  كند  تسليم  اجرا 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/30 كالسه پرونده: 93-2047 شماره دادنامه: 122-94/1/31 مرجع رسيدگی: شعبه 
نمايندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم 
بزرگمهر  ميدان  اصفهان-  نشانی  به  مهردادی  مسعود  و  توكلی  نظری  محمدحسين 
 – اصفهان  نشانی  به  قاسميان  امير  وكيل:  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  سرپرستی   –
اكبر  علی  خوانده:  واحد15  طبقه3-  ماكان3-  ساختمان   – پليس  چهارراه   – خ.توحيد 
نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  شورا  مجهول المكان  نشانی  به  شهبازی 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  رای  مينمايد. 
امير قاسميان به طرفيت آقای  با وكالت  به نمايندگی آقايان نظری توكلی و مهردادی 
علی اكبر شهبازی به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ريال قسمتی از وجه چك به 
شماره 220799 به عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
و  نداشته  رسيدگی حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اينكه  و  دارد  آن 
هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 42/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 320/000 ريال بابت هزينه نشر آگهی و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
موصوف )92/12/22( تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس 
در محاكم عمومی حقوقی  تجديدنظر  قابل  بيست روز  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از 

اصفهان می باشد.م الف:4315 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

3/31 كالسه پرونده: 697/93 شماره دادنامه: 984-93/12/26 مرجع رسيدگی: شعبه 
16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالمجيد جبارزارع نشانی خ.اميركبير – بعد 
تراشكاری دی خوانده: علی سليمانی به   – از چهارراه هزاردستان- تعميرگاه وحدت 
نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ چهارده ميليون و ششصد و هشتاد هزار 
ريال تمام بدواً صدور قرار تامين خواسته گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خواهان عبدالمجيد جبارزارع به طرفيت خوانده علی سليمانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 14/680/000 ريال با عنايت به فاكتور شماره 1600 اظهارات 
خواهان طی صورتجلسه 93/12/9 و همچنين عدم حضور و دفاع و عدم ارسال اليحه 
از ناحيه خوانده عليرغم نشر آگهی در روزنامه نسل فردا به روز چهارشنبه 93/12/8 
دعوی خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 198و519 قانون آيين دادرسی مدنی 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 14/680/000 ريال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ تعمير كاميون تا زمان اجرا و مبلغ 355/000 ريال 
بابت هزينه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف بيست 
می باشد. اصفهان  محترم عمومی حقوقی شهر  محاكم  از  يكی  در  اعتراض  قابل  روز 

م الف:4318 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

دادنامه: 81-94/1/29 مرجع رسيدگی: شعبه  پرونده: 93-1454 شماره  3/32 كالسه 
45 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی سهرابی نشانی مشتاق سوم – روشن 
مجهول المكان  نشانی  محقق  محسن  خوانده:  زاينده رود  شهرك  روبروی   – دشت 
با  خواهان  رستوران  از  غذا  بهای  بابت  در  ريال   6/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته: 
احتساب خسارت قانونی و خسارت ناشی از تاخير گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی سهرابی به طرفيت محسن محقق به خواسته 
احتساب  با  خواهان  رستوران  از  غذا  بهای  بابت  در  ريال   6/000/000 مبلغ  مطالبه 
خواهان  تقديمی  دادخواست  به  عنايت  با  تاخير  از  ناشی  خسارت  و  قانونی  خسارت 
اقدام به خريداری غذا از وی نموده است و تاكنون نسبت  كه اعالم می نمايد خوانده 
به پرداخت ثمن آن اقدام ننموده است و با توجه به مدارك ابرازی از جمله فاكتورهای 
ابرازی و استماع شهادت شهود در مورد خواسته خواهان لذا شورا دعوی خواهان را 
محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 229 قانون مدنی و 198و515و522 قانون 
آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و همچنين پرداخت مبلغ 150/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر با احتساب 
اجرای احكام و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/8/25 لغايت 
زمان اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نمايد و اعالم می دارد رای صادره غيابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 20 روز پس از آن قابل 
 45 شعبه  می باشد.م الف:4319  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاكم  در  خواهی  تجديدنظر 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 11 شعبه   93/11/30 تاريخ   2033 شماره  رای  موجب  به   1626/93 شماره:   3/33
الهه  يافته است محكوم عليهم 1-  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
متضامنا  به  اند  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  دو  هر  مراديان  حامد   -2 منصوری 
دادرسی  هزينه  ريال   180/000 و  خواسته  اصل  ريال   20/250/000 پرداخت  به 
چك  سررسيد  تاريخ  از  تاديه  و  تاخير  خسارت  و  تعرفه  طبق  وكيل  حق الوكاله  و 
آگهی  نشر  هزينه  و  491389-89/10/25و491388-89/11/25و89/12/10-491752 
طبق تعرفه با احتساب نيم عشر اجرايی. مشخصات محكوم له مريم عسگری با وكالت 
جنب پمپ بنزين –  سه راه سيمين –  الهه صانعی و ثمين سالم به نشانی اصفهان – 
كه  همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده  واحد402.   – چهارم  طبقه   – آرش  ساختمان 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
يا مالی معرفی كند كه  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
حقوقی   11 نمايد.م الف:4321 شعبه  اعالم  ندارد، صريحا  مالی  اگر  و  كند  تسليم  اجرا 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/34 شماره: 1625/93 به موجب رای شماره 2030 تاريخ 93/11/30 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اصغر بياتی به نشانی 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 38/000/000 ريال اصل خواسته و 160/000 
ريال هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
سررسيد 331844-86/2/11 لغايت اجرا و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه با احتساب نيم 
عشر اجرايی. مشخصات محكوم له مريم عسگری با وكالت الهه صانعی و ثمين سالم به 
نشانی اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:4322 شعبه 11 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

3/35 شماره: 1624/93 به موجب رای شماره 2057 تاريخ 93/11/30 شعبه 11 شورای 
به  پريوش  عليه حسن  يافته است محكوم  كه قطعيت  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
و  خواسته  اصل  ريال   10/000/000 پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی 

و  تعرفه  آگهی طبق  نشر  و هزينه  دادرسی و حق الوكاله وكيل  ريال هزينه   165/000
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 792529-91/11/8 لغايت اجرا با احتساب نيم 
عشر اجرايی. مشخصات محكوم له مريم عسگری با وكالت الهه صانعی و ثمين سالم 
به نشانی اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه چهارم 
– واحد402. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:4323 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/36 كالسه پرونده: 857/93 شماره دادنامه: 104-94/2/7 مرجع رسيدگی: شعبه 22 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ميثم صالحی فرزند مرتضی نشانی: اصفهان- 
بهارستان – خ.ارديبهشت شرقی – خ.مهتاب – پالك10 وكيل: ليال مختاری فرد نشانی 
ساختمان جام   – نبش چهارراه رودكی   – انتهای خيابان محتشم كاشانی   – اصفهان 
مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  ا...  نصرت  فرزند  منوچهر سرلك  خوانده:  جم 
بانك سپه  به شماره 85/4/30-377755  فقره چك  يك  بابت  ريال   50/000/000 مبلغ 
گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
طرفيت  به  صالحی  ميثم  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مينمايد.  رای 
منوچهر سرلك به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 
377755-85/4/30 عهده بانك سپه شعبه شهدا اليگودرز به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقديمی  دادخواست  به  توجه  با  تاديه  تاخير  و 
انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  قانونی وقت و  ابالغ  با  اينكه خوانده 
مستندات  و  نياورده  عمل  به  تكذيبی  و  ايراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال 
به عنوان خسارت دادرسی و هزينه نشر آگهی و حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارات 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف 20 
واخواهی  مهلت  از  پس  و  بود  خواهد  اين شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
 ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:4324 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

3/37 كالسه پرونده: 93-2079 شماره دادنامه: 157-94/2/7 به تاريخ 94/2/1 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء كننده 
ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 93-2079 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل اعالم می دارد. خواهان: مجتبی 
هنری فرد به نشانی اصفهان - خ.رباط اول – روبروی مسجد حجتيه – موبايل متين 
سابق وكيل: الهه صانعی و ثمين سالم به نشانی اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ 
بنزين – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 خواندگان: شركت راهداران رادين 
مردان اهواز – احسان زودآشنا – آرش قاصد هر سه به نشانی مجهول المكان خواسته: 
و خسارات  دادرسی  هزينه های  و  ريال  ميليون  پنج  و  مبلغ 35/000/000 سی  مطالبه 
دادرسی و حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه در خصوص دعوی آقای مجتبی هنری فرد 
راهداران  به طرفيت شركت  ثمين سالم  و  الهه صانعی  با وكالت خانمها  مهدی  فرزند 
رادين مردان اهواز – احسان زودآشنا – آرش قاصد به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
سی و پنج ميليون ريال موجب يك فقره چك به شماره 16545232 عهده بانك پارسيان 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدی بودن 
اسناد تجاری/اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال اين اسناد از 
ابالغ نشر  اينكه خواندگان دعوی عليرغم  و  ثالث  يا اشخاص  به شخص  اوليه  دارنده 
بر  دليلی  و  ننموده  ارسال  دفاعيه ای  و اليحه  نيافته  دادرسی حضور  در جلسه  آگهی 
پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه 
مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازی نيز مبری از انكار و ترديد باقی 
مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع 
از ناحيه  از ناحيه خوانده صدور آن  بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن 
شركت و امضای آن از ناحيه شخص حقيقی)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور 
اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاكم بر امضای ذيل سند و در حين 
حال نظر به اينكه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در يد خواهان 
داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر 
حل  محترم شوراهای  اعضاء  مشورتی  نظريه  به  توجها  و  دين  استصحاب  قاعده  به 
قانون   1324-1321-1286-1284-1258-1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف 
مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 515-503-198-197-194-
519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت 
قابل مطالبه خواندگان به صورت تضامنی را به پرداخت مبلغ سی و پنج ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و شصت هزار ريال بابت خسارات دادرسی 
منضمات  تصديق  و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  ورودی  و  دادرسی  )هزينه های 
به دادخواست و حق الوكاله وكيل /وكالی انتخابی و هزينه های نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و پرداخت خسارت تاخير تاديه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی از 
تاريخ های سررسيد 92/4/2 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانك مركزی 
كه حين االجراء محاسبه و تعيين می شود در حق خواهان محكوم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی از ناحيه محكوم عليه در همين 
شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در محاكم 
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.م الف:4327 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 14 شعبه  رسيدگی:  مرجع   94/2/7-156 دادنامه:  شماره   2078-93 كالسه:   3/38
 – خ.باهنر   – اصفهان  نشانی:  عندليب  اميد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
الهه صانعی و ثمين سالم  پالك72 وكيل:   – بن.بست دانيال   – انتهای كوی رفسنجان 
نشانی هردو اصفهان – سه راه سيمين – جنب پمپ بنزين – ساختمان آرش – طبقه 
چهارم – واحد402 خوانده: مرتضی داوری نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 
به محتويات  عنايت  با  فقره چك  يك  استرداد  و  عادی  ريال طبق رسيد   10/000/000
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای اميد عندليب با وكالت خانمها صانعی و سالم به طرفيت آقای مرتضی داوری به 
عادی  رسيد  طبق  تومان  ميليون  يك  معادل  ريال   10/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به   92/1/10 مورخ 
قانونی در جلسه  ابالغ  اينكه خوانده علی رغم  و  يد خواهان  بقای اصول مستندات در 
رسيدگی حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه 
خوانده ثابت تشخيص داده و با استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و يكصد و پنجاه و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست 93/12/4 تا تاريخ اجرای حكم و رد دعوی نسبت به استرداد يك فقره حواله 
اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حواله  تاريخ  و  شماره  نداشتن  دليل  به  قرض الحسنه 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی 
در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:4328 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/11/30 تاريخ   2073 شماره  رای  موجب  به  93-1620ش14  شماره:   3/39
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه توران 
بيگلری به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت 
تقديم  تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  خسارت  و  93/7/11و93/7/12  مورخ  عادی  رسيد 
دادخواست 93/9/13 و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه لغايت اجرای حكم در حق محكوم 
چهارراه فضيلت –  له نورا... نيكبخت فرزند حسين شغل كارمند به نشانی خ.قائميه – 
خ.شهدای نيروی انتظامی – كوچه فضيلت1 و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
نمايد.م الف:4329  اعالم  ندارد، صريحا  مالی  اگر  كند و  اجرا تسليم  به قسمت  را   خود 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



امام رضا علیه السالم :
کس��ی که او )حضرت معصومه( را زیارت کند در 
عفونت های بیمارستانی ، حالی که آگاه به حقش باشد بهشت برای اوست.

علت مرگ و میر بیماران

در اتاق خواب چه رنگی، حس بهتری دارید؟
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رنگ کردن یکی از س��اده ترین و س��ریع ترین راه تغییر 
دکوراسیون یک اتاق است. 

ب��ر  از ه��ر عنص��ر دیگ��ری  بی��ش  رن��گ ه��ا، 
 احساس��ات م��ا تاثی��ر م��ی گذارن��د؛ بنابرای��ن 
 رن��گ هایی که ب��رای ات��اق ه��ای خانه خ��ود انتخاب 
می کنید، مهم ترین تصمیمی اس��ت که در دکوراسیون 

خانه می گیرید.
 به طور کلی رنگ های گرم تاثیرگذارترند. به عنوان مثال 
شما در اتاقی که به رنگ زرد و بنفش است، انرژی زیادی 
دریافت می کنید، در حالی که رنگ های س��رد آرامش 

بیشتری به فضا می بخشند.
اتاق خواب، خصوصی ترین مکان خانه است؛ بنابراین باید 
با شخصیت شما منطبق باش��د و به شما احساس شادی 

و آرامش دهد.
م��ا در اینج��ا رن��گ ه��ا را ب��ا خصوصی��ت بارزش��ان 
ب��ه ش��ما معرفی م��ی کنی��م، ت��ا با توج��ه ب��ه عالقه 
ات��اق بهت��ر تصمی��م  انتخ��اب رن��گ   خ��ود در 

بگیرید.
1- ثبات

اگر می خواهی��د اتاق تان ش��یک و مجلل ب��ه نظر آید، 

یک��ی از دیواره��ا یا تم��ام آنه��ا را به رنگ خاکس��تری 
اش��باع ش��ده کنید. ش��ما پس از یک روز کاری خسته 
 کنن��ده م��ی توانی��د در ای��ن اتاق ب��ه آرام��ش و ثبات

 برسید.
2-  آرامش

رنگ آبی به دلیل آرامشی که به فضا می دهد، از قدیم به 
عنوان رنگی محبوب برای دیواره��ای اتاق خواب به کار 
 می رود. یک اتاق آبی رنگ، شما را برای خوابی آرام آماده

 می کند.
3- عشق و خوشبختی

در فرهنگ چینی، قرمز به معنای خوش��بختی و شادی؛ 
در هند به معن��ای ازدواج و در فرهنگ غرب��ی نمادی از 
 عشق و افسانه است. اگر می خواهید شخصی ترین فضای 
عش��ق  از  پ��ر  و  گ��رم  فضای��ی  ت��ان،  خان��ه 
 داش��ته باش��د، ای��ن رن��گ را ب��ه دیواره��ای آن

 بیافزایید.
4- مثبت اندیشی

با نور خورش��ید از خواب بی��دار می ش��وید! رنگ زرد به 
اتاق ش��ما گرما و ش��ادی می بخش��د و کمک می کند 
ت��ا روزت��ان را ب��ا نش��اط هر چ��ه بیش��تر آغ��از کنید. 

فرقی نم��ی کند ک��دام درجه از ای��ن رنگ را اس��تفاده 
 م��ی کنی��د، رن��گ زرد احساس��ات مثب��ت ش��ما را 

برمی انگیزد.
5- حیات

هنگام��ی ک��ه در طبیع��ت ب��ه س��ر م��ی بری��م، 
ب��ا  ان��واع و اقس��ام رن��گ ه��ای س��بز در ارتب��اط 
 ای��م؛ درج��ه رن��گ مطل��وب خ��ود را ب��ه دیواره��ای 
اتاق تان بیافزایید تا احساس رشد، س��رزندگی و نشاط 

کنید.
6- انرژی

 اگر به رنگ قرمز عالقه ای ندارید یا ترجیح می دهید رنگ 
مالیم تری برای دیوارهای اتاق تان انتخاب کنید، نارنجی 
انتخاب خوبی اس��ت. این رنگ به فضای اتاق تان گرما و 
طراوت می بخشد؛ به بیان ساده یک منبع انرژی واقعی 

است.
7- خالقیت

بنف��ش، رنگ تجمل اس��ت. درج��ات مختل��ف آن را از 
بنفش کمرنگ گرفته تا پ��ر رنگ، برای دی��وار اتاق تان 
 به کار گیرید؛ احساس��ات و خالقیت ش��ما را بر خواهد

 انگیخت.
8- گرمابخش

دیوارهایی که به رنگ قهوه ای هس��تند، به فضا گرمای 
خاصی می بخشند. ش��ما در اتاقی به رنگ قهوه ای مایل 
 به قرمز احس��اس آرامش و صمیمیت بیشتری خواهید

 کرد.
9- وقار

شاید شما اتاق های سفید را نپسندید اما سلیقه افراد از 
هم متفاوت اس��ت. برخی رنگ های گرم را دوست دارند 
 در صورت��ی که برخی دیگ��ر رنگ های س��رد را ترجیح 
می دهن��د. ات��اق ه��ای س��فید نی��ز موج��ب تازگی 
و ط��راوت فض��ا م��ی ش��وند. س��فید متمای��ل ب��ه 
 ک��رم احس��اس آرام��ش و وق��ار را در ش��ما تقوی��ت

 می کند.
10- رمانتیک

رنگ س��رخ گلی ح��س لطافت را ب��ه اتاق ش��ما هدیه 
 می ده��د و فضایی رمانتی��ک و آرام برای ت��ان به وجود

 می آورد.

عفونت های بیمارستانی برخاس��ته از میکروب هایی 
است که در محیط های بیمارستانی زندگی می کنند 
و به دلیل مس��اعد بودن ش��رایط محیط  زیست رشد 
می کنند و تکثیر می شوند. این عفونت پس از پذیرش 
بیمار در بیمارس��تان، معموال 48 یا 72 ساعت بعد یا 
طی دوره ای مش��خص 10 تا30 روز پس از ترخیص 
بیمار اتف��اق می افتد و در زمان پذی��رش بیمار وجود 
نداش��ته اس��ت.در صورتی ک��ه به دنب��ال عمل های 
جراحی، در بدن بیماران جس��م خارجی کار گذاشته 
شود )Implant(، عفونت بیمارستانی می تواند تا یک 
س��ال بعد هم روی بدهد و عالوه بر بیماران، کارکنان 
و عیادت کنندگان را هم مبتال کند. هر یک از اعضای 
بدن   می تواند در بیمارس��تان دچار عفونت شود؛  ولی 
در بین انواع عفونت های بیمارستانی، عفونت دستگاه 
 ادراری )42 درصد(، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

)11 درص��د (، پنومونی )15  تا 20 درص��د(، عفونت 
ناش��ی از زخم جراحی )24 درصد(  و عفونت دستگاه 
گردش خ��ون )5 ت��ا 10 درص��د(، از اهمیت خاصی 
برخوردارند.طبق بررس��ی های انجام ش��ده ، عفونت 
ادراری، ش��ایع ترین و پنومون��ی، کش��نده ترین 
عفون��ت  بیمارس��تانی محس��وب می ش��وند. اگرچه 
 در بعض��ی از مراک��ز، عفونت بیمارس��تانی دس��تگاه 
گردش خون، عل��ت اصلی مرگ بیماران اس��ت. این 
قبیل میکروب ها تا حدی مهلک و خطرناک هستند؛ 
و رعایت نک��ردن ن��کات بهداش��تی و مراقبتی برای 
مبتالیان ب��ه راحت��ی می تواند ج��ان بیم��اران را به 
خطر بیندازد. این میکروب ها به طور طبیعی با س��ایر 
میکروب های معمول که ب��ه آنها میکروب های نجیب 
گفته می ش��ود، متفاوت ان��د و به آنه��ا میکروب های 
نانجیب اطالق می شود. خطر مرگ و میر ناشی از ابتال 
به عفونت های بیمارستانی ناش��ی از این میکروب ها 
بسیار باالس��ت؛ به خصوص برای  بیمارانی که مدت 

بستری شدن آنها در بیمارستان  طوالنی است.
پس عفونت بیمارس�تانی مورد ش�ایعی است و 
بعد از بستری شدن در بیمارستان احتمال ابتال 

به آن وجود دارد؟
احتم��ال ب��روز عفونت ه��ای بیمارس��تانی معم��وال 
در تم��ام بیمارس��تان های دنی��ا وج��ود دارد و 
بیمارس��تان های داخل��ی ه��م از این امر مس��تثنی 
نیس��تند و گ��ه گاه خب��ر م��رگ و می��ر ش��ماری از 
بیماران ب��ر اثر ابت��ال ب��ه عفونت های بیمارس��تانی 
به گ��وش می رس��د.در این می��ان، بیمارس��تان های 
عفون��ی و س��وانح و س��وختگی در درج��ه اول خطر 
قرار دارند و احتم��ال بروز عفونت های بیمارس��تانی 
در آنه��ا به مراتب باالتر از س��ایر بیمارستان هاس��ت. 
ولی رعایت اص��ول بهداش��تی و نگه��داری بیماران 
در زم��ان مق��رر و جلوگی��ری از تمدی��د بیج��ای 
 بیماران، می توان��د تا حد زیادی مانع ش��یوع عفونت 

شود.
این میکروب ها بیش�تر در کدام بخش  مس�تعد 

رشد هستند؟
میکروب های عام��ل بروز عفونت های بیمارس��تانی، 
بیش��تر در بخش های حساس بیمارس��تانی از جمله 
آی. سی. یو، اِن.آی. سی. یو )بخش مخصوص نگهداری 
ک��ودکان(، پی.آی .س��ی. یو )مخص��وص نگه��داری 
اطفال(، بخش های س��وختگی و بخش های بس��تری 
بیماری ه��ای پرخطر رش��د می کنن��د و بیمارانی که 
در این بخش ها نگهداری می ش��وند، بیش��تر از سایر 
بخش ه��ای بیمارس��تانی در معرض ابت��ال به عفونت  
هستند. عالوه بر این، حتی بیمارانی که در بخش های 
عموم��ی نیز بس��تری هس��تند ممکن اس��ت به این 
میکروب ها مبتال ش��وند که باید مراقبت های الزم در 
مورد آنها صورت گی��رد. میکروب ه��ای پدیدآورنده 
عفونت های بیمارس��تانی ان��واع مختلف��ی دارند که 
از این میان می توان ب��ه میکروب های ِگ��َرن مثبت، 
ِگ��َرن منف��ی، بی ه��وازی و قارچ ها اش��اره ک��رد. از 
میکروب ه��ای ِگَرن مثب��ت، خان��واده میکروب های 
 اس��تافیلوکوک، از میکروب ه��ای ِگ��َرن منف��ی،

کولی باسیل و سودوموناس و  انواع قارچ ها را می توان 
نام برد.

این میکروب ها بیش�تر چ�ه اف�رادی را تهدید 
می کنند؟

از آنج��ا ک��ه عفونت ه��ای بیمارس��تانی بس��یار 
پرخطرند، ممکن اس��ت هر بیماری را در محیط های 
بیمارس��تانی مبتال کند؛ ولی در این میان ش��ماری 
از بیم��اران بیش از س��ایرین در معرض ابت��ال به این 
قبی��ل عفونت ها قرار دارن��د. به طور کلی، س��ه گروه 
از بیماران مس��تعد ابتال ب��ه میکروب ه��ای نانجیب 
هس��تند؛ یک گروه، بیمارانی هس��تند ک��ه به دلیل 
ش��رایط حاد به مراقبت های ویژه و بستری شدن در 
بخش  مراقبت های ویژه نیاز دارند، گروه دوم، بیمارانی 
که دارای ریسک فاکتورها یا عوامل خطرساز هستند.

مبتالیان به ذات الریه، دیابت، مشکالت کلیوی، مغزی، 
بیماری های مزمن، فلج مغزی و س��وختگی ها و نقص 
عضو و نوزادان و افراد مس��ن از جمله افرادی هستند 
که احتمال ابتالیش��ان به عفونت های بیمارس��تانی 
زیاد است؛ گروه س��وم، بیمارانی را تشکیل می دهند 
 ک��ه بیش از ح��د معم��ول در بیمارس��تان بس��تری

 می شوند.
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 روش های استفاده
 از چوب لباسی

اگر تا ب��ه ح��ال تنها از چوب لباس��ی ب��رای آوی��زان کردن 
پیراهن اس��تفاده می کردی��د، باید این مطل��ب را بخوانید تا 
 ببینید چطور می توان از چوب لباس��ی استفاده های بهتری 

کرد.
 اکثر ما از چوب لباس��ی یک س��ری اس��تفاده ه��ای معمول

م��ی کنی��م و گاه��ی نی��ز ب��ا آنه��ا مش��کل داری��م. مثال 
پیراهن های��ی که از روی چوب لباس��ی س��ر م��ی خورند و 
یا ش��لوارهایی که به خاطر ن��وع آویزان کردن ت��ا می افتند 
و... اگر م��ی خواهی��د با راه ه��ای بهت��ر اس��تفاده از چوب 
 لباس��ی آش��نا ش��وید این مطلب را بخوانید و تصاوی��ر آن را

 ببینید.
افت��ادن و  خ��وردن  س��ر  از  جلوگی��ری   ب��رای 

  پیراه��ن ه��ای س��بک و لی��ز از روی چ��وب لباس��ی 
می توانید دو س��ر چوب لباس��ی را با پارچه ای مانند مخمل 
 ی��ا پولیش و ی��ا حتی دس��تمال های آش��پزخانه پولیش��ی

 بپیچید.
هنگام آشپزی به کتاب آش��پزی نیاز دارید؟ بهتر است برای 
استفاده راحت تر از کتاب آشپزی آن را به چوب لباسی های 
کلیپسی متصل کنید و از دستگیره کابینت روبرویی بیاویزید.

 استفاده از فضای عمودی کمد
اگر می خواهید چوب لباس��ی ها داخل کم��د جای کمتری 
بگیرند و از فضای عمودی کمد اس��تفاده بهینه داشته باشید 
 می توانید چوب لباس��ی ها را با چیزی ش��بیه ب��ه دربازکن

قوطی های نوشابه به هم متصل کنید.
 استفاده دوبل از چوب لباسی وارونه

وقتی چوب لباس��ی را بر عکس کنید،  می توانید از آن دوبل 
اس��تفاده کنید و مثال در جایی مانند حمام بس��یار کاربردی 

خواهد بود.
 استفاده مجدد از کلیپس چوب لباسی

کلیپس های چوب لباس��ی باق��ی مانده از لب��اس هایی که 
 از بیرون می خرید را ج��دا کنید و از آنها این گونه اس��تفاده

 کنید.
 آویزان کردن بلوز و شلوار با هم

وقتی ش��لوارها را روی چوب لباس��ی م��ی اندازی��د جای تا 
روی آنه��ا باق��ی م��ی مان��د، م��ی توانی��د ب��ا اس��تفاده از 
گیره لب��اس از ی��ک چوب لباس��ی ب��رای یک س��ت کامل 
 بل��وز ش��لوار اس��تفاده کنی��د و البت��ه ش��لوار ش��ما تا هم 

نمی اندازد.
 استفاده خالقانه از چوب لباسی

اگ��ر حلقه پرده حمام داش��ته باش��ید م��ی توانید آنه��ا را با 
اس��تفاده از نخ ه��ای گل��دوزی یک چ��وب لباس��ی به هم 
متصل کنید و روس��ری ها و ش��ال های خود را داخل حلقه 
 ها قرار داده و تعداد زیادی روس��ری را در یک چوب لباس��ی

 بیاویزید.
 آویزان کردن زیور آالت با چوب لباسی

با ایجاد تعدادی س��وراخ و ف��رو کردن ق��الب در یک چوب 
لباس��ی چوب��ی م��ی توانید ی��ک نمایش��گاه و البت��ه محل 
 نگه��داری خ��وب و زیب��ا ب��رای زی��ورآالت خود درس��ت

 کنید.
 ساماندهی نوار چس�ب های رنگی و روبان با چوب 

لباسی
اگر چوب لباسی فلزی دارید می توانید با کمی فشار آن را گرد 
 کنید و از آن برای ساماندهی نوار چسب، روبان و …  استفاده 

کنید.

 قلم  هوشمند؛
 مخصوص بدن

با کم��ک ای��ن قلم هوش��مند م��ی توانی��د میزان 
ویتامین ه��ا و موادمعدن��ی که دریاف��ت می کنید 
 را حس��اب کنی��د و از ک��م و کاس��تی ه��ای آنه��ا

باخبر شوید.
 همه آگاه هس��تیم ویتامین ها و م��واد معدنی برای 
ادامه حیات انسان بسیار الزم و حائز اهمیت هستند. 
بدن برای اداره تمامی واحدهای خود، نیازمند تمام 
ویتامین ها و مواد معدنی اس��ت، اما آیا می دانید که 

بدن شما به کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر نیاز دارد؟
برای پاسخ به این سوال دستگاهی به اسم vitastiq طراحی ش��ده است تا در عین ساده بودن، 
بیشترین کارایی را برای شما داشته باشد. این دستگاه قادر است تا با اندازه گیری 30 ویتامین و 
مواد معدنی مهم در بدن، کم و زیاد بودن مقدار آن ها را به ش��ما نشان دهد و شما را برای اقدام و 

انجام تمهیدات الزم آگاه سازد.
با ترکیب تکنولوژی یک قلم هوشمند و یک نرم افزار گوشی موبایل، بسیاری از اطالعات مربوط 
به عناصر الزم در جهت ایجاد سالمت کامل شما، قابل اندازه گیری خواهند بود. قلم مذکور توسط 
 یک کابل به گوشی هوشمند شما متصل می شود، البته در حال حاضر، تنها نسخه تحت پشتیبانی

گوشی های اپل ساخته شده است و در آتی این قلم با گوش��ی های آندرویدی نیز قابل استفاده 
خواهد بود. نرم افزار مربوطه قابلیت های زیادی دارد و شما را قادر می سازد تا در یک مدت معین، 

پروسه بهبود و پیشرفت خود را برای تک تک عناصر مذکور مشاهده کنید.

 چتر هوشمند قابل اتصال
 به تلفن همراه ساخته شد

این محصول به تازگی به بازار معرفی ش��ده 
که با استفاده از بلوتوث داخلی به تلفن همراه 

هوشمند متصل می شود.
چتر کیشا )Kisha( در زمان اتصال به برنامه ای 
هم ن��ام خود در تلف��ن همراه، ب��ه کاربر اجازه 
می دهد ت��ا به پیش بینی ه��وای روز و احتمال 
بارش باران دس��ت یافته و همچنین در صورت 
نی��از به همراه داش��تن چت��ر، به وی هش��دار 

می دهد.
کیشا، از موقعیت مکانی خود آگاه بوده و کاربر را زمانی که گوشی تلفن همراه خیلی از وی 

دور باشد، آگاه می کند.
 این ای��ده ب��رای جلوگی��ری از ج��ا گذاش��تن چت��ر در اتوب��وس یا ه��ر م��کان دیگر 
طراحی ش��ده اس��ت. البت��ه مناطق��ی مانن��د خان��ه، خ��ودرو ی��ا اداره کارب��ر از این 
 موض��وع مس��تثتی ب��وده و دیگ��ر تذک��رات ناخواس��ته ب��ر روی گوش��ی ارس��ال

 نمی شود.
این چت��ر حت��ی ب��دون عملک��رد هوش��مند نی��ز محص��ول قاب��ل توجهی به ش��مار 
م��ی رود. ای��ن چت��ر صددرص��د ض��دآب و ضدخوردگ��ی ب��وده و از مکانی��زم ب��از 
 و بس��ته ش��دن و دوخ��ت عال��ی و همچنی��ن 16 دن��ده پلی اورت��ان برخ��وردار

 است.

فناوری

تست هوش

12 سکه داریم که یکی از آنها تقلبی است )معلوم نیست سنگین تر از بقیه است یا سبک تر( جواب معمای شماره 1589
می خواهیم با سه بار وزن کردن، آن سکه تقلبی رو پیدا کنیم.
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