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شفاف سازی در خصوص مالکیت ایران بر برند یک شرکت بورسی
مدیرعامل ی��ک هلدینگ در خصوص مناقش��ه با کش��ور 
عربستان و مالکیت ایران بر برند یک شرکت بورسی شفاف 

سازی کرد.
تازگی ها حاشیه هایی در خصوص یک شرکت بورسی مطرح 
شده و بحث شراکت صافوالی عربستان در مارگارین به میان 
آمده است؛ این در حالی است که مارگارین یک سالی است 
که رسما از س��رمایه گذار عربستانی جدا ش��ده و هلدینگ 
توسعه صنایع بهشهر و گروهی از س��هامداران خرد بورس 

تهران، مالکان اصلی آن محسوب می شوند.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع بهشهر، 
در تش��ریح چگونگی ورود مارگارین به بازارهای جهانی، به 
رش��د قابل توجه صنعت روغن در س��ال 82 توسط بخش 

خصوصی اشاره کرد و گفت: شرکت توسعه صنایع بهشهر با 
توجه به مالکیت 53 درصدی خود  از  کارخانه روغن صنعتی 
بهش��هر و مارگارین، بخش نرم اف��زاری مدیریت خود را به 
منظور رقابت با بخش خصوصی و برای حضور در بازارهای 

جهانی ایجاد کرد.
این مقام مس��وول با بیان این که در بررسی هایی که انجام 
گرفته س��رمایه گذاری در ش��رکت صافوالعربستان گزینه 
 مناس��بی برآورد ش��د اظه��ار داش��ت: صافوال عربس��تان، 
در س��ال 82، حدود 5 میلیون تن گ��ردش تولید، بازاریابی 
و فروش در منطقه خاورمیانه داش��ته است، بنابراین در آن 
سال با مجوز دولت و فیپا مصوب شد که صافوالی عربستان 

در مجموعه صافوال بهشهر متشکل از ...
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نصف جهان؛ چشم انتظار تراموا

 هدفمندی یارانه ها امسال
 تمام می شود؟

كریميان، ریيس هيات 
ژیمناستيك  استان اصفهان شد

دوران طالیي آثارتاریخي و 
ميراث فرهنگي اصفهان
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90 سال قدمت و تنها یک 
دوره برگزاری سوپرجام!

درخواست توانمندی ایران ایر 
در صنعت  هوانوردی

محمد سعیدی در پاس��خ به این سوال که آیا آن طور که 
مذاکره کنندگان ایرانی می گویند PMD در چارچوب 
سیاس��ی قابل حل اس��ت، گفت: PMD بحث جدیدی 
نیست. در سال 2006 برای اولین بار آژانس این مساله را 
مطرح کرد که ایران احتماال فعالیت های نظامی داشته 

است.
معاون سابق س��ازمان انرژی اتمی افزود: از اول مشخص 
بود اس��ناد و مدارکی که آژانس ارایه م��ی دهد کذب و 
س��اختگی اس��ت . برای اینکه همان زمان این موضوع و 
مسائل باقیمانده را حل کنیم آقای الریجانی مدالیته ای 

با اقای البرادعی، مدیرکل آژانس تنظیم کرد که شامل 6 
موضوع باقی مانده از 1985 و بحث PMD بود.

وی اضافه ک��رد: آن 6 موضوع علی رغم اینکه س��الهای 
زیادی از آن می گذشت به خوبی حل شد. در آن دوران 
اتفاقا عالوه بر ارائه اسناد و مدارک س��اعت ها و روزها و 
هفته ها در وین و تهران بر س��ر آن بح��ث کردیم. یکی 
از اینها بحث منش��ا آلودگی ها بود که یک داستانی 18 

ساله بود.
عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای موضوع بعدی را 

پلوتونیوم و پلونیوم عنوان کرد و گفت: ...

بدترین رابطه را با آژانس داریم

دو شنبه  25 خرداد    1394 | 27 شعبان   1436      شمار ه  1606   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

شناور جمع آوری آلودگی 
نفتی وارد خليج فارس شد
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومینوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

1/976/885/480269/400/000جاریعملیات خدمات مشترکین منطقه خمینی شهر94-2-104

4/011/702/500180/400/000جاریعملیات خدمات مشترکین منطقه لنجان94-2-105

94-2-106
عملیات مدیریت بهره برداری، خدمات عمومی و خدمات مشترکین 

منطقه خوروبیابانک
2/280/163/240114/100/000جاری

عملیات بهره برداری، خدمات عمومی و 94-2-107
خدمات مشترکین منطقه بادرود

2/615/035/892131/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/4/6 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  به تاریخ  1394/4/7 

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی 388(
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ت + وب رن  اینت

  پاسخی جامع و با کیفیت به نیاز آنهایی که می خواهند به روز زندگی کنند .
-ارائه خدمات میزبانی وب و دامنه شبکیه با تخفیف استثنائی با تکنولوژی روز دنیا SSD Cloud و برای 

اولین بار در ایران
-ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شبکیه با طرح های رنگارنگ بهاری با کیفیت و قیمتی استثنائی

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055     
www.shabakieh.com : وب سایت 
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70000 تومان
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25 گیگ+10 گیگ فوق 

العاده 100000 تومان 555 روزه

15 گیگ+15 گیگ فوق 

العاده+ مودم وایرلس 

رایگان 155000 تومان
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قرمز آبی سبز زرد

Web + Internet

 جناب آاقی مهندس محسن گالبی 

 انتصاب شایسته جنابعالی هب عنوان فرماندار شهرستان شهرضا هک نشان از شایستگی ، لیاقت و تدبیر شما است را تبریک رعض می نمایم.

 روزانهم زاینده رود

 جناب آاقی مهندس محسن گالبی 

 انتصاب شایسته جنابعالی هب عنوان فرماندار شهرستان شهرضا هک نشان از شایستگی ، لیاقت و تدبیر شما است را تبریک رعض می نمایم.

 روزانهم زاینده رود

 جناب آاقی مهندس محسن گالبی 

 انتصاب شایسته جنابعالی هب عنوان فرماندار شهرستان شهرضا هک نشان از شایستگی ، لیاقت و تدبیر شما است را تبریک رعض می نمایم.

 روزانهم زاینده رود

 جناب آاقی حامد اهتمام 

را تبریک رعض  استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مدری روابط عمومی  هب عنوان  انتصاب شایسته جنابعالی  

.مییمی نما   

 روزانهم زاینده رود

6



شناور جمع آوری آلودگی نفتی 
وارد خلیج فارس شد

 با آب اندازی شناور دریا پاک یک ، نخستین شناور ایرانی 
جمع آوری آلودگی های نفتی وارد خلیج فارس شد.

مدیرعامل ش��رکت بحر گس��ترش هرمز، یکش��نبه در 
مراسم آب اندازی این کشتی گفت: ش��ناور جمع آوری 
آلودگی های نفتی توس��ط این ش��رکت ) از شرکت های 
تابعه ایزوایکو( در مجموعه کشتی سازی ایزوایکو ساخته 

شده است.
عباس رییسی ماچیانی افزود : این شناور با طول 55 متر 
و 50 سانتیمتر ، عرض 13 متر و ارتفاع شش و نیم متری 
تا عرشه ، خط آبخور 3/95 و سرعت 16 نات)گره دریایی( 
نخستین شناور جمع آوری آلودگی نفتی است که توسط 

متخصصان ایرانی ساخته شده است.
وی ادامه داد : این شناور اس��تراتژیک دارای چهار موتور 
شاتل و سه ژنراتور است که به س��فارش سازمان بنادر و 

دریانوردی در مدت چهار سال ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت بحر گسترش هرمز یادآور شد: هزینه 
ساخت این شناور حدود 25 میلیون دالر است که چون به 
دست متخصصان داخلی ایرانی ساخته شده ، 25 درصد 

صرفه جویی داشته است.
رییس��ی ماچیانی خاطرنش��ان کرد: دریاپاک یک، ویژه 
جم��ع آوری آلودگی ه��ای نفتی ، ظرفی��ت جمع آوری 
550 مترمکعب آلودگی و ضایعات نفتی را دارد؛ و یکی از 
پیشرفته ترین شناورهایی است که در سریع ترین زمان 

می تواند در پاک سازی آب های آلوده استفاده شود.
 وی اضافه ک��رد: پیش بینی دو س��امانه ران��ش به زاویه 
90 درجه برای جمع آوری س��ریع تر آلودگی های نفتی 
تا عمق 25 متر دریا از مهم ترین ویژگی های این شناور 
است.منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس آخرین 
آمار اعالم شده در گزارش های جهانی، بر اثر ورود آالینده 
ها از کشتی های نفتی و تجاری و 10میلیون تن آالینده 
های ناشی از جنگ و فاضالب های شهری،یکی از آلوده 

ترین مناطق دریایی جهان است.
 آلودگی نفت��ی در اثر تخلی��ه عمدی، تص��ادف دریایی ،

جابه جایی نفت، تعمیر شناورها ،آب موتورخانه و قاچاق 
سوخت صورت می گیرد.بیش��ترین آلودگی هایی که در 
خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد شده ناشی از چاه های نفت 

و سکوهای نفتی است.
 روزانه 17میلیون بش��که نف��ت از تنگه هرم��ز جابه جا 
می شود و 40 تا 50 هزار شناور بزرگ باالی 10هزار تن 

GT در خلیج فارس تردد می کنند.
نش��ت 15هزار تن در مقیاس متریک م��واد نفتی در اثر 
تراکم رفت و آمد نفتکش ها ، خلیج ف��ارس را تبدیل به 

آلوده ترین خلیج های دنیا کرده است.          

عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا بیان 
آنک��ه ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس��المی ایران ی��ک برند 
ملی اس��ت، گف��ت: دول��ت و مجل��س ب��رای توانمندس��ازی این 
ش��رکت در صنعت هوانوردی کش��ور بای��د زمینه های اس��تفاده 
 ای��ران ای��ر از تس��هیالت صن��دوق توس��عه مل��ی را فراه��م 

کنند. 
احمد جباری، افزود: ایران ایر باید از فهرست واگذاری ها خارج شود 
تا پس از توانمندسازی و سوددهی به بخش خصوصی واگذار شود، 
هرچند که این شرکت یک برند ملی است و نباید به بخش خصوصی 

واگذار شود.
وی در ادام��ه اف��زود: اگ��ر ای��ن ش��رکت ه��م چن��ان دولت��ی 
بمان��د و ش��رایط مدیریت��ی و مال��ی آن بهب��ود پی��دا کن��د، 
 م��ی توان��د س��رآمد ارای��ه خدم��ات مطل��وب هوایی در کش��ور 

باشد. 

دولت مصر، گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با این کشور را به مدت سه 
روز به روی فلسطینیان باز کرد.

گذرگاه رفح آخرین بار در ماه میالدی گذشته به صورت یک طرفه 
برای عبور فلسطینیانی که در طرف مصری این گذرگاه مانده بودند، 

یک روز باز شده بود.
در حدود 15 هزار فلس��طینی ساکن غزه در فهرس��ت وزارت امور 
داخلی این منطقه منتظر اجازه عبور از گذرگاه رفح هستند. از این 
تعداد، حدود سه هزار بیمار و بیش از دو هزار و 500 دانشجو هستند.

جمعیت یک میلیون و هشتصد هزار نفری غزه از سال 2007 تاکنون 
تحت محاصره رژیم صهیونیس��تی قرار دارند، و نقل و انتقال کاال و 
تردد مس��افران به کندی از این منطقه صورت می گیرد. همین امر 
باعث شده که رفع نیازهای اولیه ساکنان غزه به موجب این حصر و 
دیگر محدودیت هایی که رژیم صهیونیستی اعمال کرده، با مشکل 

مواجه شود.
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بخش دوم :

 انکار آژانس برای امتیاز گیری 5+1
محمد سعیدی، در پاسخ به این س��وال که آیا آن طور که مذاکره 
کنندگان ایران��ی می گویند PMD در چارچوب سیاس��ی قابل 
حل است، گفت: PMD بحث جدیدی نیس��ت. در سال 2006 
 برای اولین بار آژانس این مس��اله را مطرح کرد که ایران احتماال 

فعالیت های نظامی داشته است.
معاون سابق سازمان انرژی اتمی افزود: از اول مشخص بود اسناد 
و مدارکی که آژانس ارایه می دهد کذب و س��اختگی است . برای 
 اینکه همان زمان این موضوع و مس��ائل باقیمان��ده را حل کنیم 
آقای الریجانی مدالیته ای با  آقای البرادعی، مدیرکل آژانس تنظیم 

کرد که شامل 6 موضوع باقی مانده از 1985 و بحث PMD بود.
وی اضافه کرد: آن 6 موضوع علی رغم اینکه س��ال های زیادی از 
آن می گذشت به خوبی حل شد. در آن دوران اتفاقا عالوه بر ارائه 
اسناد و مدارک ساعت ها و روزها و هفته ها در وین و تهران بر سر 
آن بحث کردیم. یکی از این ها بحث منشا آلودگی ها بود که یک 

داستانی 18 ساله بود.
عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای، موضوع بعدی را پلوتونیوم 
و پلونیوم عنوان کرد و گفت: بس��یاری موضوعات دیگر و ش��ش 
موضوع مطرح ش��ده با گفت و گو، ارائه اس��ناد دقیق و حس��اب 
شده و بعضی مواقع با مصاحبه حل ش��د. این مصاحبه نه این که 
 مصاحبه باشد، درحقیقت بازرسان آژانس در ارتباط با موضوعات 
هسته ای نوعی تعامل و تعاطی افکاربا کارشناسان کشور می کنند 
 تا پازل های خالی خود را که باید به ش��ورای ح��کام ارائه کنند، 
پر کنند. در حقیقت نوعی تعاطی فکر، بین متخصصان ما و آژانس 
است. سعیدی افزود: آن زمان آژانس اعالم کرد که آن شش موضوع 
حل شده، ماحصل ارائه اس��ناد و گفت و گو با متخصصان ما بود. 

متخصصان چنان خوب کارشناس��ان آژانس رامتقاعد کردند که 
مسائل باقیمانده 18 ساله، کامال حذف شد.

معاون اس��بق س��ازمان انرژی اتمی گفت: اما موضوع باقیمانده 
PMD بود که آژانس در این نقطه یک تخطی کرد. توافقی که در 
آن دوره با آژانس شده بود این بود که آژانس سواالت خود را مطرح 

کند و حتی اگر الزم باشد با یکی دو نفر صحبت و اعالم کند.
ناصری، در تکمیل این بخش گفت: البته در آن زمان به نام مطالعات 
ادعایی بود و بعد تغییر اسم پیداکرد و به عنوان PMD مطرح شد.

سعیدی ادامه داد: البته از لحاظ محتوا یکی بود. توافق ما با آژانس 
این بود که سواالت را مطرح کند و پاسخ ها داده می شود. حتی اگر 
الزم بود با متخصصانی که درگیر این موضوعات هستند می توانید 
صحبت کنید. بعد از ارائه گزارش ایران که 117 صفحه بود و چند 

صفحه هم بعدا به آن اضافه شد، آژانس هیچ تاییدیه ای ارائه نداد.
وی افزود: عمال دست آژانس بسته شد ابهامی برای آژانس نمانده 
بود. تا یکی دو سال بعد که مجددا با عنوان PMD موضوعاتی را 

مطرح کرد.
 آژانس تخطی کرد

معاون اسبق س��ازمان انرژی اتمی گفت: واقعیت این جا است که 
آژانس عملکردی درستی از خود نشان نداد. می توانست با تعهدی 
 که به ما داده بود این موضوع را تمام ش��ده اعالم کند، ولی بعدها 
به دلیل اینکه مدیر کل آژانس عوض ش��د و آق��ای آمانو با تیم و 

رویکرد جدید آمدند، مساله تغییر پیدا کرد.
در حالی که ایران به تعهداتش در مورد این موضوع به خوبی عمل 
کرده بود و ساعت ها در تهیه آن اسناد کار کرده بود، آژانس در آن 

مرحله یک خالف آشکار انجام داد.
 PMDس��عیدی گفت: گزارش های بعدی که آژان��س به عنوان
 ارایه داد، همان موارد گذش��ته بود، منتها با زبان و عبارتی دیگر. 
در همان دوران، وقتی این اطالعات داده می شد خودشان به طور 

غیر رسمی اطالع می دادند که این اطالعات از کانال هایی به دست 
ما رسیده که البته مشخص بود از کجا. معاون اسبق سازمان انرژی 
اتمی اظهار داشت: به تعبیر دیگه همه اطالعاتی که آن کانال های 
محرمانه به آژانس داده بود با بازدید هایی ک��ه آژانس از پارچین 
انجام دادند، عمال بی پایه بود و نادرس��تی آنها مشخص بود. عمال 
آژانس می گفت می خواهم از این نقطه بازدید کنم و اجازه بازدید 
به بازرسان و اجازه نمونه برداری هم داده می شد؛ اما هیچ گاه نه در 

نمونه برداری و نه در بازرسی ها جواب مثبت نمی گرفتند.
وی نتیجه گرفت: به نظر می رس��د نوع رویک��ردی که آژانس در 
خصوص PMD با ایران برخورد می کند، بهانه ای بیشتر نیست و 
برای این است که 1+5 بتواند در حوزه سیاسی امتیازات بیشتری 
بگیرد. تمام اطالعات مرتبط با PMD در آژانس نه مبانی حقوقی 

و نه هیچ مبانی فنی دارد.
گزینه های پیش رو

در پاسخ به این سوال که گزینه های پیش روی ایران در مقابل این 
اتهامات چیست، ناصری گفت: یک گزینه این است که هیچ کاری 
نکنیم؛ باالخره آمریکا و 1+5 یا ب��ا این وضعیت توافق می کنند یا 
نمی کنند؛ البته برداشت من این اس��ت که حتی اگر هیچ کاری 

نکنیم، آنها ناچار می شوند توافق کنند.
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: گزینه دوم مسیر 
حقوقی برای این اتهام هاست. البته بهتر بود این مسیر زودتر شروع 
می شد؛ چون فرایندهای حقوقی طوالنی و چند ساله است. همان 
زمان که این اتهامات بدون سند مطرح شد، قاعدتا ما باید موضوع 

را به داوری پادمان ارجاع می دادیم.
ناصری در توضیح این نکته گفت: آژانس فقط حق دارد بر اساس 
مصوبه کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده عدم اشاعه در مواردی 
 که مدرک معتبر داش��ته باش��د، ادعایی را مطرح و پیگیری کند. 
 حال آن که آن چ��ه آژانس علی��ه ایران در آن مقطع س��ال های

90 – 89 مطرح کرد هیچ سند معتبری پشتوانه اش نبود.
وی اضافه کرد: اگر آن زمان به داوری ارجاع شده بود حتما ما االن 

در موقعیت قوی تری می توانستیم با آژانس و 1+5 بحث کنیم.
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: روش دیگر ، روش 
فنی است، یعنی وارد بحث فنی با آژانس شویم. ما مجموعه ظرفیت 
و توان مان بسیار باالست، تجربه ای که در 10 سال گذشته برای 
ورود به موضوعاتی که آژانس مطرح می کند و خروج موفق از آن 
داشتیم موثر است. پیش از این سخت ترین مباحث از طریق فنی 
حل شده است. ناصری، روش دیگر را » سیاسی« ذکر کرد و گفت 
در این روش با طرف ه��ای مذاکره به این نتیجه برس��یم که آنها 

آژانس را مکلف کنند گذشته را پاک کند.
ناصری احتم�ال داد ک�ه در نهایت ترکیب�ی از این 

روش ها به حل موضوع بیانجامد
او گف��ت: ما در این م��ورد چندان اص��رار نداریم، عل��ی رغم یک 
کیفرخواس��ت واقعا ناحق و ظالمانه 12 ماده ای، اگ��ر 1+5 با ما 
موافقت کند که برنامه هس��ته ای مان را ادامه دهیم و تحریم ها 
 را بردارد، عمال موضوعات گذشته بسیار خفیف شده است. ضمن 
این که ما هنوز امکان ارجاع به داوری را هم داریم و بعید است که 

در داوری، آژانس موفق بیرون بیاید.                                 
                                                                                                                   ادامه دارد ....

دو عضو پیشین تیم های مذاکره کننده :

بدترین رابطه را با آژانس داریم
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اعالم دلیل اصلی بازداشت بقایی
در حالی که همه رس��انه ها به دنبال حقای��ق پرونده بقایی 
 هس��تند، تس��نیم در خب��ری، دلی��ل بازداش��ت بقایی را 
بی توجهی به احضاریه و حضور در مرجع قضایی اعالم کرد. 
در این خبر آمده است: » در واکنش به ادعاهای مطرح درباره 
علت و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: آقای بقایی 
از مدت ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود، اما به 
این احضاریه  بی توجهی می کرد که در نهایت این بی توجهی 
به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به 

بازداشت وی شد«.

 تفاوت انتخابات 90 با 94 
از دید حداد

غالمعل��ی حدادع��ادل رییس فراکس��یون اص��ول گرایان 
مجل��س، در اولی��ن نشس��ت رابطی��ن جامع��ه روحانیت 
مبارز و ش��ورای همگرایی اص��ول گرایان ک��ه در مجتمع 
آدینه تهران برگزار ش��د، خاطرنش��ان کرد: امروز مس��أله 
 ف��رق ک��رده و انتخاب��ات 94 ب��ا انتخاب��ات 90 تف��اوت 
م��ی کن��د و م��ا بای��د در روش ه��ای خ��ود تجدیدنظ��ر 
 کنی��م و نبای��د نکت��ه های��ی را که مق��ام معظ��م رهبری 
فرموده اند، فراموش کنیم. ایش��ان چندین بار تأکید کرده 
 اند که آرمان گرایی باید با واقع گرایی همس��ان باش��د و ما 
نمی توانیم آرمان گرا باش��یم و در صورت شکست بگوییم 
ایرادی ن��دارد و ما ب��ه تکلیف خود عمل ک��رده ایم.رییس 
فراکس��یون اصول گرایان مجل��س افزود: اص��ول گرایان 
 باید هم به تکلی��ف خود عمل کنند و ه��م صحنه مبارزه را 
در نظر بگیرند و برای اینکه همه چیز را از دست ندهیم، باید 

مقداری انعطاف به خرج دهیم.

سازمان بهداشت جهانی، 
عربستانی ها را از خوردن ادرار 

شتر منع کرد
س��ازمان بهداش��ت جهانی )WHO(، اعالم ک��رد: بهتر 
 اس��ت از مصرف ش��یر ش��تر و گوش��ت آن پرهیز ش��ود، 
در غیر این صورت شیر شتر باید پیش از مصرف استرلیزه و 
گوشت آن باید خوب پخته شود. به نوشتۀ روزنامۀ عربستانی 
سبق، س��ازمان بهداش��ت جهانی هم چنین درباره نزدیک 
شدن به شترها یا نوشیدن مستقیم شیر از آن ها و یا خوردن 
گوشت آن ها بدون پاک کردن و خوب پختن، هشدار داد و 
به شدت بر ضرورت پرهیز از نوشیدن ادرار شتر تأکید کرد.

همه تهدیدات علیه روحانیون
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران، با اش��اره به جایگاه 
روحانی��ت گفت: فه��م ناقص از اس��الم، جدا ک��ردن اصل 
والیت فقیه با اصل ائمه اطه��ار)ع(، مطلق نگری به خواص، 
عدم توجه به پش��ت صحنه ها، عدم تغیی��ر عنصر در زمان 
و مکان، تهدیداتی اس��ت که روحانیت با آن مواجه اس��ت. 
به گزارش ایسنا منطقه زنجان، حجت االسالم  و المسلمین 
علی سعیدی در همایش طالیه داران تبلیغ ویژه ماه مبارک 
رمضان، تصریح کرد: جامع��ه روحانیت باید به جایگاه خود 
توجه داش��ته باش��ند و این در شرایطی اس��ت که جایگاه 
روحانی��ت در عصر غیب��ت در دوره های مختل��ف تاریخی 
متفاوت است و در شرایط فعلی، باید اذعان داشت که جایگاه 
روحانیت در ایران اسالمی در طالیی ترین دوره  ها قرار دارد.  
وی ادامه  داد: این در حالی اس��ت که شرایط امروز منطقه، 
حاکی از نقش روحانیت و جامعیت آن است و این نکته باید 

مورد توجه قرار گیرد.

نظر یک مرجع تقلید در رابطه با 
پخش فیلم از تلویزیون

آیت اهلل نوری همدان��ی، در دیدار فرمان��ده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران اظهار کرد: حفظ حجاب و عفاف از 
جمله ارزش های اصلی جامعه اسالمی است که باید توسط 
مردم رعایت شود. وی بیان کرد: عفاف و حجاب به یک معنا 
نیست. بسیاری ممکن است عفاف داشته باشند، اما حجاب 
نداشته باش��ند و برعکس، از همین رو نمی توان گفت، هر 
فردی که بدحجاب است بی عفاف هم است. وی بیان کرد: 
در صدا و س��یما نباید فیلم هایی که چهره واضحی از سر و 
صورت زنان را نشان می دهد پخش شود، زیرا تماشای این 

فیلم ها ممکن است برای زنان اثرات مخربی داشته باشند.

میزان محبوبیت روحانی از دید 
کارگزارانی ها

هفته  نامه صدا، وابس��ته به جریان سیاسی کارگزاران، طی 
گزارشی از وضعیت و میزان رضایت مردم از حجت االسالم 
حسن روحانی رییس جمهور اسالمی ایران، مدعی شد که 
میزان رضایت مردم از وی به زیر 50 درصد رس��یده است. 
این هفته نامه با تأکی��د بر اینکه می��زان رضایت مردمی از 
روحانی به 48 درصد رس��یده اس��ت، تصریح کرد: نسبت 
کس��انی که عملکرد رییس جمه��ور را در خردادماه 1394 
به طور کلی رضایت بخش می   دانند ب��ا یک درصد کاهش 
نسبت به ماه بهمن به 48 درصد رسید، هم چنین میانگین 
نمره رییس جمهور با یک  صدم کاهش نسبت به بهمن ماه 
به 13/8 درصد رس��ید. در بخش دیگ��ری از این گزارش با 
اش��اره به میزان آمار سنی در این نظرس��نجی آمده است: 
میزان رضایت م��ردم از رییس جمهور در تم��ام گروه های 
س��نی به غیر از افراد باالی 59 سال کمتر از 50 سال است، 
این امر به خصوص در گروه  سنی 30 تا 44 سال مشهودتر 
 اس��ت. در نظر س��نجی بهمن 1393 نیز، این گروه س��نی 
کم ترین رضایت و بیش��ترین نارضایتی از رییس جمهور را 

بیان می کنند.

شنیده ها 

درخواست توانمندی ایران ایر 
در صنعت  هوانوردی

گذرگاه رفح،به مدت سه روز 
برای عبور فلسطینیان باز شد

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: وقتی خود مقامات 
دولتی می گویند حتی پس از توافق هسته ای نیز مسائل 
اقتصادی یک شبه حل نمی شود، چرا ما همه کشور را در 

حالت انتظار قرار می دهیم؟
حمیدرضا فوالدگ��ر نماینده مردم اصفه��ان در مجلس 
شورای اسالمی، صبح امروز یکش��نبه در نشست خبری 
کمیس��یون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست های اصل 
44 که به موضوع تشریح اقدامات انجام گرفته با رویکرد 
قانون رفع موانع تولید برگزار ش��د، با اش��اره به اینکه در 
مجلس هشتم بیش��تر به نقد سیاست های دولت قبل در 
اجرای سیاست های اصل 44 پرداختیم، گفت: دولت قبل 
اجرای اصل 44 را در واگذاری به شبهه دولتی ها خالصه 

کرده بود.
وی تصریح کرد: به مرور متوجه ش��دیم که مهم تر از نقد 
عملکرد دولت قبل در این زمینه، بهبود فضای کس��ب و 
کار اس��ت، بنابراین قانون بهبود فضای کسب و کار را در 

مجلس تصویب کردیم.
فوالدگر، دومین س��الگرد انتخاب حجت االسالم روحانی 
به ریاست جمهوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان 
در وعده های انتخاباتی خود قول اجرای این قانون را داده 
است و ما انتظار بیش��تری از دولت در این زمینه داشتیم 
هرچند که در برخی از استان ها اجرای آن آغاز شده، اما در 

خیلی از نقاط کشور نیز هنوز شروع نشده است.
وی رتبه 153 ایران در ش��اخص فضای کسب و کار را در 
رتبه بندی بانک جهانی یادآور شد و اظهار داشت: با اصالح 
گزارش ها در سال 2015 ایران 22 رتبه در شاخص فضای 

کسب و کار ارتقا یافت.
رییس کمیس��یون ویژه تولید ملی از قرائت گزارش این 
کمیس��یون در هفته های آینده در صحن علنی مجلس 

خبر داد و گفت: در این گزارش الزامات اصالح گزارش ها و 
عملکردها در فضای کسب و کار با هدف ارتقا رتبه کشور 

ذکر شده است.
وی مقررات زدای��ی را دیگر عامل ارتق��ای رتبه ایران در 
شاخص فضای کسب و کار خواند و افزود: کمتر رخ داده 
بود که چنین هم��کاری خوبی میان قوا س��ه گانه درباره 
موضوعی صورت گیرد. فوالدگر، با ابراز امیدواری نسبت 
به اجرای هرچه زودتر قانون فضای کسب و کار گفت: از 
زمانی که رهبر معظم انقالب رفع قوانین زاید را به مجلس 

توصیه کردند و آن را خط مشی خود قرار داده ایم.
وی با اش��اره به تش��کیل ش��ورایی مرکب از معاون اول 
رییس جمهور، معاون اول رییس قوه قضاییه و نایب رییس 
مجلس جهت هماهنگی بیشتر میان قوا برای اجرای این 
قانون بیان داش��ت: این س��ه نفر کارگروهی برای تنقیه 

قوانین در این راستا تشکیل دادند.
رییس کمیس��یون ویژه تولید ملی گفت: محور دیگر در 
اجرای قانون بهب��ود فضای کس��ب و کار در اولویت قرار 
دادن سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی در برنامه پنجم و 
بودجه سال 94 بود. فوالدگر، با ابراز تاسف از به کارگیری 
کمتر از 30 درصد ظرفیت در شهرک های صنعتی ادامه 
داد: برای ارائه ش��اخص کس��ب و کار نباید صرفا فوالد و 

پتروشیمی مبنا قرار گیرد.
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی با 
یادآوری تاکی��د رهبر معظ��م انقالب بر تقوی��ت تولید 
مل��ی گف��ت: ب��ر ف��رض تواف��ق هس��ته ای و ورود م��ا 
ب��ه ب��ازار جهان��ی رقاب��ت در ای��ن عرص��ه ح��رف اول 
را می زن��د چ��ه مذاک��رات ب��ه نتیجه برس��د یا ن��ه، ما 
 بای��د در جه��ت تقوی��ت تولی��د داخل��ی و رف��ع رکود 

بکوشیم.

یکی از فرس��تنده های رادیویی ایاالت متحده آمریکا 
اولین برنامه رادیویی مستقیم کوبا را پس از نیم قرن 

پخش کرد.
فرستنده رادیویی » سیریوس ایکس ام« ایاالت متحده 
آمریکا اولین ایستگاه رادیویی این کشور می باشد که 
پس از نیم قرن، برنامه ای مستقیم از کوبا پخش کرد؛ 
منابع محلی اعالم کردند که این اقدام بخشی از روند 

عادی سازی روابط میان دوکشور است.
» جو مدیس��ون« که مدیر برنامه مذکور و هم چنین 
فعال حقوق مدنی در آمریکا می باشد در این خصوص 
خاطرنشان کرد: شنیدن صدای مس��تقیم کوبا برای 
اولین بار طی دهه های اخیر بسیار هیجان انگیز است.

وی که برنامه » جو مدیسون عقاب سیاه« را روی آنتن 
رادیو می ب��رد در ادامه افزود: پخش مس��تقیم از کوبا 
یک لحظه تاریخی است و من از به اشتراک گذاشتن 
این لحظه بس��یار مهم با شنوندگان رادیو » سیریوس 
ایک��س ام« در دوره جدی��د تاریخ کوب��ا و روابط آن با 

کشورمان بسیار خوشحال هستم.  
برنامه مذکور از اس��تودیو » رادیو تائینو« در » هاوانا« 
پایتخت کوبا ارس��ال شد و » مدیس��ون« از برخی از 
شخصیت های مهم جهان در حوزه آکادمیک، فرهنگ، 
آموزش و فعالیت های اجتماعی دعوت به عمل آورده 
بود که از میان آنه��ا می توان ب��ه » دی وین ویکهام« 

کهنه سرباز مقاله نویس آمریکایی اشاره کرد.
» مدیس��ون« و گ��روه وی، س��فر 7 روزه ای ب��ه کوبا 
دارند،که طی آن، با مقامات دولتی نشست هایی برگزار 
 می کنن��د، از مکان ه��ای تاریخی دی��دن می کنند و 
هم چنین یکی از آثار توریس��تی در حال ساخت این 

کشور جزیره ای را نیز مورد بازدید قرار می دهند.

 » س��یریوس ایکس ام« در س��ال 1990 میالدی در 
» واش��نگتن« تاسیس ش��د و یکی از ایس��تگاه های 
رادیوی��ی می باش��د ک��ه برنامه های��ی پیرام��ون 
تمامی س��بک های موس��یقی، رویدادهای ورزش��ی 
 و اخب��ار را ب��دون تبلیغ��ات عمومی تهی��ه و پخش 

می کند.
از زمانی که کوبا و آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته 
میالدی )آذر 93( روند از سرگیری روابط دیپلماتیک 
خود را آغاز کردند )که از سال 1961 قطع شده بود(، 
ستاره های موس��یقی، ورزش و تلوزیون آمریکا به این 
کشور جزیره ای س��فر کرده اند و از میان آنها می توان 
به »کونان اُ برین« اشاره کرد که در ماه فوریه )بهمن 
93( برنامه  ویژه ای درباره زندگ��ی روزمره مردم کوبا 

ضبط و پخش کرد.
برنام��ه » اُ برین« که یکی از مش��هورترین اش��خاص 
تلوزیون آمریکا می باشد، یکی از اولین برنامه های تهیه 

شده در کوبا پس از نیم قرن اختالف بود.

 نشست خبری کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای
 سیاست های اصل 44

 صدای کوبا پس از 50 سال در آمریکا 
شنیده شد



یادداشت

قطعی زودهنگام آب در برخی مناطق 
شهر اصفهان

روزهای گرم که چندس��الی اس��ت زودتر از وقت خود پایش به 
برخی ش��هرهای کش��ور از جمله اصفهان، باز ش��ده ، استفاده 
 زودهن��گام از وس��ایل سرمایش��ی و کولرها از س��وی مردم را 

اجتناب ناپذیر ساخته است.
همی��ن اس��تفاده زودهن��گام س��بب ش��د ت��ا مانن��د س��ال 
ه��ای گذش��ته ک��ه اس��تفاده از پمپ ه��ای آب غیرمج��از 
در واحدهای مس��کونی ش��هر، حق برخ��ی دیگر از اس��تفاده 
 از آب را تضیی��ع نمای��د، امس��ال نی��ز ای��ن اتف��اق تک��رار

 شود.
 درحالی مس��ووالن اصفه��ان می گوین��د که برنام��ه ای برای 
جیره بندی آب در اصفهان برای امسال ندارند و هم چنان مردم 
را به صرفه جویی ده درصدی تشویق می کنند؛ اما مردم منطقه 
 10 اصفهان ک��ه پرجمعیت ترین منطقه اصفهان نیز به ش��مار 
 می رود با مش��کل کمب��ود آب و در نهایت قطع��ی آب مواجه

 شدند. 
این ش��رایط با توج��ه به این ک��ه در ی��ک روز تعطی��ل اتفاق 
افتاد ش��کایت بس��یاری از مردم این منطقه را در پی داش��ت؛ 
 ام��ا ای��ن انتق��ادات و تم��اس ه��ا ب��ا ش��رکت آب و فاضالب
  نتیجه ای در برنداشت و مردم روز جمعه خود را با بی آبی طی

کردند.
البت��ه ای��ن وضعی��ت ب��رای برخ��ی دیگر ک��ه پم��پ هایی 
را به ص��ورت غیرمج��از به کار گرفت��ه اند، جور دیگ��ری بود و 
 س��ختی کمتری را به نس��بت دیگر س��اکنین منطقه احساس

 کردند.
گرچه علت دقیق بروز این وضعیت به دلیل نصب فراوان پمپ ها 
در برخی مجتمع های مسکونی مشخص نبود؛ اما ضروری است 
تا مس��ووالن در مورد وضعیت پیش آمده در این منطقه پاسخ 

گوی اذهان عمومی باشند.

 بیش از 108کیلوگرم تریاک امروز 
در اصفهان کشف و ضبط شد

ریی��س پلی��س مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در اس��تان اصفه��ان 
گف��ت: ای��ن می��زان تری��اک را مام��وران اداره عملی��ات 
وی��ژه پلی��س مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در اس��تان اصفه��ان 
 از یک دس��تگاه کامیون حامل س��نگ معدن کش��ف و ضبط

 کردند.
س��رهنگ حس��ینی افزود : این کامیون از جنوب کش��ور قصد 
 ورود به استان را داشت که در ورودی اس��تان اصفهان متوقف 

شد.
وی گفت:در این زمینه 2 نفر دس��تگیر و تحویل مراجع قضائی 

شدند.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:

 10 جریب به فضای سبز محدوده
 تپه اشرف اضافه می شود

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان گفت: با آزادسازی های انجام 
ش��ده در محدوده تپه اش��رف عملیات احداث فضای س��بز در 
محدوده تپه اشرف اجرا و 10 جریب به فضای سبز محدوده تپه 

اشرف اضافه می شود.
حمیدرضا شهیدی با بیان این مطلب ، افزود: این توسعه با خرید 
یک مجموعه مس��کونی و آزادس��ازی چند عرصه دیگر محقق 

شده است.
وی در ادامه با اش��اره به عملیات س��اماندهی چشمه باقرخان 
نیز اظهارداش��ت: پیمان��کار منطقه 4 در چش��مه باقرخان کار 
س��اماندهی مادی و فضای س��بز اطراف آن را انجام داده و هم 

اکنون عملیات عمرانی آن به اتمام رسیده است.
مدیر منطقه 4 ش��هرداری اصفهان خاطر نش��ان کرد: در حال 
حاضر توسعه شبکه آب رسانی و لوله گذاری برای انجام آبیاری 

قطره ای چشمه باقرخان در حال انجام است.
وی یادآور ش��د: این مادی از منطقه 3 شروع ، از منطقه 4 عبور 
و به منطقه 15 می رس��د اما در آن قس��مت هایی که به زمین 
های کش��اورزی می رس��د با توجه به اینکه امکان ساماندهی 
وجود ندارد، اقدامات بازدانده ای ب��رای کنترل و نظارت جهت 

پیشگیری از ریختن نخاله های ساختمانی انجام شده است . 

 مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:

امسال 4 خیابان جدید در منطقه 7 
احداث می شود

مدیر منطقه 7 ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: س��ال گذش��ته 
6 خیابان جدید ب��ه این منطقه اضافه ش��د و در س��ال جاری 
 نی��ز 4 خیاب��ان جدی��د دیگ��ر در ای��ن منطق��ه راه ان��دازی 

می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
 اصفهان، احمدرض��ا مصور با بی��ان این مطلب اف��زود: منطقه 
7 ش��هرداری اصفهان به لحاظ اینکه بیش��ترین ط��ول معابر 
س��طح ش��هر اصفهان را دارد و تعداد خیابان ها و بزرگراه ها و 
زمین های زیادی که هنوز مورد اس��تفاده قرار نگرفته اس��ت، 
چش��م انداز های خوبی برای توسعه ش��هری ، توسعه متوازن، 
 تامین س��رانه ه��ای م��ورد نی��از و همچنین س��رمایه گذاری 

دارد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه منطق��ه 7، یک��ی از پرکارتری��ن 
س��رمایه گذاری ه��ا را به صورت مش��ارکت در منطق��ه دارد، 
اظهارداشت: س��رمایه گذارانی که عالقمند به سرمایه گذاری 
در منطقه 7 هستند ، این منطقه را منطقه ای می یابند که هم 
 قابلیت س��رمایه گذاری دارد و هم صرفه اقتصادی در آن لحاظ

 می شود.
 مدی��ر منطق��ه 7 ش��هرداری اصفه��ان تصری��ح ک��رد: 
در حال حاض��ر حدود 8 پ��روژه مش��ارکتی در منطق��ه 7 در 
حال انجام اس��ت که ش��امل 416 واحد مس��کونی ، 48 واحد 
تجاری و 8 واحد دفتر کار می باش��د و عملی��ات اجرایی بعضی 
 از آنها به اتمام رس��یده و برخی دیگر تا 30 درصد رش��د داشته

 است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته پارکینگ طبقاتی چمران در 
مجاورت ش��هرداری راه اندازی شد، گفت: امس��ال نیز 5 پروژه 
جدید دیگر در دستور کار قرار گرفته که شهروندان ثمرات آن 

در سال های آتی می بینند.
مصور، مه��م ترین این پروژه ه��ا را پارکین��گ طبقاتی قدس، 
به صورت مش��ارکتی با بخ��ش خصوصی، مجموعه ورزش��ی 
و اس��تخر 12 فروردین در خیابان چمران، اس��تخر ورزش��ی 
 ارغوان به صورت مش��اکتی و 2 پروژه مسکونی – تجاری دیگر 

برشمرد.
وی تاکید ک��رد: منطقه 7 به لحاظ قیمت های مناس��ب زمین 
 نس��بت به س��ایر مناطق ، وس��عت اراضی دس��ت نخ��ورده و 
دسترس��ی های مناس��ب  چش��م اندازهای خوبی برای جذب 

سرمایه گذاران دارد .
مدیر منطقه 7 ش��هرداری اصفهان ادامه داد: این منطقه رتبه 
س��وم س��رانه فضای س��بز و رتبه اول را به لحاظ وجود معابر و 
 افزایش خیابان ها در سطح مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان

 دارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��عی م��ی کنی��م توس��عه مت��وازن را 
در محل��ه ه��ا برق��رار کنی��م و ب��ه نوع��ی در هم��ه محله ها 
پروژه ه��ای مش��ارکتی را احداث کنی��م، اظهارداش��ت: روند 
 مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��هرداری اصفهان جا افتاده 

است.
مصور خاطرنشان کرد: ما به س��رمایه گذاران به چشم یاورانی 
نگاه می کنیم که برای اجرای هر چه سریعتر طرح ها به کمک 

شهرداری آمده اند.

 تراموا )Trams(، قطار برقی ش��هری اس��ت که 
 بر روی ریل های مخص��وص در خیابان ها حرکت 
می کند. تراموا یا همان واگ��ن برقی قابلیت حمل 
و نقل افراد و بعضا ب��ار را در درون ش��هرها و بین 
 شهرها را دارد، خطوط تراموا نیز ممکن است بین 
شهرستان ها یا درون شهر باشد. به گزارش ایمنا، 
این واگن های برقی معموالً متشکل از 1 تا 3 واگن 
بوده به همین دلیل س��بک تر، کوتاه تر و انعطاف 
پذیرتر از مترو می باشد. ترامواها قدرت برق زیادی 
را مصرف می کنند و ام��روزه از پانتوگراف برای به 
 حرکت درآوردن آن اس��تفاده می شود، از برق در

 خیابان های شهرس��تان و دی��زل در محیط های 
روستایی بیشتر استفاده می شود.تراموا در آسیا در 
ابتدای قرن بیستم ساخته ش��د ولی بین اواسط تا 

اواخر دهه 1۹30 رو به افول نهاد.
دهه 1۹60 نقطه پای��ان غالب بودن این وس��یله 
نقلیه عمومی بود که منجر به بس��ته ش��دن اکثر 
شبکه های اصلی شد و وسایل، تجهیزات و خطوط 
ریل به صورت قراضه جهت بازیافت فروخته شدند. 
اما هنوز برخی ازدو س��ال گذش��ته مقرر شده بود 
 که پروژه ترام��وا در اصفهان راه اندازی ش��ود اما 
در حال حاضر دو سال از تاخیر در اجرای این پروژه 

می گذرد که علت اصلی آن تحریم ها بوده است.

خطوط اولیه در هنگ کنگ و ژاپن در حال فعالیت 
می باشند. در س��ال های اخیر، تمایل جدیدی به 
تراموا با سیس��تم های مدرن در ژاپن، چین، کره 

جنوبی و هندوستان بوجود آمده است. 
در بسیاری از شهرهای اروپا بیشتر زیر ساخت های 
تراموا در نیمه قرن بیستم از دست رفت، اما نه در 
مقیاس و بزرگی نقاط دیگ��ر جهان مثل امریکای 
شمالی. بیشتر کش��ورهای اروپای شرقی سیستم 
تراموای خود را حفظ نمودن��د. در مقابل، برخی از 
شهرهای اروپای غربی در حال ترمیم و بازسازی، 
گسترش و نوس��ازی خطوط قدیمی تراموای خود 
می باشند، هم چنین بسیاری از شهرهای اروپای 
غربی در حال ساخت خطوط جدید تراموا هستند.

از نظر ایمنی، میزان س��وانح این سیس��تم تنها به 
میزان فرهن��گ ترافیک��ی عابرین بوم��ی و دیگر 

رانندگان ناوگان ترابری شهری بستگی دارد.
هم چنین از عم��ده ترین مزایای اس��تفاده از این 
سیس��تم می توان به هزینه اح��داث و راه اندازی 
 پایین آن اش��اره نم��ود که در مقایس��ه با س��ایر 
سیس��تم های حمل و نق��ل دارای برتری نس��بی 
می باشد، ایمنی تراموا در موقع بروز آتش سوزی 
نسبت به مترو بس��یار باالتر می باشد و دسترسی 
نیروهای امدادی به مصدومین بس��یار آس��ان تر 

است. 
ام��روزه ترامواها بخ��ش عظیمی از حج��م حمل و 
نقل ش��هری را انجام می دهند و به دلیل س��وخت 
الکتریسیته ای که دارند به سرعت درحال پیشرفت 
هس��تند لذا جای خالی اس��تفاده از حم��ل و نقل 
 عمومی پاک در اصفهان مدیران ش��هری را به فکر 
راه ان��دازی تراموا در این کالن ش��هر، ب��رای پروژه 
تراموای اصفه��ان حدود 70 میلی��ارد تومان اعتبار 
اختصاص داده ش��د؛ اما هم��ه چیز ب��ا اعتبار حل 
نمی شود، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی گسترده 

بین مدیران و دستگاه های دیگر دارد. 
 ام��روزه ب��ا توج��ه ب��ه تش��دید آلودگ��ی ه��وا 
جایگزین کردن تراموا با اتوبوس در هس��ته مرکزی 
 ش��هر اصفهان ضروری اس��ت تا با حذف بخشی از 
حمل و نقل شخصی خیابان های شهر خلوت شده و 

آلودگی هوا کاهش یابد. 
2 سال تاخیر داریم

جای خالی اس��تفاده از حمل و نقل عمومی پاک در 
اصفهان مدیران ش��هری را به فکر راه اندازی تراموا 
انداخت تا با تعیین بودجه نخس��تین خط تراموا در 
اصفهان به صورت مشترک توسط پیمانکاران داخلی 

و خارجی انجام شود. 
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان در خصوص راه 
اندازی ترام��وا در اصفهان بیان می کند: دو س��ال 
گذشته مقرر ش��ده بود که پروژه تراموا در اصفهان 
راه اندازی ش��ود؛ اما در حال حاضر دو سال از تاخیر 
در اجرای این پ��روژه می گذرد که عل��ت اصلی آن 

تحریم ها بوده است.
ابوالفضل قربانی با اش��اره به اینکه بخش��ی از پروژه 
تراموای اصفهان به ارتباط شهرداری با مجموعه های 
دیگر مربوط می ش��ود، یادآور می ش��ود: راه اندازی 
تراموا، تنها در اختیار شهرداری نیست و در صورتی 
که همکاری بین سازمان های مختلف وجود نداشته 
باش��د، نمی توان امیدوار بود این پروژه به سرعت به 

بهره برداری برسد. 
وی با تاکید بر اینکه ش��هرداری در صدد راه اندازی 
این پروژه ها در کوت��اه ترین زمان ممکن اس��ت تا 
بخشی از آلودگی هوای شهر برطرف شود، عنوان می 
کند: بهره برداری از این پروژه در دس��تور کار است، 
اما با وج��ود تحریم ها و مش��کالت متعدد نمی توان 
زمان مشخصی را برای راه اندازی تراموای اصفهان 

تعیین کرد.
وی در ادامه افزود:اگ��ر بتوانیم واگنه��اي تراموا را 
خریداري کنیم، م��ي توانیم مباح��ث ریل گذاري 
و س��یگنالینگ را در کش��ور اجرا نمایی��م. قرارداد 
خارجي ب��راي خرید واگن 27 میلیون یورو اس��ت، 
 که اگر قیمت ی��ورو تغییر کند این رق��م نیز تغییر 

می کند.

ماجراي به تاخیر افتادن واگن هاي برقي در اصفهان؛

نصف جهان، چشم انتظار تراموا

یادداشت

شهرداری ها گشتی در اخبار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:
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مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان گفت: 
نیازه��ای محیط زیس��تی حوضه آب خی��ز زاینده رود 

ایجاب می کند آب این رودخانه هم چنان جاری باشد.
حمید ظهراب��ی، در واکنش به خبرهای انتش��ار یافته 
مبنی بر قط��ع جریان آب زاین��ده رود اظهار داش��ت:  
 طبق وعده قبل��ی دکتر ابتکار مع��اون رییس جمهور و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت کشور مبنی بر 
جاری ماندن آب در زاینده رود، مطابق مصوبه ش��ورای 
مدیریت ی��ک پارچه زاین��ده رود،جری��ان آب در تنها 

رودخانه فالت مرکزی ایران هم چنان ادامه دارد.
وی افزود: در شرایط فعلی، کمبود آب مانع از این است 
که میزان آب رها شده از س��د زاینده رود به مقدار قابل 

توجه و مطلوبی  برس��د، لیکن رها س��ازی حداقل آب 
ممکن، عالوه بر اینکه از خش��ک ش��دن بستر رودخانه 
 و تبدیل آن ب��ه کانون دیگ��ری از ریزگردها جلوگیری 
می کن��د، در تغذیه آب خ��وان ها و تأمین بخش��ی از 
خدمات اکوسیستمی رودخانه نظیر حفظ تنوع زیستی 

تأثیر بسزایی دارد .
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان  کاهش 
محسوس و قطع ش��دن  موقت آب رودخانه در بخشی 
از شهر اصفهان طی  روزهای شانزدهم و هفدهم خرداد 
را ناش��ی از تأثیرتعطیلی نیمه خ��رداد و افزایش میزان 
برداش��ت ها در اثر فعالیت کش��اورزی و نیاز واحدهای 
اقامتی از زیر دس��ت س��د زاینده رود تا ش��هر اصفهان 
دانس��ت، و اظهار داش��ت: بالفاصله با پیگیری های به 
عمل آمده و افزایش دبی آب رها س��ازی ش��ده از سد، 
ای��ن کمبود جب��ران و آب در بس��تر رودخان��ه جریان 
یافت، و مادامی که  حجم آب ذخیره ش��ده در س��د به 
کمت��ر از چهارصد  میلی��ون متر مکعب نرس��د جریان 
رودخان��ه ادام��ه دارد، وی گفت حجم ذخیره س��د در 
حال حاضر ح��دود 5۹0 میلی��ون متر مکع��ب بوده و 
حجم ورودی به سد، بیش��تر از خروجی سد می باشد، 
وی در پایان افزود: ش��رایط موجود در حوضه آب خیز 
 زاینده رود به گونه ای ش��کننده اس��ت ک��ه چنان چه 
با اعمال مدیریت بهینه به تأمی��ن نیازهای حداقلی هر 
بخش دس��ت یابیم بایستی خشنود باش��یم. وی تأکید 
کرد مصوبات ۹ ماده ای ش��ورای عال��ی آب و تعهدات 
 دولت در این خص��وص نیز با قوت در ح��ال پیگیری و

 اجراست.

دکتر رسول زرگرپور گفت: با توجه به تخصیص اعتبارات 
ویژه در س��فر رییس جمهور به مرمت و بازسازي اماکن و 
آثار تاریخي استان، سال هاي ۹4 و ۹5 دوران طالیي براي 

این بخش است.
به گزارش  زاینده رود وبه نق��ل ازاداره کل روابط عمومي 
اس��تانداري اصفهان، دکتر رس��ول زرگرپور در کارگروه 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان ، یکي 
از اصلي ترین محور هاي توسعه ي اصفهان را گردشگري 
و میراث فرهنگي عنوان کرد. وی، با بیان این که در بخش 
گردش��گري محورهاي مختلفي وج��ود دارد، افزود: آثار 
تاریخي و میراثي اصفهان از جمله ي این محورها است و 
مرمت و بازسازي این آثار از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

وي با اش��اره به اینکه از سال گذش��ته در خصوص مرمت 
 آثار تاریخي تاکید زیادي ش��ده اس��ت، افزود: در س��فر 
رییس جمهور ب��ه اصفهان اعتب��ارات ویژه ب��ه مرمت و 
 بازس��ازي اماک��ن و آث��ار تاریخ��ي اس��تان اختص��اص 

یافت.
زرگرپور تصریح کرد:  با اختصاص اعتبارات استاني در سفر 
 ریاس��ت محترم جمهور و درآمدهاي این اماکن، با رش��د 
300 درص��دي در ج��ذب اعتبارات ب��راي بخش میراث 

فرهنگي روبرو می شویم.
وی، ب��ا بیان اینکه 400 رش��ته از 500 رش��ته ي صنایع 
 دستي جهان در ایران نیز وجود دارد، اظهار داشت: حدود 
200 رشته از این صنایع دستي در اصفهان تولید مي شد 
و با توجه به اینکه برخي از این رشته ها در حال فراموشي 

است، الزم است مورد توجه قرار گیرند.
وي در ادامه به مش��کالت منطقه ي گردشگري مرنجاب 
اش��اره کرد و افزود: میراث فرهنگي باید توجه ویژه اي به 
این منطقه داشته باشد؛ و با مشخص کردن سرمایه گذار 
این منطقه و بررسي طرح هاي موجود در جهت رفع این 

مشکالت گام بردارد.
مدیر ارشد استان با تاکید بر اینکه اداره کل راه و شهرسازي 
نیز باید هرچه سریعتر در جهت حل مشکالت این منطقه 
اقدام کند، افزود: دستورات الزم در خصوص تأمین امنیت و 
استقرار نیروي انتظامي در ایستگاه هاي موقت و هم چنین 

پوشش مخابراتي ابالغ می شود.
گفتني است در این جلسه در خصوص طرح هاي معرفي 
شده به سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي وگردشگري 
جهت اخذ تسهیالت از منابع صندوق توسعه ي ملي، بحث 

و تبادل نظر شد و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

ظهرابی :

آب در زاینده رود هم چنان جاری است
استاندار اصفهان عنوان کرد :  

دوران طالیي آثارتاریخي و میراث فرهنگي اصفهان

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No.  1606  jun15 ,2015  |  8 Pages www.zayanderoud.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1606 | دوشنبه  25  خرداد 1394 | 27 شعبان   1436

ورود دومین رام قطار شهری به اصفهان

ایمنا



يادداشت

گشتی در اخبار

ابونوری: مسووالن، خريد کاالی ايرانی 
را از خودشان آغاز کنند

عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد تهران مرکز، با اش��اره به اینکه رشد 
اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری اصلی ترین مزیت اس��تفاده از کاالی 

ایرانی است، گفت: کاالی وارداتی خالف اقتصاد مقاومتی است.
 عباسعلی ابونوری، درباره این که چرا باید کاالی ایرانی بخریم، گفت: 
اصلی ترین مزیت استفاده از کاالی ایرانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
 رشد اقتصادی اس��ت؛ به همین دلیل اس��ت که طی  چند سال اخیر 
مقام معظم رهبری بر اس��تفاده از کاالی ایرانی تأکید کردند اما هنوز 

اتفاق خوبی در این زمینه نیفتاده است.
وی  با بیان اینکه جایگاه علمی اقتصاد آن طور که باید مورد توجه قرار 
نمی گیرد، افزود: به طور کلی یکی از اقدام های مهم در ترویج استفاده از 
کاالی ایرانی این است که سیاست کاهش واردات را پیگیری کنیم. در 
مفاهیم اقتصاد کالن، هرچقدر کاالی داخلی مورد استفاده قرار گیرد 
و اگر ضریب تکاثری بر اس��اس معیارهای علمی مطرح کنیم، ضریب 
تکاثری مثبت عمل می کند. اگ��ر کاالی ایرانی مصرف کنیم ضریب 
تکاثری افزایش و سرمایه گذاری بیش��تر و این موضوع باعث افزایش 

تولید ناخالص  ملی می شود.
 ابونوری اظهار کرد: هیچ سازمان و ارگانی وجود ندارد که بحث میزان 
اس��تفاده از کاالی ایرانی را اندازه گیری کند. حتی هیچ قانونی وجود 
ندارد که مجریان ارشد کشور، کاالی ایرانی مصرف کنند و به تبع آن 

مردم عام کاالی ایرانی مصرف کنند.
 عضو هیات علمی دانش��گاه با تأکید ب��ر این که تم��ام کاالهایی که 
در کشور استفاده می ش��ود یا ایرانی نیس��ت یا تکنولوژی آن ایرانی 
نیس��ت، گفت: اگر وضعیت اقتصادی ایران را با سایر کشورها مقایسه 
کنیم، متوجه می ش��ویم که جایگاه علم اقتصاد در کشور ما مشخص 
نیست. نیازمند یک نهیب یا بسیج اقتصادی هستیم تا به تولید داخلی 
به صورت جدی توجه کنیم، و هر ایران��ی به طور جدی تالش کند که 

تنها کاالی ایرانی مصرف کند.
 وی با ابراز اینکه مسووالن نباید تأکید بر اس��تفاده از کاالی ایرانی را 
شعاری مطرح کنند، ادامه داد: مصرف کاالی ایرانی ابتدا باید از درون 

مسووالن آغاز شود.
 ابونوری، با اعالم اینک��ه اولین گام در نهادینه ک��ردن مصرف کاالی 
ایران��ی جلوگی��ری از ورود کاالی خارجی اس��ت، اظهار ک��رد: میوه 
خارجی به خ��الف حمایت از تولی��د داخلی و اقتص��اد مقاومتی وارد 
 کشور می شود. بس��یاری از میوه ها مانند موز و آناناس وارداتی است.

تا زمانی که متقاضی وجود دارد کاالی خارجی وارد می شود، اما زمانی 
که کاالیی وارد نشود دیگر متقاضی هم برای آن وجود ندارد. آیا واقعا 

قوه مجریه می تواند مانع از ورود کاالی خارجی شود؟!
 عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد ته��ران مرکز، با بی��ان اینکه بیش از 
40 درصد کاالی وارداتی به صورت قاچاق است، گفت: به نظر می رسد 
 باید نهیب اقتصادی از س��وی مجریان اقتصادی در کش��ور زده شود؛ 
که ایرانی کاالی ایرانی مصرف کن. در شرایط تحریم، واردات کاال بسیار 
خطرناک و آسیب زننده است و برای بهتر ش��دن وضعیت اقتصادی 

کشور این رویکرد دولت باید تغییر کند.

 حمايت دولت، برای حراست از 
صنعت لبنیات کشور الزامی است

شرکت صنایع لبنی با اشاره به رشد هزینه های تولید و کاهش مصرف 
 اعالم کرد، در ای��ن مقطع حس��اس و بحرانی، حمای��ت های دولت 
می تواند در حراست از سرمایه گذاری های صنعت دام و صنایع لبنی 

کشور موثر باشد.
در پی اظهارات حس��ین نعمتی رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزی 
دام��داران درحاش��یه بازدید رس��انه ها از فعالیت های دامی اس��تان 
قزوین، به مناسبت هفته جهاد کش��اورزی و اعالم همکاری معکوس 
 شرکت صنایع لبنی در خرید شیر خام، شرکت صنایع لبنی با صدور 
بیانی��ه ای در واکن��ش ب��ه ای��ن اظه��ارات اعالم ک��رد ب��ه اعتقاد 
ما منافع و مصال��ح کارگزاران صنع��ت لبنیات کش��ور و دامداران و 
تولیدکنن��دگان ش��یرخام ب��ه یکدیگ��ر پیوس��ته و گ��ره خ��ورده 
اس��ت و تعامل مثب��ت ای��ن دو قش��ر از الزام��ات حف��ظ و صیانت 
از منابع ملی محس��وب م��ی گ��ردد. در بیانیه آمده اس��ت: » صنایع 
لبنی، ب��ا اعتقاد مس��لم به ای��ن موضوع هم��واره از تمام��ی منابع و 
 امکان��ات خ��ود جهت حمای��ت از دام��داران بهره جس��ته اس��ت و 
علی رغ��م س��ودآوری اندک در ح��وزه لبنیات، بیش��ترین س��طح 
ج��ذب ش��یرخام دام��داران را به خ��ود اختص��اص داده اس��ت در 
همین راس��تا سطح جذب ش��یرخام توس��ط این ش��رکت در سال 
1393 ب��ه حداکث��ر خ��ود در ط��ول 60 س��ال فعالیتش رس��یده 
اس��ت. این در حالی اس��ت ک��ه موج��ودی انبار بعض��ی محصوالت 
 از ح��د اپتیم��م فرات��ر رفت��ه،  ام��ا صنای��ع ش��یر ب��رای ج��ذب 

شیر خام دامدان از هیچ کوششی مضایقه نکرده است.

مدیرعامل یک هلدینگ در خصوص مناقشه با کشور عربستان 
و مالکیت ایران بر برند یک شرکت بورسی شفاف سازی کرد.

تازگی ها حاش��یه هایی در خصوص یک شرکت بورسی مطرح 
شده و بحث شراکت صافوالی عربس��تان در مارگارین به میان 
آمده است؛ این در حالی است که مارگارین یک سالی است که 
رسما از س��رمایه گذار عربستانی جدا ش��ده و هلدینگ توسعه 
صنایع بهشهر و گروهی از سهامداران خرد بورس تهران، مالکان 

اصلی آن محسوب می شوند.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ توس��عه صنایع بهشهر، در 
تشریح چگونگی ورود مارگارین به بازارهای جهانی، به رشد قابل 
توجه صنعت روغن در سال 82 توس��ط بخش خصوصی اشاره 
کرد و گفت: شرکت توسعه صنایع بهش��هر با توجه به مالکیت 
53 درصدی خود  از  کارخانه روغن صنعتی بهشهر و مارگارین، 
بخش ن��رم افزاری مدیریت خ��ود را به منظ��ور رقابت با بخش 

خصوصی و برای حضور در بازارهای جهانی ایجاد کرد.
این مقام مس��وول ب��ا بیان این ک��ه در بررس��ی هایی که انجام 
گرفته س��رمایه گ��ذاری در ش��رکت صافوالعربس��تان گزینه 
 مناس��بی ب��رآورد ش��د اظه��ار داش��ت: صاف��وال عربس��تان، 
در سال 82، حدود 5 میلیون تن گردش تولید، بازاریابی و فروش 
در منطقه خاورمیانه داشته اس��ت، بنابراین در آن سال با مجوز 
دولت و فیپا مصوب ش��د که صافوالی عربس��تان در مجموعه 

صافوال بهشهر متشکل از 51درصد ش��رکت صنعتی بهشهر و 
53درصد مارگارین، به میزان 49درصد شراکت کند.

مرتضی داداش، هم چنین از صافوال بهش��هر به عنوان شرکت 
مش��ترک ایران و عربس��تان نام برد که به موجب آن در داخل 
کشور این شرکت 53 درصد سهام مارگارین و 51 درصد سهام 

صنعتی بهشهر را نیز مالک شد.
وی در خص��وص در اختیار گرفت��ن مدیریت صافوال بهش��هر 
از س��وی س��هامدار عربس��تانی اظه��ار داش��ت: در یک��ی از 
 بنده��ای  ق��رار داد خری��د ذکر ش��د ک��ه مدیریت ب��ه مدت 
3 سال در اختیار صافوال عربستان قرار گیرد و صافوال بهشهر در 
حقیقت با این سیاست شراکت با طرف عربستانی را آغاز کرد، که 
از مدیریت به روز خارجی برای نگاه به بخش صادرات استفاده 
کند؛ اما در س��ال های پس از ش��راکت با صافوال عربستان، این 
شرکت عربستانی از سهام شناور در صنعتی بهشهر و مارگارین 
اس��تفاده کرده و س��هم خود را به حدود 80 درص��د در این دو 

شرکت افزایش داد.
 مدیرعام��ل هلدین��گ توس��عه صنایع بهش��هر اضاف��ه کرد: 
از س��وی دیگر  توسعه صنایع بهش��هر در س��ال 87 به منظور 
 مش��ارکت در افزای��ش س��رمایه های بان��ک اقتص��اد نوی��ن،

31 درصد دیگر از سهام خود در صافوال بهشهر را واگذار کرد. با 
این محاسبات از این تاریخ به بعد توسعه صنایع بهشهر مالک 20 

درصد و صافوالی عربستان مالک 80 درصد صافوال بهشهر شد، 
اما از آنجایی که سهام صافوالی عربستان در بازار جهانی خرید 
و فروش می شود و به دلیل قوائد انحصار بیش از 40درصد بازار 
کاال را نمی تواند در اختیار داشته باشد، طبق برنامه، تصمیم به 
سرمایه گذاری40درصد از بازار خود در شرکت صنعتی بهشهر 

گرفت.
س��هامدار عم��ده مارگارین اف��زود: ب��ه همین دلی��ل بود که 
بخش��ی از ماش��ین آالت مارگارین در صنعتی بهش��هر نصب 
ش��د و از آنجایی که ما نیز در س��ال 2013 ف��روش روغن را از 
س��بد بهپخش از دس��ت داده بودیم، ناگزیر به خرید کارخانه 
روغن ش��دیم. نهایت��ا بع��د از کارشناس��ی های انجام ش��ده، 
 مقرر ش��د که 10درصد س��هام صاف��وال بهش��هر را در مقابل

80 درص��د س��هم مارگاری��ن ب��ا صاف��والی عربس��تان تهاتر 
کنی��م، مس��اله ای ک��ه  در س��ال 93 اتف��اق افت��اد و در حال 
 حاضر نی��ز مارگارین تحت پوش��ش توس��عه بهش��هرفعالیت 

می کند.
 وی در خص��وص نس��بت ش��راکت در صاف��وال، گف��ت:

در حال حاضر به نس��بت 10درصد توس��عه صنایع بهش��هر  و 
90درصد صافوالی عربستان  در شرکت صافوال بهشهر شراکت 
داریم،یعنی سهم ما در صافوال بهشهر)شرکت مشترک ایران و 

عربستان( فقط10 درصد است.
داداش، از پررنگ نشان دادن نقش س��رمایه گذاران عربستانی 
در صنعت روغن به عنوان اقدامی از س��وی رقبای تجاری برای 
گرفتن سهم بازار روغن های برند الدن و بهار نام برد و در مورد 
مباحث مطرح ش��ده مبنی بر کمک صافوال ب��ه داعش، توجه 
سهامداران و سرمایه گذاران را به  خروج و ورود های نقدینگی در 
ترازنامه و صورت های این شرکت که در بورس نیویورک تبادل 

می شود، جلب کرد.
 وی ه��م چنی��ن گف��ت: م��ا نی��ز ب��ازار را رص��د ک��رده و با 
واقعیت ها س��روکار داریم. فارغ از اهمیت س��هم10 درصدی 
 در صاف��وال بهش��هر اص��ل ش��راکت هم نق��ش مهم��ی دارد.

بر این اساس  در تالشیم شریکی نداشته باشیم که خالف منافع 
اقتصادی کشور گام  بردارد.

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر در برابر این پرسش که 
آیا ادامه مشارکت و یا واگذاری س��هام به سهامدار عربستانی را 
مورد بررسی قرار داده اید عنوان کرد: صافوال با مجوزهای رسمی 
دولت جمهوری اس��المی و مجوز فیپا وارد کارخانه های ایران 
شده و اگه مطالب سوئی وجود داشته باشد، مسوولین اقتصادی و 
سیاسی تذکرات الزم را می دهند. لذا عملکرد صافوال در صنعت 
روغن و مدیریت موفق بوده و به عنوان لیدر کارخانه های روغن 

عملکرد خوبی داشته است.

مديرعامل هلدينگ توسعه صنايع بهشهر:

شفاف سازی در خصوص مالکیت ایران بر برند یک شرکت بورسی
توسعه يک میدان مشترک 

با عربستان
 ط��رح توس��عه می��دان مش��ترک نفت��ی ف��روزان، 
بعد از گذشته بیش از 13 سال از زمان آغاز اجرای طرح، 
به 21 درصد رسیده است و علت تأخیر در تکمیل طرح 
» تغییر مکرر کارفرما« و » نب��ود منابع مالی مورد نیاز« 

عنوان می شود.
ش��رکت ملی نفت ایران اردیبهش��ت  1381 ق��رارداد 
 اجرای��ی ط��رح توس��عه  می��دان نفت��ی ف��روزان را

 با هدف افزایش تولی��د در قالب بیع متقابل با ش��رکت 
پترو ایران امضاء کرد، و طبق قرار داد این شرکت موظف 
شد 65 هزار بش��که تولید نفت خام این میدان مشترک 

نفتی را افزایش دهد.
البته پ��س از مدتی ش��رکت نفت فالت ق��اره به عنوان 
بهره بردار طرح اعالم کرد که میدان نفتی فروزان توانایی 
تولید نفت خام بیش��تری دارد و برهمین اساس شرح و 
حال پروژه تغییر کرد و تغییرات جدیدی در طراحی ها و 

نوع تاسیسات صورت گرفت.
در نهایت این تغییرات هزینه  طرح توسعه  این میدان را 
افزایش داد و تامین مالی پروژه با مشکالت زیادی روبه رو 
ش��د؛ به طوری که این افزایش قیمت را شورای اقتصاد 
تصویب نکرد و پروژه متوقف ش��د. به پیشنهاد شرکت 
مهندس��ی و توس��عه  نفت، قرار داد اجرای طرح توسعه  
میدان فروزان فس��خ و اجرای آن به شرکت نفت فالت 

قاره سپرده شد.
ب��ا انتخاب ش��رکت مهندس��ی و س��اخت تأسیس��ات 
دریای��ی ایران، ب��ه عنوان پیمانکار س��اخت دو عرش��ه  
 ط��رح، ط��ی 20 ماه نی��ز به این ش��رکت محول ش��د؛ 
با توجه به اولوی��ت وزارت نفت در تکمی��ل میدان های 
مشترک نفت و گاز قرار ش��د ساخت دو عرشه مورد نظر 
توسط کره ای ها انجام ش��ود؛ بر این اساس باید تابستان 
سال 93 این امر محقق می شد اما بعد از گذشت 10 ماه 

از این تاریخ هنوز ساخت سکوها به پایان نرسیده است.
رحیم تبریزی، نماینده مدیرعامل ش��رکت مهندسی و 
ساخت تأسیس��ات دریایی در امور پروژه ها، درباره علت 
تأخیر در تکمیل طرح توس��عه میدان ف��روزان توضیح 
داد:یکی از دالیل طوالنی شدن طرح ،تغییر چندین بار 
کارفرما و مشکالت مالی طرح است؛ با کارفرما )شرکت 
نفت فالت قاره( صحبت ش��ده اس��ت ک��ه در صورتی 
 ک��ه پرداخت ها به موقع انجام ش��ود، روند کار س��رعت 

بگیرد.
وی با اعالم اینکه طرح توس��عه میدان نفتی فروزان 21 
درصد پیشرفت داشته اس��ت گفت: سکوی زیست این 
میدان تا اواخر فرودین ماه و سکوی تولیدی نیز شهریور 

ماه سال 1395 نصب می شود.
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عضويت در WTO در چه شرايطی 
مفید است؟

یک کارش��ناس اقتصادی با اعتقاد به این که حداقل تا 10 سال آینده عضویت 
در WTO به صالح ایران نیست، نبود زیرساخت های اقتصادی برای صادرات 

را دلیل اصلی این مساله عنوان کرد.
 )WTO( مرتضی دلخوش، اظهار کرد: عضویت در س��ازمان جهانی تجارت
در شرایطی برای کش��ورها مفید اس��ت که بتوانند توان رقابتی کاالهای خود 
را در مقابل کاالهای خارجی ب��اال ببرند. در حال حاضر ب��ا توجه به تحریم ها 
و باال بودن هزینه های تولید، بس��یاری از کاالهای ما از توان رقابتی برخوردار 
نیس��تند و قطعا در رقابت با کاالهای مش��ابه از نظر کیفیت و قیمت شکست 
 می خورند که در آن صورت بازاره��ای داخلی و خارجی در اختی��ار رقبا قرار 
می گیرد. وی با بیان این که برای عضویت در WTO الزم است تا از اصرار بیش 
از حد بر حفظ صنایعی که در آنها مزیت نداریم صرف نظر کنیم، گفت: در کشور 
ما معموال نفع مصرف کننده در اولویت نیس��ت. ما خودروهایی را می سازیم و 
وارد بازار داخلی می کنیم که کیفیت الزم را ندارند. در خودروس��ازی سال ها 
هزینه کردیم، اما هیچ گاه نتوانستیم خودروهایی مناسب و به روز عرضه کنیم. 
با استفاده از تعرفه های سنگین گمرکی، به خودروسازان امکان ادامه ی حیات 
دادیم، اما پیشرفت مورد نظر حاصل نشد و رقبا بازارهای جهانی و بعضا داخلی 
را از خودروسازان ما ربودند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شاید زمان آن 
فرا رسیده تا تمرکز خود را بر روی مزیت های نسبی قرار دهیم. ما در صنایعی 
از جمله نفت، گاز، پتروش��یمی، س��نگ های کانی و معدنی، فرش، کاالهای 
دانش بنیان و محصوالتی هم چون پسته و زعفران دارای مزیت هستیم که باید 
بر روی آنها بیشتر کار کنیم، که متاسفانه در سال های گذشته حمایت الزم از 

این بخش ها صورت نگرفت یا اگر حمایتی انجام شد مقطعی بود.

 هدفمندی يارانه ها 
امسال تمام می شود؟

در حالی مدت زمان قانونی اجرای هدفمندی یارانه ها امسال به پایان می  رسد،که 
مشخص نیست برنامه دولت یازدهم برای ادامه این قانون چیست.

طبق قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی ) فرآورده های نفتی( باید 
تا پایان برنامه پنجم توسعه )سال 94( به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد. این 
در حالی است که قیمت کنونی فرآورده های نفتی، هم چنان فاصله چشم گیری 
نس��بت به قیمت فوب خلیج فارس دارد. به طور نمونه متوسط قیمت فروش یک 
لیتر بنزین در بازار خلیج فارس حدود 51 س��نت است؛ که با محاسبه قیمت دالر 
آزاد 3313 تومان، ارزش این فرآورده نفتی معادل 1700 تومان می شود؛ با توجه 
به اینکه هم اکنون  قیمت هر لیتربنزین در کش��ور  1000 تومان عرضه می شود، 
هم چنان این رقم با فوب خلیج فارس 700 توم��ان فاصله دارد. هم چنین قیمت 
هر لیتر نفت گاز )گازوئیل( در بازار خلیج فارس نیز 1700 تومان است،که با توجه 
 به نرخ هر لیت��ر 300 تومان این فرآورده نفتی در کش��ور اخت��الف قیمت حدود 

1400 تومان است.
اما اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کند و تا پایان س��ال برنامه پنجم توس��عه 
 )امس��ال( قیمت ها را به فوب خلیج فارس برس��اند، باید در یک یا چند مرحله در 
ماه های باقی مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت ها اقدام کند. این موردی است 
که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز در تازه  ترین اظهارات خود مورد اشاره قرار داده 
و اعالم کرده است که » قانون افزایش نرخ بنزین و رساندن آن به 90 درصد قیمت 
فوب خلیج فارس در س��ال جاری مجوز دارد، هنوز از این معیار عقب هس��تیم«. 
البته زنگنه تأکید کرده است که شایعه احتمال دوباره افزایش بنزین صحت ندارد 
و  افزایش قیمت دیگری در کار نیست، اگر دولت بنزین را تک نرخی کرد به  دالیل 

قانونی چاره ای نداشت.

تصويب مقدماتی دستورالعمل تولید 
خودروهای هیبريدی و برقی در دولت

مدیرکل صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت گفت: دس��تورالعمل 
پیشنهادی وزارت صنعت در تولید خودروهای هیبریدی و برقی در کمیسیون 

زیربنایی هیات دولت به تصویب مقدماتی رسیده است.
 امیر حسین قناتی، با اش��اره به اینکه دستورالعمل پیش��نهادی وزارت صنعت 
در تولی��د خودروهای هیبریدی و برقی در کمیس��یون زیربنای��ی هیات دولت 
به تصویب مقدماتی رسیده اس��ت، اظهار داشت: قرار اس��ت این دستور العمل 
برای تصویب نهایی به هیات دولت ارس��ال ش��ود. وی افزود: در دس��تور العمل 
تولید خودروه��ای هیبریدی و برقی، تس��هیالتی برای مص��رف کنندگان این 
خودروها پیش بینی ش��ده اس��ت که در حال حاضر به دلیل ع��دم تصویب این 
 پیش��نهادات امکان اعالم آنه��ا وج��ود ندارد.صالحی نیا مع��اون وزیر صنعت،

پیش از این در مورد دستور العمل تولید خودروهای هیبریدی و برقی گفته بود: 
پرداخت یارانه مستقیم به مصرف کنندگان این خودروها به دلیل گران بودن آنها 
و عوارض ساالنه و اعمال تخفیف در سود بازرگانی از جمله حمایت های برخی از 
کشورها برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی است. بر همین اساس وزارت 
صنعت هم در دستورالعمل مذکور پیشنهادات مختلفی از جمله معافیت مالیاتی، 
تخفیفات در بیمه، اعمال نرخ مناسب برق خانگی، استفاده در ساعات غیر پیک 
مصرف و تعویض سیستم باتری این خودروها را مطرح کرده است که امیدواریم 

در کمیته های تخصصی این موضوعات مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان این مطلب که زیرس��اخت اس��تفاده از 
خودروهای هیبریدی و برقی در کشور با تولید باتری های مرتبط با آن به وجود 
می آید، اضافه کرد: تولید باتری مهم ترین مساله ای است که باید در تولید این 

خودروها مورد توجه قرار گیرد.

چهارش��نبه هفته گذش��ته اس��تیضاح وزیر راه 
و شهرس��ازی توس��ط هیات رییس��ه مجلس به 
کمیس��یون عمران ارجاع شد. خس��روی عضو 
کمیس��یون عمران مجلس پیش تر با اش��اره به 
این که » آئین نامه اس��تیضاح تغییر کرده است« 
گفته بود بر اساس آئین نامه جدید استیضاح وزرا 
توسط هیات رییسه به کمیسیون های تخصصی 

ارجاع می شود. 
وی تصریح کرد: بر این اساس کمیسیون عمران 
مجلس ی��ک هفته ب��رای برگزاری جلس��ه بین 
امضاکنندگان اس��تیضاح وزیر راه و شهرسازی 
و آق��ای آخوندی در کمیس��یون عمران مجلس 
فرص��ت دارد. وی با بی��ان این که هفت��ه آینده 
این جلس��ه برگزار می ش��ود، یادآور شد: در این 
جلس��ه اگر تعداد امضاکنندگان از 11 نفر کمتر 
نش��د، اس��تیضاح به صحن علن��ی می آید.عضو 
کمیس��یون عمران مجلس بیان کرد: هم اکنون 
30 نفر از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر راه و 

شهرسازی را امضا کرده اند.
چهارشنبه گذش��ته طرح استیضاح آخوندی در 
24 بند توس��ط طراح��ان تقدیم هیات رییس��ه 
مجلس و پس از آن مطاب��ق آئین نامه مجلس به 

کمیسیون عمران ارجاع شد.
نب��ود برنامه در حم��ل و نقل ریلی، ع��دم انجام 
تعهدات در حوزه راه روس��تایی، ع��دم پیگیری 
و حل مش��کالت مس��کن مهر، عدم ساماندهی 
بازار مس��کن، عدم حمایت از مسکن محرومان،  
عدم اج��رای اح��کام برنامه پنجم )م��واد 176، 
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،161 ،194 ،172
 167، 168، 169، 170، 171، بن��د ل 44(، 
عزل و نصب های بدون دلی��ل و حذف نیروهای 
مومن، عدم اج��رای قوانی��ن ایثارگ��ران، عدم 
اجرای برخ��ی برنامه های پیش��نهادی در زمان 
رای اعتماد از قبیل: ح��وزه عمومی وزارت خانه، 

حوزه حمل و نقل، زمین، مس��کن و شهرسازی، 
 مش��کالت مال��ی در معاون��ت زیرس��اخت، 
عدم توجه به ارتقای س��طح ایمنی و گس��ترش 
حمل و نقل هوای��ی و به کارگیری اف��راد ناتوان 
و فاقد س��ابقه مدیریت و اجرایی صنعت هوایی 
علی رغم تذک��رات کتبی و ش��فاهی نمایندگان 
و کمیس��یون عمران، ع��دم ارائه ی��ک برنامه و 
سیاس��ت های ش��خصی درموضوع مس��کن در 
کشور، عملکرد بانک مسکن در رابطه با تسهیالت 
مسکن مهر، مسکن روس��تایی، بافت فرسوده و 
علت بی توجهی به پرداخت تس��هیالت مسکن 
 روس��تایی و ع��دم پرداخت بازگش��ت اقس��اط 
مسکن مهر جهت تکمیل پروژه ها و عدم پرداخت 
وام در باف��ت فرس��وده، از جمله مواردی اس��ت 
که ش��ماری از نمایندگان مجلس با اس��تناد به 
 آن خواس��تار اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی 

شده اند.
در دو س��ال اخیر چندی��ن بار بحث اس��تیضاح 
وزی��ر راه و شهرس��ازی دول��ت یازده��م 
مطرح ش��ده، ام��ا با وج��ود ک��ش و قوس های 
ف��راوان س��رانجام باکوت��اه آم��دن نمایندگان 
 آخوندی از تیغ تیز اس��تیضاح جس��ته اس��ت. 

پیش بینی يک فرجام خوب برای وزير راه و شهرسازی 
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اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از  طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی وحقوقی اقدام نماید .

تذکر: نوع شغل در غرفه آزادبه وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت عقد قرار داد اعالم خواهد 

شد.

1- مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا س�اعت12 روز چهارشنبه مورخ 94/03/27 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نش�انی : اصفهان - جاده شیراز - بعد از 

ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن - امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه  مورخ 94/4/6 به نشانی : دبیر خانه امور اداری 

3- زمان بازدید : از تاریخ 94/03/23 تا تاریخ  94/03/27 از ساعت 9 الی 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح  روزیکشنبه مورخ 94/04/07 به نشانی : دفتر مدیریت 

5-  هزینه اسناد مزایده : مبلغ )200/000( ریال 

 HTTP://IETS.MPORG.IR  6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس  رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ) ریال (مدت محل اجراموضوع  مزایده 

واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و 
12 ماهدر سالن مسافری و کوی منازل راه آهن اصفهانتعاونی مصرف کارکنان

 1- آزاد 2/600/000 ریال
 2- ساندویچ سرد 2/600/000  ریال 

3- هدیه سرا 2/100/000  ریال 
4- کافی شاپ 2/100/000 ریال 

5- گزو شیرینی 2/000/000 ریال 
6- آزاد 1/000/000 ریال 7- آزاد 
2/600/000 ریال 8- کتاب فروشی 
2/100/000 ریال 9- صنایع دستی 

2/100/000 ریال 10- تعاونی مصرف 
کارکنان 3/120/000 ریال 

اداره کل راه آهن اصفهان 

 آگهي   تجدید مزایده عمومی 
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رمضان

تماماطالعاتدربارهسریالهای
رمضان94

 »پایتخت ۴«، » دردس��رهای عظیم« و » گاهی به پش��ت سر نگاه کن«، 
سه مجموعه نمایشی رمضان تلویزیون هستند که قرار است از پنج شنبه - 

28 خرداد ماه - پخش آنها در شبکه های مختلف سیما آغاز شود.
سریالهایرمضانی

چهارمین»پایتخت«چگونهرقممیخورد
»پایتخت« س��ریالی اس��ت که برای اولین بار در تاریخ تلویزی��ون ایران، 
چهارمین قسمت آن هم ساخته می شود. این س��ریال، برای نخستین بار 
است که به عنوان سریالی رمضانی خود را معرفی می کند و سعی در حفظ 

عوامل قبلی داشته است.
مجموعه تلویزیونی »پایتخت« به تهیه کنندگی الهام غفوری و کارگردانی 
س��یروس مقدم در 26 قسمت قرار است از ش��بکه یک سیما پخش شود. 
نویسندگی این مجموعه بر عهده محسن تنابنده و خشایار الوند است. احمد 
مهرانفر بازیگر نقش ارسطو در کنار محسن تنابنده، ریما رامین فر و علیرضا 
خمسه بازیگران اصلی هستند؛ و تصویربرداری آن هم چنان ادامه دارد. این 
مجموعه از پنج شنبه ساعت 22 به روی آنتن شبکه اول می رود و تکرار آن 

ساعت 15 روز بعد است.
امینتارخاینباربا»گاهیبهپشتسرنگاهکن«

» گاهی به پشت سر نگاه کن« عنوان مجموعه ای اس��ت که قرار است در 
ایام ماه مبارک رمضان از شبکه دو سیما پخش شود. محور اصلی قصه این 
مجموعه امانت داری و رعایت حالل و حرام در کسب درآمد است. شخصیت 
اصلی قصه جالل تابش است که یک کارگاه کوچک سیلندرسازی دارد که 
از درآمد اندک آن زندگی خانواده اش می گ��ذرد. جالل از پدر مرحومش 
آموخته که رزق و روزی حالل ولو اندک بر س��ر سفره اش ببرد و ذره ای در 

کارش دچار وسوسه و کسب مال شبهه ناک نشود.
رضا انصاریان تهیه کننده و مازیار میری کارگردان » گاهی به پش��ت سر 
نگاه کن« هس��تند و نگارش آن بر عهده محمدمسعود س��لطانی است. از 
بازیگران این مجموعه نمایش��ی می توان به امین تارخ، هدایت هاش��می، 
محمد متوسلیانی، الیکا عبدالرزاقی و بهاره کیان افشار اشاره کرد. ساخت 
این مجموعه به پایان رسیده است و پخش آن از پنجشنبه ساعت 23 است. 

تکرار این مجموعه روز بعد ساعت 7/30صبح و 17 عصر همان روز است.
»دردسرهایعظیم«

مجموعه » دردسرهای عظیم« به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی 
 مهران مهام نیز برای پخش در ایام مباه مبارک رمضان از شبکه سه سیما 
در نظر گرفته شده است. علت ساخت سری دوم این مجموعه بازخوردی که 
از سوی مخاطبان گرفته شده عنوان شده است. ساختار این مجموعه هم 
چون مجموعه قبلی ملودرام و شیرین است، باید منتظر ماند و دید که آیا 
این سریال و ساختارش در سری جدید برای مخاطب هم شیرین است یا نه؟

این مجموعه نیز پخش خود را از پنجشنبه )28 خرداد( آغاز می کند. ساعتی 
که برای پخش آن در نظر گرفته شده است هر شب ساعت 21 و تکرار آن روز 

بعد ساعت 17 و 30 در ایام رمضان است.
ادامه دارد ....

عشاقی:

500اثربهدبیرخانهپنجمینجشنواره
ملیحسناتارسالشدهاست

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
گفت: تاکنون 500 اثر به دبیرخانه جش��نواره مل��ی فیلم کوتاه 

حسنات اصفهان ارسال شده است.
به گزارش س��تاد خب��ری پنجمین جش��نواره ملی فیل��م کوتاه 
حس��نات اصفهان،  امیرحسین عشاقی با اش��اره به ارسال حدود 
500 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان اظهار داش��ت: بیش از 70 درصد از آثار ارسالی در بخش 
فیلم و مابقی در قالب فیلمنامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

شده است.
وی با بی��ان اینک��ه میانگین س��ن هنرمندانی که ب��ه  دبیرخانه 
پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان آثارکرده اند 
32 سال است، ادامه داد: کوچک ترین هنرمند در این میان 8 سال 

و مسن ترین هنرمند نیز 58 ساله است.
دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به این که تاکنون از بیش از 50 شهر 
و استان کشور، آثار هنرمندان به دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات اصفهان ارسال شده است، افزود: از جمله این 
استان ها می توان به اصفهان، تهران، قم،کرمان،کرمانشاه، ایالم، 
بوشهر، قزوین، همدان، زنجان، شهرکرد، اراک، یزد و ... اشاره کرد.

وی ادامه داد: حوزه هنری و انجمن سینمای جوان بیشترین اثر را 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده اند.

عشاقی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه پنجمین جشنواره 
ملی فیل��م کوتاه حس��نات اصفه��ان را 31 تیرماه اع��الم کرد و 
 ادامه داد: عالقمندان برای اطالعات بیش��تر می توانند به س��ایت

 www.hasanatfilm.ir  و ی��ا ب��ا ش��ماره 32202973 
 تماس حاصل کنند،  وی هم چنین با اش��اره ب��ه اعالم همکاری 
دبیرخانه های جشنواره های سینمایی با جشنواره حسنات اظهار 
داش��ت: تاکنون در این زمین��ه دبیرخانه جش��نواره های وارش، 
سینماحقیقت، فجر و رضوی در این راستا همکاری خود را اعالم 
کرده اند. دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
اظهار داشت: براین اساس دس��تیابی به اطالعات بیش از5000 
فیلمس��از و فیلمنامه نویس جوان ازاقصی نقاط کشورازمقدمات 

این تعامل بوده است.

 مس��تند »خب رس��م دیگه« به 
هم��ت زوج ج��وان اصفهانی با 
هدف نق��د و بررس��ی و معرفی 
 آداب رس��وم پس��ندیده ازدواج در اصفه��ان تولید و 

در حال پخش است.
نجمه اسداللهی، نویسنده و تهیه کننده » خب رسم 
دیگه« در گفتگو با خبرنگار زاینده رود با بیان این که 
هدف از تولید این مستند تحلیل آداب و رسوم درست 
و نادرس��ت ازدواج در اصفهان اس��ت، اظهار داشت: 
این مستند از سه سال گذشته با کارگردانی همسرم 
»علی فروزان نژاد« کلید خورد ضمن آن که تحقیق و 

پژوهش انجام ش��ده برای تولید محتوای آن به مدت 
 8 سال طول کشیده اس��ت. وی با بیان اینکه مستند 
» خب رسم دیگه« در 13 قسمت 30 دقیقه ای از صدا 
و س��یمای مرکز اصفهان در حال پخش است، افزود: 
پخش این مستند از 15 خرداد آغاز و تا 28 همین ماه 

ادامه می یابد.
نویسنده و تهیه کننده مستند » خب رسم دیگه« با 
تاکید بر اینکه این مستند در س��ه اپیزود تهیه شده 
اس��ت، ادامه داد: اپیزود اول این مس��تند به بررسی 
 خان��واده ای می پردازد ک��ه دختر اول ای��ن خانواده 
۴0 س��اله و دندانپزش��ک اس��ت و ب��ه دلی��ل 

سخت گیری های زیاد هنوز ازدواج نکرده است.
وی با بیان اینکه دختر دوم این خانواده نیز کارشناسی 
ارشد صنایع است که نسبت به دختر اول معقول است 
و با ساختار شکنی که می کند به دیده عقل و منطق به 
ازدواج نگاه می کند، ادامه داد: فرزند سوم این خانواده 
5 نفره نیز پسری اس��ت که علی رغم هیچ گونه توان 
مالی، شغل، درآمد ودارا بودن منزل و یا خودرو ازدواج 
کرده و  بیش از 2/5 سال اس��ت که در دوران عقد به 
سر می برد. اسداللهی با اشاره به اینکه اپیزود دوم این 
مستند در کوچه خاطره ها طراحی شده است، افزود: 
دراین اپیزود  بازیگران مطرح اصفهانی صادقانه آداب 
و رسوم ازدواج خود را با نشست بر روی سکویی در این 
کوچه تعریف می کنند که در این بخش از هنرمندانی 
هم چون حس��ن اکلیلی، س��عید محقق، محمد علی 
میاندار، مهدی باقر بیگی، حسین حشمتی، مرتضی 

حسینی استفاده شده است.
وی در خص��وص اپیزود س��وم این مس��تند نیز ابراز 
داش��ت: در این بخش م��ادر خانواده ک��ه در اپیزود 
 اول نق��ش دارد ب��ه بیان خاط��رات خود، م��ادر و یا 
مادر بزرگ خود در زمان ازدواج ش��ان می پردازد که 
 بسیار آموزنده است. نویس��نده و تهیه کننده مستند 
» خب رس��م دیگه« ادامه داد: امیدواریم عموم مردم 
و به ویژه جوانان اصفهانی با دیدن این مستند نسبت 
به ازدواج دید بازتری پیدا کنند تا از شکس��ته شدن 
حرمت بزرگ ترها در زمان ازدواج جلوگیری ش��ود.

گفتنی است که مس��تند » خب رسم دیگه« هر شب 
از س��اعت 23:15 تا 23:۴5 دقیقه از س��یمای مرکز 

اصفهان روی آنتن می رود.

 کت��اب » م��ادران چش��م ب��ه راه« حاص��ل ت��الش 
35 نویسنده جوان است که با حضور الله افتخاری در 

فرهنگسرای آفتاب رونمایی می شود. 
مراسم رونمایی کتاب » مادران چشم به راه« امروز در 
فرهنگس��رای آفتاب برگزار می شود. همایش مادران 
چشم به راه که سال گذشته هم زمان با میالد حضرت 
علی اکبر)ع( در فرهنگسراهای شهر تهران اجرا شد، 
فرصت گرانقدری شد برای هنرمندان داستان نویس 
تا بتوانن��د از این گنجینه های عظیم عش��ق و انتظار 
ایده اولیه ب��رای خلق اث��ر هنری را دریاف��ت کنند. 
اکنون دس��تاورد جمعی از این هنرمندان، به صورت 

 کتاب، آماده انتش��ار اس��ت. مراس��م رونمایی کتاب 
» مادران چشم به راه« با حضور الله افتخاری نماینده 
مجلس شورای اسالمی و مسووالن فرهنگی و ادبی، 
 با تقدیر از نویس��ندگان کت��اب، تجلی��ل از مادران 
چش��م به راه، اجرای قطعه خاکریز و اسطوره توسط 
محسن توسلی و ... امروز از ساعت 17 تا 19 در سالن 
آمفی تئاتر فرهنگس��رای آفتاب برگزار می شود.این 
کتاب تألیف 35 نفر از نویسندگان جوان به سرپرستی 
ابوالفضل درخشنده اس��ت. این مراسم به امام شهدا 
 و 18 مادر چش��م به راه و خانواده معظم آن ها تقدیم 

می شود.

بههمتزوججواناصفهانی

رونماییازکتاب»مادرانچشمبهراه«درفرهنگسرایآفتاب

» خب رسم دیگه« تولید شد

زایندهرود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
2/453 شماره دادنامه: 9309970352401877 شماره پرونده: 9309980352400781 
وکالت  با  عبداالمیر  فرزند  مومن  علی  آقای  خواهان:   930828 شعبه:  بایگانی  شماره 
خانم بهناز منتظری نجف آبادی فرزند براتعلی و خانم آزاده معین نجف آبادی فرزند 
 اسدا... همگی به نشانی اصفهان- نجف آباد – خ.امام – روبروی مجتمع پارسیان خوانده: 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه  آقای علیرضا رجایی فرزند حسینعلی 
خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه رای دادگاه: در خصوص دعوی خانمها بهناز منتظری 
و آزاده معین به وکالت از آقای علی مومن به طرفیت آقای علیرضا رجایی به خواسته 
دادرسی  93/1/9 و خسارت  عادی مورخ  ریال وجه سند  مبلغ 158/200/000  مطالبه 
عادی مستند  تقدیمی خواهان و مالحظه سند  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه  تاخیر  و 
تاریخ 93/2/30 گردیده و  تا  به پرداخت وجه اصل خواسته  دعوی که خوانده متعهد 
اینکه خوانده نسبت به خواسته خواهان و سند ابرازی وی ایراد و اعتراضی به عمل 
مواد  به  دادگاه مستنداً  فلذا  است  ننموده  ارائه  برائت ذمه خویش  بر  دلیلی  و  نیاورده 
1291و1301و10 قانون مدنی و مواد 198و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
و  دادرسی  خسارت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   158/200/000 مبلغ  پرداخت  به  را 
حق الوکاله وکیل به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ تعهد 92/2/30 لغایت 
تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:6750 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/454 شماره دادنامه: 9409970352400221 شماره پرونده: 9309980352400993 
نشانی  به  فرزند حسن  نیکبخت  قاسم  آقای  خواهان:   931082 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ1/23 خوانده: آقای کریم  بن.بست زیبا –  کوی امامی –  خ.شیخ بهایی –  اصفهان – 
پرداخت  از  اعسار  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  ناصر  فرزند  چالشتری  عباسی 
طرفیت  به  نیکبخت  قاسم  آقای  درخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای  دادرسی  هزینه 
آقای کریم عباسی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان و استشهادیه مستند درخواست و اظهارات شهود که مبین عدم توانایی 
اینکه  و  به جهت هزینه درمان و زندگی خواهان می باشد  دادرسی  بر هزینه  خواهان 
خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده است فلذا دادگاه 
مستنداً به مواد 504و503 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت 
هزینه دادرسی صادر می گردد خواسته مطالبه مفتوح می باشد رای صادره حضوری 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باشد.

م الف:6752 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/455 شماره دادنامه: 9309970350901244 شماره پرونده: 9309980350900263 
با وکالت خانم آزاده معین  بایگانی شعبه: 930297 خواهان: آقای علی مؤمن  شماره 
دکتر  داروخانه  جنب   – شرقی  خ.امام   – نجف آباد   – اصفهان  نشانی  به  آبادی  نجف 
نشانی  به  آبادی  نجف  منتظری  بهناز  خانم  و  پارسیان  مجتمع  روبروی   – رستمی 
مسعود  آقای  خوانده:  پارسیان  مجتمع  روبروی   – خ.امام   – نجف آباد   – اصفهان 
شاهبندری به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت... گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
دعوی خواهان آقای علی مومن با وکالت خانمها 1- بهناز منتظری 2- آزاده معین به 
خواسته مطالبه مبلغ 152/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و سند عادی ارائه شده که حسب آن خوانده 
متعهد به پرداخت وجه مذکور تا تاریخ 92/12/12 شده است و با توجه به عدم حضور 
ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده دادگاه دعوی را وارد دانسته  خوانده و عدم 
به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
152/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4790000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می کند خسارات 
تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا از تاریخ توافق 
طرفین 92/12/12 محاسبه می شود رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

است.م الف:6758 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 9 شعبه   93/11/30 تاریخ   2123 شماره  رای  موجب  به   1606-93 شماره:   3/456
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا دهقانی 

سرشارمی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمی و 
انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 256ل81ایران13 به نام 
محکوم له و پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 320/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له فاطمه مالرضا به نشانی اصفهان – خ.کاوه – 
خ.گلستان – مجتمع نگین فوالد و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:6811 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/12/28 شعبه9  رای شماره 2290  به موجب  3/457 شماره: 93-1697ش9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ها: 1- مهری 
به  اند  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  دو  هر  تفضلی  مهدی  پرست مودت 2-  حافظ 
ششدانگ  از  مشاع  حبه   5 رسمی  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور 
پالک ثبتی 1128 واقع در بخش یک ثبت اصفهان توسط محکوم علیه ردیف اول )خانم 
مهری حافظ پرست مودت( و   6 حبه مشاع از ششدانگ پالک ثبتی موصوف توسط 
فرزانه   -1 لها  محکوم  نام  به  بالسویه  تفضلی(  مهدی  )آقای  دوم  ردیف  علیه  محکوم 
خ.طالقانی   – اصفهان  نشانی  به  همگی  مؤمنی  زهرا   -3 خسروی  اعظم   -2 خسروی 
بابت  پرداخت 175/000 ریال  پالک5 و   – تربتیان  کوی شهید   – کوچه زرگرباشی   –
بابت  ریال   1/500/000 و  آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال   320/000 و  دادرسی  هزینه 
هزینه کارشناسی در حق محکوم لها بالسویه و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت 
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:6812 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

حمید  خواهان:   1081/93 بایگانی:  شماره   93/10/6-1693 دادنامه:  شماره   3/458
 – نیلوفر  کوی   – جهان  نقش   – مطهری   – ملک شهر  نشانی  به  علی  فرزند  مسجدی 
مجتمع رز – شماره1 خوانده: علی کوهی دهقی فرزند رجبعلی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ یک فقره چک به شماره 439/418349 گردشکار: شورا با عنایت 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حمید مسجدی فرزند علی به طرفیت علی 
کوهی دهقی فرزند رجبعلی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک چک 
به انضمام مطلق خسارت  بانک صادرات  به عهده  به شماره 93/2/24-439/418349 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به 
بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و307و315  مواد 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و 80/000 ریال بابت نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )93/2/24( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:6816 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

وقت  در   94/1/26 تاریخ  به  آمار:94/2/22-180  پرونده:1980-93  کالسه   3/459
فوق العاده جلسه شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده 
توجه  با  شورا  قاضی  است  نظر  تحت   1980-93 کالسه  پرونده  و  است  تشکیل  ذیل 
خواهان:  می دارد.  اعالم  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
باشگاه  روبروی   – آزادگان   – مطهری   – ملک شهر  نشانی  صدرارحامی  ریحانه 
هشت  ابتدای   – خ.بزرگمهر  نشانی  جهانگیری  حمید  وکیل:  برق  کاالی  جنب   – نسیم 

واحد یک خوانده: جعفر صفرنژاد نشانی  ط.اول –  مجتمع فردوسی –  بهشت غربی – 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم 
ریحانه صدرارحامی فرزند اصغر با وکالت آقای حمید جهانگیری به طرفیت آقای جعفر 
موجب  ریال   25/000/000 میزان  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  حسن  فرزند  صفرنژاد 
تاریخ 93/9/28 عهده بانک صادرات به انضمام  به  یک فقره چک به شماره 190134 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/

اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه 
به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلسه 
دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء 
ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه 
تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر 
مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در 
دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن 
از ناحیه شخص حقیقی)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 
1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/
اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین 
و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین 
و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 
 -286-249 مواد  و  مدنی  قانون   1324-1321-1286-1284-1258-1257 مواد  و 
310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده 
واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
را  قابل مطالبه خوانده  پیرامون خسارت  نظام  چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
 180/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   25/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
اوراق  و  دادخواست  ورودی  و  دادرسی  )هزینه های  دادرسی  خسارات  بابت  ریال 
و  انتخابی  /وکالی  دادخواست و حق الوکاله وکیل  به  دادخواست و تصدیق منضمات 
 پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی از تاریخ های

که  مرکزی  بانک  اعالمی  تورم  نرخ  مبنای  بر  وصول  زمان  تا   93/9/28 سررسید 
حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا 
محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  تاریخ  از  روز   20 و سپس ظرف 
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.م الف:6818 شعبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/460 کالسه پرونده: 93-931 شماره دادنامه: 169-94/2/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – به نشانی اصفهان  امید معینی کربکندی  اختالف اصفهان خواهان:  23 شورای حل 
خ.سجاد – خ.سپهساالر خوانده: امیر قلی جهان بخشی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه به تاریخ 94/2/30 شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر 
تشکیل پرونده کالسه 93-931 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص 
دعوی امید معینی کربکندی به طرفیت امیر قلی جهان بخشی به خواسته مطالبه مبلغ 
15/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 902145و602144 بانک صادرات به 
انضمام تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده هیچگونه ایراد و دفاع 
ذمه خویش  برائت  و  دین  پرداخت  بر  مبنی  و  دعوای مطروحه  در خصوص  موجهی 
لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد  نیاورده اند  به عمل 
198و519و515و522 ق.آ.د.م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 
تادیه براساس  ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چکها تا زمان وصول در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره  غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:6820 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/461 کالسه پرونده: 93-930 شماره دادنامه: 170-94/2/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – به نشانی اصفهان  امید معینی کربکندی  اختالف اصفهان خواهان:  23 شورای حل 
تاریخ  به  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  شاوردی  فریده  خوانده:  خ.سجاد 
پرونده  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اختالف  حل  23 شورای  94/2/30 شعبه 
خداوند  از  استعانت  با  شورا  پرونده  اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح   930-93 کالسه 

متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی امید 
معینی کربکندی به طرفیت فریده شاوردی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 770781 بانک قوامین به انضمام تاخیر تادیه و خسارات 
دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای  اینکه خوانده هیچگونه  ذمه خوانده دارد و 
لذا شورا  نیاورده اند  عمل  به  ذمه خویش  برائت  و  دین  پرداخت  بر  مبنی  و  مطروحه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198و519و515و522 ق.آ.د.م 
رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید مورخه 93/2/31 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره  غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:6821 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

دادنامه: 87-94/2/23 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 93-769 شماره  3/462 کالسه 
26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای امید معینی کربکندی نشانی: اصفهان- 
خ.سجاد – خ.سپهساالر – بن.شهید محمود موسوی – پ32 خوانده: آقای داود نیکبخت 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
دادخواست آقای امید معینی کربکندی به طرفیت آقای داود نیکبخت به خواسته مطالبه 
به شماره 395/175892  فقره چک  یک  ریال وجه  ریال 5/000/000  میلیون  پنج  مبلغ 
مورخ 90/7/1 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249  قانون  198و519و522 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 5/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و شصت هزار ریال 260/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1390/7/1 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود.م الف:6823 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/2/23-86 دادنامه:  شماره   772/93 پرونده:  کالسه   3/463
26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای امید معینی کربکندی فرزند محمدرضا 
خوانده:  موسوی  محمود  بن.شهید   – خ.سپهساالر   – خ.سجاد  اصفهان-   نشانی: 
عنایت  با  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  جبلی  قریبی  رسول  آقای 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
 رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
محمدرضا  فرزند  کربکندی  معینی  امید  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی 
وجه  ریال   4/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جبلی  قریبی  رسول  آقای  طرفیت  به 
بانک صادرات شعبه کوهپایه  به شماره 388/769154-90/2/25 عهده  فقره چک  یک 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی 
خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 260/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت   90/2/25
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  از  پس  و  بود  خواهد  این شعبه  در  واخواهی 
 26 شعبه  الف:6824  می باشد.م  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی 
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 سردرگمی استقالل و پرسپولیس 
میان تصمیم   سازان

 دوباش��گاه پرطرفدار فوتبال ایران که در همه سال های گذشته 
سوژه اول رسانه ها از حیث بی برنامگی و سردرگمی بودند، امسال 
هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و میان تصمیم سازان 

پرتعداد گرفتار شده اند!
فوتبال، نماد مدیریت در همه دنیا محسوب می شود، این یعنی 
 آن که وقتی آلمان قهرمان جهان می ش��ود به آن معنی اس��ت 
که بهترین استفاده ممکن از سرمایه های انسانی و البته امکانات 
خود داشته و نظم و دیسیپلین صحیحی را به وجود آورده است.

در واقع از روی فوتبال می توانید کش��ور ها را از منظر مدیریت 
داخل��ی در رنکینگی فرضی ق��رار بدهید و ب��ه مدیرانش نمره 
بدهید. این البته فرضیه است اما تا حدود زیادی می توان آن را 
پذیرفت و در مواردی که جایگاه ها کمی عجیب به نظر می رسد 
هم باید رفت و در میان نیروهای انس��انی، استعدادهای ذاتی را 

جستجو کرد.
با همه این توضیح��ات، وارد اتفاقاتی می ش��ویم که این روزها 
برای استقالل و پرسپولیس رخ می دهد، دو تیمی که به همراه 
تراکتورس��ازی جزو بزرگ ترین باشگاه های آسیا از منظر تعداد 
هوادار هستند و البته س��رمایه هایی بس بزرگ برای این کشور 

هم محسوب می شوند. با این دو چه کرده ایم؟
چندین مرجع تصمیم گیری برای استقالل و پرسپولیس

استقالل در بحرانی ترین و بی تصمیم ترین روزهای خود روزگار 
می گذراند، هیات مدیره نمی داند چه کند و چه تصمیمی بگیرد 
و حتی خودش چند روز بعد همین جا که امروز هس��ت ماندگار 
است یا اینکه این تیم واگذار می شود و همه می روند؟ اوضاع در 
 پرس��پولیس البته در تمام طول فصل چنین بوده است و آن ها

 هم با هفت مدیر و سه کادر کامل مربیان رکورد شکستند.
وزارت ورزش و وزارت اقتصاد و دارایی

 ای��ن دو تی��م ی��ک تف��اوت اساس��ی در مب��دا دارن��د. وزی��ر
 اقتص��اد و دارای��ی از نظ��ر قانون��ی ریی��س مجمع اس��تقالل 
اس��ت، این درحالی اس��ت که وزی��ر ورزش و جوان��ان رییس 
مجم��ع پرسپولیس��ی هاس��ت و ای��ن ش��قاق از آنجا نش��ات 
گرفت که کنفدراس��یون فوتبال آس��یا یک مجم��ع را برای دو 
باش��گاه حرفه ای نپذیرفت. در نتیج��ه امروز از منظ��ر قانونی 
وزارت ورزش نم��ی توان��د برای اس��تقالل تصمی��م بگیرد اما 
 در عم��ل وزارت ورزش ب��رای ه��ر دو باش��گاه تصمی��م

 می گیرد اما این وزارت خانه، تنها، تصمیم گیرنده برای این دو 
باشگاه نیست و این دقیقا بدترین بخش این دو باشگاه است.

مجلس شورای اسالمی ، مخالف واگذاری
 در واق��ع مجل��س چ��ه در س��اختار ای��ن دو باش��گاه و چه در 
تصمیم های کالن تصمیم ساز است. صرف نظر از اینکه همیشه 
از میان مجلسی ها کس��انی در هیات مدیره این دو تیم حضور 
 داش��ته اند، این روزها در تصمیم س��ازی ه��ای کالن و بزرگ 
هم رد پای مجلس به خوبی دیده می شود. طرح خصوصی سازی 
این دو تیم یک بحث ب��وده و البته امضای ۱۳۵ نماینده مجلس 
با دو فوریت ب��رای توقف مزایده چهارم بحث دیگری اس��ت. در 
واقع مجلس مخالف واگذاری است یا حداقل فراکسیون ورزش 

مجلس چنین است.
تصمیم گیران مربع

وقتی دو نفر یا ارگان با هم اختالف نظ��ر دارند می گویند با هم 
زاویه دارند، امروز در میان تصمیم سازان استقالل و پرسپولیس 
اما زوایای نود درجه وجود دارد؛ چرا که چهار خواس��ته جلوی 
 چش��م س��رخابی هاس��ت و البته این دو تیم، حیران به وقایع 

می نگرند و نمی دانند چه باید انجام دهند؟
وزارت ورزش تمایل داش��ت که این دو تیم واگذار نشوند و این 
دو را بتواند اجاره بدهد و خودش سر نخ را در دست داشته باشد.

وزارت اقتصاد و دارایی و البته فدراسیون فوتبال دوست داشتند 
 این دو تیم را به ایران خودرو و س��ایپا بس��پارند و از منظر مالی

 آن ها را ساپورت کنند.
مجلس می خواس��ت مزایده را لغو کند و به همین شکل کار را 

ادامه بدهد که تا امروز وجود داشته است.
س��ازمان خصوصی س��ازی می خواس��ت به هر ش��کل حتی با 
برگزاری چهارمین مزایده )سه مزایده بیشتر عرف نیست( این 

دو باشگاه را واگذار کند.
و این چنین است که مدیریت در فوتبال را می توانید در رنکینگ 
جهانی حدس بزنید و نگران از بین رفتن س��رمایه هایی باشید 
که شاید بدون کپی رایت و بدون حق پخش تلویزیونی به امان 

خدا رها می شوند.
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سرخابی ها

كریمیان، رییس هیات 
ژیمناستیك  استان 

اصفهان شد

چرایی اقدام سوریان و نوروزی از زبان سرمربی تیم ملی90 سال قدمت و تنها یك دوره برگزاری سوپرجام!

 دونده اصفهاني
 مسافر جام جهاني 

قطرمي شود

با رأي اعضاي مجمع انتخاباتي هیات ژیمناستیک استان اصفهان، غالمرضا 
کریمیان، براي چهار سال ریاست این هیات را برعهده گرفت.

 مجمع انتخاباتي هیات ژیمناستیک استان اصفهان از ساعت ۱۱ ، یکشنبه در 
تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.

 در این نشس��ت که به ریاس��ت جعف��ر دروی��ش زاده رییس فدراس��یون 
ژیمناستیک برگزار ش��د، غالمرضا کریمیان با ۱4 رأي از مجموع ۱7 رأي 

براي چهار سال ریاست این هیات را برعهده گرفت.
این انتخابات، پنج کاندیدا داشت که مهدي معیاري و علي نکویي انصراف 
دادند. س��جاد نکویي نیز به نفع غالمرضا کریمیان کنار رفت تا رقابت بین 

کریمیان و محمدرضا اعتمادي شکل بگیرد.
 در پایان کریمیان موفق به کسب ۱4 رأي شد، تا در مقابل ۳ رأي اعتمادي 

پیروز این انتخابات باشد.
در دوره چهار سال گذشته، اصغر نکوگل ریاست هیات ژیمناستیک استان 

اصفهان را برعهده داشت.

 رییس انجمن دو و میدانی جانبازان و معلوالن، از مرحله اول اعالم اس��امی 
تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی قطر خبر داد.

  علی اصغر ه��ادی زاده گفت: همان طور که قبال اعالم ش��ده بود، اس��امی 
ورزشکاران منتخب برای دعوت به تیم ملی پس از پایان مسابقات قهرمانی 
کشور مشخص شده بود، اما به دلیل ایجاد برخی تغییرات در کالس بندی ها و 
مواد مسابقات توسط کمیته بین المللی پارالمپیک، منتظر نتیجه این تغییرات 

ماندیم تا اعالم نهایی اسامی با توجه به این مساله انجام شود.
وی در افزود: بر این اساس اسامی ۱۳ نفر از ملی پوشان منتخب برای حضور 
 در مسابقات جهانی قطر در بخش فدارسیون ورزش های جانبازان و معلوالن،

به ش��رح زیر اعالم می ش��ود: علیرضا مختاری )اصفهان(، محسن کائیدی، 
سیامک صالح فرج زاده، علی محمدیاری، محمد خالوندی، علیرضا جوانمردی، 
محس��ن حس��ینی پناه، س��جاد محمدیان، علی امیدی، عل��ی الفتالوی، 

عبدالرسول میرشکاری، هاشمیه متقیان، جلیل باقری.

 جدی تری��ن گزین��ه هدای��ت تی��م فوتبال 
استقالل، در ش��رایطی مذاکرات نهایی برای 
حضور در ای��ن تی��م را انجام داده اس��ت که 
حضورش در اس��تقالل موافق��ان و مخالفانی 

دارد. 
با ای��ن ح��ال ب��ه نظ��ر می رس��د، دوگانگی 
ش��دیدی اما در مورد منصوریان وجود دارد، 
ع��ده ای مخالف و ع��ده ای مواف��ق حضور او 
در استقالل هس��تند و جالب این جاست که 
 هر دو گروه هم او را دوس��ت دارند و با فش��ار 
خرد کننده ای ب��ا هم به بح��ث  می پردازند، 
برخی می گویند او جوان اس��ت و هنوز خام، 
برخی دیگ��ر ه��م می گویند زرنگ اس��ت و 
محبوب.محبوب که هس��ت، علی منصوریان 
ب��ا ادب ب��ودن و موفق ش��دن را ب��ه عنوان 
یک مکت��ب ب��ه ای��ران وارد کرده اس��ت، او 
ب��ه احت��رام اس��تقاللی ها از روی نیمک��ت 
خ��ود در ب��ازی مس��تقیم بلند نش��د و تمام 
خوش��حالی هایش را باب��ت برد نف��ت مقابل 
اس��تقالل فرو خ��ورد ت��ا حرمت نگ��ه دارد.

 دفاعیه های��ش از ک��ی روش و بوس��ه هایش 
بر پیش��انی بازیکن جوانی که تعویضش کرده 
بود او را هر روز محبوب تر ک��رد؛ به ویژه آنکه 
وی درس��ت معکوس امی��ر قلعه نویی حرکت 
می کرد که رفتارش منتقدان جدی بس��یاری 
حت��ی در میان اس��تقاللی ها داش��ت، و حاال 

 هم��ان اس��تقاللی ها ه��وادار منصوریان
 هستند.

مثبت ها و منفی ها را کنار هم می چینیم و 
ابتدا از مخالفان شروع می کنیم:

تئوری مخالفان
۱- منصوری��ان بس��یار ج��وان اس��ت 

و هن��وز تجرب��ه فش��ار های وحش��تناک 
را ن��دارد، موفقی��ت وی در نفت بی حاش��یه 
که کس��ی ب��ا آن کاری ن��دارد، اص��ال موید 
این نیس��ت که وی در اس��تقالل ه��م موفق 
می ش��ود، اینجا فشار س��کوها و رس��انه ها و 
سیاس��تمداران وی را می س��وزاند، سند این 
 دس��ته هم گل محمدی اس��ت که ب��ا وجود 
آن ک��ه فوق الع��اده ب��ود اما در پرس��پولیس 

سوخت.
۲- مخالف��ان معتقدند هیچ ک��س بالفاصله 
پس از امیر قلعه نویی در استقالل موفق نشده 

است.
۳- آنها می گویند منصوریان در صورت جدایی 
از نفت، فرصت طالیی رس��یدن به قله آس��یا 
 را از دس��ت می دهد؛ این درحالی اس��ت که 
می تواند با نفت کاری کند که حاال حاالها از او 
به عنوان برترین مربی ایرانی یاد شود، و حتی 
فشارهای استقالل هم نتواند او را تخریب کند.

تئوری موافقان
۱- موافق��ان می گویند، پس از س��ال های 
سال اس��تقاللی ها روی یک نفر به اجماع 

کام��ل رس��یده اند و پس از س��ال ها 
حمایت از حجازی و پورحیدری 

و قلعه نویی حاال 
هم��ه 
نها  آ

روی منصوری��ان تا حدود زی��ادی اتفاق نظر 
دارند و این هم برای منصوریان خوبست و هم 

برای استقالل.
۲- موافق��ان معتقدن��د اص��ال منصوری��ان 
برای این کار جوان نیس��ت و در 4۳ س��الگی 
چهار س��ال ه��م از امیر قلع��ه نوی��ی که در 
 ۳۹ س��الگی مربی اس��تقالل ش��د، بزرگ تر

 است.
۳- سکو ها با منصوریان هس��تند و بوقچی ها 
نمی توانند خلل��ی در کار منصوری��ان ایجاد 

کنند.
4- منصوری��ان، پس از  اختالف های ش��دید 
بین بازیکنان و امیر ،تنها گزینه ای اس��ت که 
 می توان��د همه چی��ز را بین بازیک��ن و مربی 

روبه راه کند.
۵- او امروز ب��دون آلترناتیو اس��ت، و این کار 
وی را راحت تر جلو می برد.هم��ه این نظرات 
در ش��رایطی مطرح می ش��ود که 
منصوریان روز شنبه نشستی را با 
مسووالن باشگاه استقالل برگزار 
کرد، و بیش��تر راه برای نشس��تن 
روی نیمک��ت آبی ها را رفته 

است.

در جلسه اخیر شورای شهر اصفهان، پیشنهادی ورزشی مطرح شد که بد نیست در 
دستور کار باشگاه های اصفهانی قرار بگیرد.

 هر ساله مصادف با آغاز ماه مبارک رمضان، تنور مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان 
نیز داغ می شود.

در جلسه شورای شهر ، پیشنهادی از سوی یکی از اعضا مطرح شد، مبنی بر این که به 
موازات این مسابقات که ساالنه به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان 
و در رشته های مختلف ورزشی برگزار می شود، برگزاری یک رقابت دیگر نیز با نیت 

خیرخواهانه در دستور کار قرار گیرد. 
اصغر آذربایجانی، رییس کمیسیون فرهنگي اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي شهر 
اصفهان پیشنهاد داده که جام رمضان قدیم یک بار دیگر احیا شده و باشگاه هایی مثل 
سپاهان، ذوب آهن، شهرداری، مقاومت و ریف و گیتي پسند تیم های فوتسال شان را 

در این مسابقات شرکت دهند.
پیشنهاد آذربایجانی که در صورت عملی ش��دن در آن ایام شور و هیجان ویژه ای به 
شهر می بخش��د، البته تنها به یک رویداد ورزشی محدود نمی ش��ود؛ زیرا این عضو 
 شورای شهر پیشنهاد داده تا عواید این مسابقات به کودکان سرطانی و افرادي دچار 

آسیب هاي اجتماعي هستند اختصاص داده شود.
 اتفاقا فوتسال جزو رشته هایی اس��ت که رقابت های آن در دس��تور کار جام موالی 

عرشیان قرار دارد.
 با این ح��ال، به نظر نمی رس��د که برگزاری ه��م زمان جام موالی عرش��یان و جام 
رمضان در رشته فوتسال منافاتی با یکدیگر داشته باش��د؛ زیرا اولی متعلق به عموم 
 شهروندان و ورزشکاران اس��ت، اما در دومی احتماال ورزش��کاران حرفه ای  شرکت 

می کنند.
ش��اید اگر این پیش��نهاد کمی زودتر مطرح می شد، باش��گاه های اصفهانی فرصت 
بیشتری برای مهیا کردن خود داشتند؛ اما از آنجا که ماه مبارک رمضان چند روز دیگر 

شروع می شود اکنون زمان زیادی برای آماده سازی وجود ندارد.
این ضیق وقت اما نباید مانع از چشم پوش��ی کامل از این پیشنهاد جالب توجه شود، 
زیرا قرار نیست جام رمضان مانند جام موالی عرشیان، لزوما در تمام طول ماه مبارک 
 ادامه داش��ته باش��د؛ بلکه می تواند در قالبی جمع و جورتر و مثال ظرف یک هفته و 
 در قال��ب ی��ک تورنمنت ش��ش جانبه بی��ن تیم ه��ای مختل��ف اصفه��ان برگزار

 شود.

 احیای جام رمضان با حضور علیرضا منصوریان در استقالل
شش باشگاه برتر اصفهان

�

عدم برگزاری دیدار س��وپرجام یکی از نواقص بزرگ 
فوتبال ایران به ش��مار می رود، دی��داری که می تواند 
ش��ور و هیجان را پیش از آغاز لیگ در فوتبال کشور 

آغاز کند.
 دیدار س��وپر جام که بی��ن تیم های قهرم��ان لیگ و 
جام حذفی برگزار می شود تقریباً در همه کشورهای 
درجه ۲ یا ۳ هم برگزار می ش��ود، و برگزار نشدن این 
مسابقه در ایران یکی از نقص های بزرگ فوتبال ایران 
به ش��مار می رود. دیدار س��وپر جام که در کشورهای 
صاحب س��بک حتی از جام های قدیمی هم به شمار 
 می رود هر س��اله قبل از ش��روع لیگ اکثراً به صورت

 تک بازی برگزار می ش��ود و به نوع��ی پیش درآمدی 
است بر آغاز تنور لیگ.

در فوتبال ایران که در کل س��ابقه ای حدود ۹0 سال 
دارد، فقط و فقط یک بار سوپر جام برگزار شده است 
و دو دوره نیز به دالیل مختلف بازی لغو ش��ده است. 
اولین دوره سوپر جام در ایران سال 84 برگزار شد که 
در آن فوالد در تهران با 4 گل، مغلوب صباباتری ش��د 
تا این صبایی ها باش��ند، که قهرمان اولین دوره سوپر 
 جام می ش��وند. دو س��ال بعد از برگزاری اولین دوره 
سوپر جام، قرار بود در س��ال 86 نیز دیدار سوپر جام 
 بین سایپا و سپاهان برگزار شود اما آن دیدار به دلیل 
این که دو تیم آن را تحریم کردند برگزار نش��د. علت 
تحریم آن مسابقه، تغییر ورزشگاه محل بازی از آزادی 
به ورزشگاه شهید درخش��ان رباط کریم، تنها ۳ روز 
مانده به بازی بود که این امر مورد پس��ند دو باش��گاه 
سپاهان و سایپا نبود و به دلیل آن چه بی حرمتی به دو 
قهرمان خوانده شد، این دیدار تحریم شد. این دیدار 
سال بعد نیز قرار بود بین استقالل و پرسپولیس برگزار 
شود؛ اما به یک دلیل عجیب لغو شد، آن دلیل عجیب 
از سوی باش��گاه پرسپولیس مطرح ش��د که به دلیل 
انجام اردوی اسپانیا خواستار لغو بازی شدند که البته 

با موافقت سازمان لیگ هم مواجه شدند.
با این حس��اب اولین دوره این بازی ها که بین فوالد و 
صبا باتری برگزار شد به نوعی آخرین دوره سوپرجام 
در ایران بوده است؛ زیرا پس از آن در کمال تعجب این 
دیدار از یادها رفت و هیچ گاه س��ازمان لیگ به دنبال 

برگزاری آن نرفته است.
چندی پیش ژاوی، اسطوره باشگاه بارسلونا در حالی 
از باشگاه خود جدا ش��د که ۲۵ بار با این تیم قهرمان 

رقابت های مختلف شده بود. 
نکت��ه جالب اما این اس��ت که 8 ج��ام از این ۲۵ جام 
در سوپرکاپ های اس��پانیا و اروپا بدست آمده است، 
تص��ور کنید اگر س��وپرکاپ در ایران برگزار می ش��د 
تاکنون مثاًل محرم نویدکیا بس��یار بیشتر از ۹ جام با 
 سپاهان و البته تعداد قهرمانی تیم ها و بازیکنان بیشتر 

می شد.
شبیه مسابقه س��وپر جام هلند که با عنوان » یوهان 
کرایوف«، اسطوره فوتبال این کشور برگزار می شود، 
باش��گاه س��پاهان نیز تاکنون ۳ بار پیش��نهاد احیای 
دیدار س��وپرجام به نام مرحوم ناص��ر حجازی را داده 
اس��ت که آخرین بار آن همین امس��ال بوده اس��ت و 
 البته با واکن��ش مثبت اهال��ی فوتبال مواجه ش��ده 

است.
سازمان لیگ که با حضور مهدی تاج انصافا روند مثبتی 
را طی کرده اس��ت در نظم دهی و برگزاری مسابقات 
لیگ در چند سال اخیر عملکرد قابل قبولی را داشته 
است، هرچند در مورد سوپر جام به نظر می رسد آن ها 
شاید به دلیل شانه خالی کردن از هزینه های برگزاری 
یک جشن قهرمانی دیگر عزم جدی برای برگزاری این 

دیدار ندارند.
ش��اید بهترین روش برگ��زاری س��وپرجام مثل جام 
خیریه انگلیس است که این دیدار یک هفته مانده به 
آغاز رقابت های لیگ در یک ورزش��گاه بی طرف، بین 
قهرمانان لیگ و جام حذفی برگزار می شود و پیش در 

آمدی خواهد بود بر آغاز رقابت های لیگ.

س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی تاکید ک��رد: امید 
نوروزی، به خاطر عصبانیت از نح��وه داوری و این که 
احساس کرد حقش خورده شده، دست به جنجال در 

رقابت های انتخابی تیم ملی زد.
احد پازاج، درباره ارزیابی خود از رقابت های انتخابی 
تیم ملی کش��تی فرنگی که با حس��ایت ب��اال و بعضا 
حواش��ی زیادی نیز همراه بود، اظهار کرد: مسابقات 
خوبی بود و خوشحال هستم که فرنگی کاران با قدرت 
در این مسابقات به میدان رفتند و قابلیت های خود را 

به نمایش گذاشتند.
 ای��ن ک��ه کش��تی گیران برای رس��یدن ب��ه دوبنده 
تیم مل��ی چنین ت��الش می کنند جای خوش��حالی 
دارد، و انش��ااهلل باعث می ش��ود باظه��ور چهره های 
جدید، دیگ��ر نگ��ران آینده کش��تی فرنگ��ی ایران 
نباش��یم. البته برخ��ی نفرات نی��ز ب��ا آمادگی کمی 
 عازم این مس��ابقات ش��دند ولی در مجموع س��طح

 رقابت ها بسیار خوب بود.
وی افزود: این که برخی کشتی گیران در میدان مبارزه 
دست به رفتارهای غیر عادی زدند نشان از فشار باالی 
مسابقات و حساسیت زیاد فرنگی کاران برای ورود به 
تیم ملی بود. مطمئنا در شرایط عادی بسیاری از این 
رفتارها از ورزشکاران سر نمی زند و از بروز این رفتارها 

بسیار ناراحت هم می شوند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال 
که چه اتفاقی می افتد که قهرمانی مانند امید نوروزی 
دست به چنین رفتارهایی در میدان مبارزه و خارج از 
آن می زند، گفت: نوروزی، از قهرمانان خوب کش��تی 
فرنگی است که به نظر من تحت فش��ار قرار گرفت و 

چنین مسائلی را به وجود آورد.
 او نس��بت به عملکرد داور مس��ابقه اعتراض داشت و 
احس��اس کرد حقش نادیده گرفته ش��ده، به همین 
جهت در زمانی که بس��یار عصبانی شده بود دست به 
رفتارهایی زد که غیرقابل باور بود. در هنگام عصبانیت 
هورمون هایی در بدن انسان  ترشح می شود که در بروز 

چنین پرخاشگری هایی بسیار تاثیر گذار است.
پازاج تصریح کرد: باید علل این اتفاقات به طور دقیق 
بررسی ش��ود هر چند معتقدم نوروزی به عنوان یک 
قهرمان بزرگ باید خودش را کنترل می کرد تا چنین 
اتفاقاتی نیفتد. البته داوران نیز نتوانس��تند کشتی را 

خوب اداره کنند و در نهایت این اتفاق رخ داد.

وی در ارتب��اط ب��ا چرایی ع��دم حضور س��وریان در 
این مس��ابقات نیز گفت: س��وریان از قهرمانان بزرگ 
کشتی فرنگی است و وی نیز فرصتی داشت تا در این 
مس��ابقات حضور پیدا کند، اما نمی دانم چرا کشتی 

نگرفت.
 او اعالم کرده بود قطعا در رقابت های انتخابی کشتی 
 می گیرد و وزن کش��ی هم کرد و حت��ی برای حضور 
بر روی تشک خودش را گرم هم کرد، اما نمی دانم چه 

اتفاقی افتاد که به یک باره منصرف شد.
 س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگ��ی درب��اره برخی 
صحبت ها مبنی بر این که سوریان با پنج کیلو اضافه 
وزن قرار ب��ود در این رقابت ها به روی تش��ک برود و 
کادرفنی تیم ملی می خواس��ت او به هر شکل ممکن 
به روی تشک برود ،گفت: این حرف ها فقط شایعاتی 
است که به هیچ وجه نباید به آن ها توجه شود. اصال 
این گونه نیست و داوران در مراسم وزن کشی حضور 
داشتند و وزن کشی بر اساس قانون این مسابقات که 

بدون ارفاق وزن بود انجام شد.
پازاج در پاسخ به این سوال که آیا نفرات برتر به طور 
حتم در مسابقات جهانی به روی تش��ک می روند یا 
خی��ر، تصریح ک��رد: هیچ کس به طور قط��ع انتخاب 
شده نیس��ت و پس از جمع بندی نهایی و با توجه به 
همه جوانب ۱۵ روز مانده به مس��ابقات اسامی اعالم 

می شود.
 در این مدت نف��رات برتر نیز به احتم��ال زیاد راهی 

تورنمنت های مختلف می شوند.

پرسپولیسی های محبوب در تبریز
ش��اید باورش برای عالقه مندان فوتبال س��خت باشد اما بهروز 
رهبری فرد که برای انجام بازی تیم منتخب ۹8 و پیشکسوتان 
تراکتورسازی در تبریز به س��ر می برد، بعد از مدت ها یک پست 
غیر مرتبط به خصوصی سازی و حسین هدایتی در اینستاگرام 

منتشر کرد.

از لنز دوربین
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مفاد آرا
3/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 10746هیأت: آقای عبداله مقری  بیدگلی فرزند نصراله شماره شناسنامه 
6222، ششدانگ یکبابخانه به مساحت266 مترمربع به شماره108 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
2(رأی شماره10293 هیأت: آقای علی اکبر ربانی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8551، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136.57 مترمربع به شماره2224 فرعی از پالک 
مرحوم  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 

عیسی اربابی
3(رأی شماره 10330هیأت: آقای جواد ناظمی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه58  
و خانم فاطمه داعی بیدگلیفرزندرمضان شماره شناسنامه 7024 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 107.73مترمربع به شماره 2225فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسین شاطریان
4(رأی شماره10646 هیأت: آقای حسین صفازاده بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ    5 فرزند جعفر شماره شناسنامه  فاطمه روحانی  و خانم   642
یکبابخانه به مساحت 282.36مترمربع به شماره 2753فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
5(رأی شماره12219 هیأت: آقای جعفر احمدی بیدگلی  فرزنداحمد  شماره شناسنامه11 
و خانم فاطمه احمدی بیدگلی فرزند آقا عباس شماره شناسنامه66به ترتیب نسبت به 
2و.4دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 460.5 مترمربع 
ثبتی آران و  آبادبخش 3 حوزه  از پالک3اصلی واقع در معین  به شماره 2763فرعی 

بیدگل. مالکیت مشاعی 
6(رأی شماره11893 هیأت: آقای محمدلبافیان  فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه8972 
و خانم فاطمه مظفری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه342 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت94.45 مترمربع به شماره2765فرعی از پالک3اصلی واقع در معین 

آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حبیب اله  لبافیان  
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  رجبیان  حمیدرضا  آقای  12529هیأت:  شماره  7(رأی 
شناسنامه 1087، ششدانگ یکبابخانه به مساحت125.5 مترمربع به شماره 2768 فرعی 
از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک   از 

مالک عادی  
8(رأی شماره407 هیأت: آقای قاسم بوستانی بیدگلی  فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه 
296 و خانم زهرا سیدی بیدگلی  فرزند علی آقا شماره شناسنامه 335 )بالمناصفه(، 
شماره  از  فرعی   2782 شماره  به  مترمربع   146.42 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک  از  فرعی   یک 

مالکیت مشاعی
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  مجیدی  مجتبی  آقای  هیأت:  شماره419  9(رأی 
6190008356 و خانم صدیقه میر حسینی بیدگلی فرزند سیدرضا شماره شناسنامه 
 168.78 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  4و2  به  نسبت  بترتیب   6762
مترمربع به شماره 2781فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  سیدحسن  فرزند  بیدگلی  لحمی  سیدعباس  آقای  شماره406هیأت:  10(رأی 
شماره  به  مترمربع   59.25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1250088607 شناسنامه 
2783فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید حسن سبطینی مع الواسطه
بیدگلی فرزند سید مرتضی  شماره  آقای سیدعلی میخو  11(رأی شماره 400 هیأت: 
شناسنامه6190123708 وخانم زهره روشنایی بیدگلی  فرزند جواد  شماره شناسنامه 
ازیک  فرعی   2784 به شماره  188.3مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ    280
فرعی از  پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عیسی اربابی
12(رأی شماره 401 هیأت: آقای  روح اله آکسته  فرزند محمد شماره شناسنامه 9387 
و خانم سمیه غالم زاده بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 655 )بالمناصفه(، 
از پالک3اصلی  به مساحت 142.1مترمربع به شماره2778 فرعی  یکبابخانه  ششدانگ 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اهلل  ولی  فرزند  بیدگلی  منعمیان  حمیدرضا  آقای  شماره393هیأت:  13(رأی 
شناسنامه2397   شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  اربابی  فهیمه  خانم  1203و  شناسنامه 
فرعی  شماره2780  به  مترمربع   66.48 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  معین  در  واقع  پالک3اصلی   از 

سید احمد میرحسینی
14(رأی شماره 499 هیأت:  زهرا طباطبایی فرزندرضا  شماره شناسنامه 560  نسبت به 
یک دانگ مشاع و خانم فاطمه مرشدی بیدگلی  فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 6 نسبت 
به 4 دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششداگ  بانضمام یک هشتم  بهای عرصه واعیان، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 294.1مترمربع به شماره2788 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی ازرضا طباطبایی 
ابوالفضل شماره  فرزند  بیدگلی  اصغر سنبکی  علی  آقای  هیأت:   560 15(رأی شماره 
شناسنامه 350 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع به شماره 2789 فرعی از 

پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
آقا شماره  امیر  بیدگلی فرزند  آقای سیدمصطفی حسینی  16(رأی شماره500  هیأت: 
شناسنامه 230، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113.97 مترمربع به شماره 2790 فرعی 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک   از 

فرشته دادخواه
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  زاده  غالم  ایمان  آقای  هیأت:   625 شماره  17(رأی 
 9967 شناسنامه  شماره  اله  نعمت  فرزند  پور   همائی  زهره  خانم  و   483 شناسنامه 
از  شماره2793فرعی  به  188مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 

پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 632 هیأت: آقای روح اله مسیبی  بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
1250108845، ششدانگ یکباب انباری  مشتمل بر مغازه  به مساحت 85.03مترمربع به 
شماره2794 فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسین مسیبی
19(رأی شماره631 هیأت: فاطمه کتابی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 337 
یکبابخانه به مساحت 145.05مترمربع به شماره 2795 فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
20(رأی شماره695 هیأت: آقای محمدرضا بذرافشان بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
  7388 شناسنامه  شماره  شکراله  فرزند  زاده  بهنام  زهرا  خانم  و   7113 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93.3 مترمربع به شماره2796  فرعی از 
طبق  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3  پالک 

سند عادی
21(رأی شماره 697 هیأت: آقای محمد قاسمیفرزندمصطفی شماره شناسنامه1140 و 
خانم عذرا جوکاربیدگلی فرزند علی محمدشماره شناسنامه 509 )بالمناصفه(، ششدانگ  
در  واقع  پالک3اصلی  از  فرعی  شماره2797  به  125.8مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عیسی اربابی
22(رأی شماره 782 هیأت : خانم مریم مجیدی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 1643 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67.5مترمربع به شماره2798 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی 
23(رأی شماره 711 هیأت: آقای محمد خارکن بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
108)بالمناصفه(،  شناسنامه  شماره  جان  فرزندحسین  بیدگلی  غنی  زکیه  خانم  385و 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120.9مترمربع به شماره2799 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
24(رأی شماره781 هیأت: آقای ابوالفضل حاجی زادگان بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
 1440 شناسنامه  شماره  فرزندعباس  بیدگلی  عارضی  زهرا  خانم  و   416 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت85.38 مترمربع به شماره 2800 فرعی از 

پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

علی محمد شماره شناسنامه  فرزند  ماشااله غفوری  آقای  هیأت:  25(رأی شماره779 
از  فرعی   2802 شماره  به  117.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1092
علی  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  پالک3اصلی 

جان بهمنی
26(رأی شماره707 هیأت: آقای سید فخرالدین حسینی بیدگلی فرزند سیدحبیب  شماره 
 ،7780 شماره  شناسنامه  مندعلی  فرزند  بیدگلی  مجیدی  فاطمه  و  شناسنامه7438 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157.55مترمربع به شماره2803 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اله  رحمت  فرزند  پور  سالمی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   704 شماره  27(رأی 
عباس  فرزند  پور  سالمی  اله  رحمت  و  مشاع  دانگ   2/5 به  نسیت   7266 شناسنامه 
فرزند  بیدگلی  حفیظی  طاهره  خانم  و  مشاع  دانگ   2 به  نسیت  شناسنامه201  شماره 
رضا شناسنامه شماره270 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
467.7 مترمربع به شماره2804 فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
28(رأی شماره 931هیأت: آقای عبداله عسگری محب فرزند علی شماره شناسنامه20 
و خانم طاهره چینی بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه 6252)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 213.28مترمربع به شماره 2805 فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29(رأی شماره 958هیأت: آقای محمد عسگری محب فرزند عبداله شماره شناسنامه215 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت119.95 مترمربع به شماره2806 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
30(رأی شماره 937هیأت: آقای علی باللی بیدگلی فرزندحسین شماره شناسنامه 136 
و خانم مهین ناظمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه351)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 126مترمربع به شماره 2807 فرعی از پالک3اصلی واقع در معین 

آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
31(رأی شماره 940 هیأت: آقای علیرضا عسگری محب  فرزند عبداله شماره شناسنامه 
13)بالمناصفه(،  شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  ساوجی  فاطمه  خانم  و   7628
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 136.22 مترمربع به شماره2808 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله عسگری محب
32(رأی شماره 932هیأت: آقای اسماعیل جوی بار فرزند اسداله  شماره شناسنامه2470 
شناسنامه461   آقا سیدهاشم شماره  فرزند  بیدگلی   هاشمیان  سادات  طاهره  خانم  و 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139.36مترمربع به شماره 2809 فرعی از 
پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینائی

شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  نوحیان  حسین  علی  آقای  شماره935هیأت:  33(رأی 
  326 شناسنامه  شماره  محمد  علی  بیدگلی  نوحیان  نسرین  خانم  و  شناسنامه21 
از  فرعی   2810 به شماره  مترمربع  مساحت144  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
پالک 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر 

نوحیان واحمد نوحیان
 ، اکبرشماره شناسنامه 160  آقائی فرزندعلی  34(رأی شماره 417 هیأت: آقای جالل 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت177.3 مترمربع به شماره 3712فرعی مفروز ومجزی 
ثبتی  آباد بخش 4حوزه  از پالک40اصلی واقع در نوش   از 1824و2539 فرعی  شده 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه حسن آقا سادات الحسینی
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  سقائی  اله  ماشا  آقای  هیأت:   10327 شماره  35(رأی 
عباسعلی  فرزند  آبادی  نوش  زاده   رعیت  البنین  ام  وخانم   4853 شناسنامه  شماره 
شناسنامه شماره145، ششدانگ یکبابخانه به مساحت161.5مترمربع به شماره 3697 
فرعی  مفروز ومجزی شده از 1627 فرعی از پالک40اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
36(رأی شماره 772 هیأت: آقای طیب خالوئی نوش آبادی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 36و خانم کبری عظیمی نوش آبادی فرزند رضا شناسنامه شماره 4615 
فرعی    3723 شماره  به  مترمربع  مساحت177.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  بالمناصفه، 
مفروز و مجزی شده از 299و300 و قسمتی از مشاعات از پالک40اصلی واقع در نوش  

آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
37(رأی شماره 700 هیأت: آقای محمد احسان ابراهیمی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه  
1245، ششدانگ یکبابخانه به مساحت108.75 مترمربع به شماره 3721فرعی مفروز و 
مجزی شده از 3016فرعی از پالک40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از  اسماعیل ابراهیمی
38(رأی شماره 790هیأت: آقای محمدصادق چاووشی فرزند عباس شماره شناسنامه 
105، ششدانگ یکبابخانه به مساحت261.75مترمربع به شماره 3722فرعی مفروز و 
مجزی شده از 883 و 836 و قسمتی از مشاعات 2432 فرعی از پالک40 اصلی واقع در 

نوش  آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شکراله چاووشی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/25
عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی 
2/480 شماره: 1394/04/37265-1394/2/22 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
 زمین مزروعی و مشجر پالک شماره 326 فرعی از شماره 214-اصلی واقع در یحیی آباد
فاطمه  نام خانم  به  ثبتی  پرونده  نطنز که طبق سوابق و  ثبت  یازده حوزه  جزء بخش 
محمدی فرانی فرزند قدرت ا... در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در مورخ 94/5/18 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
پذیرفته  تا 30 روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون  مطابق ماده 20 
خواهد شد.تاریخ انتشار: م الف:20 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
2/481 شماره: 1394/04/37349-1394/2/22 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
 زمین مزروعی و مشجر پالک شماره 328 فرعی از شماره 214-اصلی واقع در یحیی آباد
جزء بخش یازده حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام قدرت ا... محمدی 
فرانی فرزند عباسعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در مورخ 94/5/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار: م الف:23 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

2/482 شماره: 1394/04/37264-1394/2/22 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
 زمین مزروعی و مشجر پالک شماره 327 فرعی از شماره 214-اصلی واقع در یحیی آباد
زهرا  خانم  نام  به  ثبتی  پرونده  و  طبق سوابق  که  نطنز  ثبت  یازده حوزه  بخش  جزء 
محمدی فرانی فرزند قدرت ا... در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در مورخ 94/5/18 ساعت 9 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
پذیرفته  تا 30 روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون  مطابق ماده 20 
خواهد شد.تاریخ انتشار: م الف:21 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

فقدان سند مالکیت 
به  فرهاد  فرزند  نادری  فرشاد  آقای   1394/3/19-1394/04/48683 شماره:   3/391
استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مشجر معروف سردره و طویله 
جنب آن به شماره 28 فرعی از یک اصلی واقع در فریزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی 
به  فرهاد  فرزند  نادری  فرشاد  نام  به  یک  دفتر   168 صفحه   65 ثبت  ذیل  که  نطنز 

برابر سند  گردیده سپس  تسلیم  و  چاپی 0667162 سری ب سال 85 صادر  شماره 
قطعی 85173-1389/02/12 دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی 
المثنی سند مالکیت نامبرده را  از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
اداره  رئیس  عمرانی  عباسعلی  م الف:53  تسلیم خواهد شد.  متقاضی  به  مرقوم صادر 

ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت 
به  فرهاد  فرزند  نادری  فرشاد  آقای   1394/3/19-1394/04/48643 شماره:   3/392
استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین معروف سه قفیزی سردره به 
نطنز که  ثبتی  فریزهند جزء بخش 10 حوزه  از یک اصلی واقع در  شماره 30 فرعی 
ذیل ثبت 54 صفحه 144 دفتر یک به نام فرشاد نادری فرزند فرهاد به شماره چاپی 
0667165 سری ب سال 85 صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند قطعی 85171-

انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم  او  1389/02/11 دفترخانه اسناد رسمی 7 به 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  مزبور 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  عمرانی  عباسعلی  الف:54  خواهد شد.م  تسلیم  متقاضی  به 

امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم  

به  پراید  اتومبیل سواری  انتقال سند مالکیت  به  آقای علی مؤمنی درخواستی   3/413
به کالسه  تقدیم و  المکان است  اعالم شده مجهول  آقای محسن بختیاری که  طرفیت 
145/94 در شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
به  و  خواهان  تقاضای  به  بنا  و  شورا  دفتر  برای  خوانده  اقامت  محل  آدرس  نبودن 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
در  4 عصر  94/5/3 ساعت  در مورخ  میشود  نامبرده دعوت  از  و  نشر  کثیراالنتشار 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست 
تلقی و شورا  اینصورت وقت رسیدگی ابالغ شده  و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:34 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف لنجان  
ابالغ اجراییه

3/438 شماره پرونده: 139304002004000334/1 شماره بایگانی پرونده:9301200/2 
بایگانی:  به شماره های  اجراییه  ابالغ  ابالغیه: 139305102004003115 آگهی  شماره 
9301200و9301201 بدینوسیله به آقای مسعود ملکوتی خواه فرزند محمدرضا ساکن 
اصفهان – خ.آل محمد – مجتمع مسکونی ساحل – واحد2- کدپستی 81939-35611 
بدهکار پرونده کالسه های فوق که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر اسناد رهنی 39056-89/2/16و39059-89/2/16 دفتر اسناد رسمی 
شماره 81 اصفهان بین شما و بانک ملت اصفهان به مبلغ 590/471/771 ریال موضوع 
الزم االجرا تا تاریخ 93/04/05 )بانضمام خسارت روزانه به شرح متن اسناد رهنی به 
مبلغ 198/960 ریال تا زمان وصول( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به 
کالسه های فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 15182/9503 پالک  ششدانگ  موضوع  اجرایی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون 
بخش 5 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م الف:7996 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
احضار متهم

3/439 شماره ابالغیه: 9410100354600889 شماره پرونده: 9309980358700986 
شماره بایگانی شعبه: 931460 در پرونده کالسه 9309980358700986 برای مجید 
کاوه و علی هدایت کیا و بابک صادقی به اتهام خرید مال مسروقه و سرقت مستوجب 
تعزیر شکایتی طرح که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت   1394/05/03 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
آمد.م الف:7369  به عمل خواهد  غیابی  مقررات رسیدگی  صورت عدم حضور مطابق 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/440 شماره ابالغیه: 9410100350901807 شماره پرونده: 9309980350901224 
به  دادخواستی  اسماعیلی  حمیدرضا  خواهان/شاکی   931365 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم بهنام قلتشاهی به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع 
و به کالسه 9309980350901224 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/28 و 
ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده/متهم پس  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
دادگاه عمومی حقوقی  نهم  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:7374 شعبه 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/441 شماره ابالغیه: 9410100350402696 شماره پرونده: 9309980350401374 
شماره بایگانی شعبه: 931452 خواهان موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
ثابت  طاهری  محمد  و  لرکی  بهنود  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جوادی  امین  سید 
مطالبه  به خواسته  رفیعی  زهرا  و  نوری  نجمه  و  امیریان  نوید  و  غفاریان  محبوبه  و 
خسارت و مطالبه وجه بابت طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350401374 به کالسه  و  ارجاع   308 اتاق شماره   3
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1394/05/11 آن  رسیدگی 
ثابت و نجمه نوری و  امیریان و محمد طاهری  بودن خواندگان زهرا رفیعی و نوید 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  مجهول المکان  خواندگان  تا  می شود  آگهی 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:7379 شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/442 شماره ابالغیه: 9410100350402691 شماره پرونده: 9409980350400189 
نفر  مصطفی  و  دشتی  سفید  نفر  صفرعلی  خواهان   940203 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواسته  به  مارانی  براآنی  ا...  حجت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دشتی  سفید 
تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  چک  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه 
دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 
9409980350400189 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/22 و ساعت 12:15 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:7381 شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/443 شماره ابالغیه: 9410100351302245 شماره پرونده: 9409980351300175 
به  دادخواستی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان/شاکی   940188 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم مینا روستائی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 

وقت  که  گردیده  ثبت   9409980351300175 به کالسه  و  ارجاع   421 اتاق شماره   4
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1394/05/17 آن  رسیدگی 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:7383 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/444 شماره ابالغیه: 9410100350302100 شماره پرونده: 9309980350301525 
شماره بایگانی شعبه: 931525 خواهان کامران عطائی دادخواستی به طرفیت خوانده 
رحمت ا... میربلوچ زهی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350301525 کالسه  به  و  ارجاع   305 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/19 و ساعت 10:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:7384 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/445 در خصوص پرونده کالسه 392/94ش11 خواهان رضا فرخ وند دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز  مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا صالحی 
به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  چهارشنبه مورخ 94/5/7 ساعت 8/30 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:7394 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/446 در خصوص پرونده کالسه 354/94 خواهان محمود عسگری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت رضا بهرامی فرزند عباس تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   94/5/12 مورخ  دوشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:7403 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

به نشانی مجهول المکان  فاطمه منصوری  پرونده: 2588/93ش3 خانم  3/447 شماره 
محل حضور: شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان واقع در سجاد – اول حاج  رحیم 
رسیدگی  جهت  فوق  وقت  در  حضور:  علت   8 ساعت   94/5/14 حضور:  وقت  ارباب 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه  شوید.م الف:7412  حاضر  شورا  در  اعسار 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/448 در خصوص پرونده کالسه 379/94 خواهان رسول نیلوفری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت نصرا... قائدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
بودن  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/5/3 ساعت 10صبح  مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7422 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/449 در خصوص پرونده کالسه 378/94 خواهان رسول نیلوفری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمدجان طهماسبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخه 94/5/3 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7423  شعبه 13 

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

3/450 در خصوص پرونده کالسه 424/94ش5 خواهان تیمور زنگنه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام مطلق خسارت به طرفیت غالمعباس عابدی 
8/30صبح  ساعت   94/5/3 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
می شود.م الف:7426  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  حضور 

شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  زنگنه  تیمور  خواهان   423/94 کالسه  پرونده  در خصوص   3/451
به  مطلق خسارت  انضمام  به  سفته  فقره  دو  بابت  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  بر 
مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  عابدی  غالمعباس  طرفیت 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8صبح  ساعت   94/5/3
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
2 شورای حل  پنجم حقوقی مجتمع شماره  اتخاذ می شود.م الف:7427 شعبه  مقتضی 

اختالف اصفهان
اجراییه 

3/452 شماره اجراییه: 9410420361700096 شماره پرونده: 9309980361701114 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   931142 شعبه:  بایگانی  شماره 
 9309970361701896 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و   9410090361700766
محکوم علیه علی اکبر نوروزی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
-093868 شماره  )وجه چک  خواسته  اصل  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت 

تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  عنوان  به  ریال   3/565/000 مبلغ  و   )90/09/08
تادیه از زمان سررسید لغایت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان محمدحسین موقتیان فرزند مهدی به نشانی اصفهان – خ.میر- 
مبلغ 5/000/000 ریال در  به  االجرای دولتی  پرداخت حق  نیز  و  پ34   – کوچه ملک 
ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  دولت.  صندوق  حق 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
اموال خود را معرفی نکنید  لیکن برای فرار در پرداخت  اید  پرداخت محکوم به بوده 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
نمائید.م الف:6744 شعبه 28 دادگاه  محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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مواد مخدر به آن دس��ته از ترکیبات ش��یمیایی گفته می شود 
که مصرف آنها باعث دگرگونی در س��طح هوشیاری و عملکرد 

مغز شود .
ماده مخدر چیست ؟

ماده مخدر ، نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات 
طبیعی و ش��یمیایی اس��ت، که اغلب به دلی��ل احتمال ایجاد 
وابستگی به مصرف جزء مواد اعتیادآور طبقه بندی شده و معموالً 
خرید و فروش آن ها ممنوع است.  انواع مختلفی از مواد مخدر و 
اعتیاد آور وجود دارند و به همین دلیل، فرد معتاد در طول زمان، 
برای ارضا و احیای حس نش��ئگی، معموال از ماده ی مخدر به 

مخدری قوی تر نیاز پیدا می کند.
اعتیاد چیست ؟

 اعتی��اد نوع��ی بیم��اری مغ��زی مزم��ن، پی��ش رون��ده و 
عود کننده اس��ت که باعث می ش��ود ب��ا وجود پ��ی آمدهای 
ناگ��وار مص��رف م��واد، ف��رد معتاد ب��از ه��م برای به دس��ت 
آوردن ی��ا مص��رف مواد مخ��در خ��ود را ب��ه ه��ر دری بزند. 
اعتی��اد از آن جه��ت بیماری محس��وب می ش��ود که مصرف 
 م��واد مخ��در، س��اختار مغ��ز و نح��وه فعالی��ت آن را تغییر 

می دهد.
  تغییرات��ی ک��ه بر اث��ر مصرف م��واد مخ��در در مغز انس��ان 
به وجود می آید ممکن اس��ت پای��دار و بلند مدت باش��د و به 
ایج��اد رفتارهایی زی��ان بار منجر ش��ود. اعتیاد کامال ش��بیه 
به س��ایر بیم��اری ه��ای مزمن ه��م چ��ون بیم��اری قلبی و 
یا دیابت اس��ت. چراک��ه در ه��ر دوی این بیماری ه��ا فعالیت 
 ع��ادی و س��الم یک��ی از ان��دام ه��ای ب��دن مختل ش��ده و 

پی آمدهای زیان باری به همراه می آورد.
مواد مخدر را به چهار گروه اصلی تقسیم می کنند :

depressant )1
مواد مخدری که واکنش های مغز را آهسته می کند.

اثرات: کم شدن س��رعت تنفس و ضربان قلب - کم شدن فشار 
خون - خواب آور

)هروئین، تریاک، مورفین(
stimulant ۲( محرک

مواد مخدری که به سیستم عصبی بدن سرعت می بخشد.
اثرات: بیشتر شدن س��رعت تنفس و ضربان قلب، بیشتر شدن 

فشار خون، جلوگیری از خواب
)کوکائین- نیکوتین(

hallucinogen ۳( توهم زا
مواد مخدری که باعث حالت هایی مثل هذیان می شود.

اثرات: از دس��ت دادن حافظه، لرزش، حالت اس��تفراغ و عوض 
شدن اخالق

)PCP- LSD(
inhalant ۴( استنشاقی

مواد مخدری که از طریق استنشاق استفاده می شود.
اثرات: آهسته ش��دن فرآیند مغز، بیشتر ش��دن ضربان قلب و 

سردرد
)ماری جوانا(

انواع مواد مخدر:
)CANNABIS( حشیش -

یکی از انواع مواد مخدر اس��ت که به ص��ورت تکه های جامد، از 
رزین گیاه شاهدانه تهیه می شود، ق�ه�وه ای و ی��ا مشکی است.

خطرات کوتاه مدت مصرف حشیش: احس�اس س�ردرگ�م�ی، 
اض��طراب، هراس، بدگ�م�ان���ی، ت�وان�ای�ی یادگیری کاهش 

می یابد، هماهنگی حرکات مختل می شود.
خطرات دراز مدت مصرف حش��یش : پارانوئید، اسکیزوفرنی، 
جنون، روان پریشی، افسردگی و اضط��راب، استعمال آن همراه 

با سیگار سبب آسیب جدی به ریه ها می شود.
)MARIJUANA( ماری جوانا- 

ماری جوانا یکی دیگر از انواع مواد مخدر اس��ت که از گل گیاه 
شاهدانه)ماده( بدست می آید.

خطرات مصرف ماری جوانا: پارانوئید،سرگیجه،خشکی محتلمه 
چشم، افزایش فشار خون.

)HEROIN( هروئین -
هروئین از خشخاش بدس��ت می آید، شکل تغییر یافته مرفین 

است.
خط��رات مص��رف م��اده مخ��در هروئین: ای��ن م��اده مخدر 
بس��یار اعتیاد آور اس��ت، اس���ت�عمال بیش از ح��د، تنفس را 
 متوق��ف ک��رده و س��بب م��رگ می ش��ود. چ��ون با م��وادی 
هم چون گ��چ، آرد، تال��ک و غیره ترکیب می گردد اس��تعمال 
تزریقی آن س��بب ایجاد حساس��یت در بدن و خارش ش��دید 
می شود. ص���دمه به قلب و عروق خونی، عفونت، هموروئید و 

سوء تغذیه، آسیب به کبد و کلیه.
)MORPHINE( مرفین - 

مرفین ماده مخدری اس��ت که از تریاک گرفته می شود و به دو 
صورت مایع و پودر مصرف می گردد، مص��رف این مواد در بین 

جوانان زیاد است و ماده ای خواب آور و اثرات تریاک را دارد.
)COCAIN( کوکائین -

یکی دیگر از مواد مخ��در که می توان نام برد کوکائین اس��ت. 
کوکائین گرد س��فید رنگی که از برگ های خش��ک شده گیاه 

کوکا به دست می آید.
خطرات مصرف ماده مخدر کوکائین: استنشاق آن از راه بینی 
سبب آس��یب به پره م��یانی بینی ش��ده و در آن ایجاد حفره 
می کند. کوکائین آنقدر خطرناک اس��ت که ب��ا اولین مصرف 
می تواند سبب سکته قلبی شود. مش�ک�الت ت�ن�فسی، آسی�ب 

ب���ه ریه، تشنج و مرگ ناگهانی.
در دراز م�دت ن�ی�ز س�ب�ب پارانوئید، توهم، خشونت و کاهش 

وزن می گردد. به مغز و قلب نیز آسیب جدی می رساند.
)LSD( ال اس دی -

 LYSERGIC-ACID-DIETHYLAMIDE مخفف
اس��ت.خطرات مصرف ماده مخدر )LSD(: افس��ردگی، روان 
پریشی، جن�ون، تش�ن�ج، م�رگ، خودکشی از عواقب مصرف 

آن به شمار می رود.
)ECSTASY( اکستازی -

خطرات مصرف ماده مخدر اکستازی: گرمازدگی، افزایش شدید 
گرمای بدن که بسیار خطرناک اس��ت، فرد برای رفع تشنگی 
م�م�کن اس�ت آب ف�راوان ب�ن�وشد ک�ه ای�ن خ�ود سبب رقیق 
شدن بی�ش از ح�د خ��ون و از م��یان رفتن تعادل سدیم خون 
ش�ده و س�ب�ب ت�ورم اع�ض�اء ب�دن ه�م چ�ون م�غز و در نهایت 
مرگ فرد می ش�ود، پ�س از ی�ک�ی دو روز ب�ع�د ف�رد اح�س�اس 
افس�ردگ�ی و خ�ستگی می کند، سبب آسیب به کبد، کلیه و مغز 
می شود، توهم گویی، استفراغ و تشنج از دیگر عوارض ناشی از 

مصرف این ماده مخدر است.
ادامه دارد ....

خونریزی بینی، که به خون  دماغ نیز معروف است، 
مشکلی شایع است، به گونه ای که تخمین زده شده 
بیش از ۵۰ درصد مردم در طول زندگی دچار خون  
دماغ ش��ده اند. اطالعات بیشتر و راهکارهایی برای 
بند آوردن ریزش خون از بینی را در ادامه بخوانید.

  علت خون  دماغ شدن : 
» معموالً خونریزی بینی خطرناک نیس��ت، به جز 
مواردی که میزان خونریزی زیاد باشد که در برخی 
مواقع حتی ممکن است باعث ایجاد شوک در افراد 
ش��ود؛ در مواردی خاص هم که مق��دار خونریزی 
بسیار باال باشد ممکن است خون، از مجرای اشکی 
که گوش��ه چش��م را به درون بینی متصل می کند 
به بیرون تراوش کند، احتم��ال دارد که خونریزی 
از بینی دلیل خاصی نداش��ته باش��د، اما در برخی 
موارد بر اثر ت��ورم در نواحی درون بین��ی که بر اثر 
سرماخوردگی یا خشک بودن هوا به وجود می آید یا 

حتی انحراف تیغه بینی بروز می کند«.
 علل خونریزی بینی

مصرف بعضی داروها مانند آس��پرین ی��ا وارفارین 
سبب ایجاد اختالل در سیستم انعقاد خون شده و 
احتمال وقوع خون دماغ را باال می برند، هم چنین 
وارد ش��دن جس��م خارجی به بینی و بیماری های 
خونی و اش��کال در سیس��تم انعقاد خ��ون و حتی 
مصرف الکل ممکن اس��ت موجب خونریزی بینی 

شود.
 درمان خون  دماغ

در این گونه مواق��ع معموالً سیس��تم انعقاد خون 
در بدن خود به خود فعال می ش��ود و با ایجاد لخته 
خون س��بب توقف خونری��زی می ش��ود، گرفتن 
 محکم بینی با انگش��ت شس��ت و اش��اره به مدت 
۵ دقیقه س��بب توق��ف خونریزی می ش��ود، ولی 
چنانچه خون  دماغ متوقف نشد می توان این کار را 
به مدت 1۰ دقیقه انجام داد و پس از خونریزی هم 
نباید بینی را دستکاری کرد یا حتی نباید فین کرد.

گفتنی اس��ت قطره » فنیل افرین« یا » نفازولین« 
نیز برای بند آمدن خون  دماغ کمک کننده است، در 
برخی مواقع هم میزان خونریزی به اندازه ای است 
که حتی ممکن است پشت حلق جمع شود، در این 
صورت برای به وجود نیامدن حالت تهوع و استفراغ 
بهتر است از دراز کشیدن خودداری کرده و در حالت 

نشسته کمی سر بیمار به جلو متمایل باشد«.
 درمان های پزشکی خون  دماغ

اگر با انجام اقدامات گفته شده خونریزی بند نیامد، 
بیمار باید به پزشک مراجعه کند تا علت دقیق خون  
دماغ مش��خص و درمان الزم انجام شود.گذاشتن 
 تامپ��ون در بینی به نحوی که کل س��وراخ بینی را 
پ��ر کن��د از درمان هایی اس��ت که معم��والً برای 
جلوگیری از خون  دماغ انجام می شود، در این حالت 
پزش��ک باندی با طول بلند و آغشته به پماد را وارد 
سوراخ بینی می کند، وجود این باند سبب می شود 
به ناحی��ه خونریزی فش��ار وارد ش��ده و خونریزی 
متوقف شود، معموالً پزشکان این تامپون ها را بعد 

از 48 ساعت از بینی خارج می کنند.
چنانچ��ه مویرگ های متعددی عام��ل خون  دماغ 
باش��ند باید از کوتر ش��یمیایی اس��تفاده شود، با 
اس��تفاده از این روش با کمک نیترات نقره حرارت 
باالیی در منطقه ب��ه وجود آم��ده و در نتیجه آن، 
منطقه مورد نظر دچار س��وختگی ش��ده و زخمی 
 می ش��ود، با گذش��ت زمان و صبوری بیمار، زخم
به تدریج خوب شده و خون  دماغ کاماًل بند می آید.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
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وقتی یک فرشته کار بد می کند!

 به عن��وان پدر ی��ا م��ادر، ممکن اس��ت باره��ا ب��ا رفتارهایی از 
کودک تان مواجه ش��ده باش��ید که از نظر ش��ما رفتارهای غلط 
 و نادرس��تی بوده اند. در ای��ن گونه موارد، والدین معموالً س��عی 
می کنند با تنبیه، سرزنش، محروم کردن و... نارضایتی خود را به 
 کودک ش��ان ابراز کنند، ولی آیا تا به حال به این فکر کرده اید که 

» چرا« این رفتار از کودک تان سر زده و » هدف او« چیست؟
آخه چرا این کارها را می کنی؟

واقعیت این است که وقتی کودکان احساس می کنند با رفتار مفید 
نمی توانند به تعلق خاطر برس��ند، دلس��رد می شوند و دلسردی 
خود را با رفتارهای نادرست بروز می دهند. در واقع، کودکان برای 
رسیدن به چهار هدف عمده، مرتکب رفتارهای نادرست می شوند:

یک- جلب توجه
اگرچه کودکان به توجه نیاز دارند ولی سوال این است که چقدر، 

و از چه نوع؟
گاهی اوقات، کودک برای جلب توجه است که کار خوبی را انجام 
می دهد. در ای��ن گونه موارد اگر کودک ب��ه توجه مورد نظر خود 
نرسد، دیگر آن کار خوب را انجام نمی دهد! یعنی اگر کودک فورا 
به توجهی که مورد نظرش است نرسد، به رفتار نادرست متوسل 

می شود.
راه حل: وظیفه پدر و مادر این است که به کودک خود یاد بدهند 
اگرچه همه به ق��دری از توجه نیاز دارند ولی رفتار نادرس��ت، راه 
رسیدن به توجه نیس��ت! به همین دلیل بهتر است والدین زمانی 
به رفتار مثبت کودک توجه کنند که او انتظار توجه را ندارد! مثاًل 
وقتی او به شدت مشغول حل کردن مسائل ریاض خود است به او 
بگویید: » عزیزم می بینم که حسابی روی َدرست تمرکز کردی و از 

آن لذت می بری! آفرین!«
دو- قدرت

بچه ها نیاز دارند احس��اس ق��درت کنند. هرکس دوس��ت دارد 
حداقل روی برخ��ی از جنبه ه��ای زندگی خود کنترل داش��ته 
 باش��د. برخالف تصور عموم، پدر و مادرها با » ممانعت« از این که 
بچه ه��ا بیش از ح��د روی آنها اعم��ال قدرت کنند، م��ی توانند 
 ک��ودکان مقتدری پ��رورش دهند. ما با دعوا یا تس��لیم ش��دن، 
 در واق��ع قدرت طلبی ک��ودکان را تقوی��ت می کنیم؛ ام��ا اگر با 
بچه ها دعوا نکنیم و در برابر آن ها تس��لیم نشده و درگیر جنگ 

قدرت نشویم بچه ها می فهمند این راه به قدرت رسیدن نیست!
راه حل: بهتر است به بچه ها حق انتخاب بدهید و بگذارید پیامد 
انتخاب های خود را تحمل کنند. به این ترتیب، فرزند شما احساس 
 قدرت می کند، و در نتیجه ش��ما نیز کنترل اوضاع را در دس��ت 
می گیرید. مثاًل اگ��ر فرزندتان عادت دارد لب��اس های کثیفش 
را کف اتاق بیندازد و ش��ما م��دام مجبورید آنه��ا را جمع کرده و 
 در س��بد لباس های کثیف بیندازید، همین ام��روز به او بگویید: 
»سهیل! من فقط لباس های داخل سبد را می شویم!« و واقعاً هم 
لباس های کثیفی که او داخل سبد نینداخته است را – حتی اگر 

احتیاج فوری به آنها دارد- نشویید!
شما با این کار، قدرت بیش��تری به او و خودتان داده اید، تا اینکه 
یک س��ره به او ُغر بزنید ک��ه باید لب��اس هایش را داخل س��بد 
بیندازد و با دعوا و جنجال، خودتان آنه��ا را از زمین جمع کنید! 
در نهایت، اگ��ر او نریختن لباس ه��ا در س��بد را » انتخاب« کرد 
مجبور اس��ت لباس های چرک بپوش��د. راه دیگر ب��رای قدرت 
بخشی به فرزندتان، کمک گرفتن از او در کارهای مورد عالقه اش 
 اس��ت. مثاًل می توانید بگویید: » زینب! من در ...... مش��کل دارم، 
می خواهی به من کمک کنی؟« به این ترتیب، او می فهمد نقش 
مهمی در خانواده دارد و این موضوع، به او احساس قدرت می دهد.
ادامه دارد ....

 تبلت foldable می تواند همانند 
یک کاغذ تا شود

 
سامسونگ از عرضه تبلت های تاشویی خبر داده که 
همانند یک کاغذ تا می شوند تا نه تنها کاربران را در 
حمل یاری کنند، بلکه بتوانند قابلیت های جدیدی را 

نیز پیش روی مخاطبان خود قرار دهند.
سامس��ونگ یک��ی از کمپانی ه��ای فناوری اس��ت، 
 ک��ه ب��ا تن��وع در عرض��ه محصوالت��ش توانس��ته 
نگاه های بس��یاری را به خود جلب کند. اکنون پس 
 Galaxy Note از عرضه موفق اس��مارت فون های
Edge و  edge Galaxy S۶ نوبت به تبلت متفاوتی با نام foldable یا تاش��و رس��یده اس��ت. 
این تبلت ها به س��ادگی و در کم ترین زمان ممکن می توانند همانند یک کاغذ تا شوند و امکانات 
 جدیدی را پیش روی کاربران شان قرار دهند. این قابلیت foldable باعث می شود تا حمل آن نیز 
ساده تر شود.گزارشات منتشر شده نشان می دهد، این تبلت به مراتب بیشتر از یک کاغذ تا می شود 
بدون اینکه آسیبی ببیند یا مشکلی پیدا کند. این رویکرد جدید در ساخت تبلت ها به سامسونگ 
کمک می کند تا تبلت های بیشتری را به فروش برساند؛ زیرا تبلت ها در سال های اخیر تبدیل به 
یکی از وسایل مورد نیاز کاربران شده اند، که با داشتن چنین قابلیتی و تا شدن می توانند از استقبال 

چشم گیری برخوردار شوند.

 فناوری فوق هوشمند مخصوص 
کشف اسرار 

با کمک پیش��رفت های علمی از این پس باستان 
شناس��ان می توانند درون اش��یاء، مجس��مه ها، 
مومیایی ها و حتی فسیل  دایناسورهای باستانی 

را رصد کرده، اسرار درونی آنها را آشکار کنند.
ب��ه تازگ��ی باس��تان شناس��ان ب��ا اس��تفاده از 
 فناوری اش��عه لی��زر و ش��بیه س��ازی مدل های 
3 بعدی، موف��ق به فاش کردن جزئی��ات و احیانا 
اشیاء پنهان شده در فسیل ها و حتی مجسمه های 

سنگی و گلی باستانی شده اند.
 گفتنی است، دانشمندان در ابتدا از این روش برای تجزیه و تحلیل فسیل دایناسورها استفاده 
کرده اند و حال امیدوار هستند با استفاده از این فناوری به بازسازی اشیاء باستانی تخریب شده 
و یا در آستانه نابودی بپردازند.از جمله دیگر مزایای این شیوه، تشخیص اصل از نسخه تقلبی 
آثار باستانی با درصد باالیی از تشخیص است. این فناوری حاصل تحقیق گروهی از دانشمندان 

ایاالت متحده از دانشگاه کانزانس در همکاری مشترک با تیم موزه تاریخ طبیعی برک است. 
در این روش، اشعه لیزر به شی مورد نظر تابانده می شود، به جای اینکه مانند روش های متداول 

امروزی شی در معرض پرتوهای نور uv قرار بگیرد.

فناوری
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