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یک رنگ خاکستری،
 برای وزیرخارجه فرانسه

مدیر دفتر سابق صدا و سیما در فرانس��ه درباره پیگیری 
فرآورده های خونی آلوده فرانسه به ایران گفت: از آمدن 

فابیوس به تهران خوشحالم، با وی...

تیم دیپلماسی ایران پر قدرت، 
قاطع و شجاع ظاهر شد

امام جمعه موقت اصفهان گفت: ای��ران اهل ایجاد جنگ 
نیست، با هیچ کشوری سر ستیز و دشمنی ندارد، اما اگر 
کشوری خیال حمله به ایران کند نه تنها پشیمان خواهد 

شد بلکه با شکست سختی روبه رو می شود.

هنرمندان اصفه�ان وضعیت 
معیشتی مناسبی ندارند

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی است��ان اصفهان 
گفت: هم اکنون بسیاری از هنرمندان استان به دلیل 
عدم توجه مس��ووالن به رفع نیازهای معیشتی آنها، 

وضعیت نامناسبی دارند؛ به طوری که...

 شک نکنید؛
 المپیکی می شویم

سرمربی تیم ملی بس��کتبال ایران گف��ت: اطمینان 
دارم تیم ملی ایران به رقابت های المپیک ۲۰۱۶ راه 

می یابد.درک بائرمن افزود:...

چاه های غی�ر مجاز، تهدیدی 
برای منابع آب زیرزمینی

فرماندار آران و بیدگل گفت: حفر چاه های غیر مجاز، 
به تهدید ومعضلی برای مناب��ع آب زیرزمینی تبدیل 
شده و در این زمینه با خاطی��ان با جدیت و قاطعیت 

برخورد می شود....

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

4 پروژه بزرگ ذوب آهن اصفهان تا پایان شهریور ماه  افتتاح می شود

مدیر عامل مجتمع ورق گالوانيزه خودرو چهارمحال و بختياري :

تولید ورق گالوانیزه خودرو ،گامي در جهت بومي سازي و کاهش هزینه ها در صنعت خودرو
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ریی��س انجم��ن تولیدکنندگ��ان تجهی��زات صنعت نفت 
در رابط��ه با احتم��ال پیوستن ای��ران ب��ه صادرکنندگان 
بزرگ آسیای��ی در زمین��ه تجهیزات صنعت نف��ت، اظهار 
ک��رد: سازندگ��ان تجهیزات نفت��ی مطابق آخری��ن ورژن 
استانداردهای جهانی تولید می کنند و به دلیل عدم توانایی 
کارفرمایان داخلی در بهره گی��ری از توان موجود در حال 
حاضر بیش از 5 درصد از ظرفیت فعلی تولیدات را به بیش از 

۲۱ کشور در اقصی نقاط جهان صادر می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی زاینده رود، رضا پدیدار صبح 
جمعه دوم مرداد در نشس��ت خبری که به صورت مجازی 
برگزاری شد به پرسش خبرنگاران پاسخ داد و در رابطه با 
تضمین درآمدهای نفتی کشور اظهار کرد: مهم ترین تدبیر 
دولت برای تضمین درآمد های نفتی ارتقاء ظرفیت ساخت 
داخل و توسعه تکنولوژی است، اعتقاد دارم که اقتصاد ایران 

با نفت، به رکورد رفت و با نفت از رکود خارج می شود.
 وی در پاسخ ب��ه سوال خبرنگ��ار زاینده رود د��ر رابطه با 
احتمال پیوست��ن ایران به صادرکنندگ��ان بزرگ آسیایی 
در زمینه تجهی��زات صنعت نفت، اظهار ک��رد: سازندگان 
تجهیزات نفتی مطابق آخرین ورژن استانداردهای جهانی 
تولید می کنند و به دلیل عدم توانایی کارفرمایان داخلی در 

بهره گیری از توان موجود در حال...

 اهداي تندیس زرین سرآمدي به
 روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

پس از ارزیابی روابط عموم��ی های برتر 
کشور بر اساس مد��ل تعالی سازمانی، در 
چهارمین دوره آیی��ن تقدیر از سرآمدان 
روابط عموم��ي ایران که ب��ا حضور 5۰۰ 
 نف��ر از نخبگ��ان روابط عموم��ي کشور، 
دس��ت اندرک��اران و پیشکس��وتان این 
حرفه و جمعي از اساتی��د علوم ارتباطات 
و شم��اري از مس��ووالن  برگ��زار ش��د 
، روابط عموم��ي ذوب آه��ن اصفهان به 
عنوان رواب��ط عمومي سرآم��د معرفي و 
 تندیس زری��ن دریافت ک��رد. به گزارش 
زایند��ه رود ، عص��ر روز چهارشنب��ه 3۱ 
تیرماه د��ر چهارمین د��وره آیین تقدیر 

از سرآمدان روابط عمومي ایران که در سال��ن سازمان اسناد و کتابخان��ه ملي ایران برگزار 
شد، از روابط عمومي هاي برتر کشور با اهدای تندیس و نش��ان ویژه تقدیر به عمل آمد. در 
 این همایش که با همک��اري سازمان ملي استاندارد ایران برگزار ش��د، پس از ارزیابي روابط 
عمومي هاي برتر کشور بر اس�����اس مدل تعالي سازمان��ي EFQM، روابط عمومي هاي 
سرآمد در سه سطح زرین)با کسب حداقل 7۰۰  امتیاز(، سیمین)با کسب حداقل ۶5۰ امتیاز( 
و بلورین)با کس��ب حداقل 55۰ امتیاز( معرفي شدند. روابط عموم��ي ذوب آهن  نیز که در 
ارزیابي هاي صورت گرفته بیش از  7۰۰  امتیاز کسب کرده بود، ضمن معرفي به عنوان روابط 
عمومي سرآمد، تندیس زرین دریافت کرد. شایان ذکر است وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرکت مخابرات ایران نیز موفق به کسب تندیس زرین سرآمدی 
در روابط عمومی شدند . تندیس بلورین به بانک مسکن و تندیس سیمین نیز به وزارت راه 
و شهرسازی ، بانک دی و شرکت مترو رسید . مهندس کجباف در حاشیه این همایش گفت 
: ممیزي فعالیت هاي روابط عمومي در جهت استاندارد سازي این فعالیت ها و قرار گرفتن 
آن در راستاي اهداف استراتژیک سازمان ،  مي توان��د موجب تحول فعالیت هاي این بخش 
و حرکت به سمت روابط عمومي نوین و برتر شد��ه و این مقوله مهم را به طور واقعي و عملي 
از دوره سنتي خارج کند. وی افزود : یکي از مهم ترین نتایج ممیزي هاي مذکور،  این است 
که  روابط عمومي ها با ارزیابی خود )کنترل خود( ضم��ن اخذ باز خورد مناسب و شناسایی 
 نقاط قوت و ضعف، راه های بهب��ود و اصالح )شناسایی نقاط قابل بهبود( مس��تمر را دنبال 
مي نمایند.  در این مراس��م هوشمند سفیدي، دبیر سومین دوره آیی��ن تقدیر از سرآمدان 
رواب��ط عمومي، گفت : یک روابط عمومي سرآمد، روابط عمومي است که بتواند به انطباق 
خود با 8۱ شاخص روابط عمومي نس��بتا پیشرفته و براساس معیارهاي سرآمدي نایل شود.

وی مدل سرآمدي روابط عمومي را، نوعي نوآوري نظري در حوزه روابط عمومي توسط جامعه 
روابط عمومي ایران توصیف کرد و معیارهاي اصلي سرآمدي روابط عمومي را شامل مخاطب 
گرایي، مدیریت فرآیندي، مس��وولیت اجتماعي، توسعه سطح همکاري، مشارکت با محیط 
پیرامون یا یادگیري نوآوري و بهبود مستمر، تجهیز و نوسازي منابع انساني،نتیجه گرایي و 
رهبري و مدیریت عنوان کرد. دبیر چهارمین آیین سرآمدان روابط عمومي هاي کشور، مدل 
سرآمدي را پلي به سوي استانداردسازي فعالیت هاي روابط عمومي دانست و ارزیابي عملکرد 
روابط عمومي ها را در قالب این مدل، فرصتي براي آسیب شناسي و حرکت به سوي بهبود 
و ارائه خدمات بهینه ارتباطي دانس��ت ؛گفتنی است در این همایش از دکتر فرقانی رییس 
دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران به دلیل یک عمر فعالیت 
برجسته و سازنده در حوزه علوم ارتباطات تجلیل به عمل آمد. وی در حاشیه همایش مذکور 
در گفتگو با خبرنگار ما کسب تندیس زرین سرآمدی را نشان دهنده شایستگی و توانمندی 
روابط عمومی ذوب آهن دانست و گفت : این موفقیت را به تمام تالشگران ما در صنعت فوالد 
کشور تبریک عرض می کنم و امیدوارم ذوب آهن اصفهان در سطح جهانی بیش از گذشته 

برای کشور افتخارآفرینی کند .

زماني که تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون دستگاه در 
سال مي گذشت خودروسازان با مشارکت در احداث کارخانه  اي 
درکشوردرای��ن فکر بودند که ه��م ورق گالوانی��زه خودرو را 
بومي سازي کرده و هم ازاین طریق زمینه را براي رقابتي شدن 
فراهم کنند. در همین راستا مجتمع ورق گالوانیزه خودرو استان 
چهارمحال و بختیاري )بزرگ ترین کارخانه تولید ورق خودرو 
 در خاورمیانه( در ۲4 آبان ماه س��ال 89 به بهره برداري رسید.

متن حاضر ماحص��ل گفتگو  ب��ا مهندس اصغ��ر اسماعیلي، 
مدیرعامل این شرکت است. ایشان  از رسالت و حرکتي سخن 
مي گوید که هدف آن خودکفایي کامل کش��ور از واردات ورق 
گالوانیزه خودرو، کاهش هزینه ه��ا و قیمت تمام شده صنایع 

خودرویي است. 
 لطفا تاریخچه اي از س�ابقه فعاليت ه�اي ورق خودرو 

چهارمحال و بختياري ارایه فرمائيد 
طرح تولید ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنعت ساخت بدنه 
خودرو در منطقه سفید دشت از توابع شهرستان بروجن واقع 
دراستان چهارمح��ال و بختیاري احداث شد��ه است. جهت 
 اجراي طرح ، زمیني به مساحت ۱5۰ هکتار در حاشیه ي  جاده 
بروج��ن - شهرکرد اختص��اص داده شد��ه و درفاصله ي ۲8 
کیلومتري از شهرستان بروج��ن و 34 کیلومتري از شهرکرد 

واقع شده است. 
این کارخانه باظرفیت نامي4۰۰هزارتن در سال طبق مشخصات 
فني دو نوع ورق خودرویي و صنعتي تولید مي کند  و تنها کارخانه 
تولید ورق در خاور میانه با  قابلیت تولید ورق گالوانیزه با ضخامت 
4دهم میلي متر تا ۲میلي متر و عرض8۰۰ تا ۱88۰میلي متر 
است. مواد اولیه اکثر صنایع داخل استان از جمله کارخانه برفاب 
توسط این کارخانه تامین مي شود و در ایجاد ارزش افزوده صنایع 

استان نقش تعیین کننده اي  دارد. 
  کارخانه ورق خودروي چهارمحال و بختیاري به خاطر استفاده 
 از مواد اولیه کیفي و ویژگي دس��تگاه هاي   مدرن و تجهیزات 
به روز از لحاظ تولید کیفي داراي توان باالیي است. سهامداران 
این شرکت عبارتند از: شرکت فوالد مبارکه اصفهان با۶7درصد، 
گروه صنعتي ایران خودرو با ۲3درصد و صندوق بازنشستگان 

فوالد با ۱۰در صد.
 د��ر راست��اي استفاد��ه از نظ��ام ه��اي مدیری��ت کیفیت و 

استاندارد سازي در سطح شرکت، موفقیت هاي خوبي حاصل 
شده که از جمله مي ت��وان به دریاف��ت گواهینامه مخصوص 
  SGS از مؤسس��ه ) COC( صادرات محص��والت فوالد��ي
ISO/  سوئیس و نیز دریافت گواهینامه صنعت خودرو سازي

TS۱۶949ونیز گواهینامه  استاندارد ملي و همچنین گواهینامه 
اهتمام به کیفیت ازموسسه ملي استاندارد و تحقیقات صنعتي 

ایران اشاره کرد. 
عملکرد یک ساله این شرکت به چه صورت بوده است

با ورود شرکت فوالد مبارکه اصفهان به مجموعه ورق خودرو، 
درطول ماه هاي گذشته بهبود قاب��ل مالحظه اي رادر شرایط 
کاري شاهد بوده ایم و مجموعه مدیریتي و کارکنان زحمتکش 
این مجموعه همه ت��الش خود را معطوف ب��ه ارتقاي کیفي و 
کمي تولی��د و کاهش هزینه هاي جاري نمود��ه اند، به طوري 
که در چشم انداز شرکت و برنامه ری��زي سالیانه شرکت  بحث 
افزایش تولید محصوالت خودرویي به عنوان یکي از اولویت ها، 
مدنظر قرار گرفته که امیدواریم بتوان این امر مهم را به موازات 
تامین سایرنیازهاي داخل نیز محقق کرد. این شرکت در طول 
سال گذشته بالغ بر ۱9۲هزارتن محصول تولید کرده که از این 
رقم حدود ۱۰هزارتن محصول خودرویي و مابقي محصوالت 

صنعتي بوده است.
درمورد برنامه هاي آینده شرکت توضيح فرمایيد

افزایش رضایتمندي مشتری��ان ، ارتقا سطح کیفي محصوالت 
تولیدي شرکت ، اقدام جهت برنامه ری��زي و تبیین اهداف در 
قالب مدیریت استراتژیک در شرکت ورق خودرو ازجمله اقدامات 

اصلي در سال جاري است. 
 ای�ن ش�رکت در راس�تاي گس�ترش فعالي�ت خ�ود، 

با چه مشکالت احتمالي مواجه است؟
شرایط کنوني در ب��ازار باتوجه به قیمت محص��والت وارداتي 
و نح��وه عرضه آن ب��راي تولیدکنندگان شرای��ط نامناسبي را 
ایجاد کرده است. درح��ال حاضر تخصیص ارز مبادالتي براي 
واردات محصوالت فوالدي و عدم کنترل حجم آن بزرگ ترین 
چالش را براي تولیدکنندگان داخلي ایجاد کرده است و با ادامه 
 این وضعیت رکود تولید همچنان ادام��ه خواهد داشت. نکته 
حائز اهمیت این است که هیچ گونه کنترلي از لحاظ نوع ومیزان 

کاالي واردات��ي و کیفیت آن نیز وجود ند��ارد. برخالف اینکه 
صنایع داخلي مباحث مربوط به رقاب��ت سالم را به عنوان یک 
 عامل رشد و تعالي قبول دارند، ولي ادامه وضعیت موجود، آسیب 
جبران ناپذیري را به واحدهاي صنعتي وارد کرده و مانع بزرگي را 

در مسیر رشد و گسترش تولید ایجاد خواهد کرد.
توليد کارمزدي ، کمبود س�رمایه در گردش و مش�کل 
فول هارد در کارخانه ورق خودرو  و نيز عدم تامين ورق 
SDx54 توسط توليد کنندگان داخلي از جمله مشکالت 
ورق خودرو در گذشته محسوب مي شده است.آیا این 

مشکالت همچنان ادامه دارد؟
 با توجه به ورود شرکت فوالد مبارکه ، تولید کارمزدي به معناي 
عام خود دیگر در شرکت ورق خودرو وجود ندارد، و با حمایت 
این شرکت در بدو ورود مشکل سرمایه در گردش و نیز عدم تامین 
فول هارد به میزان قابل توجهي مرتفع گردیده است و از طرفي 
عالوه بر تولیدات گریدهاي DX53  به میزان حدود ۱۰/۰۰۰ 
تن در۶ ماهه دوم سال گذشته و در اوایل امسال نیز تولید تستي 
ورق هاي DX54 و DX5۶ با موفقیت انجام گردید و مراحل 
تست هاي پایاني آن در شرکت ایران خودرو درحال انجام است . 
امید است در سال جاري با هماهنگي و تالش شرکت ورق خودرو 
و گروه خودرو سازي سایپا و ایران خودرو و شرکت هاي وابسته و 
قطعه ساز این مجموعه ها به توان حجم تولید ماهیانه خودرویي 
را به رقم ۱۰/۰۰۰ تن ورق  افزایش داد به  شرطي که باحمایت 
مسووالن محترم بتوان مشکل اساسي این شرکت ودیگر تولید 
کنندگان محصوالت فوالدي که همان پایین بودن تعرفه واردات 

و ورود بي رویه  این نوع محصوالت است حل شود. 
 ب�ه نظر مي رس�د کارخانجات خودرو س�ازي کش�ور ، 
 اس�تقبال مورد نظر موسس�ان کارخانه ورق خودرو را 
از این مجموعه صنعتي به عمل نياورده اند. به اعتقاد شما، 

دالیل این امر چيست؟
 همانگونه که مستحضرید محصوالت مورد نیاز خودروسازان 
شامل گریدهاي مختلفي است و عمد��ه مصرف خودروسازان 
ورق ه��اي DX54 و DX5۶ مي باشد و تاکن��ون تنها گرید 
DX53 ب��راي آنها تولی��د و ارسال شد��ه است . ک��ه این نوع 
محصول بخش محدودي ازسبد مورد نی��از این صنایع است  و 

با تولیدکالف خام با گری��د)IF DX54و5۶( در شرکت فوالد 
مبارک��ه و ادامه تولی��د آن در شرکت ورق خود��رو گریدهاي 
DX5۶,DX54 مراحل آزمایشي خ��ود را طي کرده و از این 
پس انتظار م��ي رودکه نیاز باالی��ي از درخواست هاي خودرو 
سازان پوشش داده شود ومطمئنا با استقب��ال خوب خودرو 
 سازان، حجم تولید براي این صنعت به طور محسوسي افزایش 

مي یابد.
غالب شدن سهام فوالد مبارکه در این شرکت، چه اثرات 

مثبت و تاثير گذاري مي تواند داشته باشد؟
با توجه به خریداري سهم ۶۶ درصدي سهام شرکت ورق خودرو 
توسط شرکت فوالد مبارکه و نیز نقش و رسالت این شرکت در 
توسعه صنعت فوالد کشور و ایجاد ظرفیت هاي جدید در راستاي 
 تحقق سند چشم انداز کشور در افق ۱4۰4 در بخش صنعت و 
با توجه به این نکته که فوالد مبارکه تامین کننده مواد اولیه مورد 
نیاز شرکت ور ق خودرو مي باشد، جاي امیدواري است که در 
کوتاه ترین زمان ممکن شرکت ورق خودرو به حداکثر ظرفیت 
تولید خود )ظرفیت نامي( دست یابد؛ به این ترتیب شرکت ورق 
خودرو به یکي از قطب هاي تولید کننده ورق هاي پوشش دار 
کشوردر حوزه صنعت خودرو  و سایر صنایع  تبدیل خواهد شد. 
به خدمت گرفتن تمام ظرفیت  موجود در شرکت ورق خودرو  
و اهتمام جدي ب��ه تولید محصول خ��اص استفاده در صنعت 
خودروسازي کشور، که ارزش افزوده  باالتري نسبت به  تولید 
ورق هاي صنعتي د��ارد، منجر به استقالل کش��ور در زمینه 
تامین ورق خودرویي و عدم نیاز به واردات این محصول خواهد 
شد. همچنین با راه اندازي طرح فوالد سفیددشت در مجاورت 
شرکت ورق خودرو که شامل احیاء مستقیم و فوالد سازي است 
و نیزاحداث کارخانه ي ن��ورد سرد و گرم در این مجتمع شاهد 
راه اندازي قطب سوم فوالد سازي کشور در استان چهارمحال 

و بختیاري خواهیم بود.
سخن پایاني شما ؟

در پاسخ به این س��وال مایلم به نق��ش ورق خودرو در توسعه 
صنعت منطقه و ایجاد اشتغال اشاره کن��م. نقش شرکت ورق 
خودرو در توسعه منطقه نقشي ارزنده است. توجه به این نکته 
 که هم اکنون نزدیک به 3۰۰ نفر به شکل مس��تقیم و حداقل 
5 هزار نفربه طور غیر مستقیم در ارتباط با فعالیت هاي تولیدي 
ورق گالوانیزه خودرو مشغول به کار هستندحائزاهمیت است. 
99 درصد نیروي به ک��ار گرفته شده در ای��ن کارخانه بومي 
استان چهارمحال و بختیاري هس��تند. از دیگر موارد مي توان 
به تامین مواد اولیه براي  شرکت هاي تولیدي همجوار ازجمله 
برفاب اشاره کرد که تولیدکننده لوازم خانگ��ي است و هزاران 
نفر را مستقیم و غیرمستقیم در استان زیرپوشش دارد. صنایع 
استان  با افتتاح شرکت ورق خودرو  مي توانند تمامي نیاز خود 
 را در ح��وزه ورق گالوانیزه با قیمت تمام شده بس��یار نازل تر و 
با کیفیتي به مراتب باالتر از نمونه خارجي، از شرکت ورق خودرو 
تامین کنند و عالوه بر این دان��ش فني و تجربیات این شرکت 
 به یقین نقش مؤثري را در توسع��ه سایر صنایع استان خواهد 

داشت .

تولیدات  داخلی  به 21 
کشورجهان صادر می شود

فیلمبرداری» نفس« به پایان رسید
فیلمبرد��اری سومی��ن فیل��م بلن��د سینمای��ی نرگ��س آبی��ار، ک��ه ب��ا مضمون��ی متف��اوت از اوای��ل 
اردیبهش��ت ماه ش��روع شد��ه ب��ود، همزم��ان ب��ا عی��د سعید فط��ر ب��ه پای��ان رسید.پ��س از 7۰ جلس��ه 
فیلمبرد��اری فیل��م سینمای��ی » نف��س« ب��ه کارگردان��ی نرگ��س آبی��ار و تهی��ه کنندگ��ی اب��وذر 
 پورمحمد��ی، محمدحس��ین قاسم��ی و شرک��ت نورتاب��ان د��ر شهرست��ان رب��اط کری��م ب��ه پای��ان

 رسید.» نف��س« اوایل اردیبهش��ت ماه در ی��زد کلید خورد و د��ر ادامه گ��روه، فیلمبرداری را د��ر شهرهای 
هشتگ��رد و ک��رج و قزوین،تهران)پارچی��ن و شوش(، شهری��ار و شهر ری ادام��ه دادند و د��ر نهایت همزمان 
با عی��د سعید فط��ر فیلمبرد��اری بخش ه��ای اصل��ی کار د��ر رباط کری��م ب��ه پایان رسی��د و د��ر روزهای 

 گذشت��ه نی��ز ب��ا فیلمبرد��اری چن��د سکان��س خیابان��ی، فیلمبرد��اری پ��س از 7۰ جلس��ه ب��ا 
مدیریت...

ایران تسلیم نشد و به آن چه که خواست رسید



علی رغم برخی اظهارنظرها، بررسی ها نشان می دهد که 
ایران هیچ گاه ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار نگرفته 

بودکه امروز بخواهد از آن خارج شود.
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد اخیرا پس از جمع بندی مذاکرات 23ماهه 
هس��ته ای میان ایران و 1+5، قطعنامه  جدیدی را درباره ایران به تصویب رساند. 
در این قطعنامه ضمن تایید برجام، برخی تحریم های 6 قطعنامه پیشین شورای 

امنیت علیه ایران مجددا جمع آوری و تایید شد.
پس از صدور این قطعنامه، یکی از مواردی که مکررا توسط برخی سیاستمداران 
درباره حسن و قبح این قطعنامه مطرح می ش��ود، آن است که برای اولین بار یک 
کشوری که پیش از این ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفته بود، توانست 

بدون جنگ از ذیل این فصل خارج شود.
توضیح بیشتر آنکه، بند 42 فصل هفت منشور س��ازمان ملل به اعضای این شورا 
 مج��وز می دهد در صورتی که یک کش��ور به زع��م آنان صلح و امنی��ت جهانی را 

به مخاطره انداخته باشد، علیه این کشور اقدام نظامی کنند.
اما مهم ترین سوال موجود آن اس��ت: آیا اساسا ایران هیچ گاه ذیل فصل ۷ منشور 
ملل متحد قرار گرفته بود؟ کلیدی ترین و جدی ترین دستگیره استداللی موافقان 
این مساله، اشاره به قطعنامه بس��یار مهم 1929 شورای امنیت علیه ایران و البته 

چند قطعنامه پیش از آن مانند 1803 است.
 فصل ۷ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل دارای بندهای متعددی است که دو بند از 
مهم ترین آنها را بندهای 41 و 42 آن تش��کیل می دهند. مشخصه اصلی بند 41 
 این فصل، » الزام آور« بودن اقدامات خواسته شده ذیل این بند است، با این حال 

بند 42 به اقدام نظامی علیه یک کشور می تواند منجر شود.
سوال حقوقی این است: دقیقا چه زمانی یک کشور ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل 
قرار می گیرد؟ از نظر حقوقی، یک قطعنامه هنگامی ذیل فصل ۷ منشور سازمان 
 Acting under" ملل قرار می گیرد که در بخش مربوط به اجرایی آن، عبارت
Chapter VII of the Charter of the United Nations" بدون هیچ 
قید و ش��رطی، مندرج باش��د، به عنوان نمونه قطعنامه اخیر علیه یمن در شورای 
امنیت س��ازمان ملل )قطعنامه ش��ماره 2216( از جمله چنی��ن قطعنامه هایی 
است که مشخصا ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل صادر ش��ده است، بدین معنا 
که اعضای شورای امنیت س��ازمان ملل خود را مجاز می دانند در صورتی که ملت 
یمن از اقدامات الزام آور درخواست شده در این قطعنامه سرپیچی  کند، علیه این 
کش��ور اقدام نظامی کنند )کما اینکه در حال حاضر چنین اقدام نظامی در حال 

انجام است(.

قطعنامه 2216 ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه یمن که ذیل فصل ۷ منشور 
سازمان ملل قرار دارد.

با این حال آیا قطعنامه های صادرشده علیه جمهوری اسالمی ایران از چنین ویژگی  
خاصی برخوردار است؟ پاسخ اجمالی به این سوال این است که اساسا هیچ یک از 
قطعنامه های صادر شده علیه ایران ذیل فصل ۷ قرار نداشته است؛ و هرگاه آمریکا و 
متحدان غربی اش به دنبال کشاندن قطعنامه های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، 
روسیه و چین با این استدالل صحیح که ایران هیچ گاه امنیت جهان را به مخاطره 

نینداخته مانع از این کار شده اند.
 با این حال با اصرار و فشار آمریکا و برخی کش��ورهای غربی عضو شورای امنیت، 
در نهای��ت قطعنامه ها علی��ه ایران صرف��ا ذیل بن��د 41 این فص��ل )و نه کلیت 
 فص��ل ۷( به تصویب رس��ید ت��ا صرفا » ال��زام آور« ب��ودن آن مش��خص و موکد

 باشد.
قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران

 این قطعنامه ذیل بند 41 فصل ۷ قرار دارد و ذیل کلیت فصل۷ نیس��ت و شامل 
بند 42 نمی شود.

تفاوت مش��خص این دو حالت )حالت اول: ذیل فصل ۷ و حالت دوم: ذیل بند 41 
از فصل ۷( آنجاست که در حالت اول، یک کش��ور به طور کامل ذیل فصل ۷ قرار 
می گیرد و تم��ام بندهای این فصل تواما می تواند بر مبن��ای همان قطعنامه علیه 
این کشور اجرایی ش��ود، یعنی اگر یک کش��ور اقدامات الزام آور بند 41 را انجام 
نداد، آمری��کا می تواند ب��دون تصویب هی��چ قطعنامه دیگری و صرفا به اس��تناد 
 همان قطعنامه پیش��ین، اج��رای بند 42 منش��ور را در دس��تورکار خ��ود قرار 

دهد.
با این ح��ال در قطعنامه های مربوط به ای��ران و حتی قطعنام��ه 1929 که از آن 
به عنوان فاجعه بارترین قطعنامه ضدایرانی در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل یاد 
می شود نیز موارد درج ش��ده صرفا ذیل بند 41 این فصل آورده شده تا بر الزام آور 
بودن آن تاکید شود، بدین معنا اگر بنا باشد اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیرد 
بایستی قطعنامه دیگری ذیل کلیت فصل ۷ یا ذیل بند 42 از این فصل به تصویب 
می رس��ید. و این در حالی اس��ت که همواره روس��یه و چین با اس��تدالل صحیح 

فوق الذکر مانع از تصویب چنین قطعنامه ای شده بودند.
نکته مهم دیگر در این باره آن اس��ت که در قطعنامه اخیر ش��ورای امنیت پس از 
جمع بندی مذاک��رات در وین نیز در بندهای مربوط ب��ه ادامه محدودیت ها علیه 

ایران، مکررا  از بند 41 فصل ۷ یاد شده است.

مدیر دفتر س��ابق ص��دا و س��یما در فرانس��ه درب��اره پیگیری 
فرآورده های خونی آلوده فرانسه به ایران گفت: از آمدن فابیوس 
به تهران خوش��حالم، با وی گفت وگو می کنم تا سواالت قدیمی 
و جدیدمان را بپرسیم، ولی یک رنگ خاکستری برای وی کنار 

گذاشتیم.
به گزارش خبرنگار س��المت خبرگزاری تس��نیم، یکم تا هفتم 
مرداد هر س��ال به عنوان هفته ملی هموفیلی ها نامگذاری شده 
اس��ت، حال این در شرایطی است که قرار اس��ت لوران فابیوس 
وزیر امور خارجه فرانسه طی روزهای آینده به تهران سفر کند، 
کسی که در دوران نخست وزیری اش یکی از مطلعین و مسببین 
صادرات فرآورده های خون های آلوده به برخی کشورهای جهان 
از جمله ایران بوده اس��ت و همیشه انگش��ت اتهام به سمت این 
سیاس��ت مدار فرانس��وی بوده است، فابیوس��ی که گرایش ها و 

حمایت های او از اسرائیلی ها بسیار مشهور است.
 فابیوس، دو رس��وایی تاریخ��ی را در دوران نخس��ت وزیری  در 
کارنامه  اش به ثبت رسانده است. یکی از این رسوایی ها در جوالی 
1985 اتفاق افتاد که طی آن کش��تی جنگجویان رنگین کمان، 
متعلق به سازمان غیر دولتی صلح سبز که علیه آزمایشات اتمی 
دولت فرانسه اعتراض می کرد، توسط س��رویس های اطالعاتی 
فرانسه با برنامه  ریزی و به عمد منفجر ش��د و در جریان آن یک 
عکاس نیز به قتل رس��ید. فابیوس در س��مت نخس��ت وزیری، 
 ابتدا از دخالت دولتش در این عملیات اظه��ار بی اطالعی کرد؛

اما پ��س از انتش��ار گزارش تحقیقات مس��تقل مس��وولیت این 

انفجار را پذیرفت و وزیر دفاع کابینه را مجبور به استعفا کرد.
پرونده فرآورده های خون های آلوده فرانسوی

اما رسوایی دیگر فابیوس تبعات بس��یار گسترده تری داشت که 
تاکنون نیز برای او و هم برای قربانیان ادامه داشته است. در دوران 
نخس��ت وزیری او فرآورده های خون های آلوده به ویروس های 
خطرناک در فرانسه توزیع شد و انس��تیتو مریو فرانسه فرآورده 
فاکتورهای انعقاد خونی آلوده ب��ه ویروسHIV و هپاتیت را به 
برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، 
عراق ، ایران و ... صادر کرد. ای��ن فاکتور در کمک به انعقاد خون 
بیماران مبتال به هموفیلی مصرف می شود و در نتیجه سبکسری 
انس��تیتوی فرانس��وی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای 
دریافت کننده، به ویروسHIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتال 

شدند.
براین اساس بازخوانی از سه دهه رنج و بیماری بیماران هموفیلی 
کشورمان به عنوان قدیمی ترین پرونده حقوقی بیماران کشور، 
را پیش رو خواهیم داشت. موضوعی که  حدود سه دهه قبل و در 
جریان جنگ ایران و عراق، انستیتو مریو، که اکنون در مالکیت 
شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خالل سال های 1984 
و 1985 فاکتوره��ای انعقادی آل��وده ب��ه » چ آی وی« را برای 
استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان )غربی(، 

ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.
در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی مریو، 
قرارداد واردات فرآورده های خونی برای مصرف پاالیش��گاه های 

داخلی انتقال خ��ون منعقد کرده بود. پس از مصرف نخس��تین 
فرآورده های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به 
بیماری های هپاتیت C و ایدز مبتال ش��دند و پس از آن بود که 
گروهی از مبتالیان به این بیماری های خونی، از سازمان انتقال 

خون ایران شکایت کردند.
آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارش ها از سوی نماینده این 
شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین 
گزارش ها به نقل از منابعی که نخواس��تند نام ش��ان فاش شود 
حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ 
به این نامه نوشتند که آلودگی در خون ها وجود ندارد و مشخص 
نیست چرا گفته شده این خون ها آلوده اس��ت. سپس به دنبال 
مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده های خونی 
در پرونده هموفیلی ها خارجی بوده اس��ت، سازمان انتقال خون 
ایران در سال 138۷ نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد؛ اما 
از آن زمان تاکنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.

در این رابطه کامران نجف زاده، مدیر دفتر س��ابق صدا و س��یما 
در فرانس��ه درباره حضور لوران فابیوس وزیر خارجه فرانس��ه به 
عنوان اصلی ترین مس��بب و مطلع درباره صادرات فرآورده های 
خونی آلوده ب��ه ایران گفت: تا آنجا که م��ن روی این پرونده کار 
کردم فرانسه بابت انتقال نخستین موارد ایدز همراه با خون های 
آلوده به ایران نه غرامتی داد و ن��ه عذرخواهی ای کرد. البته آنها 
هم حتما توضیحاتی دارند و خارج از دایره انصاف است اگر یک 
طرفه قضاوت کنیم. سفر فابیوس فرصتی برای واکاوی و بازخوانی 
این پرونده است و می خواهم بدانم چرا اینقدر به خاطر ورود یک 
خبرنگار ایرانی به این خط قرمزهای شان حساسیت نشان دادند؟

نجف زاده گفت: از اینک��ه فابیوس به ایران می آید خوش��حالم 
چون در طول دو س��ال مذاکرات فش��رده کوبرگ در نود درصد 
اوقات همراه آقای ظریف بودم و می دیدم چطور لوران نقش البی 
اسراییل و پلیس بد را بازی می کند، دوست داشتم فرصتی فراهم 

می شد و او هم یک روز به سواالت ما پاسخ می داد.
نجف زاده، عالم سیاس��ت خارجی را پیچیده خواند و گفت: فکر 
می کنم بحث های اقتصادی و سیاس��ی از جمله انتخاب رییس 
 جمهور آتی لبنان از جمله دالیل حضور فابیوس در تهران باشد؛ 
 ام��ا ب��د نیس��ت خودروس��ازان م��ا ه��م ک��ه نتیج��ه چیدن 
تخم مرغ های شان را در سبد فرانسوی ها در زمان تحریم دیدند 

کمی با تدبیر بیشتر و بدون ذوق زدگی عمل کنند.
نجف زاده گفت: نمی شود در گذش��ته ماند، نمی شود به حضور 
فابیوس در تهران ه��م صرفا  از نیم��ه خالی لیوان ن��گاه کرد و 
هیجان زده و منفی یا مثبت برخورد کرد. اما باید به هر حال اگر 
هم به فرض روزی بخشیدیم، به آقای لوران بگوییم که فراموش 
نمی کنیم. البت��ه اینکه ع��ده ای بگویند فابی��وس را راه ندهیم 
 هنر نیست؛ در واقع همیش��ه قطع رابطه با یک کشور بهترین و 

آسان ترین راه برای تامین منافع نیست و نخواهد بود.

در پی سفر فابیوس، عامل ایدز در ایران؛

یک رنگ خاکستری، برای وزیرخارجه فرانسه

یادداشت
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حکم ارتداد محمدعلی طاه��ری رییس فرقه انحرافی 
حلقه پس از ارس��ال ج��زوات، آثار س��معی و بصری، 
س��ی دی ها و مدارک موجود برای مراجع تقلید صادر 

شد.
آی��ت اهلل صاف��ی  آی��ت اهلل عل��وی گرگان��ی،   
گلپایگان��ی، آی��ت اهلل م��کارم ش��یرازی ب��ا بررس��ی 
ج��زوات و س��ی دی های موج��ود از ریی��س فرق��ه 
 انحرافی حلقه ب��ا ارائ��ه توضیحات��ی او را مرتد اعالم 

کردند. 
غیر وحیانی دانس��تن قرآن، اهانت به رس��ول گرامی 
اس��الم )ص( با عن��وان تناق��ض گویی، غی��ر معصوم 
خواندن ائمه اطهار)ع(، شرک دانشتن زیارت قبور ائمه 
اطهار، تمس��خر رجعت و مهدویت، تمجید از شیطان 
رجیم و موح��د خواندن ای��ن ملعون رجی��م، ادعای 
خروج جن از درون مردم، ترویج زیرکانه تناس��خ، نفی 
برخی از مسلمات مانند ادعای وجود نداشتن حضرت 
 عزرائیل، لمس و تماس غیر شرعی با بدن زنان نامحرم 
ب��ه بهان��ه درم��ان عرفان��ی و ده ه��ا انح��راف 
فرق��ه ای��ن  انحراف��ات  جمل��ه  از   دیگ��ر، 

 است.

» باب��ک زنجانی«، مته��م  میلی��ارد دالری، همچنان 
نمی گوید دو میلی��ارد و ۷00 میلیون دالر کجاس��ت؛ 
آن هم ب��ا »گردن کلفت��ی«. این مطلب را » اس��حاق 
رییس جمه��وری، اول  مع��اون   جهانگی��ری«، 

 می گوید.
 او که سه شنبه شب، در جلسه ش��ورای اداری استان 
اردبیل صحبت می ک��رد، گفت: » وقت��ی بحث بابک 
زنجانی دوم و سوم مطرح شد من در جلسه ای از وزیر 

نفت پرسیدم موضوع چیست؟
  یک بابک زنجانی در این کشور درست شد و این کفایت 

می کند.
من که هیچ مس��وولیتی در آن موقع نداش��تم، جایی 
که م��ی روم س��رم را پایی��ن می ان��دازم. دو میلیارد و 
۷00 میلی��ون دالر پ��ول مملک��ت را در اختی��ار یک 
ف��رد گذاش��تند و االن بعد از گذش��ت بی��ش از یک 
 س��ال در زندان ب��ا گردن کلفت��ی نمی گوی��د این پو

 کجاست«.

فتوای ۳ مرجع تقلید به ارتداد 
رییس فرقه انحرافی حلقه 

زنجانی، با گردن کلفتی نمی گوید 
پول ها کجاست

شنیده ها 

آیا ایران هیچ گاه ذیل فصل هفت شورای امنیت قرار گرفته بود؟

جان کری در سنای آمریکا:

 ایران تسلیم نشد و به آن چه 
که خواست رسید

 وزی��ر خارج��ه آمریکا ک��ه ب��ه هم��راه وزیران ان��رژی و 
خزان��ه داری در جلس��ه پرس��ش و پاس��خ کمیس��یون 
 روابط خارجی مجل��س س��نای آمریکا درب��اره جزییات 
جمع بندی مذاکرات هسته ای حاضر شده بود گفت: ایران 
در زمینه دانش هسته ای به هر چه خواسته رسیده است و 

تسلیم این کشور رویایی خام است.
جان کری افزود: اعمال تحریم و یا اقدام نظامی علیه ایران 
نمی تواند جلوی دانش هس��ته ای ای��ران را بگیرد و تنها 
گزینه عملی یک اقدام جامع دیپلماتیک است که در وین 
به آن رسیدیم.کری گفت: درصورتی که توافق در کنگره رد 
شود، آمریکا در عرصه بین المللی تنها و منزوی خواهد شد.

وی از س��وی دیگر با طرح این ادعا که هدف از دستیابی به 
توافق هسته ای جلوگیری کردن ایران از دستیابی به بمب 
هسته ای است افزود: این توافق برای آمریکا و شرکای مان 

خوب است و شایستگی حمایت را دارد.
 وزیر ان��رژی آمریکا ه��م در این نشس��ت گف��ت: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تضمین های الزم را درباره برنامه 

هسته ای ایران به آمریکا داده است.
ارنس��ت مونیز، افزود: درباره نحوه بررس��ی ابعاد احتمالی 
نظامی برنامه هس��ته ای ایران در نشس��ت محرمانه ای به 

کنگره گزارش خواهد داد.
مونیز همچنین گفت: توافق هس��ته ای، برنامه هسته ای 

ایران را به طور اساسی به عقب می راند.
وزیر خزان��ه داری آمریکا هم در این جلس��ه گفت: گزینه 
تش��دید تحریم ه��ا دیگر معتبر نیس��ت و اعم��ال مجدد 
آن تنها به از دس��ت رفت��ن ائتالف با ش��رکای مان منجر 
خواهد ش��د. جک لیو گف��ت: آمریکا حق اعم��ال تحریم 
 های بیش��تر در موارد غیر هس��ته ای را علیه ایران حفظ 

می کند. 
اماسناتورهای آمریکایی در جلس��ه کمیته روابط خارجی 
سنا ضمن مخالفت با هرگونه توافق هسته ای با ایران، جان 
کری وزیر امور خارجه این کش��ور را به باد انتقاد گرفتند.

مارکو روبیو، یکی از س��ناتورها گفت: تواف��ق اخیر توافق 
دولت اوباما با ایران است و رییس جمهور بعدی هیچ الزامی 
به رعایت آن ندارد. جیمز ریش، یکی دیگر از سناتورها هم 
وزیر خارجه آمریکا را ساده لوح خواند.باب کورکر، رییس 
کمیته روابط خارجی سنا گفت: کری فریب ایران را خورده 
است.کورکر، معتقد بود نتایج مذاکرات وین به ضرر آمریکا 

تمام خواهد شد.
دولت آمریکا دوش��نبه گذشته اس��ناد جمع بندی نهایی 
مذاکرات هسته ای را به کنگره ارایه کرد. اعضای کنگره 60 
 روز کاری تا 26 شهریور برای بازنگری و رای دادن به اسناد 

جمع بندی مذاکرات هسته ای مهلت دارند.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری رنو مدل 13۷1 به رنگ سفید به 
شماره پالک 63- 366ل93 و شماره شاسی 253648 و شماره 
موتور 0532۷0 به نام علی مس��لمی حقیقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 1364 به رنگ سفید به 
شماره پالک 65-52۷د۷1 و شماره شاسی 1۷25968۷ و شماره 
موتور 1426402200 به نام عبدالحس��ین فیروزی قهس��تانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 13۷4 به رنگ سفید به 
شماره پالک 65-51۷د65 و شماره شاسی ۷4425503 و شماره 
موتور 112۷425915 به نام حسین شریف فر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پیکان مدل 13۷9 به رنگ سفید به 
شماره پالک 65-885د91 و ش��ماره شاسی 00۷9496412 و 
شماره موتور 1112۷993344 به نام رضوان اکبر نیا چشمه سبز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت تویوتا مدل 19۷9 به رنگ زرد لیمویی 
به شماره پالک 32-353ع15 و شماره شاسی 006923 و شماره 
موتور 12R186425۷به نام محم��د رضایی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان مدل 13۷6 به رنگ سفید به 
شماره پالک ۷3-61۷ل43 و شماره شاسی ۷6401343 و شماره 
موتور 1112۷60104۷ به نام عباس مصطفوی س��یمکانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری تویوتا مدل 1992 به رنگ سفید به 
شماره پالک 65-492د51 و شماره شاسی RX80002631۷ و 
شماره موتور 3514416 به نام میثم پورعلی حسین خانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت تویوتا مدل 1982 به رنگ سفیدشیری 
FG 45336926 به شماره پالک 49-246ب64 و شماره شاسی

و شماره موتور 2F552668به نام رضا اکبری مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت تویوتا مدل 1983 به رنگ قرمز به شماره 
پالک 65-28۷د86 و شماره شاس��ی 1۷8386 و شماره موتور 
2835441 به نام تابنده صادقی گوغری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پیکان مدل 13۷6 به رنگ سفید به 
شماره پالک 65-143م15و شماره شاسی ۷646۷135 و شماره 
موت��ور 1112۷663610 به نام غالمرضا عب��اس پور بیدخوانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

عبداله 
عبدالهی 



خبر خبر 

مركز پزشکي مایو آمریکا اعالم كرد:

پزشکان، متهم اصلي مصرف بی رویه 
آنتي بيوتيك ها !

بررس��ي هاي جديد نش��ان مي دهد 10 درصد از پزشكان براي 95 
درصد از بيماران خود آنتي بيوتيك تجويز مي كنند.

فعالي��ت  از  حاص��ل  فرآورده ه��ای  بيوتيك ه��ا   آنت��ی 
ميكرو ارگانيس��م ها هس��تند كه به طور اختصاصی رشد دسته ای 
ديگر از ميكرو ارگانيسم ها را متوقف كرده، يا آنها را از بين می برند. 
 اما مصرف بي رويه و خودس��رانه آنتي بيوتيك ها، امروزه به يكي از 
 ب��زرگ تري��ن نگراني ه��اي پزش��كي تبدي��ل ش��ده اس��ت، زيرا 
در اين صورت بدن بيمار نس��بت به آنتي بيوتيك ه��ا مقاومت پيدا 
كرده و نمي تواند با عوامل بيماري زا مبارزه كند. اين در حالي است 
كه بررسي هاي جديد نشان مي دهد 10 درصد از پزشكان براي 95 

درصد از بيماران خود آنتي بيوتيك تجويز مي كنند.
به گفته كارشناسان مركز پزش��كي مايو در آمريكا، آنتي بيوتيك ها 
براي مبارزه با عفونت هاي باكتريايي  نظي��ر گلودردهاي ميكروبي 
موثر هس��تند، اما روش مناس��بي براي درمان عفونت هاي ناش��ی 
 از ويروس ها مانند س��رماخوردگی، آنفلوآنزا و برونش��يت نيستند. 
يافته هاي جديد نش��ان م��ي دهد زمان��ي كه ب��راي عفونت هاي 
ويروس��ي، آنتي بيوتيك تجويز مي ش��ود، اين داروها باكتري هاي 
 مفيد را از بي��ن ب��رده و مقاومت آنت��ي بيوتيكي ب��دن را افزايش

مي دهند. با اين وجود در بسياري از مراكز بهداشتي و پزشكي براي 
درمان اين نوع بيماري ها آتي بيوتيك تجويز مي شود.

 كارشناسان مركز پزش��كي مايو مي گويند: دليل اصلي براي تجويز 
بي مورد آنتي بيوتيك ها اين است كه قبل از اينكه بيمار آزمايشات 
الزم را انج��ام بدهد و ن��وع عفون��ت باكتريايي و ويروس��ي  بيمار 
تشخيص داده شود، پزشكان اقدام به تجويز آنتي بيوتيك مي كنند. 
همچنين برخي از بيماران  با وجود آنكه به عفونت ويروس��ي مبتال 
 هستند، براي درمان سريع تر از پزشك خود مي خواهند براي آنها 

آنتي بيوتيك تجويز كند.

مسوول بسيج رسانه؛

 خبرنگاران به جبهه های غرب 
سفر می كنند

مسوول بسيج رسانه اصفهان از برگزاری اردوهای راهيان نور غرب 
ويژه خبرنگاران خبر داد.

رضا صفری، ضمن اعالم اين خبر اظهار كرد: اردوی راهيان نور غرب 
به همت سازمان بسيج رسانه اصفهان و به منظور بازديد از جبهه های 
اس��تان های كردس��تان و آذربايجان غربی كه ش��امل ش��هرهای 
 پيراشهر، سردشت، بابوكان، بانه و سقز اس��ت، در مردادماه برگزار 

می شود.
وی با بي��ان اين كه اردوه��ای راهيان ن��ور غرب وي��ژه خبرنگاران 
و اصحاب رس��انه اس��ت، زمان اع��زام را 28 مرداد م��اه اعالم كرد 
 و گف��ت: بازديد خبرن��گاران از جبهه ه��ای غرب س��ه روز به طول 

می انجامد.
مسوول بسيج رسانه استان اصفهان يادآور شد: خبرنگاران عالقمند 
به شركت در اين اردو حداكثر تا تاريخ 12 مرداد فرصت دارند جهت 
ثبت نام به س��ازمان بسيج رس��انه مراجعه كرده و يا با شماره تلفن 

36123989  تماس حاصل نمايند.
صفری در خاتمه تاكيد كرد: اولويت برای اعزام به اين اردو به ترتيب 
با اعضای شورای ش��هر، اعضای فعال و عادی بسيج رسانه و افرادی 

است كه برای اولين بار اعزام می شوند.

رتبه 1 گروه ریاضی فنی كنکور:

كسب رتبه اول برایم غير منتظره بود
رتبه ی 1 گروه علوم رياضی و فنی كنكور گفت: اين موفقيت حاصل 

لطف خدا و حمايت و پشتيبانی خانواده و دبيران مدرسه است.
پژمان ش��هبازی رتبه 1 گروه علوم رياضی فنی آزمون سراس��ری 
94 در پاسخ به اين س��وال كه چه رتبه ای برای خود متصور بوديد، 
گف�ت: فكر نمی ك��ردم رتبه ی اول را كس��ب كن��م، و موقعی هم 
 كه خبر دار ش��دم برايم غير منتظ��ره بود، بر اس��اس صحبت ها و 
مقايسه هايی كه با دوستانم داش��تم مجموعا فكر می كردم كنكور 

را خوب دادم.
وی افزود: آنچه تصور می كردم يك رتبه زير50 بود.

وی در م��ورد انتظ��ارات خان��واده و اطرفي��ان از خ��ود 
 اظهارداش��ت: ب��ر اس��اس آزم��ون ه��ای آزمايش��ی كه ش��ركت 
می كردم و نم��رات خوبی كه داش��تم انتظار نتيج��ه ی مطلوب را 

داشتند؛ اما نه در حد رتبه ی يك؛ چنين انتظاری وجود نداشت.
ش��هبازی در پاس��خ به اين س��وال كه چ��ه كس��انی در اين مدت 
پش��تيبان و حام��ی ات بودند تصريح ك��رد: اي��ن موفقيت حاصل 
 لط��ف خ��دا و حماي��ت و پش��تيبانی خان��واده و دبيران مدرس��ه

 است.

امام جمعه موقت اصفهان گفت: ايران اهل ايجاد جنگ نيست، با هيچ كشوری سر 
ستيز و دش��منی ندارد، اما اگر كش��وری خيال حمله به ايران كند نه تنها پشيمان 

خواهد شد بلكه با شكست سختی روبه رو می شود.
 حج��ت االس��الم و المس��لمين س��يد مجتب��ی مي��ر دام��ادی در خطب��ه های 
 عبادی- سياس��ی اي��ن هفته نم��از جمع��ه اصفهان ب��ا بي��ان اينكه اقام��ه نماز 
مشكل گش��ای زندگی انس��ان ها اس��ت، اظهار كرد: مس��لمانان با ذكر و ياد خدا 
 در نماز م��ی توانند طراوت كس��ب كرده در ماه مب��ارک رمض��ان را حفظ كرده و 

بر قدرت و توان معنوی خود بيفزايند.
وی درباره جايگاه نماز جمعه از نگاه امام خمينی )ره( افزود: ايشان در زمان حيات 
خود همواره می گفتند بزرگ ترين دستاورد انقالب اسالمی ايران احيای نماز جمعه 
در ايران بوده است؛ نماز عبادت مورد عالقه همه انبيا و اوليای دين و گره گشای آنها 

در طول حيات پر خير و بركت آنها بوده است.
امام جمعه موق��ت اصفهان ب��ا ابراز رضاي��ت از برنامه ه��ای صدا و س��يما در ماه 
مبارک رمض��ان گفت: رمضان امس��ال ماه موفق��ی به خص��وص در تهيه و پخش 
 ويژه برنام��ه ه��ای مرتب��ط مناس��بتی از جمله ج��زء خوانی ب��ود، با اي��ن حال 
نمی توان از نقش پر رنگ و س��ازنده اداره كل اوقاف و امور خيريه كه سخاوتمندانه 
مساجد را برای اجرای برنامه های مناسبتی در اختيار مردم و صدا و سيما گذاشت 

چشم پوشی كرد.
ميردامادی، تق��ارن تاريخی امروز با نخس��تين جمع��ه برگزاری نم��از جمعه در 
سراس��ر ايران پس از پي��روزی انقالب اس��المی را م��ورد توجه ق��رار داد و درباره 
 اهمي��ت سياس��ی اين نم��از تصري��ح ك��رد: تم��ام سياس��يون و حاكم��ان دنيا 
روز جمعه چشم به مصالهای ايران در سراسر كشور می دوزند و رويكرد جمهوری 
اسالمی ايران را با توجه به خطبه های اين نماز پر شكوه و پر فضيلت در نقاط مختلف 

ايران مورد ارزيابی دقيق خود قرار می دهند.
وی با اعتقاد به اينكه نماز جمعه همواره دشمن شكن و كوبنده بوده است، ادامه داد: 
بر اساس آيات و روايات ثواب شركت كنندگان در نماز جمعه با ثواب انجام فضيلت 
حج تمتع برابر است؛ و در نگاه جامعه بين الملی نيز نفس شركت در نماز جمعه پاسخ 

دندان شكنی به خدعه های دشمن بوده و مستكبران عالم را به زانو درآورده است.
امام جمعه موقت اصفهان به نودمين سالگرد تخريب حرم و بارگاه ائمه بقيع اشاره و 

خاطر نشان كرد: در طول تاريخ آمريكا و اسرائيل از هر راهی برای مبارزه با اسالم و 
مسلمانان استفاده كرده اند؛ آنها نه تنها در ايران دست به تاسيس مذهب زدند، بلكه 
با تمركز بر يكی از كشورهای عربی ارزشمند منطقه با همكاری يك گروه با سابقه 

يهودی گری، وهابيت را شكل و گسترش دادند.
ميردام��ادی در توصيف ويژگی ه��ای وهابيون اظه��ار كرد: آنها اه��ل هيچ گونه 
منطق يا حرف حس��ابی نيس��تند؛ تنها شمش��ير و گلوله را می شناس��ند و برای 
 قلع و قمع كردن هر آن كس��ی كه غير از آنها بينديش��د يا اظهار نظر كند نقش��ه 

می كشند.
وی با انتقاد شديد از ديدگاه های وهابيون گفت: می گويند شيعه در برابر قبور ائمه 
تعظيم می كند و از آنها حاجت می طلبد در حالی كه تعظيم فقط شايسته خداوند 
متعال است؛ آنها كنار قبور بقيع نوشته اند » در كنار خدا، خدايی قرار ندهيد«؛ غافل 
از اين كه شيعه، ائمه اطهار را در طول خدا می بيند نه در عرض او؛ شيعيان با توجه 
به مفهوم واژه »حبل« در آيه شريفه » واعتصموا بحبل اهلل« بر اين اعتقاد هستند كه 
برای رسيدن به خواسته ها و حاجات دنيوی و اخروی خود می توانند ائمه اطهار را 

به عنوان وسيله و واسطه شفاعت نزد خدا شفيع قرار دهند.
امام جمعه موقت اصفهان تصريح كرد: كس��ی امام علی )ع( را خدا نمی بيند بلكه 
بدون ش��ك اميرالمومنين علی )ع( بنده مقرب خدا است و سجده شيعيان بر قبور 
شهدا معنايی جز سپاسگزاری از خداوند به دليل توفيق زيارت اهل بيت )ع( ندارد؛ 
با اين وجود بايد از اين وهابيون بی دين پرسيد كه اگر سجده كردن برای غير خدا 

حرام است پس چرا در داستان يوسف، يعقوب بر او سجده می كند؟
ميردامادی، با تاكيد بر اينكه تكفيری ها با ساختار تشيع مخالف هستند، گفت: امروز 
گروه های تروريستی و تكفيری بی هيچ مالحظه ای گروه های تشيع را قلع و قمع  و 
نابود می كنند و اميدواريم روزی فرا برسد كه جهان به سمت عدل و داد حركت كند.

 وی درب��اره ديگر مناس��بت ه��ای تقويم��ی در هفته پي��ش رو ادام��ه داد: هفته 
پيش رو هم زمان با س��الروز عالم بزرگ و فيلسوف اشراق شيخ شهاب الدين سهره 
وردی و فقيه مجاهد آيت اهلل مشكينی است كه از خداوند بزرگ برای اين دو بزرگوار 

طلب مغفرت و آمرزش می كنيم.
امام جمعه موق��ت اصفهان ادع��ای امريكا مبنی بر درخواس��ت مذاكره از س��وی 
اي��ران را حرف و غلط��ی بی جا از س��وی آنه��ا دانس��ت و ادامه داد: ق��درت های 
مس��تكبر جهانی از قدرت ايران در منطقه ، ش��تاب فزاينده كشور به سمت دانش 
هس��ته ای و توان نظامی ايران ترس��يدند و بر س��ر ميز مذاكره ب��ا ديپلمات های 
ايرانی نشس��تند؛ آنها تصور م��ی كردند اي��ران در يك قدمی س��اخت بمب اتمی 
ق��رار دارد در حالی كه به گفت��ه مقام معظم رهب��ری اگر ايران به دنبال س��اخت 
 س��الح هس��ته ای بود همان روزها اين كار را انجام م��ی داد؛ مگر ايران از كس��ی 
می ترسيد؟ ايران بر اساس  دس��تورات دين مبين اسالم  هيچ گاه به دنبال ساخت 

بمب و سالح هسته ای نبوده است .
 ميردامادی خاطر نش��ان ك��رد: ايران بر اس��اس خواس��ته رهب��ری و تذكر دين 
مبنی بر اينكه اگر درخواس��ت مذاكره و گفت و گو از س��وی دشمن بود مسلمانان 
اين پيشنهاد را بپذيرند، بر سر ميز مذاكره با گروه 1+5 نشستند و بسيار پر قدرت، 
قاطعانه و شجاع ظاهر شدند؛ ايران به دنبال برقراری رابطه با آمريكای جنايت كار 
نيس��ت بنابراين تفكر برخی در خصوص احتمال تاسيس س��فارت امريكا در ايران 

بيهوده است؛ ما دشمن را به زانو درآورده و در خواهيم آورد.

امام جمعه موقت اصفهان:

تیم دیپلماسی ایران پر قدرت، قاطع و شجاع ظاهر شد
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 دبي��ر اجراي��ی پنجمين جش��نواره مل��ی فيلم كوت��اه حس��نات اصفه��ان گفت: 
تا روز پايانی ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره حسنات يك هزار و 1400 اثر به دبيرخانه 

اين جشنواره ارسال شد كه هنرمندان تهرانی در حوزه ارسال آثار پيشتاز بودند.
امير حسين عشاقی در گفتگو با خبرنگار .... با اشاره به پايان زمان مقرر برای ارسال آثار 
به دبيرخانه جشنواره ملی فيلم كوتاه حسنات اظهار داشت: روز گذشته آخرين زمان 

تعيين شده برای ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره ملی فيلم كوتاه حسنات بود كه تا 
آخرين ساعات نيز آثار هنرمندان در سايت اين جشنواره ثبت می شد.

وی كل آثار رسيده به دبيرخانه اين جشنواره را يك هزار و 400  اثر اعالم كرد و افزود: 
تاكنون از مجموع آثار ارسالی به دبيرخانه اين جشنواره 981 اثر در قالب فيلم كوتاه 

داستانی، مستند و پويا نمايی و 419  اثر در قالب فيلمنامه بوده است.
 دبيراجراي��ی پنجمي��ن دوره جش��نواره مل��ی فيل��م كوت��اه حس��نات اصفه��ان، 
ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه هنرمن��دان تهران��ی پيش��تاز ارس��ال اث��ر ب��ه دبيرخان��ه 
جش��نواره پنجم بودن��د، اظهار داش��ت: در اين راس��تا هنرمندان ته��ران 359 اثر، 
اصفهانی ه��ا 177 اث��ر و تبري��ز ب��ا 85 اث��ر در صدر آث��ار ارس��الی قرار داش��تند.

وی در ادام��ه هنرمندان��ی ك��ه برای اي��ن جش��نواره اثر ارس��ال می كنن��د را تنها 
 س��رمايه های جش��نواره ملی فيلم كوتاه حس��نات اصفهان دانس��ت و ابراز داشت: 
 از اين رو با توج��ه به تماس های مكرر هنرمندان با دبيرخانه جش��نواره، جلس��ه ای 
با حضور شورای سياستگذاری اين جشنواره به منظور تمديد مهلت ارسال آثار برگزار 
خواهد شد. عشاقی در ادامه با اش��اره به قول همكاری برخی از نهاد های مردم نهاد و 
بخش خصوصی برای برگزاری هر چه بهتر پنجمين دوره جش��نواره ملی فيلم كوتاه 
حسنات اصفهان افزود: در صورت اعالم نهايی از سوی اين نهادها امكان تمديد مهلت 

ارسال آثار و تعيين موضوعی جديد برای آثار ارسالی به جشنواره وجود دارد.

مدير شبكه بهداش��ت و درمان نطنز از كشف و معدوم س��ازی 9 هزار بطری 
آب ميوه فاسد خارجی كه فاقد تاريخ مصرف است، خبر داد.

حسن شاهون، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: نظارت و بازرسی كارشناسان 
بهداشت محيط شبكه بهداشت و درمان نطنز در قالب طرح تشديد نظارت 
بر مراكز تهيه و عرضه مواد غذايی به صورت شبانه روزی در سطح شهرستان 

انجام می شود.
وی اف��زود: ماموران اين ش��بكه حين بازدي��د از مركز عرضه م��واد غذايی، 
محموله ای با وزن س��ه تُن كه حاوی بيش از 9 هزار بط��ری 320 ميلی ليتر 
آب ميوه خارجی با مارک )كوكوزو( س��اخت كشور تايلند فاقد تاريخ مصرف 

معتبر و مجوزهای بهداشتی الزم بود را كشف و ضبط كردند.
مدير شبكه بهداشت و درمان نطنز تصريح كرد: پس از هماهنگی با كالنتری 
طرق رود، اين محمول��ه به طور كامل جمع آوری، توقيف و با نظر دادس��تان 

شهرستان و در حضور نمايندگان دادگستری معدوم شد.
وی در مورد نتايج بازرس��ی های ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان نيز 
بيان كرد: اين بازرس��ی ها با برنامه ريزی در قالب بازديد مشترک نمايندگان 
ادارات صنعت و معدن و تجارت، تعزيرات حكومتی و شبكه بهداشت در سطح 

شهرستان انجام گرفت.
ش��اهون اضافه كرد: در نظارت های انجام ش��ده بيش از 150 كيلوگرم مواد 
غذايی غير قابل مصرف و همچني��ن 45 كيلوگرم مواد غذايی قاچاق توقيف 
و معدوم ش��د و همچنين از بيش از 15 نوع مواد غذايی در سطح مراكز تهيه 
و عرضه نمونه برداری و به منظور كنترل كيفيت به آزمايش��گاه های استان 

ارسال شد.

تهران ركوردار ارسال اثر به جشنواره حسناتمعدوم سازی 9 هزار بطری آب ميوه فاسد در نطنز

فرماندار آران و بيدگل گفت: حفر چاه های غي��ر مجاز، به تهديد ومعضلی 
برای منابع آب زيرزمينی تبديل شده و در اين زمينه با خاطيان با جديت و 

قاطعيت برخورد می شود.
ابوالفض��ل معين��ی ن��ژاد، در جلس��ه ش��ورای حفاظ��ت از مناب��ع آب 
شهرس��تان با تاكيد بر مديريت صحي��ح منابع آب، اظه��ار كرد:صيانت از 
 اين منابع حياتی وظيف��ه تمام افراد و دس��تگاه های اجرايی شهرس��تان

 است.
وی اف��زود: متولي��ان ام��ور مناب��ع آب باي��د مروجي��ن كش��اورزی 

 را ب��ه صرف��ه جوي��ی و اس��تفاده بهين��ه از مناب��ع آب دع��وت 
كنند.

روی  هوش��مند  كنتوره��ای  نص��ب  بي��دگل  و  آران   فرمان��دار 
چ��اه ه��ای آب كش��اورزی را ض��روری خوان��د وخاطرنش��ان ك��رد: 
حفر چ��اه های غير مج��از، تهدي��دی جدی ب��رای مناب��ع آب زيرزمينی 
 اس��ت و باي��د ب��ا خاطي��ان اي��ن ام��ر ب��ا جدي��ت و قاطعي��ت برخورد 

شود.
معينی نژاد، با بيان اينكه بايد صرف��ه جويی در مصرف آب به مردم آموزش 

داده شود، يادآور شد: منابع آبی به عنوان مهم ترين عامل توسعه پايدار تلقی 
می ش��وند و بايد با صيانت از اين منابع ارزش��مند و با نگاه منطقی، در حل 

مشكالت گام برداريم.
وی با اش��اره به ميزان بارش كم و تبخير زياد در اين شهرس��تان، خش��ك 
ش��دن س��فره های آب زيرزمينی را خطر و تهديد جدی برای منطقه ذكر 
و تصريح ك��رد: مردم بايد آگاه باش��ند كه ب��رای بقای حيات شهرس��تان 
 و كش��اورزی بايد الگوی كش��ت را تغيير دهن��د و به س��مت الگوی نوين

 بروند.

چاه های غير مجاز، تهدیدی برای منابع آب زیرزمينی



خبر 

وزیر اقتصاد لهس��تان با اش��اره به س��فر آتی خود به ته��ران همراه 
ب��ا ۶۰ فع��ال اقتص��ادی گف��ت: پیش��نهادات م��ا )ب��ه ای��ران(، 
رقیب پیش��نهادات دیگر ش��رکای اروپای��ی خواهد بود. لهس��تان 
 باید با کش��ورهایی نظیر آلم��ان برای ورود ب��ه بازار ای��ران رقابت 

کند.
 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، ب��ه نق��ل از پای��گاه خب��ری دی نیوز، 
جانوس��ز پیچوسینس��کو، وزی��ر اقتص��اد لهس��تان ماه س��پتامبر 
در راس هیات��ی تجاری ب��ه تهران س��فر خواهد کرد. این بخش��ی 
 از ت��اش ه��ای لهس��تان ب��رای ورود ب��ه ب��ازار پرس��ود ای��ران 

است.
 پیچوسینس��کو، در کنفرانس��ی مطبوعاتی گفت: »پیشنهادات ما 
)به ایران(، رقیب پیش��نهادات دیگر ش��رکای اروپایی خواهد بود«. 
لهستان باید با کشورهایی نظیر آلمان برای ورود به بازار ایران رقابت 

کند.
وزیر اقتصاد لهستان اضافه کرد، 5۰ تا ۶۰ نماینده از شرکت های این 

کشور به همراه وی به ایران سفر خواهند کرد.
 پیش بینی می شود لغو تحریم های ایران، یک فرصت برای تجارت 

به خصوص برای کشاورزان لهستانی فراهم سازد.
در جریان این س��فر قرار اس��ت پیچوسینس��کو در نشست مجمع 
اقتصادی ای��ران و لهس��تان در تهران ش��رکت کن��د و موافقتنامه 
 ای را برای ایج��اد یک کمیته ایرانی لهس��تانی جه��ت ارتباطات و 

مشورت های اقتصادی منظم  آینده به امضا برساند.
در همین حال، رامین مهمانپرست، سفیر ایران در لهستان نیز ابراز 

امیدواری کرد که شرکت های لهستانی در بازار ایران فعالیت کنند.
مهمانپرس��ت گفت: » ایران از نظر منابع هیدروکربنی، یعنی نفت و 
گاز در دنیا اول است. ما آماده شروع همکاری با لهستان در این زمینه 
هس��تیم. همچنین در بخش معدن، کشاورزی و صنعت داروسازی. 
ما )همچنین( می توانیم در صنعت م��واد غذایی نیز همکاری هایی 

داشته باشیم«.
مهمانپرست اضافه کرد، ایران در حال آماده سازی هیات اقتصادی 
خود برای اعزام به لهستان است تا در نمایشگاه های تجاری لهستان 

شرکت کنند.
صادرات لهستان به ایران به دلیل تحریم های غرب در سال 2۰14 
به 34/9 میلیون یورو رس��ید، در حالی که واردات از ایران نیز 22/4 

میلیون یورو شد.
در نتیجه توافق هس��ته ای بین ایران و قدرت های جهانی که اوایل 
ماه جاری در وین به امضا رسید، تحریم های اقتصادی علیه ایران لغو 
خواهد ش��د و در مقابل تهران محدودیت هایی در برنامه هسته ای 

خود اعمال خواهد کرد.

در ماه سپتامبر؛

 وزیر اقتصاد لهستان در صدر 
هیاتی تجاری به تهران می آید

رییس انجمن تولیدکنن��دگان تجهیزات 
صنعت نفت در رابطه با احتمال پیوس��تن 
ایران ب��ه صادرکنندگان بزرگ آس��یایی 
در زمینه تجهی��زات صنعت نف��ت، اظهار کرد: س��ازندگان 
تجهیزات نفتی مطابق آخرین ورژن اس��تانداردهای جهانی 
تولید می کنند و به دلیل عدم توانایی کارفرمایان داخلی در 
بهره گیری از توان موجود در حال حاضر بیش از 5 درصد از 
ظرفیت فعلی تولیدات را به بیش از 21 کشور در اقصی نقاط 

جهان صادر می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی زاین��ده رود، رضا پدیدار صبح 
جمعه دوم مرداد در نشس��ت خبری که ب��ه صورت مجازی 
برگزاری ش��د به پرسش خبرنگاران پاس��خ داد و در رابطه با 
تضمین درآمدهای نفتی کشور اظهار کرد: مهم ترین تدبیر 
دولت برای تضمین درآمد های نفتی ارتقاء ظرفیت ساخت 
داخل و توسعه تکنولوژی است، اعتقاد دارم که اقتصاد ایران با 

نفت، به رکورد رفت و با نفت از رکود خارج می شود.
 وی در پاس��خ به س��وال خبرن��گار زاین��ده رود در رابطه با 
احتمال پیوس��تن ایران ب��ه صادرکنندگان بزرگ آس��یایی 
در زمینه تجهی��زات صنعت نف��ت، اظهار کرد: س��ازندگان 
تجهیزات نفتی مطابق آخرین ورژن اس��تانداردهای جهانی 
تولید می کنند و ب��ه دلیل عدم توانای��ی کارفرمایان داخلی 
 در بهره گیری از توان موجود در حال حاضر بیش از 5 درصد

از ظرفیت فعل��ی تولیدات را به بیش از 21 کش��ور در أقصی 
نقاط جهان صادر می کنیم.

 رییس انجمن س��ازندگان تجهی��زات صنعت نف��ت افزود: 
 ش��رایط فعل��ی تولی��دات داخ��ل افتخ��ار بزرگی اس��ت؛ 
و تا پایان س��ال 2۰1۶ میادی به 1۰ درصد افزایش خواهد 
یافت؛ همچنین مطابق فرمت قرارداد های نفتی کلیه شرکت 
های خارجی که بخواهند در ایران س��رمایه گ��ذاری کنند 
حداقل می بایست 25 درصد  از نیاز های تجهیزاتی خود را از 

سازندگان داخلی تامین کنند.
 پدیدار خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان داخل کاما رقابتی 
 در ب��ازار های داخل��ی و خارجی حض��ور دارن��د و اطمینان

 می دهم که حتی چینی ها هم نمی توانند با ما رقابت کنند؛ 
به شرط اینکه روابط سالم در بدنه کارفرمایان داخلی حاکم 

شود.
 وی همچنی��ن  در رابطه با ت��وان تولیدکنن��دگان داخل و 
وضعیت پسا تحریم، گفت: توان فعلی ساخت تجهیزات مورد 
نیاز صنایع نفت و گاز حدود ٧۰ درصد است و برای بقیه اقام 

ما نیاز مند واردات هستیم.
 ریی��س انجم��ن س��ازندگان تجهی��زات صنع��ت نف��ت 
 همچنین عن��وان کرد: در مورد ده قلم کاالی اساس��ی نفت، 

س��رمایه گذاری های الزم ب��رای دوره پنج س��اله پیش رو 
صورت گرفته و حداکثر تا یک س��ال آینده تولیدات تحویل 
می ش��ود و کارفرمایان نفتی به موجب بخش نامه وزیر نفت 
ملزم به خرید آنها از داخل هس��تند. پدیدار یادآور ش��د: اما 
مشکل اصلی، بدنه میانی اس��ت که با خرید داخلی مقاومت 
می کنند؛ ضم��ن آنکه ق��رارداد های فعلی ب��رای کاالهای 
س��فارش ش��ده بیش از 2/1 میلیارد دالر را درب��ر می گیرد 
که عدول از آن خس��ارات جدی به اقتصاد ح��وزه نفت وارد 
 می کند. وی در بخشی از این نشس��ت در پاسخ به پرسشی 
 مبن��ی ب��ر برنام��ه انجم��ن س��ازندگان صنع��ت نف��ت در 
پس��ا تحریم با پیش بینی حضور چش��م گیر ش��رکت های 
خارجی در کشور، گفت: براساس سند استراتژی انجمن که 
به وزارت خانه های نفت، صنعت و معدن، معاون علمی و فنی 
ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تقدیم شده است 
در ده گروه تخصصی کاالیی مورد نیاز نفت و صنایع وابسته 

از 45 تا صد درصد توان ساخت در داخل کشور وجود دارد.
رییس استصنا یادآور شد: ده قلم خانواده کاالیی در صنعت 
نفت ش��امل تجهی��زات دوار ش��امل توربین، کمپرس��ور و 
 پمپ، تجهیزات حفاری، ش��یر ه��ای صنعت��ی وتجهیزات 
س��ر چاهی، لول��ه و اتص��االت، اتوماس��یون و اب��زار دقیق، 
 تجهی��زات برق��ی، تجهی��زات ثاب��ت، تجهی��زات ایمنی و 
آتش نشانی، مواد ش��یمیایی و کاتالیست ها و کاال و خدمات 
 عمومی اس��ت ک��ه بیش��ترین کارب��رد را در صنع��ت نفت

 دارند.
پدیدار ادامه داد: ما اصا نگران حضور خارجی ها نیس��تیم؛ 
چون قیمت ها به قدری معقول اس��ت ک��ه در میان مدت و 
در بلند مدت هیچ ش��رکتی نمی تواند با توان داخل، رقابت 
کند؛ البته به شرط یکسان سازی شرایط قرارداد ها که وزیر 
نفت به ش��رکت های زی��ر مجموعه خود اباغ کرده اس��ت 
این مهم محقق می ش��ود و جایگاه تولی��د کنندگان داخل 
محفوظ می ماند.وی همچنین در خصوص اس��تراتژی کلی 
س��ازندگان تجهیزات صنعت نف��ت و رابطه ای��ن صنعت با 
وزارت نف��ت عنوان ک��رد: از تعداد یک هزارو 1۰4 ش��رکت 
 سازنده تجهیزات نفت و گاز در کشور که در سامانه نفت ثبت 
ش��ده اند بیش از ٧۰۰ ش��رکت عض��و انجمن س��ازندگان 
هس��تند و از بین بیش از ی��ک میلیون و دویس��ت تجهیز و 
 قطعه مورد نی��از صنایع نفت و گاز نزدیک به هش��تصد هزار
آن در داخل، با رعایت استاندارد های جهانی قابل تولید است.

رییس اس��تصنا، در رابطه با موانع توسعه تولیدات تجهیزات 
صنعت نفت داخل بیان کرد: مشکل اصلی اعتقاد به ساخت 
داخل، باور داش��تن ب��ه توان مل��ی تولید داخل��ی و اعتماد 
 به س��ازنده اس��ت و به نظرم در ش��رایط حاض��ر و ضرورت 

بهره گیری از توان داخلی به عنوان ی��ک اقدام ملی می باید 
این ت��وان را به کلیه س��رمایه گذاران خارج��ی و هم چنین 
ایرانیان خارج از کشور منعکس کرد و به سرعت به سفارش 
و تولید انبوه برسیم که ضریب اشتغال زایی و رشد اقتصادی 
را تضمین خواهد کرد.پدیدار، در رابطه با س��فر اخیر به وین 
و دستاوردهای آن گفت: در مجموع، نتایج بسیار مفید بود؛ 
چون نسبت به هم ش��ناخت پیدا کردیم و در توافق اولیه به 
این نتیجه رسیدیم که در گام اول در پروژه های مورد عاقه 
پتروشیمی که آلمان ها به نوعی حرف اول را می زنند اقدام 

کنیم.
 وی اف��زود: ب��رای تکمی��ل پ��روژه ه��ای نیمه در 
س��ال 2۰15 و 2۰1۶ ح��دودا 32 میلی��ارد دالر 
نیاز داریم که در صورت س��رمایه گ��ذاری آلمان 
ها می توان��د به ص��ورت 5۰ درصد با ه��م انجام 
دهیم؛ و ب��رای پنج س��اله 2۰1٧ ت��ا 2۰22 نیز 
ح��دودا 39 میلی��ارد دالر ب��رای ط��رح ه��ای 
جدید پتروش��یمی م��ی خواهیم ک��ه به صورت 
مشارکت با سازندگان ایرانی خواهد بود. رییس 
 اس��تصنا همچنین گفت: در م��ورد طرح های 
باال دس��تی توس��عه میادین مش��ترك هست 
ک��ه جداگان��ه ط��رح های��ی تهی��ه ش��ده به 
ص��ورت joint venture خواه��د ب��ود 
ک��ه جزئی��ات آن را در قال��ب ق��رار دادهای 
IPC خواه��د ب��ود ک��ه در فرصت مناس��ب 
 توضی��ح خواه��م داد، افتخ��ار دارم ک��ه 
ب��ه نمایندگ��ی از س��وی س��ازندگان بخش 
خصوصی در مذاک��رات حضور داش��تم و از 

حقوق حقه تولید ملی ادای وظیفه کردم.
پدیدار، در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه 
در صورت ورود کااله��ای با کیفیت خارجی 
و پایین بودن تولید مشابه داخل در صنعت 
نفت، آیا انجمن س��ازندگان همچنان اصرار 
به اس��تفاده از ت��وان داخل دارد ی��ا منافع 
ملی برای تس��ریع پروژه ه��ا را تجویز می 
کن��د، بیان ک��رد: اعتق��اد دارم ک��ه برای 
رس��یدن به توسعه و اس��تفاده از ظرفیت 
های ملی قطعا س��رمایه گذاری مناسب 
 خود را انجام دهیم ک��ه قطعا اراده ملی را 
م��ی خواه��د؛ م��ا در ای��ن بره��ه 
فع��االن  ک��ه  حس��اس  زم��ان  از 
اقتص��ادی ب��ه نوع��ی هیج��ان زده هم 
هس��تند نی��از ب��ه م��وارد زی��ر داری��م 

 ت��ا مناف��ع مل��ی را حف��ظ کنی��م و ب��رای حض��ور در 
عرصه ه��ای جهانی هزینه ای هم پرداخ��ت کنیم که بعد از 

بحران های متعدد جهانی و ملی در صحنه باشیم.
تس��هیل  ب��ا  متقاب��ل  مناف��ع  حف��ظ  اف��زود:   وی 
محدودیت ه��ای حقوقی، تجاری س��ازی فن��اوری با قبول 
 مس��وولیت،نظارت عالیه بر رعایت اس��تاندارد ه��ا، تدوین 
دستور العمل های متقابل، تس��هیل در امور بازرگانی، قبول 
ریس��ک با خارجی ه��ا در انتق��ال فناوری و اطاع رس��انی 
 و تس��هیل ارتباط��ات برای همه دس��ت ان��در کاران تولید، 
 ماك عم��ل انجمن تولیدکنن��دگان هی��زات صنعت نفت 

است. 
 رییس اس��تصنا ادامه داد: در مورد مدت زم��ان پیش بینی 
کرده ایم که حداقل یک س��وم م��دت زمان کمت��ر، کاال را 
تحویل بدهیم؛ به ش��رط اینکه کارفرمایان منابع و تعهدات 
خود را به موقع انجام بدهند، نه اینکه سازندگان از پنج سال 
پیش تا کنون مطالبه دارند. آماده ام در فرصت مناس��ب 

 fact and figure
های بیش��تری 
ک��ه ملموس 
 است تقدیم

 کنم.

پدیدار در پاسخ به زاینده رود مطرح کرد:

تولیدات  داخلی  به 21 کشورجهان صادر می شود
 آتنا
 قلی پور
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اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پیکان مدل 13٧5 به رنگ سفید به 
شماره پاك ۶5-3٧8س13 و شماره شاس��ی ٧553٧۰25 و 
شماره موتور ۰112٧53911٧ به نام علی کریمی گوغری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 13٧۶ به رنگ سفید به 
شماره پاك ۶5-852ل31 و شماره شاسی ۰۰٧۶451144 و 
ش��ماره موتور 1112٧۶4٧4٧1 به نام فاطمه نوراللهی رومنی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پژو مدل 13٧٧ به رنگ مشکی به 
ش��ماره پاك 95-533ج24 و شماره شاس��ی 1٧3۰239۰ و 
شماره موتور 2252٧٧۰22۰9 به نام محمدرحیم اربابی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پژو مدل 138۰ به رنگ سبز- یشمی 
به شماره پاك 81-29۶س18 و ش��ماره شاسی ۰32۰4۶٧ و 
ش��ماره موتور 22528۰2۰٧۰5به نام خیبر طهماسبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری وانت پیکان مدل 13۶4 به رنگ کرم-بژ 
به شماره پاك 54-253د32 و شماره شاسی 1۶15٧8۶۰ و شماره 
موتور 151۶1۰۰8۰1 به نام علی زارع سخویدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت تویوتا مدل 19٧8 به رنگ سبز به شماره 
پاك ۶5-399س22و شماره شاسی ZN 2532٧443 و شماره 
موتور R 1۶3٧51٧ 12به نام علی پور سیوندی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان مدل 138۰ به رنگ سفید 
به شماره پاك ۶5-9٧4د٧4 و ش��ماره شاسی 8۰431941 و 
ش��ماره موتور 11128۰3349٧ به ن��ام حمیدرضا جوانمردی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پژو مدل 138۰ به رنگ قرمز- عنابی 
به شماره پاك ۶5-22٧د45 و ش��ماره شاسی 1۰3۰5498 و 
ش��ماره موتور 22528۰۰5394 به نام فاطمه اخجستر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پژو مدل 1382 به رنگ سفید به 
ش��ماره پاك 83-311ق13 و شماره شاس��ی 82٧۰8۶٧9 و 
ش��ماره موتور 223282۰884٧به نام حس��ین رحیمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت پیکان مدل 13۶1 به رنگ سفید به شماره 
پاك 33-48۶ه�49 و شماره شاسی 13۰91۰52و شماره موتور 
151۶1۰2٧۶1 به نام صمد احم��دزاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پیکان مدل 1381 به رنگ سفید به 
شماره پاك 45-248ب۶۶ و شماره شاسی ۰۰8154٧494 و 
شماره موتور 111581455۶2 به نام خدارضا ثبات قدم مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت تویوتا مدل 19٧8 به رنگ سبز حنایی 
به شماره پاك 54-133ع34 و شماره شاسی 3۰35۶2 و شماره 
موتور 1535344 به نام محمدجعفر رضای��ی مهرآبادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 13٧4 به رنگ سفید به 
شماره پاك ٧3-۶88ج3۶ و شماره شاسی ٧344915۰ و شماره 
موتور 112٧31۶998 به نام یعقوب سوخکی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری رنو مدل 13۶1 به رنگ زرد-نخودی 
به شماره پاك ۶3-391ق59 و شماره شاسی ۰38515 و شماره 
موتور 114٧1٧1 به نام معصوم��ه کدخدائی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان مدل 13٧۰ به رنگ سفید به 
شماره پاك ۶5-889د۶9 و شماره شاس��ی ۰11۰883 و شماره 
موتور 1231٧۰۰٧858 به نام عباس بازماندگان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 13٧5 به رنگ سفید به 
شماره پاك ۶3-54۶ط85 و شماره شاسی ٧5519392 و شماره 
موتور ۰112٧5225۶۶ به نام اردشیر حسین پور مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت پیکان مدل 13۶3 به رنگ کرم به شماره 
پاك 14-٧8۶س55 و شماره شاس��ی 151321۰4 و شماره 
موتور 151۶3۰۰8٧8 به نام مصطفی کوهبایی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت تویوتا مدل 1982به رنگ س��فید به 
شماره پاك 14-٧۶3ع۶2 و شماره شاسی 3۰25۶5۰۶ و شماره 
موتور 2۶53492 به نام حسین دربین مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان مدل 13٧2 به رنگ سفید 
به شماره پاك ۶3-1۶1ق 1٧ و ش��ماره شاسی ٧24159۶۰ 
و ش��ماره موتور 112٧2۰9٧49 به نام رودابه رزمجویی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خ��ودروی س��واری پرای��د م��دل 1381 ب��ه رنگ 
س��ورمه ای به ش��ماره پاك 95-384س18 و ش��ماره شاسی 
S 1412281٧9٧41٧ و شماره موتور ۰۰332٧٧۰ به نام عیسی 

دهواری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری پیکان مدل 13٧2 به رنگ سفید به 
شماره پاك ۶5-941د۶4 و شماره شاسی ٧1129۰44 و شماره 
موتور 1231٧1۰53۰1 به نام رضا غضنفرپور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری وانت پیکان مدل 1355 به رنگ قرمز 
به شماره پاك 43-139ج44 و شماره شاسی ۰٧512۶ و شماره 
موتور F ۶۰۶49۶33۰۰  به نام فاطمه فرهادیان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت مزدا مدل 13۶2 به رنگ آبی روغنی 
به شماره پاك 13-958ق۶3 و ش��ماره شاسی ۰5۶23٧1٧ و 
شماره موتور ۰۶59٧۶ به نام محمدرضا قنبری راشنانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری رنو مدل 138۰ به رنگ خاکستری به 
 SY۶8E۰۰31114 شماره پاك ۶3-29٧ط۶5 و شماره شاسی
و شماره موتور ۰24۶۰٧S به نام زینب سلمانپور مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.



یادداشت یادداشت

فیلمبرداری سومی��ن فیلم بلند سینمای��ی نرگس آبیار، ک��ه با مضمونی 
متفاوت از اوایل اردیبهشت ماه شروع شده بود، همزمان با عید سعید فطر 

به پایان رسید.
پس از 70 جلس��ه فیلمبرداری فیل��م سینمایی » نفس« ب��ه کارگردانی 
نرگ��س آبی��ار و تهی��ه کنندگ��ی اب��وذر پورمحمد��ی، محمدحس��ین 
 قاسم��ی و شرک��ت نورتاب��ان د��ر شهرست��ان رب��اط کری��م ب��ه پای��ان

 رسید.
» نف��س« اوایل اردیبهش��ت ماه در ی��زد کلید خ��ورد و در ادام��ه گروه، 
فیلمبرداری را د��ر شهرهای هشتگ��رد و ک��رج و قزوین،تهران)پارچین 
و ش��وش(، شهریار و شه��ر ری ادامه دادن��د و در نهایت همزم��ان با عید 
سعید فط��ر فیلمبرد��اری بخش های اصلی ک��ار در رباط کری��م به پایان 
رسید و در روزه��ای گذشته نیز ب��ا فیلمبرداری چند سکان��س خیابانی، 
 فیلمبرد��اری پ��س از 70 جلس��ه ب��ا مدیریت ساع��د نیکذات ب��ه پایان

 رسید.
فیلمنامه » نفس« با اقتباس از یک��ی از رمان هایی نرگس آبیار نوشته شده 
است. » نفس« روایتی از زندگی چهار کودک ب��ا نام های » بهار«، » نادر«، 
»کمال« و » مریم« است که همراه پدرشان »غفور« )با بازی مهران احمدی( 
و مادربزرگ، با بازی پانته آ پناهی ها در دهه۵0 خورشیدی نفس می کشند! 
دنیای این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه که قرار است 

رنگ حقیقت به خود بگیرد.  
مهران احمد��ی، پانته آ پناه��ی ها،گالره عباسی، سیام��ک صفری،  شبنم 
 مقدمی، ساقی زینتی، محمدرض��ا شیرخانلو، ساره ساد��ات نورموسوی، 
 عل��ی خانبابایی و جمشی��د هاشم پور ایفاگ��ر نقش های فیل��م سینمایی 

» نفس« هستند.
 سایر عوام��ل نف��س عبارتن��د از نویس��نده و کارگرد��ان: نرگ��س آبیار،

 دس��تیار اول کارگرد��ان و برنامه ری��ز: روزب��ه سجاد��ی حس��ینی، 
مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، مدی��ر صدابرداری: عباس رستگارپور، 
 طراح گریم: مهرداد میرکیان��ی، طراح صحنه و لباس: اصغ��ر نژادایمانی ، 
 مدیر تدارکات: امیر یمینی، عکاس: حمید جان��ی پور و بهنوش منصوری،

مدیر تولید: بهزاد هاشمی، تهیه کنندگان: ابوذر پورمحمدی ، محمدحسین 
قاسمی و شرکت سینمایی نورتابان.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفه��ان گفت: هم اکنون 
بس��یاری از هنرمندان استان به دلیل عدم توجه مس��ووالن به رفع 
نیازهای معیشتی آنها، وضعیت نامناسبی دارند؛ به طوری که تعدادی 

از آنها نیازمند مبالغی اندک برای ادامه زندگی شان هستند.
به گ��زارش ر زاینده رود و به نقل از روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان، حجت االسالم حبیب رضا ارزانی، در 
شصت و سومین نشس��ت شورای فرهنگ عموم��ی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در حال حاضر هنرمندان پیشکس��وت استان نیازمند 
توجه بیشتری هس��تند، اظهار کرد: هم اکنون بسیاری از هنرمندان 
از نظر معیشتی با مشکالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم می کنند که 
تشکیل شورای فرهنگ عمومی می تواند گره گشای بس��یاری از این 
مشکالت باشد. وی در ادامه افزود: در حال حاضر بسیاری از خیرین 
در سطح شهر اصفهان ب��ه منظور آزادی زندانی��ان مبالغ هنگفتی را 
پرداخت کرده اند به طوری که طبق آخرین آمار به دست آمده در ماه 
مبارک رمضان امسال، مبلغ 3 میلیارد تومان برای این منظور از سوی 
خیرین جمع آوری شد و بر همین اساس آنها می توانند در حمایت از 

هنرمندان هم گام های موثری بردارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه عنوان کرد: 
با تشکیل شورای هنر استان اصفهان، نه تنها جمع زیادی از هنرمندان 
استان می توانن��د حضور پیدا کنند، ک��ه زمینه ارائ��ه پیشنهادات و 
مشکالت را نیز از سوی این دسته از افراد فراهم می کند. وی در ادامه 
گفت: در شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان، مباحث کالن مربوط 
به حوزه فرهنگ مطرح می شود و همچنی��ن تشکیل چنین شورایی 
می تواند فض��ای مناسبی برای رفع مشک��الت و همچنین ارتباط دو 

سویه میان هنرمندان استان با مسووالن فرهنگی ایجاد کند.
ارزانی همچنین ب��ه نامگذاری یک روز به عن��وان روز ایثار و شهادت 
در شهرستان ها اش��اره کرد و اف��زود: نامگذاری چنی��ن روزی برای 
شهرستان های مختلف می تواند انس��جام و پاید��اری میان مردم را 
دو چندان کند. وی تاکید کرد: ب��ا نامگذاری روز ایثار و شهادت برای 
شهرستان ها، مس��ووالن ذی ربط موظف به اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگ��ی، تجلیل از شهد��ا و خانواده های آنه��ا و همچنین کارهای 
تبلیغاتی دیگر هس��تند تا این روز به عنوان روز ملی در تاریخ به ثبت 
برسد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر تشکل ها و هیات ه��ای مذهبی زیادی در سطح استان 
فعالیت می کنند که هر کدام وظایف��ی خاص بر عهده دارند؛ بنابراین 
چنانچه یک هیات خاص عزاداری برای ماه محرم امسال در نظر گرفته 

شود، بدون شک یکپارچگی برنامه ها دو چندان می شود.
وی تصریح کرد: در صورت موافقت رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اصفهان و مدیرکل تبلیغ��ات اسالمی استان اصفهان، هیاتی 
ویژه برای برگزاری مراسمات مذهبی در م��اه محرم به ویژه عاشورا و 
تاسوعا تشکیل شود تا شاهد مراسم مذهبی منسجم تری در اصفهان 

باشیم.

کارگرد��ان فیل��م » فرد��ا« د��ر نشس��ت نقد و 
بررس��ي ای��ن فیل��م توس��ط هن��ر و تجرب��ه در 
سینم��ا س��وره اصفه��ان گف��ت: نگ��اه شرق��ی 
ب��ه م��رگ د��ر ای��ن فیل��م حاک��م اس��ت و این 
 که م��ا آد��م ه��ا بد��ون ای��ن ک��ه آگ��اه باشیم،

در سرنوشت هم موثر هستیم.
 منتقد شناخته شد��ه سینما در آغاز این جلس��ه 
نس��بت به عدم برگزاري جشنواره فیلم و کودک و 
نوجوان در سال جاري در اصفهان ابراز تاسف کرد.

علی عالیی، با اشاره به این ک��ه الزم است اصفهان 
مث��ل قبل ب��ه لوکیش��ن اصل��ی سینم��ای ایران 
تبدیل شود، درب��اره فیل��م » فردا« اظه��ار کرد: 
این فیل��م درباره م��رگ است، نه م��رگ آگاهی و 
 سه اپیزود آن باعث حرک��ت از ذهنیت به عینیت 

می شود.
وي بیان ک��رد: فیلم د��رام ندارد و خرد��ه روایت 

دارد ک��ه شاید در ج��ذب مخاطب اشک��ال ایجاد 
کند. خرده روایت ه��ای آن همدیگر را کامل نمی 
کنند و ناگسس��ته هس��تند، ول��ی کارگردانی آن 
 قابل قبول اس��ت و میزانس��ن های��ش سینمایی 

است.
او اف��زود: استفاد��ه از هر س��ه نوع روای��ت دایره 
ای، م��وازی و متقاطع د��ر فیل��م اول باعث شده 
مخاطب درارتباط گرفتن با فیلم مشکل پیدا کند. 
فیلمبرداری د��ر جنگل هم باع��ث نزدیک شدن 
فیلم به قواعد ژانر وحشت شد��ه، گرچه فیلم جزء 

ژانر وحشت نیست.
عالیی گفت: استفاده از متون ادبی فارسی و تبدیل 
آن به یک داست��ان مدرن در این فیل��م ارزشمند 

است.
مهدی پاکدل، یک��ی از کارگردان های فیلم نیز در 
رابطه با بازیگ��ران فیلمش گف��ت: بازیگرهای این 

 فیلم مثل مجید آقاکریمی و امیر دالوری صبغه از 
بهترین های تئاتر هستند و موقع نوشتن فیلمنامه 
 براس��اس شناخ��ت از آن ه��ا، شخصی��ت ه��ا را 

نوشتیم.
وی افزود: یک م��اه قبل از فیلمبرداری جلس��ات 
دورخوانی با بازیگرها داشتیم، هنگام فیلمبرداری 
هم هر شب پالن های روز بعد را تمرین می کردیم، 
چون بازیگرها لوکیشن را دیده بودند و با فضا آشنا 

بودند.
پاکدل بیان کرد: برای فیلم، استوری بورد و دکوپاژ 
داشتیم و فیلمبرداره��ا و بازیگرها جای دوربین و 
بازیگر را می دانستند و حتی تدوینگر می دانست 

چه پالن هایی دارد.
وی اضافه کرد: ت��الش کردیم تم اصلی فیلم مرگ 
باشد. س��ه اپیزود درهم تنیده اس��ت و اتفاقات هر 

کدام روی اتفاقات بقیه تاثیر دارد.
پاکدل گفت: دو سال پیش با مس��ووالن جشنواره 
کودک صحب��ت کردم ت��ا مکت��ب سینمایی در 
اصفهان ایجاد ش��ود، ولی متاسفان��ه اتفاق عملی 
نیفت��اد. همه جشن��واره های مطرح دنی��ا به اسم 
شهری هس��تند که در آن برگزار می شود و نباید 

جشنواره کودک از اصفهان برود.
ایمان افشاریان، کارگردان دیگ��ر فیلم هم گفت: 
کارگردانی مشت��رک فیلم به رفاق��ت صمیمی ما 
برمی گردد ک��ه از تئاتر ش��روع شد؛ م��ا ذهنیت 
 و سلیق��ه مشترک��ی داری��م ک��ه منج��ر ب��ه این

 فیلم شد.
وی اف��زود: من و مهد��ی پاکدل در حی��ن نوشتن 
فیلمنام��ه ش��روع ب��ه سف��ر ب��رای پید��ا کردن 
 لوکیش��ن کردی��م و ج��ای کاراکتره��ا ب��ازی 
می کردی��م ک��ه این ه��ا ب��ه نوشت��ن فیلمنامه 
 کمک کرد و باع��ث ایجاد نگاه دکوپ��اژی در قصه 

شد.
افشاریان بی��ان کرد: د��ر پیش تولید ب��ا توجه به 
لوکیشن ها ش��روع به فیل��م گرفت��ن از خودمان 
کردیم و این موجب شد سر صحن��ه، همه چیز را 

از قبل بدانیم.
وی اضافه ک��رد: عالق��ه شخصی من ب��ه ادبیات 
رئالیس��م جادوی��ی موج��ب عالق��ه ام ب��ه اشعار 
 موالنا ش��د و سه قصه ای��ن فیلم ه��م برداشتی از 
حکایت های موالنا هستند که از لحاظ نخ تسبیح به 

هم شبیه هستند.

تصویر نگاه شرقی به مرگ، با الهام از موالنا
نشست نقد و بررسی فيلم » فردا « در سينما سوره اصفهان برگزار شد : 
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 فیلمبرداری» نفس« 
به پایان رسید

مدیرکل ارشاد اسالمی استان اصفهان:  

 هنرمندان اصفهان 
وضعیت معیشتی مناسبی ندارند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای
5/9 کالسه پرونده: 94-37 شماره دادنامه: 266 خواهان: محسن فتح نشانی اصفهان، 
قنبری  اله  فرج  خوانده:  فتح.  فروشگاه  ملت  متری   18 خ  کبیر،  امیر  خ  جدید  شاهپور 
اختالف  حل  شورای   17 شعبه   94/3/23 تاریخ  به  مطالبه.  خواسته:  المکان.  مجهول 
با  است  مفتوح   37-94 کالسه  پرونده  تشکیل،  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 
به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  شورا  پرونده  اوراق  مالحظه 
طرفیت  به  فتح  محسن  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  رای  می نماید.  رای  صدور 
آقای فرج اله قنبری به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون و یکصدهزار ریال موضوع 
-326405 و   91/12/1-326403 و   92/02/31-326404 به شماره های  فقره چک  سه 
محتویات  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   92/5/31
اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  که  ید خواهان  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاعی موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر 
پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و 
ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198، 519، 515، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل 
تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پانزده  و  دویست  مبلغ  و  خواسته 
تاریخهای 91/03/01-  به  فقره 2/700/000 ریال  ازتاریخ سر رسید چکها )سه  تادیه 
92/02/31 و 92/05/31 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوق شهرستان اصفهان می باشد. م الف11021 

دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

5/10 شماره پرونده: 94-150 شماره دادنامه 556-94/3/30 خواهان: مهدی شیروانی 
خ نیکبخت، جنب ساختمان 47 درب سبزرنگ. وکیل: محبوبه شریفی، خ وحید، نبش خ 
اله  و 2- روح  احمدیان  دقیقی، ساختمان جام جم طبقه چهارم. خواندگان: 1- محمد 
احمدیان هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی شیروانی به طرفیت آقای محمد احمدیان 
و روح اله احمدیان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 676391-93/10/20 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
این که خواندگان علی  دارد. و  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیان مستند و محکمه 
لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آ. د. م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی اصفهان می باشد. م الف11024 دفتر شعبه 32 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

5/11 شماره پرونده: 94-151 شماره دادنامه 557-94/3/30 خواهان: مهدی شیروانی 
خ نیکبخت، جنب ساختمان 47 درب سبزرنگ. وکیل: محبوبه شریفی، خ وحید، نبش خ 
اله  و 2- روح  احمدیان  دقیقی، ساختمان جام جم طبقه چهارم. خواندگان: 1- محمد 
احمدیان هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی شیروانی به طرفیت خام محبوبه شریفی 
-676392 به شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   93/09/10

و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده 
ابالغ  این که خواندگان علی رغم  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیان مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. 
د. م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 
الوکاله وکیل  بابت هزینه دادرسی و حق  بابت اصل خواسته و 250/000 ریال  ریال 
طبق تعرفه قانونی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11025 دفتر شعبه 32 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

5/12 کالسه پرونده: 93-975 شماره دادنامه: 328-94/4/9 خواهان: مسعود حیدری 
به نشانی: اصفهان، خ چهارباغ ، خ نیکبخت، بعد از دادگستری سمت چپ مغازه سوم. 
تاریخ 94/04/02 شعبه  به  المکان خواسته: مطالبه.  نیا مجهول  پرویز عبادی  خوانده: 
به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 975-93  23 شورای حل اختالف 
شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  شورا  پرونده،  اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح 
مسعود  آقای  دعوی  در خصوص  رای شورا:  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی 
دو  وجه  ریال  میلیون  یازده  مطالبه  خواسته  به  نیا  عبادی  پرویز  طرفیت  به  حیدری 
فقره چک به شماره 275067 و 275066 بانک ملت 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 هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای 
لذا شورا  نیاورده اند،  به عمل  برائت ذمه خویش  پرداخت دین و  بر  مطروحه و مبنی 
دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق آ. د. م 
رای بر محکمومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید مورخه چکها تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11026 دفتر 

شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

5/13 کالسه پرونده: 93-974 شماره دادنامه: 329-94/4/9 خواهان: مسعود حیدری 
به نشانی: اصفهان، خ چهارباغ ، خ نیکبخت، بعد از دادگستری سمت چپ مغازه سوم. 
خوانده: جمشید سعیدی کلیشادی مجهول المکان خواسته: مطالبه. به تاریخ 94/04/02 
شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 93-
974 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح 
مسعود  آقای  دعوی  در خصوص  رای شورا:  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی 
میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  کلیشادی  سعیدی  جمشید  طرفیت  به  حیدری 
دادرسی  و خسارات  تادیه  تاخیر  بانضمام  ملی  بانک  ریال وجه چک شماره 63139 
ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  که  خواهان  نزد  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر 
دعوای  خصوص  در  موجهی  دفاع  و  ایراد  گونه  هیچ  خوانده  اینکه  و  دارد  خوانده 
لذا شورا  نیاورده اند،  به عمل  برائت ذمه خویش  پرداخت دین و  بر  مطروحه و مبنی 
دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق آ. د. 
بابت اصل خواسته  به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال  م رای بر محکومیت خوانده 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از 
تاریخ سررسید مورخه 93/10/30 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابالغ واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 

الف11027 دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

5/14 کالسه پرونده: 94-98 شماره دادنامه: 512-94/3/31 خواهان: محسن فتح فرزند 
مجید نشانی اصفهان شاهپور جدید خ امیر کبیر، خ 18 متری ملت فروشگاه فتح خوانده: 

جعفر اسفندیاری غریب وند مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 551332-93/8/25 بانک ملی ایران به انضمام خسارات و هزینه 
دادرسی به خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محسن فتح فرزند مجید به 
طرفیت آقای جعفر اسفندیاری غریب وند به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 551332 مورخ 93/08/25 به عهده بانک ملی ایران بانضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و 
ابالغ قانونی در  اینکه خوانده علی رغم  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  ازخود  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون  198 و 515 و 519 و 522 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه ازتاریخ سررسید چک موصوف 
93/08/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
 غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از 
الف11030 دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل  حقوقی اصفهان می باشد. م 

اختالف اصفهان
ابالغ رای

5/15 کالسه پرونده: 94-7 شماره دادنامه:508-94/3/31 خواهان: اکبر حیدری فرزند 
قدیرعلی نشانی اصفهان رهنان، بلوار امام رضا، خ فضیلت، جنب باغ دادگستر، کارگاه 
چوب بری. خوانده: رحمت اله نوری کوهانی فرزند محمد علی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال یک فقره چک به شماره 641975-93/1/30 بانک رفاه 
و خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اکبر حیدری 
فرزند قدیر علی به طرفیت آقای رحمت اله نوری کوهانی فرزند محمد علی به خواسته 
مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک به شماره 641975 مورخ 93/11/30 به عهده 
بانک رفاه بانضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ازخود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 
170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه ازتاریخ سررسید چک 
می نماید.  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   93/11/30 موصوف 
 رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11033 دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

5/16 کالسه پرونده: 93-764 شماره دادنامه: 87-94/02/29 خواهان: مهسا نریمانی 
به نشانی: اصفهان، خ کاوه، بعد از سه راه ملک شهر، کوچه گلستان سمت چپ درب 
کاشانی،  محتشم  خ  اصفهان،  نشانی  به  فارسانی  محمدی  فرشید   -1 خواندگان:   .  4
کوچه گودرز، کوچه شهید مستاجران، پ5 . 2- ناصر سارلی مجهول المکان . خواسته: 
تقاضای صدور حکم به اثبات مالکیت یکدستگاه ماشین به شماره انتظامی 668 ب62 
ایران 69 و پالک جدید 152 ل91 ایران 43 به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم مهسا 
نریمانی بطرفیت 1- فرشید محمدی فارسانی 2- ناصر سارلی بخواسته اثبات مالکیت 
یکدستگاه ماشین به شماره انتظامی 668 ب62 ایران 69 و پالک جدید 152 ل91 ایران 
43 به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی که خواهان مدعیت یکدستگاه خودرو 
نیز  پالک  تعویض  وکالت  و  کرده  اول خریداری  از خوانده ردیف  را  مدل 91   mvm
اخذشده و پالک خودرو نیز بنام اینجانب تعویض شده و مدارک دستورات خودرو نیز 
در اختیار می باشد ولی سند خودرو انتقال نشده و به این جهت تقاضای اثبات مالکیت 
را دارم که شهود خویش را به شعبه تعرفه نموده است خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه حاضر نمی باشند و الیحه ای نیز ارائه ننموده و نسبت به ادعای خواهان ایراد 
و انکاری به عمل نیاورده اند لذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی 
از جمله وکالت تعویض پالک و برگ سبز خودرو اظهارات شهود دعوی مطروحه را 
مقرون به صحت تلقی و مستنداً به مواد 198 قانون آ د م حکم به اثبات مالکیت خواهان 
 484 FAFAOL 7639 به شماره موتور MVM نسبت به یکدستگاه خودرو سیستم
و شماره شاسی A 1017732ح صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
اعتراض تجدید  قابل  از آن  این شعبه و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  20 روز پس 
نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد و خوانده ردیف اول نیز محکوم به پرداخت 
سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

م الف11041 دفتر شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار

4/520 شماره ابالغیه: 9410100353502168شماره پرونده:      9209983812200474 
شماره بایگانی شعبه:940582  محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 9209983812200474 برای غالمرضا نیکخو 
فرزند علیرضا به اتهام شروع به سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/06/11 ساعت 00: 10 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
انقالب در امور  مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
رسیدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور،  در صورت  است  بدیهی  گردد.  دادگاه حاضر 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:11611 علی رنجبری- شعبه 9 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )109 جزایی سابق(. 
ابالغ رای 

5/17 شماره پرونده: 94-114 شماره دادنامه: 410-94/3/19 خواهان: علیرضا معتمدی 
اله  . خوانده: نصرت   1 بلوک 91 پ  قدس  امام خمینی، خ شهرک  خ  اصفهان،  نشانی 
مرادی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت ناشی از تصادف وهزینه های دادرسی، 
کارشناسی. گردشکار: قاضی شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضا 
شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و یا استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت 
خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ طبق نظر کارشناس 6/000/000 ریال بابت خسارت 
ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس 
فنی وقوع تصادف بین اتومبیل سواری پراید به شماره 272 س49 ایران 13 متعلق به 
خواهان وانت پیکان به شماره 682 ب 19 ایران 43 به رانندگی خوانده محرز بوده و 
پرونده  در  دادگستری  کارشناس  نظریه  حسب  و  است  شده  شناخته  مقصر  خوانده 
تامین دلیل شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان خسارات بر اتومبیل خواهان در اثر 
وقوع این تصادف مبلغ شش میلیون ریال طبق نظر کارشناس 6/000/000 ریال تعیین 
گردیده است. لذا قاضی شورا دعوی خواهان راوارد و ثابت تشخیص داده و با استناد 
موارد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ومواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 طبق نظر کارشناس ریال بابت 
خسارات وارده یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 1/000/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوق اصفهان می باشد. م الف 11047 دفتر شعبه 14 

شورای حل اختالف اصفهان
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  شک نکنید؛
 المپیکی می شویم

انتقال تاریخی مهاجم 
چینی به تیم مادریدی

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: اطمینان دارم تیم ملی ایران به رقابت های 
المپیک ۲۰۱۶ راه می یابد.

 درک بائرمن اف��زود: تیم ملی بس��کتبال ای��ران را خیلی خوب می شناس��م، در 
رقابت های جام جهانی مسابقه تیم ایران را برابر صربستان از نزدیک شاهد بودم و 
در مدت کوتاه حضورم در ایران نیز از مربیان ایرانی اطالعات خوبی درباره بازیکنان 

ایران کسب کردم.
وی گفت: فرصت کمی تا رقابت های جام ملت های آسیا و ورودی المپیک داریم؛ 
اما با برنامه ریزی فش��رده تالش می کنیم در این رقابت ها قهرمان شویم و شک 

نکنید که توانایی این کار را داریم.
 بائرم��ن، در ادام��ه ب��ه برنام��ه ه��ای تی��م مل��ی بس��کتبال ت��ا حض��ور در 
رقابت های جام ملت های آس��یا اش��اره کرد و افزود: ش��نبه هفت��ه آینده برای 
حضور در اولین مس��ابقات بین المللی به چین س��فر خواهیم ک��رد و پس از آن 
 به آلمان می رویم و چند مس��ابقه تدارکاتی برگزار خواهیم ک��رد، بعد به ایران

 خواهیم آمد.

ژانگ چنگدون، مهاجم تیم فوتبال بیجینگ گوان چین، به عنوان نخستین چینی 
در تاریخ فوتبال این کش��ور به طور قرضی به رایو وایکانو ک��ه از تیم  های اللیگایی 

است پیوست.
 انتقال این مهاجم ۲۶ ساله در جریان اردوی آماده سازی تیم رایو وایکانو در پکن، 

در روزهای گذشته محقق شد.
او در ترکیب تیم ملی فوتبال چین در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا ۲۰۱5 

نیز حضور داشت، دیداری که چین در آن مقابل استرالیا شکست خورد.
ژانگ که تا کنون ۱8 بازی ملی هم دارد، در حالی به باش��گاه مادریدی پیوست که 
پیشنهادهایی هم از سه تیم پرتغالی به نام های دپورتیوو مافرا، یونیائو لیریا و بیرا مار 

و همچنین یک تیم آلمانی به نام آینتراخت براشویگ داشته است.
جامعه شناسان ورزشی این اقدام رایو وایکانو را گامی در راستای افزایش درآمدهای 
خود در اردوهای آماده س��ازی- تجاری ای که هر س��اله در چی��ن برگزار می کند 

می پندارند.

ورزش ایران در هفته ای که گذشت؛

درخوشبختی به روی دایی و قلعه نویی باز شد

خودم را در پرسپولیس اثبات می کنم
محسن مسلمان با ابراز رضایت از اردوی تیمش در ترکیه اعالم کرد، 

برای لیگ پانزدهم برنامه های ویژه ای دارد.
محس��ن مس��لمان که بعد از یک فص��ل دوری بار دیگ��ر به جمع 
سرخ پوشان برگش��ته، امیدوار اس��ت بتواند با درخشش در ترکیب 
پرس��پولیس به تیم ملی نیز برس��د. او اهدافش را در پرس��پولیس 
 درخش��ش در این تیم، حضور در تی��م ملی و لژیونر ش��دن عنوان 
می کند. ستاره شماره ۷۷ پرسپولیس  درباره اردوی ترکیه گفت: من 
نسبت به دیگر بازیکنان با دو روز تاخیر وارد ترکیه شدم اما تمرینات 
فوق العاده ای را پشت سر گذاشتیم و دیدارهای تدارکاتی هم باعث 
شد تا به مرز خوبی از آمادگی برسیم. شرایط برای موفقیت در فصل 
جدید مهیا است و بی صبرانه منتظر آغاز لیگ هستیم. وی در مورد 
شایعاتی که در مورد جذب او ش��نیده می شد و گفته می شد با نظر 
برانکو جذب نشده اس��ت نیز گفت: چنین چیزی را احساس نکردم 
و اتفاقا در اردوی ترکیه آقای برانکو برخورد خوبی با من داش��تند و 
تمرینات مناسبی را نیز زیر نظر ایش��ان پشت سر گذاشتم. مطمئنا 
هدف همه ما این اس��ت که پرس��پولیس موفق عمل کند و همه در 
همین راستا تالش خواهیم کرد. مسلمان در مورد پوشیدن پیراهن 
۷۷ نیز گفت: به عدد هف��ت عالقه دارم و پیش از ای��ن نیز با همین 
ش��ماره به میدان رفته بودم و دوس��ت دارم در این فصل با پیراهن 
پرسپولیس بدرخشم و خودم را اثبات کنم.هافبک جوان پرسپولیس 
درباره مش��کل عفونت چش��مش نیز گفت: همانطور که گفتم این 
مساله مربوط به حساس��یت فصلی و عفونت بود که با مراقبت های 
 کادرپزشکی برطرف شد و مش��کلی برای تمرین در ترکیه نداشتم. 

از کادرپزشکی پرسپولیس هم در این رابطه تشکر می کنم.
مس��لمان، در پایان درباره ب��ازی هفته اول لیگ گفت: به ش��رایط 
 خوب��ی از آمادگی رس��یده ای��م و برای آغ��از لیگ لحظه ش��ماری 
می کنم. انگیزه فردی ام نیز زیاد اس��ت و امیدوارم موفق شوم فصل 
خوبی را پش��ت س��ر بگذارم. هدف های بزرگی در س��ر دارم که با 
درخشش در پرسپولیس به آنها دست خواهم یافت. مطمئنا روزهای 

خوبی را در فصل پیش رو با هواداران پرسپولیس رقم خواهیم زد.

روی  ترکیب استقالل تردید دارم
پرویز مظلومی س��رمربی اس��تقالل می گوید روی دو، سه نقطه از 

ترکیب تیمش دچار تردید است.
پرویز مظلومی بعد از تس��اوی یک ب��ر یک تیمش برابر اس��تقالل 
خوزس��تان گفت: بدن بازیکنان اس��تقالل در این دیدار در شرایط 
بهتری از س��ه دیدار قبلی بود. م��ا در بین دو نیمه نی��ز تیم را کامال 
ج��وان کردیم. من در ح��ال حاضر در مورد دو، س��ه ت��ا جایگاه در 
ترکیب تیمم هنوز ش��ک دارم و به دنبال انتخاب نفر برای آن نقاط 
هستم. درحال حاضر هم بدن بازیکنان اس��تقالل در شرایط خوبی 
است و ۷۰ - 9۰ درصد بدن بازیکنان ما رها شده و به شادابی خوبی 
رسیده ایم. تنها مشکل فعلی ما آسیب دیده های ما هستند. از جمله 
حیدری و فخرالدینی که امیدواریم هرچه سریع تر به ما اضافه شوند. 
بازیکن کروات مدنظرمان هم ش��نبه می آید و ب��ا توجه به اینکه در 
 حال بازی کردن است، احتماال سریع تر می تواند به جمع ما اضافه 

شود.
وی درباره لیس��ت تیمش اضافه ک��رد: ما درحال حاض��ر دو جای 
خالی در لیس��ت مان داریم. او با رد ش��ایعه قه��رش از تمرین روز 
گذش��ته اس��تقالل اظهار کرد: ب��رای چه بای��د قهر کن��م؟ نیامده 
بروم قهر کنم؟من باید تمری��ن را ترک می کردم تا به یک جلس��ه 
برسم و تمرین را به دس��تیارانم سپردم. س��رمربی استقالل درباره 
 وضعیت کریمی گف��ت: راجع به ی��ک بازیکن صحب��ت نمی کنم. 
 ان ش��اءاهلل تا دوش��نبه تکلیف همه بازیکنان مش��خص می شود.

وی اضافه کرد: ما تالش می کنیم تا هفته سوم تیم مان کامل شود و 
بازیکنان خارجی هم با سایر تیم هماهنگ شوند.

وی درپایان و در پاس��خ به این س��وال که آیا تیمش مشکالت مالی 
دارد، بیان کرد: ما یک سری مشکل در بحث خصوصی سازی داریم 
وگرنه آقای سبک دس��ت تا کنون با ما به خوبی همکاری داشته و از 

او تشکر می کنم.

خسرو حیدری؛ قهر نکردم
مداف��ع - هافبک تی��م فوتبال اس��تقالل ته��ران گفت: با دس��تور 
 کادر فن��ی پنجش��نبه اس��تراحت ک��ردم و ش��ایعه قه��ر م��ن 
به هیچ وجه صح��ت ندارد.خس��رو حیدری مداف��ع - هافبک ملی 
پوش اس��تقالل درباره علت غیبت خود در تمرین آبی پوشان گفت: 
من فصل گذشته مصدومیت کهنه ای داش��تم که به دلیل نداشتن 

استراحت کافی این مصدومیت بارها به سراغ من آمد.
وی افزود: در فصل جدید پس از برگزاری تمرینات اردوی کردان و 
حضور من در تمرینات پرفشار بدنسازی این اردو، با صالحدید کادر 
فنی استقالل و پرویز مظلومی مقرر شد تا روز یک شنبه استراحت 

کنم تا دوباره دچار مصدومیت نشوم.
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منتقد درجه یک فدراسیون وزنه برداری در دوران ریاست 
حسین رضازاده، حاال رییس فدراسیون وزنه برداری است. 
علی مرادی را می گوییم؛ او که ب��رای خانواده وزنه برداری، 

نامی شناخته شده به شمار می رود.
بعد از 9 س��ال دوری از فدراس��یون، مرادی بار دیگر روی 
همان صندلی نشسته است که پیش از این برای یک دوره 
۱۲ ساله، بر آن تکیه زده بود. ۱۲ سال ریاست فدراسیون 
وزنه برداری به همراه ۱۲ سال دبیرکلی وزنه برداری آسیا، 
حاال از علی مرادی مدیری با تجربه ساخته است؛ باتجربه تر 
از همه آن سال هایی که او نس��ل طالیی وزنه برداری ایران 
را س��اخت و بعدها با آن حادثه تلخ از وزنه ب��رداری ایران 
جدا ش��د. خودش می گوید خیانت بود، اما حاال حواسش 
جمع اس��ت. آمده تا هم جلوی آن خیانت ها را بگیرد و هم 
نس��ل های طالیی دیگری را برای وزنه برداری ایران بسازد. 
تغییر زیرس��اخت های وزنه برداری و توس��عه این رشته در 
سراسر کش��ور از دیگر برنامه های اوس��ت. المپیک ریو هم 
در پیش است. مرادی می گوید دستیابی به بهترین نتیجه 

تاریخ وزنه برداری در برزیل دور از دسترس نیست. 
آقای مرادی، 12 سال رییس فدراسیون وزنه برداری 
بودید و 12 س�ال هم به عنوان دبی�رکل وزنه برداری 
آس�یا فعالی�ت داش�تید. چ�ه کار نک�رده ای در 
وزنه برداری داشتید که دوباره برای پذیرفتن سکان 

هدایت این رشته پیش قدم شدید؟
یک��ی از انگیزه ه��ای م��ن در بازگش��ت به وزنه ب��رداری، 
به کارگیری خرد جمعی در این رشته ورزشی است؛ کاری 
که در گذشته کمتر ش��اهدش بودیم. مس��لما اگر اعضای 
خانواده وزنه برداری همگی در پیشرفت این رشته مشارکت 
داشته باشند و خالقیت های ش��ان را بروز دهند، مشکالت 

وزنه برداری به حداقل خود خواهد رسید.
علی م�رادی در قیاس با 8 س�ال پیش ک�ه برخالف 
 میل باطن�ی اش از وزنه برداری کنار گذاش�ته ش�د، 

چه تغییراتی کرده است؟
من عل��ی م��رادی ام��روز را ف��ردی ب��ا تعامالت بیش��تر 
 می بینم؛ تعامالت��ی که هم جنبه داخل��ی دارد و هم جنبه 

بین المللی.

 اگ�ر برگردی�م به 21 س�ال پی�ش � روزی ک�ه برای 
اولین ب�ار به عنوان ری�س فدراس�یون وزنه برداری 
انتخاب شدید � ش�رایط امروز را با آن زمان چگونه 

قیاس می کنید؟
آن زمان که من س��کان هدایت وزنه ب��رداری را در اختیار 
گرفتم، ش��رایط ب��ه گونه ای بود ک��ه حت��ی در بازی های 
آسیایی توان کسب مدال را نداشتیم. به عبارتی هیچ کس 
از وزنه ب��رداری انتظار کس��ب مدال در س��طح بین المللی 
نداش��ت. در آن برهه می طلبید بیشتر به کارهای زیربنایی 
 بپردازی��م و بعد از بسترس��ازی مناس��ب، ب��ا آوردن مربی 
با دانشی چون ایوانف، ش��رایط را برای ظهور استعدادهای 
جدید وزنه برداری فراهم کنیم. همین اقدامات باعث ش��د 
بعد از چند س��ال دوباره انتظار از وزنه برداری باال برود و در 
هر مسابقه ای اعم از المپیک، رقابت های جهانی یا بازی های 
آسیایی همگان چشم به مدال های خوش رنگ بروبچه های 
وزنه برداری بدوزند. طبیعتا ش��رایط ام��روز وزنه برداری با 
شرایط ۲۱ سال پیش که من برای نخس��تین بار به عنوان 
رییس فدراسیون انتخاب شدم، تفاوت های عمده ای دارد. 
به زبان ساده تر، اگر این تفاوت وجود نداشت،  حضور دوباره 
من در راس فدراس��یون وزنه برداری هم توجیهی نداشت. 
یقین بدانید برنامه  تفکر و هدف گذاری من برای این رشته 
با گذشته فرق می کند.اگر در گذشته مدیریت وزنه برداری 

فردمحور ب��ود، حاال با تغیی��ر تفکر به دنبال این هس��تیم 
که خانواده وزنه ب��رداری را در تصمیمات مهم این رش��ته 
سهیم کنیم. فردمحور بودن در مدیریت فدراسیون جواب 

نمی دهد. 
 خیلی ها می خواهند بدانند عمده ترین این تفاوت ها 

چه خواهد بود؟
اگر دو دهه قبل با آوردن یک مربی خارجی، ش��اهد ظهور 
نس��ل طالیی وزنه برداری ایران بودیم، االن به دنبال ارائه 
یک وزنه برداری تمام ایرانی به دنیا هس��تیم؛ مجموعه ای 
که بدون وابس��تگی به قدرت های دیگر، در تمام زمینه ها 

کارآمد باشد.
وقت��ی صحب��ت از وزنه ب��رداری ایران��ی می کنی��د، باید 
دغدغه های فراوانی نسبت به اوضاع وزنه برداری در سراسر 
کشور داشته باشید؛ دغدغه هایی که نشان دهد وزنه برداری 
ایران صرفا به اردوی تیم ملی و چند ملی  پوش حاضر در آن 

خالصه نمی شود.
اتفاقا یکی از اصلی ترین برنامه های بلندمدت ما این است که 
وزنه برداری را از حالت گلخانه ای خارج کنیم و در سراس��ر 
کشور توسعه دهیم. البته برای تحقق این برنامه به همکاری 
و هماهنگی ارگان های دیگر چون آم��وزش و پرورش هم 
نیاز داریم. به همین دلیل، مطالعات��ی را در این زمینه آغاز 
کرده ایم تا کارها هر چه زودتر عملیاتی شود. در این میان، 
تقویت هیات های اس��تانی، انجام برنامه های آموزش��ی و 
حمایت از مربیان شهرس��تانی در اولویت قرار دارد. برخی 
اس��تان های ما در چهار س��ال اخیر بین ۷۰۰ هزار، تا یک 
میلیون تومان پول از فدراس��یون گرفته اند. با این پول های 
ناچیز واقعا چه برنامه هایی را می ت��وان پیش برد؟ این نوع 
نگاه اثرات مخربی دارد و باعث می شود شخصیت قهرمانی 

از وزنه برداری دور شود.
خیلی ها شما را بانی نس�ل طالیی وزنه برداری ایران 
می دانند. آیا در دوره جدید حضورتان در فدراسیون، 

باز هم نسل طالیی دیگری در راه خواهد بود؟

برنامه بلندمدت ما س��اختن نس��ل طالی��ی پرامید برای 
المپیک ۲۰۲۰ اس��ت. برای این منظور از هم اکنون روی 
نفرات نوج��وان و جوان��ان س��رمایه گذاری خواهیم کرد و 
شرایطی فراهم می آوریم که از بسیاری از این پشتوانه ها در 

بازی های آسیایی ۲۰۱8 استفاده کنیم.
دوپین�گ هم�واره خط�ری ب�زرگ ب�رای رش�ته 
وزنه برداری بوده اس�ت. برای مبارزه ب�ا این پدیده 

شوم چه برنامه ای دارید؟
دوپینگ خط قرمز ماست. به همین دلیل، کمیته پزشکی 
فدراسیون با هماهنگی فدراسیون پزشکی ورزشی مشغول 
انجام کارهای زیربنایی مهمی اس��ت، ضمن این که کمیته 
آموزش هم برنامه های گس��ترده ای ب��رای آموزش هرچه 
بیشتر مربیان و ورزشکاران در دستور کار دارد. با فدراسیون 
جهانی هم در حال رایزنی هستیم تا در کالس های مبارزه 
با دوپینگ از مدرس��ان مطرح خارجی برای حضور در این 
کالس ها استفاده ش��ود. ضمن این که خودمان هم به طور 
مرتب از ورزش��کاران رده های س��نی مختل��ف، در مقاطع 
مختل��ف آزمایش دوپین��گ خواهیم گرفت، تا ان ش��اءاهلل 

وزنه برداری پاک تر از همیشه به راه خود ادامه دهد.
ش�ما س�ال ها دبیرکل وزنه برداری آس�یا بودید، اما 
این کرسی با ارزش بعد از 12 سال از دست رفت. چه 
عواملی دست به دس�ت هم داد تا وزنه برداری ایران 

این کرسی را از دست بدهد؟
فک��ر می کن��م خودش��یفتگی برخ��ی دوس��تان در کنار 
نش��انی های غلطی که ب��ه خارجی ها دادند، فض��ا را برای 
سوءاستفاده عرب ها باز کرد و باعث شد این کرسی با ارزش 
که متعلق به ورزش ایران بود، خیلی راحت از دس��ت برود. 
برآیند این رفتارها باعث ش��د ما یک کرسی موثر را بدهیم 

و یک کرسی نه چندان موثر به جایش به دست بیاوریم.
ب�ا توجه به فرصت یک س�اله ت�ا المپی�ک 2016 آیا 
می ت�وان چش�م انتظار بهتری�ن عملک�رد تاری�خ 

وزنه برداری ایران در المپیک ها بود؟
ش��ک نکنید، اگر حمایت های همه جانبه ای از وزنه برداری 
کش��ور صورت گیرد، دس��تیابی به بهتری��ن نتیجه تاریخ 

وزنه برداری ایران در المپیک ریو دور از دسترس نیست.

علی مرادی، رییس فدراسیون وزنه برداری؛

وزنه برداری  از حالت گلخانه ای خارج می شود

این هفت روز ورزش با حس��رت و افسوس های 
به جامانده از س��قوط تنیس و والیبال، نرسیدن 
 س��احلی بازان ب��ه نیم��ه نهای��ی جام جهان��ی، 
 ممنوع الفعالیت ش��دن س��رخابی ها و ... سپری 

شد.
 مه��م تری��ن اتفاق��ات و رویداده��ای ای��ن 

هفت روز ورزش به این شرح است: 
بختیاری زاده سرمربی استقالل شد

 سیاوش بختیاری زاده پنجش��نبه گذشته برای 
بر عهده گرفتن هدایت تیم فوتبال استقالل اهواز 

با مسووالن این تیم به توافق رسید. 
 دای�ی س�ر از ق�م درآورد، قلعه نوی�ی ب�ه 

انزلی رفت
پنجشنبه گذش��ته دو مربی نامدار فوتبال ایران 
با توافقی که کردن��د و قراردادی که نوش��تند، 
هم خ��ود را از بالتکلیفی خ��ارج کردند و هم دو 
تیم لی��گ برتری را؛ عل��ی دایی ک��ه در ابتدای 
 فصل پیش هدای��ت تیم پرس��پولیس تهران را 
بر عهده داش��ت، با عقد قرارداد رس��می هدایت 
تیم صبای ق��م را بر عهده گرف��ت. مهدی تارتار 
که تمرینات صب��ا از چندی پی��ش زیر نظر وی 
 آغاز ش��د نیز به عنوان دس��تیار دای��ی معرفی 

شد. 
از س��وی دیگر امیر قلعه نویی، س��رمربی فصل 
گذشته اس��تقالل برای بر عهده داشتن هدایت 
تیم مل��وان بندرانزلی با مس��ووالن ای��ن تیم به 
 توافق رسید. این توافق در حالی حاصل شد که 
علی دایی یکی از گزینه ه��ای اصلی ملوان طی 

روزهای گذشته بود. 
فوتبال ساحلی حسرت به دل ماند

تیم ملی فوتبال س��احلی ایران پنجش��نبه شب 
گذش��ته در دیدار برابر تاهیت��ی در مرحله یک 
چهارم نهایی مس��ابقات جام جهان��ی پرتغال با 
نتیجه 5 بر ۴ شکس��ت خورد و از صعود به جمع 
چهار تیم برتر بازماند تا همچنان حسرت حضور 
در جم��ع چهار تیم برت��ر جهان ب��ر دلش باقی 
بماند. ساحلی بازان فوتبال ایران با متحمل شدن 
 این شکست به کار خود در این دوره رقابت های 

جام جهانی پایان دادند. 
مالک ملوان، مدیرعامل شد

داری��وش بهش��تی، مال��ک باش��گاه مل��وان 
نزل��ی در نخس��تین نشس��ت اعض��ای  بندرا
 هی��ات مدیره این باش��گاه، ب��ا انتخ��اب اعضاء 
به عنوان مدیرعامل باش��گاه ملوان نیز منصوب 

شد. 

حذف ه�ر دو نماینده ای�ران از رقابت های 
بین المللی جودو روسیه

در چارچ��وب رقابت ه��ای ج��ودو بین الملل��ی 
روس��یه و در وزن 8۱- کیلوگرم س��عید مالیی 
یکش��نبه گذش��ته در دور نخست اس��تراحت 
داش��ت و س��پس » ال��در زاریپکان��وف« از 
قزاقس��تان را شکس��ت داد. وی در مرحل��ه 
س��وم به مصاف نماین��ده آلمان رف��ت و بازنده، 
تاتام��ی را ت��رک ک��رد. در وزن 9۰- کیلوگرم 
 نیز امیر قاس��می نژاد در اولین دی��دار به مصاف 
» ایگراس میلنبرپگس« از لیتوانی رفت که طی 
آن متحمل شکس��ت ش��د. بدین ترتیب هر دو 
نماینده ایران در رقابت ه��ای بین المللی جودو 
روسیه خیلی زود از گردونه مسابقات کنار رفتند. 

تنیس ایران سقوط کرد
تیم ملی تنیس ایران ک��ه در جریان دیدارهایی 
که برای بق��ا در دس��ته دوم رقابت های دیویس 
کاپ آسیا و اقیانوس��یه برابر کویت برگزار کرد، 
در دو دیدار انفرادی و یک دیدار تیمی شکست 

خورد و تنها در ی��ک دیدار انف��رادی به برتری 
دس��ت یافت. بدی��ن ترتی��ب تنیس ای��ران که 
سال گذش��ته موفق به صعود به دسته دوم این 
 رقابت ها ش��ده بود دوباره به دسته سوم سقوط 

کرد. 
داماش واگذار شد

دوشنبه گذش��ته با امضای پیش نویس قرارداد 
تیم فوتب��ال داماش، مالکیت ای��ن تیم رسما به 
 جواد شهبازی به عنوان مالک جدید واگذار شد؛ 
آنهم بدون اینکه مبلغی در راستای انتقال سهام 
باشگاه پرداخت باشد. در همین رابطه وی تاکید 
کرد ک��ه باشگاه د��اماش از سوی هیات فوتبال 
استان به من هدیه شده و با جدیت کامل ب��ه 

مدیریت این باشگاه خواهم پرداخت.
تمدید مهلت نقل و انتقاالت لیگ پانزدهم 

فوتبال
سازمان لیگ فدراسیون فوتبال دوشنبه گذشته 
به منظ��ور حمای��ت و همکاری ب��ا باشگاه های 
لیگ برتر و البت��ه بنا به پیشنه��اد کمیته نقل و 

انتقاالت و موافق��ت نایب ریی��س فدراسیون و 
ریاست سازمان لیگ، مهلت نقل و انتقاالت برای 
بازیکنان داخل��ی را تا پنج��م مردادماه تمدید 
کرد. همچنین اعالم ش��د که آخرین مهلت نقل 
و انتق��االت بازیکنان نیازمن��د ITC با توجه به 
اعالم قبلی به سیستم فیفا TMS  اول مردادماه 
است. ضم��ن اینکه تمامی مراح��ل درخواست 
ITC برای بازیکنان قرضی بای��د در بازه زمانی 

فوق صورت پذیرد. 
هجوم کارساز هواداران ایرانی والیبال 

در پایان لیگ جهانی ۲۰۱5 والیبال، مس��ابقات 
فدراسیون جهانی بر اس��اس آمارهای شخصی 
بازیکنان، بهترین های هر پست را اعالم کرد که 
البته با توجه به عدم راه یابی تی��م ملی ایران به 
مرحله نهایی، بازیکنی از تیم کشورمان در جمع 
برترین ها ق��رار نگرفت. اما در ی��ک نظرسنجی 
دیگر که در سایت والیبال جه��ان انجام گرفت 
هواداران ایرانی با هجوم خود توانس��تند زمینه  
حضور سه بازیکن تیم ملی ایران در ترکیب تیم 

منتخب این دوره رقابت های لیگ جهانی فراهم 
کنند. سعید معروف، محم��د موسوی و مجتبی 
میرزاجانپور بازیکنان ایرانی هستند که به ترتیب 
در پست پاسور، سرعتی زن و دریافت کننده تیم 
منتخب لیگ جهانی ۲۰۱5 والیبال قرار گرفتند. 

سقوط والیبال ایران در لیگ جهانی
در پای��ان مرحله نهای��ی لیگ جهان��ی ۲۰۱5 
والیبال که با قهرمانی تیم ملی فرانسه همراه بود، 
رده بندی نهایی ۳۲ حاضر در این رقابت ها اعالم 
شد. بر اساس رده بندی اعالم شده تیم ملی ایران 
که از صعود به مرحله نهایی بازماند بعد از فرانسه، 
صربستان، آمریکا، لهس��تان، برزیل و ایتالیا در 
رده هفتم ق��رار گرفت. این د��ر حالی است که 
والیبال ایران سال گذشته صاحب جایگاه چهارم 

رده بندی نهایی لیگ جهانی شده بود.
سرخابی ها ممنوع الفعالیت شدند

 ریی��س کمیته مس��ابقات فدراسی��ون فوتبال، 
سه شنبه از نامه دبی��ر کل این فدراسیون مبنی 
 بر ممن��وع الفعالی��ت شدن ۶۰ تی��م باشگاهی 
به خاطر بدهی   های انباشته، خبر داد و گفت که 
در این میان ۱۱ تیم لیگ برتری هم قرار دارند. 
 بر این اس��اس پرسپولیس، استق��الل، پیکان، 
نفت تهران، ملوان، سپاهان، ذوب آهن، استقالل 
اهواز، تراکتورسازی و گسترش فوالد)وی نام یک 
تیم را اعالم نکرد( تیم های لیگ برتری هستند 
که فع��ال ممنوع الفعالی��ت شده اند. ای��ن تیم ها 
 باید رضایت شاک��ی خصوصی را جل��ب کنند، 
در غیر این صورت فدراسی��ون نمی تواند به آنها 

خدماتی بدهد. 
نقل و انتقاالت لیگ پانزدهم به کجا رسید؟

علیرض��ا نقی زاد��ه، هافبک فص��ل گذشته تیم 
فوتبال گس��ترش تبریز با عق��د قراردادی یک 
ساله به تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد پیوست. 
سید ایمان موسوی، بازیکن فصل گذشته فوالد 
خوزستان در این هفته ب��رای حضور در ترکیب 

این تیم مشهدی به توافق رسید. 
رضا حقیقی، بازیکن ساب��ق تیم پرسپولیس که 
پیش از ای��ن مذاکراتی را با تیم سی��اه جامگان 
مشهد انجام داده بود و حت��ی در تمرینات این 
تیم نیز حضور پیدا کرده بود در نهایت با امضای 
قراردادی یک ساله به عضویت تیم ملوان درآمد. 
طی این هفته، قرارداد جواد نکونام با تیم سایپا 
البرز نیز امضا شد. دیگر اینکه نیما داغس��تانی 
بازیکن تیم فوتبال جوانان ایران با قراردادی سه 

ساله به تیم فوتبال صبای قم ملحق شد.

سرخابی ها

 تبریک طالب لو 
به فوتبالیست اخالق ایران

وحید طالب لو ب��ا انتشار عکس زی��ر تولد وحی��د هاشمیان را 
 تبریک گفته و نوشت: به جرات یکی از با اخالق ترین، بهترین و 
حرفه ای ترین بازیکن��ان تاریخ فوتبال ای��ران وحید هاشمیان 
 عزیز و دوست داشتنی هست. من خیلی ازش یاد گرفتم و سعی 

می کنم بیشتر یاد بگیرم.

از لنز دوربین
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ابالغ نظریه کارشناسی
4/553 شماره: 94/0021 با احترام بازگشت به نامه 94/1/13- 932/93 و حسب دستور 
پویا کیخسرو  امیر  آقای  ادعای  پرونده تصادف خسارتی مورد  مقام محترم قضائی 
در  داشت  اظهار  53-428ق21  شماره  به  وفور  را  تویوتا  کار  سواری  راننده  کیانی 
به علت  بودم که  پل وحید در حرکت  به سمت  بزرگراه خرازی  مورخه 93/12/1 در 
ترافیک ایجاد شده متوقف شدم و اتوبوس به شماره 45-514ع82 با اینجانب برخورد 
و متواری شده، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته. موارد مشروحه ذیل مورد توجه 
می باشد. 1- راننده سواری تویوتا به شماره مذکور اعالم نموده پس از شدت برخورد 
وارده به خودروی وی از عقب توسط اتوبوس مورد نظر – خودرو وی از جلو سمت 
چپ نیز بر اثر برخورد با پرایدی خسارت دیدم. 2- طبق ادعای راننده تویوتا اتوبوس 
تویوتا  سواری  به  وارده  خسارات   -3 شده.  متواری  محل  از  بالفاصله  فوق  شماره 
موکول به بازدید در تعمیرگاه مجاز می باشد. 4- چنانچه اظهارات راننده تویوتا مورد 
تائید مقام قضائی باشد علت تصادف بی احتیاطی از جانب راننده اتوبوس به شماره 
اعالم نظریه قطعی و ترسیم  به نظر رسیده.  به جلو  به علت عدم توجه  45-514ع82 
راننده آن در زمان تصادف می باشد مراتب  اتوبوس و  به شناسایی  کروکی موکول 
جهت سیر مراحل قانونی به آگاهی می رسد. م الف10297 دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ اجرائیه

پرونده:  بایگانی  شماره   139404002003000044/1 پرونده:  شماره   4/552
9400097/1 شماره ابالغیه: 139405102003001570 بدینوسیله به بهمن گلبان فرزند 
آسیاب  کوچه  مطهری  خیابان  شهر  ملک  نشانی  به   774 شماره  شناسنامه  به  احمد 
که   139404002003000044/1 کالسه  پرونده  بدهکار    data no شایان  تاسیسات 
برابر  ابالغ می گردد که  اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید.  برابر گزارش 
چک شماره 613944-91/12/15 عهده امیر کبیر بین شما و بانک قوامین شعبه کاوه 
اصفهان مبلغ 60000000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
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 اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 11839 رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
دادنامه 

 9409980361700075 پرونده:  شماره  دادنامه:9409970361700493  شماره   4/549
به  مهدی  فرزند  عاملیان  جبل  محمود  آقای  خواهان   940087 شعبه:  بایگانی  شماره 
فروشی  پارچ  مغازه  جارچی  مسجد  جنب  بزرگ  بازار  امام،  میدان  اصفهان،  نشانی 
موسوی کد پستی: 8147896166 خوانده: آقای صالح حسنی مجهول المکان خواسته: 
تامین خواسته. گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده، درخواست صدور 
از  پس  که  است،  نموده  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  را  خواسته  تامین  قرار 
است  تشکیل  العاده  فوق  وقت  در  دادگاه  فوق،  به کالسه  آن  ثبت  و  قبول درخواست 
و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار می نماید. قرار تامین 
خواسته نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته 
نموده است و ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 
خوانده  اموال  از  ریال   148/967/750 مبلغ  معادل  خواسته  تامین  قرار  مدنی  د  آ.  ق. 
بابت رسید خرید پارچه تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار 
به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف: 10368 حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
دادنامه

4/550 شماره دادنامه: 9409970361700461 شماره پرونده: 9409980361700087 
شماره بایگانی شعبه: 940100 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه باوکالت آقای امیر 
توحید،  خ  اصفهان،  اصفهان، شهرستان  نشانی  به  فرزند حسین  قاسمیان دستجردی 
کیانی  کیوان  آقای   -1 خواندگان:   .15 واحد   ،3 طبقه  ماکان3،  مجتمع  پلیس،  چهارراه 
فرزند نجف قلی 2- آقای بهنام لرکی فرزند ابراهیم 3- آقای رمضان رضایی فرزند 
محمدعلی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه در 
خصوص دعوی آقای امیر قاسمیان دستجردی به وکالت از تعاونی اعتبارثامن االئمه 
آقای  قلی  نجف  فرزند  کیانی  کیوان  آقای  ابراهیم  فرزند  لرکی  بهنام  آقای  طرفیت  به 
رمضان رضایی فرزند محمدعلی به خواسته مطالبه مبلغ 76/000/000 ریال به استناد 
پرداخت  گواهینامه عدم  و  با سررسید 93/9/9  به شماره 851450/62  فقره چک  یک 
صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه 
ذمه  اشتغال  بر  داللت  که  ابرازی  مستندات  مصدق  تصویر  و  تقدیمی  دادخواست  به 
خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند 
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 و 249 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 
مبلغ  همچنین  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   76/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
6/231/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی، تعرفه دفتر 
خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10367 مهدی حاجیلو- رئیس شعبه 

بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
دادنامه

4/551 شماره دادنامه: 9409970361700494 شماره پرونده: 9409980361700105 
امیر  فرزند  بدرانی  خدای  راه  خانم صغری  خواهان:   940119 بایگانی شعبه:  شماره 
به نشانی اصفهان، خ دقیقی، ک حجت اله رحیمی، بن مصطفوی، پ 55 خوانده: آقای 
چک  وجه  مطالبه   -1 خواسته ها:  المکان  مجهول  نشانی  به  سراوانی  بخشی  منوچهر 
و  اوراق  به  نظر  دادگاه  دادرسی  خسارت  مطالبه  تاخیرتادیه3-  خسارت  مطالبه   -2
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای دادگاه در خصوص دعوی خانم صغری راه خدای بدرانی فرزند امیر به طرفیت 
 140/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  هادی  فرزند  سراوانی  بخشی  منوچهر  آقای 
ریال به استناد یک فقره چک به شماره 23508138-94/2/15 و گواهی عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه باتوجه 
به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال 
در  قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  اینکه  به  نظر  و  نماید  می  خواهان  به  خوانده  ذمه 
دادگاه حاضر نگردیده  و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است 
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون 
 2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین 

به قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/975/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 
نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف10366مهدی حاجیلو- رئیس 

شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجرائیه

4/548 شماره دادنامه: 9409970361700492 شماره پرونده: 9409980361700076 
به  بایگانی شعبه: 940088 خواهان: آقای محسن جبل عاملیان فرزند محمود  شماره 
فروشی  پارچه  مغازه  بزرگ جنب مسجد جارچی  بازار  امام،  میدان  اصفهان،  نشانی 
مجهول  نشانی  به  حسنی  محسن  آقای  خوانده:   8147896166 پستی  کد  موسوی 
المکان خواسته: تامین خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده 
درخواست صدور قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده 
است، که پس از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق، دادگاه در وقت فوق العاده 
تشکیل است و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار می نماید. 
قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین 
خواسته نموده است و ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد 
ماده 108 ق. آ. د مدنی، قرار تامین خواسته معادل مبلغ 65/000/000 ریال از اموال 
خوانده بابت رسید خرید پارچه تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد. هزینه اجرای 
قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف10365 حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان

اجرائیه
پرونده: 9309980351500536  اجرائیه 9410420351500144 شماره  4/547 شماره 
بایگانی شعبه: 930550 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9309970351501777 محکوم علیه 1-رضا محمدی فرزند 
صفر مجهول المکان 2- محمود رمضانیان دستجردی به نشانی اصفهان، خ دستگرد 
گلزار4، پ18 منزل رمضانی محکوم است به 1- حکم به محکومیت آقای رضا محمدی 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو هیوندای 87 ج 242 
نسبت   -2 خودرو(  پالک  فک  جمله  از  )مقدمات   101108 موتور  به شماره   48 ایران 
به  را  نامبرده  بوده  آقای رمضائیان  عامل ورود خسارت  دادرسی چون  به خسارت 
پرداخت کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی )1500000 ریال( و حق الوکاله 
در حق محکوم له خانم مهرناز روح االمین فرزند حسین به نشانی اصفهان، چهارباغ 
 3000000 مبلغ  پرداخت   -3 واحد11  پاسارگاد  مسکونی  مجتمع  کاویان  کوچه  باال، 
ریال نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
اجرای  بنحوی که  بدهید  دارایی خود  از  یا صورت خالف واقع  نکنید  خود را معرفی 
ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام 
محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائید.م الف:10362 علی رحیمی- دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر   1394/04/54696 صادره:  شماره   3/552
زمین مزروعی در بخش لنبی پالک شماره 4222 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در 
طرق بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه ابوفاضلی فرزند 
عباس 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 1394/06/17 ساعت 10 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 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1394/05/03 م الف 64 عمرانی-رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

سید  فرزند  نطنزی  موسوی  اشرف  خانم   1394/04/68789 صادره:  شماره   4/525
حسن باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمین معروف دو 
قفیزی باالجوب بشماره پالک شماره 100/814 واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز که در ذیل ثبت 6660 صفحه 516 دفتر جلد 49 امالک بنام بتول مفلوک صادر و 
تسلیم گردیده سپس برابر سند قطعی 32135-1348/12/28 دفتر 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 از بین رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
آگهی  مراتب  ثبت  قانون  آئین  ماده 120  یک اصالحی  تبصره  نموده طبق  را  نامبرده 
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 مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف104 عباسعلی عمرانی- رئیس 

اداره ثبت اسناد  و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

یکدرب  اینکه تحدید حدود ششدانگ  با  4/545 شماره صادره: 1394/04/16720 نظر 
باغ پالک شماره 1565 فرعی از شماره 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 ثبت 

فرزند سید  نطنزی  بلقیس موسوی  نام خانم  به  ثبتی  پرونده  نطنز که طبق سوابق و 
رضا 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 مورخ 94/6/29 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 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

1394/05/03 م الف 4 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

4/546 شماره صادره: 1394/04/16228 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ دو باب 
اطاق وسطانی و فوقانی آنها و انبار جنب آن و سه باب طویله متصل و دوباب طویله 
تودرتو که با هم تشکیل یکباب خانه داده است و پالک شماره های 227 الی 232 فرعی 

از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام داریوش هنرمند پور فرزند یداله 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 مورخ 94/6/29 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 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1394/05/03 م الف3 مجتبی شادمان- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آرا

4/382 شماره صادره: 1394/16/65490 آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
نمایند:  تقدیم  به مرجع قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض،  تاریخ تسلیم  از  ماه  یک 
1- برابر رای شماره 139460302013000248 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب اله محمد خدائی 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
180/20 متر مربع پالک 447 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای حسینقلی 

رفیعی محرز گردیده است. 
2- برابر رای شماره 139460302013000249 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فروزنده منصوری 
بروجنی فرزند محمد تقی بشماره شناسنامه 9004 صادره از بروجن در یک باب مغازه 

به مساحت 40/50 متر مربع پالک 448 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداری از مالک رسمی 

خانم گالب حسینی محرز گردیده است. 
3- برابر رای شماره 139460302013000250 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر چرمی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 926 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 149/50 
متر مربع پالک 16 فرعی از 57 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 57 اصلی واقع 
در روستای مصیر فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای مختار چرمی مصیری 

محرز گردیده است. 
4- برابر رای شماره 139460302013000251 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افراسیاب موحدی 
فرزند قلی بشماره شناسنامه 14 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
150 متر مربع پالک 2495 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای قلی موحدی محرز 

گردیده است. 
5- برابر رای شماره 139460302013000261 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  اسپنانی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1154 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و مغازه 
به مساحت 135/70 متر مربع پالک 2496 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای علی 

اسپنانی محرز گردیده است. 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460302013000264 شماره  رای  برابر   -6
ثبتی  واحد  در  مستقر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
عبدالرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  حوزه 
جوزی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 1346 صادره از فریدن در یک باب خانه به 
مساحت537/20 متر مربع پالک 89 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 223 اصلی واقع در فریدونشهر- شهر برف انبار- محله سنگباران خریداری 

از مالک رسمی ورثه آقای اسماعیل جوزی محرز گردیده است. 
7- برابر رای شماره 139460302013000265 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا جوزی 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 1346 صادره از فریدن در یک باب خانه به مساحت 
792/30 متر مربع پالک 90 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 223 اصلی واقع در فریدونشهر- شهر برف انبار- محله سنگباران خریداری از مالک 

رسمی ورثه آقای اسماعیل جوزی محرز گردیده است. 
8- برابر رای شماره 139460302013000266هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  اصغر صادقی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
محمد رسول بشماره شناسنامه 9101 صادره از تهران در یک باب خانه به مساحت 
337/40 متر مربع پالک 17 فرعی از57 اصلی مفروز و مجزی شده از پلک 57 اصلی 
واقع در روستای مصیر فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای داود علی چرمی 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  است.  گردیده  محرز  مصیری 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/05/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/05/18 

محسن مقصودی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 
ابالغ رای 

5/1 کالسه پرونده: 178/92 شماره دادنامه:718-92/5/27 مرجع رسیدگی: شعبه 20 
شورای حل اختالف خواهان: اسماعیل ترابی فرزند محمد نشانی خ جی، خ مهدیه، کوچه 
بابا احمدی فرزنداحمد خ پروین، خ 7 تیر.  شهید عتیقی، پ 23. خوانده: رضا کریمی 
سپیده کاشانی، روبروی کبابی گلستان، درب سبزرنگ با عنایت به محتویات پرونده و 
نظر به مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا دعوی اسماعیل ترابی بطرفیت رضا کریمی بابا احمدی 
عهده   89/9/15-111374 وجه چک شماره  ریال   12/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده 
همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  سی  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون 
خسارت تاخیر و تادیه سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی به عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد. م الف11011 قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مسعود  18خواهان  ش   130-94/2/21 دادنامه  شماره   1115-93 پرونده  کالسه   5/2
حیدری فرزند ولی اله نشانی اصفهان خ نیکبخت بعد از دادگستری مغازه سوم سمت 
خواسته  المکان  مجهول  احمد  فرزند  زاده  معصومی  وحید  خوانده  مصالح  دفتر  چپ 
مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا. در خصوص دادخواست مسعود حیدری به طرفیت 
وحید معصومی زاده بخواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 91/4/30-262583 عهده بانک شهر به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
قبال  کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  انتظار  و  قانونی وقت  ابالغ  با  خوانده 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 249، 307، 309، 310، 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  هزار  دویست  و  میلیون  هفت  مبلغ  پرداخت 
یکصد و هفتاد ریال به عنوان خسارات دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 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 همین شورا و سپس 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عممی حقوقی اصفهان می باشد. م الف  11012قاضی شعبه 18 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای

5/3 کالسه پرونده 94-54 شماره دادنامه: 226-94/3/31 خواهان: رقیه قائدامینی به 
اول  طبقه   76 بلوک  قدس  شهرک  شهر  ملک  راه  سه  خمینی  امام  خ  اصفهان  نشانی 
خوانده: 1- یونس بجلی اصفهان خ امام خمینی شهرک قدس بلوک 76 طبقه اول.  2- 
قرارداد مورخه 93/1/10  ابطال  تقاضای  المکان خواسته: 1-  بیژن صابریان مجهول 
موضوع معامله یکدستگاه خودرو تندر 90 به شماره انتظامی ایران 43-449هـ34 مقوم 
به 25/000/000 ریال و بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته 2- تقاضای استرداد 
عین خودرو مورد معامله مقوم به 25/000/000 ریال و مطلق هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و غیره . گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوی رقیه قائدامینی به طرفیت خواندگان 1- یونس بجلی 2- بیژن صابریان 
ابطال قرار داد مورخه 93/11/10 موضوع معامله یکدستگاه  به خواسته 1- تقاضای 
خودرو تندر 90 به شماره انتظامی 449هـ34 ایران 43 مقوم به 25 میلیون ریال بدواً 
غیره  و  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  مطالبه  و  خواسته  تامین  قرار  تقاضای 
2- تقاضای استرداد عین خودرو مقوم به 25 میلیون ریال نظر به اینکه خواهان طی 
دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی اعالم داشت خوانده ردیف اول اقدام به فروش 
یکدستگاه خودرو تندر 90 به شماره انتظامی فوق )متعلق به خواهان( به موجب قرارداد 
93/11/10 به خوانده ردیف دوم نموده و معامله فی مابین خوانده ردیف اول و دوم 
معامله فضولی بوده است و ذیل قرارداد فی مابین خواندگان را خواهان امضاء نکرده 
است و خواهان به خوانده ردیف اول )همسرش( اعالم نموده که خودرو را بفروشد 
و چون نسبت به فروش خودرو منصرف شده تقاضای استرداد خودرو را از خوانده 
ردیف دوم نموده  و هیچ پولی بابت ثمن معامله دریافت نکرده است خوانده ردیف اول 
اعالم کرد که پس از تنظیم قرارداد با خوانده ردیف دوم بابت ثمن معامله دو فقره چک 
داده شده است خوانده  تحویل گرفته که در موعد مقرر چکها پاس نشده و برگشت 
ردیف دوم مجهول المکان اعالم شده که علی رغم ابالغ و نشر آگهی در جلسه دادرسی 
امضای  به  که  شده  ارائه  قرارداد  پرونده  محتویات  به  توجه  با  است  نشده  حاضر 
خواهان رسیده است شورا به استناد مواد 247، 251، 252 قانون مدنی حکم بر ابطال 
قرارداد مورخه 93/11/10 موضوع معامله یکدستگاه تندر 90 به شماره 449هـ34 ایران 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  خودرو  استرداد  به  دوم  ردیف  خوانده  الزام  و   34 
 می نماید رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست 
و  اصفهان  حقوقی  محاکم  از  یکی  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  دوم  ردیف  خوانده  به   نسبت 
واخواهی در همین شورا می باشد. م الف 11013 قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ رای
 94/3/12 تاریخ رسیدگی   94/3/26-391 دادنامه:  94-91 شماره  پرونده:  5/4 کالسه 
خواهان: مسعود بیگدلی نشانی اصفهان خ قائمیه خ گلستان، کوچه شماره 10، کوهسار 
2، پ 21. خوانده: اکبر متقی دستجردی مجهول المکان خواسته: مطالبه . گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مسعود بیگدلی بطرفیت 
اکبر متقی به خواسته مطالبه مبلغ 38/830/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی وتاخیر 
تادیه نظر به فیش واریزی خواهان و اظهارات نامبرده در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه 
بابت ضمانت تسهیالت دریافت شده توسط خوانده مبلغ خواسته را طی فیش واریزی 
به بانک واگذار کنند. تسهیالت پرداخت نموده ام و لیکن تاکنون خوانده اقدام به پرداخت 
بدهی خود ننموده است و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردید. و الیحه ای ارائه ننموده است و پاسخ استعالم انجام شده از بانک واگذار کنند. 
تسهیالت طی نامه شماره 6/49/1962/ م مورخ 94/3/9 که داللت بر صحت اظهارات 
خواهان دارد لذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و به استناد مواد 198، 519، 522 
اصل  بابت  ریال   38/0830/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  د  ا.  ق. 
خواسته و 165/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارات 
در  محاسبه  قابل  وصول  لغایت   94/1/24 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11014 دفتر شعبه 33  

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

5/5 شماره پرونده: 94-159 شماره دادنامه 627-94/4/14 خواهان: مهدی شیروانی 
خ نیکبخت، جنب ساختمان 47 درب سبزرنگ. وکیل: محبوبه شریفی، خ وحید، نبش خ 
اله  و 2- روح  احمدیان  دقیقی، ساختمان جام جم طبقه چهارم. خواندگان: 1- محمد 
احمدیان هر دو مجهول المکان خواسته: صدور حکم بر محکومیت تضامنی خوانده به 
پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارت تاخیرتادیه و کلیه 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
آقای  به طرفیت  با وکالت محبوبه شریفی  آقای مهدی شیروانی  در خصوص دعوی 
وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  احمدیان  اله  روح  و  احمدیان  محمد 
یک فقره چک به شماره 676393-93/12/20 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیان 
و  ابراز  از خود  دعوی خواهان  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ 93/12/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 
الف11015 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای
5/6 شماره پرونده: 94-158 شماره دادنامه 627-94/4/14 خواهان: مهدی شیروانی 
فیل آبادی خ نیکبخت، جنب ساختمان 47 درب سبزرنگ، کنار دفتر بیمه. وکیل: محبوبه 
شریفی، خ وحید، نبش خ دقیقی، ساختمان جام جم طبقه چهارم. خواندگان: 1- محمد 
احمدیان و 2- روح اله احمدیان هر دو مجهول المکان خواسته: تقاضای صدور حکم 
پنجاه  مبلغ  به  فقره چک  یک  پرداخت وجه  به  بر محکومیت تضامنی خواندگان  مبنی 
الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات  کلیه  و  تاخیرتادیه  خسارت  بانضمام  ریال  میلیون 
وکیل. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی 
شیروانی با وکالت محبوبه شریفی به طرفیت آقای محمد احمدیان و روح اله احمدیان 
-676390 به شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   93/11/20
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده 
ابالغ  این که خواندگان علی رغم  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد. و 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیان مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. 
م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق  بابت هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و 190/000 
تعرفه قانونی و هزینه نشر خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 93/11/20 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی اصفهان می باشد. م الف11016 دفتر شعبه 45 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

5/7 کالسه پرونده: 94-80 شماره دادنامه: 211-94/3/30 خواهان: محسن فتح نشانی 
امیر  خوانده:  فتح.  فروشگاه  ملت  متری   18 خ  کبیر،  امیر  خ  جدید  شاهپور  اصفهان، 
ملک خطائی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. به تاریخ 94/3/11 شعبه 17 شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 94-80 مفتوح است 
با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای محسن فتح به طرفیت آقای 
امیر ملک خطایی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون و ششصد هزار ریال 10/600/000 
ریال موضوع در چک به شماره 1353/542481/22و542482/59 /1353 بانک ملت به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
و مدرک و دفاعی موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198، 519، 515، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویست و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر 
رسید چک 93/09/28- 93/10/28 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
اتمام مدت مذکور ظرف  از  از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس  روز 
20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوق شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف11019 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای
5/8 کالسه پرونده: 94-78شماره دادنامه: 232-94/3/30 خواهان: محسن فتح نشانی 
یاسر  خوانده:  فتح.  فروشگاه  ملت  متری   18 خ  کبیر،  امیر  خ  جدید  اصفهان، شاهپور 
حل  شورای   17 شعبه   94/3/11 تاریخ  به  مطالبه.  خواسته:  المکان.  مجهول  قربانی 
اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 94-78 مفتوح است 
با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای محسن فتح به طرفیت آقای 
میلیون و هفتصد هزار ریال 6/700/000  به خواسته مطالبه مبلغ شش  قربانی  یاسر 
ریال موضوع در چک به شماره 1446/106821/24 و 1446/106808/45 بانک ملت به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات درید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و 
مدرک و دفاعی موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198، 519، 515، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویست و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر 
رسید چک 93/05/30- 93/06/10 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک  
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوق شهرستان اصفهان می باشد. م 

الف11020 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن 
اصفهان با حضور نمایندگان سهامداران زاینده رود

عم��ده، س��ازمان ب��ورس ، س��ازمان 
خصوصی سازی، مس��ووالن ذوب آهن و جمعی از دیگر سهامداران 
حقیقی و حقوقی این شرکت سه شنبه 30 تیرماه به منظور بررسی و 
 اتخاذ تصمی��م در خصوص صورت های مالی س��ال 93 در س��الن 

همایش های اتاق بازرگانی  اصفهان برگزار شد .
اردشیر س��عد محمدی، مدیر عامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان در 
این مجمع با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال 93، اظهار 
داشت: چین با تولید 822 میلیون تن فوالد خام در مقام نخست دنیا 
قرار دارد در حالی که ایران با تولید 16/3 میلیون تن فوالد خام و قرار 
گرفتن در رتبه چهاردهم جهان، رقابتی سخت با چین خواهد داشت.

83/3 درصد تولید فوالد کشور به روش احیای مستقیم و 16/7 درصد 

به روش کوره بلند است.
 وی ب��ا بیان اینک��ه تولید ف��والد در دنیا ب��ه دو روش ک��وره بلند و 
 احیا مستقیم انجام می شود، افزود: در دنیا73/9 درصد تولید فوالد 
 به روش کوره بلن��د و 26/1 درصد به روش احیا مس��تقیم اس��ت؛ 
در حالیکه در ای��ران83/3 درصد تولید فوالد کش��ور به روش احیا 

مستقیم و 16/7 درصد به روش کوره بلند انجام می شود.
 مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان با تاکید بر اینکه ش��رکت 
ذوب آهن تنها تولیدکننده فوالد به روش کوره بلند در کشور است، 
بیان داشت: با توجه به رکود بازار مسکن، ناچار به صادرات محصوالت 

خود هستیم.
وی با اشاره به اینکه هزینه یک تن فوالد در ایران به روش کوره بلند 
 579 تومان و به روش احیای مس��تقیم 195 تومان اس��ت، گفت: 
در جه��ان تولید یک تن ف��والد با هزین��ه ان��رژی ارز آزاد در روش 
 ک��وره بلن��د 630 توم��ان و در روش احیای مس��تقیم 700 تومان 

است.

سال گذشته3/7 میلیون تن فوالد وارد کشور شد
س��عدمحمدی، با ابراز تاس��ف نس��بت به اینکه س��ال گذشته3/7 
میلیون تن فوالد وارد کشور شد، افزود: برای ممانعت از ضرر و زیان 
تولیدکنندگان فوالد در کش��ور به دنبال جلوگی��ری از واردات این 

محصول به کشور هستیم.
وی با بی��ان اینکه دولت با گذاش��تن تعرفه واردات فوالد س��عی در 
جلوگیری از آسیب بیش��تر تولیدکنندگان داخل است، تاکید کرد: 
با این وجود ما به دنبال افزایش تعرفه واردات فوالد به کشور هستیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اش��اره به اینکه طی 3 سال 
گذشته شاهد روند نزولی مصرف فوالد در کشور بودیم، تصریح کرد: 
در سال 2011 با وجود تولید 10 میلیون تن فوالد، میزان مصرف این 
محصول به ازای هر نفر 277 کیلوگرم بود در حالیکه با وجود افزایش 
تولید فوالد در سال 2014 به 16 میلیون تن، میزان مصرف در کشور 

219 کیلوگرم به ازای هر نفر اعالم شد.
   پیش بین�ی تولی�د 55 میلیون ت�ن فوالد در کش�ور

 در سال 1404
وی همچنین تصریح ک��رد: طبق برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
برای افق 1404 در نظر داریم تولید فوالد کش��ور به 55 میلیون تن 

افزایش یابد.
سعدمحمدی بیان داشت: در س��ال 2014 تولید فوالد کشور16/3 
میلون تن بود؛ در حالی که مصرف داخل 19 میلیون تن برآورد بود که 

از این میزان 3/7 میلیون تن فوالد وارداتی بوده است.
وی با اشاره به روند رشد تولید ذوب آهن طی چند سال گذشته، افزود: 
طی چند سال گذشته رشد تولید در ذوب آهن اصفهان 19 درصد، 

فوالد مبارکه 3 درصد و فوالد خوزستان 3 درصد منفی بوده است.
مدیرعام��ل ش��رکت ذوب آهن اصفهان اف��زود: در س��ال 93 ذوب 
 آهن اصفهان با تولید آگلوم��ره به میزان 3 میلی��ون 580 هزار تن، 
چدن مذاب به میزان 2 میلیون و 700 هزار تن و شمش به میزان 2 

میلیون و 937 هزار تن رکورد زد.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در ذوب آهن اصفهان موفق 
به تولید ف��والد A900 برای تولید ریل ملی ش��دیم، گفت: س��ال 
گذشته ذوب آهن اصفهان موفق به تولید میلگرد ترمکسی مطابق 
با استاندار BS4449 ، تیرآهن بال پهن سبک، تیرآهن فوق سبک 

و آرک معادن شد.
فروش داخلی ذوب آهن در سال 93 با  رشد 17 درصدی 

روبه رو بود
سعدمحمدی با بیان اینکه با وجود حکم فرمایی شرایط رکود طی 
سال 93 در کشور فروش داخلی ذوب آهن اصفهان نسبت به سال 92 
معادل 17 درصد افزایش یافت، افزود: میزان صادرات ذوب آهن در 

سال 93 نسبت به سال 92 برابر با 56 درصد رشد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته در دنیا قیمت سنگ آهن 
از 141 دالر به 60 دالر کاهش یافت، بیان داشت: با این وجود قیمت 
سنگ آهن در کشور افزایش یافت؛ همچنین بهای زغال سنگ نیز 
نسبت به قیمت جهانی در ایران افزایش داشت که این موجب کاهش 

رقابت با کشور چین شده است.
مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه طی سال های 
قبل 60 درصد فروش ذوب آهن در طرح های عمرانی و 20 درصد 
دیگر مربوط به طرح های ساختمانی بود، ادامه داد:  با توجه به رکود 
بخش مسکن و همچنین تخصیص بودجه عمرانی به طرح های باالی 
80 درصد پیشرفت فیزیکی باید به دنبال برنامه و بازاری دیگر برای 

محصوالت خود باشد.
وی یادآور شد: مسکن مهر با وجود نقاط منفی بسیار،  برای ذوب آهن 

سوددهی داشت که امروز این منبع از بین رفته است.
سعدمحمدی، با اشاره به برنامه های آینده شرکت ذوب آهن، گفت: 
گس��ترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخش��ی شیوه های 
فروش و ارائه بهتر با خدمات پس از فروش مشتریان، افزایش فروش 
محصوالت جانبی، برنامه ریزی جهت فروش فرآورده های جدید و با 
ارزش افزوده باال از قبیل تیرآهن بال پهن، انواع کالف های صنعتی، 
ریل و آرک تونلی، حفظ و بهبود سهم بازار داخلی شرکت، افزایش 
میزان فروش صادراتی و تالش برای دس��تیابی به بازارهای جدید 

صادراتی و ... از جمله این برنامه هاست.
شرکت ذوب آهن سعی در کنترل قیمت های خود دارد

وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه میزان رش��د قیمت ه��ا در ذوب 

آهن نس��بت به فوالد مبارکه و فوالد خوزس��تان کمتر است، 
 تاکی��د ک��رد: ش��رکت ذوب آه��ن س��عی در کنت��رل قیمت های 

خود دارد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در بهمن سال 92 
در بورس فروش سهام محصوالت اصلی و فرعی شرکت ذوب آهن را 
1877 تومان پیشنهاد شد تا به سود 390 میلیارد تومان دست یابیم، 
گفت: در عمل رقم 1605 تومان اتفاق افتاد که موجب 285 میلیارد 
تومان ضرر برای ذوب آهن می ش��د، اما با کنترل هزینه های خود 
 128 میلیارد سود کردیم. وی با بیان اینکه در سال جاری نزدیک به 
2 ه��زار میلی��ارد پ��روژه در ذوب آه��ن اصفه��ان آغاز ش��ده که 
8 ط��رح ت��ا پای��ان س��ال 94 افتت��اح م��ی ش��ود، تصری��ح کرد: 
ت��ا پای��ان ش��هریور امس��ال پ��روژه ریخته گ��ری ی��ک میلیون 
200 ه��زار تن��ی، ریل مل��ی، پس��اب تصفی��ه خانه زرین ش��هر 

 و تیرآه��ن په��ن ب��ال در ذوب آه��ن اصفهان ب��ه بهره ب��رداری
 می رسد.

پروژه ریل ملی تا آخر سال بهره برداری می شود
سعدمحمدی با اش��اره به اینکه در س��ال جاری برای نخستین بار 
 ش��رکت ذوب آهن اصفهان موفق به تولید تیرآهن پهن بال ش��د،

در خصوص پ��روژه ریل ملی، بیان داش��ت: طی 10 ماه گذش��ته از 
شروع پروژه ریل ملی تاکنون، این طرح 76 درصد پیشرفت داشته 
و تا 3 ماه آخر امسال به طور قطع افتتاح می ش��ود. وی یادآور شد: 
در س��ه ماه نخست امس��ال ش��رکت ذوب آهن اصفهان 247 هزار 
تن صادرات داش��ته اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان 
با تاکی��د براینکه ش��رکت ذوب آهن در س��ال 94 به دنب��ال تولید 
محصوالتی با ارزش افزوده باال اس��ت، گفت: در سه ماه سوم امسال 
شرایط ذوب آهن تغییر و در سال 95 نیز به طور کلی استراتژی این 
 شرکت محول و به س��مت تولیداتی می رود که دیگران توان تولید 

ندارند.

سرمایه و ترکیب سهامدارن 
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال )شامل تعداد هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال( بوده که طی چند 
مرحله به مبلغ 7/868/405 میلیون ریال )شامل تعداد 7/868/405/600 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10/000 ریال( در پایان سال 

مالی منتهی به 1393/12/29 افزایش یافته است.

* سازمان تأمین اجتماعی به عنوان کنترل کننده ساختار مالکیت سرمایه می باشد.
** به عنوان رد دیون به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد واگذار گردیده است.

    مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت 

   جدول مقایسه اقالم سود و زیان طی سال های 1392و1393
   ارقام: میلیون ریال 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

4پروژهبزرگذوبآهناصفهانتاپایانشهریورماهافتتاحمیشود
افزایش اعتبار باشگاه ذوب آهن تا 25 میلیارد تومان 

 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

درصدتغییرسال1392سال1393عنوان

38/434/52536/324/8716فروشخالص

4/691/4193/491/37834صادرات

23)29/376/789()36/280/287(بهایتمامشدهکاالیفروشرفته

)34(6/845/65710/439/460سودناخالص

11)1/785/561()1/989/509(هزینههایفروش،اداریعمومی

)373()161/303(439/964سایراقالمعملیاتی

)38(5/296/1128/492/596سودعملیاتی

20)3/557/636()4/261/752(هزینههایمالی

)294()263/354(511/901خالصسایردرآمدهاوهزینههایغیرعملیاتی

)67(1/546/2614/671/606سودقبلازمالیات

)64()737/079()262/461(مالیاتبردرآمد

)67(1/283/8003/934/527سودخالص

سهامدارانعمدهشرکتدرپایانسال93
وتاریختاییدگزارش

نامسهامدارردیف
تاریختأییدگزارش1393/12/29

درصدتعدادسهامدرصدتعدادسهام

سازمانخصوصیسازی1
4/406/307/136564/406/307/13656)سازمانتامیناجتماعی(*

2
مؤسسهصندوقحمایت
وبازنشستگیکارکنان

فوالد**
1/337/628/952171/337/628/95217
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باید شرایط واگذاری خدمات 
 قبل از خصوصی سازی 

ذوب آهن برنامه ریزی می شد
سعد محمدی با اشاره به بند » ر« جز هفت امید نامه در خصوص 
حذف ارایه خدمات رفاهی و درمانی به بازنشس��تگان ذوب آهن 
اصفهان نیز گفت: از زمان واگذاری ش��رکت ذوب آهن به بخش 
خصوصی ارائه تم��ام خدمات رفاهی و درمانی به بازنشس��تگان 
توسط این ش��رکت لغو ش��ده اس��ت و این گفته بازنشستگان 
 را تائید م��ی کنم که بای��د تمام این ش��رایط قب��ل از واگذاری 

برنامه ریزی می شد .
نماینده سازمان خصوصی سازی  نیز در این مجمع در خصوص 
س��هام بازنشس��تگان گفت: آئین نامه ای تنظیم شده است که 
براساس آن سهام ترجیحی به افراد تعلق می گیرد و در صورتی 
که اسم فردی جا مانده اس��ت و یا اعتراضی به سهام خود دارند 
 به این س��ازمان مراجعه کنند و ارتباطی به ش��رکت ذوب آهن

 ندارند.
 افزایش بودجه باش�گاه ذوب آهن ت�ا 25 میلیارد تومان 

در سال جاری
اما رییس مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان در ادامه 
این جلسه با اشاره به بودجه س��الیانه شرکت ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: پیش از این 23 میلیارد تومان به عنوان بودجه یکسال 

باشگاه ذوب آهن در نظر گرفته شده بود.
وی با بیان اینکه به دلیل حضور تی��م فوتبال ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آس��یا و درخواست مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن این 
 مبلغ را به 25 میلیارد توم��ان افزایش دادیم، اف��زود: این مبلغ 
 بر اساس قرارداد تبلیغات و بازاریابی در اختیار باشگاه قرار خواهد

 گرفت.خالقی، ابراز امیدواری کرد که باشگاه ذوب آهن اصفهان با 
برقراری ارتباط با باشگاه ها و شرکت های خارجی فعال در عرصه 
تیم داری، زمینه ارتباطات برون مرزی شرکت ذوب آهن اصفهان 

را بیش از پیش فراهم کند. 

ارایه خدمات رفاهی و درمانی 
بازنشستگان ذوب آهن بر عهده 

صندوق فوالد است
اما بهروز خالق، ریی��س مجمع عمومی عادی س��الیانه ذوب آهن 
اصفهان نیز در این جلس��ه و در پاس��خ ب��ه درخواس��ت برخی از 
بازنشستگان حاضر در این مجمع در خصوص ارایه خدمات رفاهی 
و درمانی بازنشس��تگان ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: ارایه این 
خدمات در حال حاضر بر عهده صندوق بازنشستگان فوالد است و از 

این رو شرکت ذوب آهن تعهدی را در این راستا ندارد.
وی در پاسخ به گالیه های بازنشستگان ذوب آهن به عدم حمایت 
 درمانی  و ارائه نک��ردن خدمات رفاه��ی به این اف��راد اعالم کرد: 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان پاسخگوی این گالیه  نیست؛ زیرا که 
به ش��خص مدیرعامل بر نمی گردد و در حیطه وظایف آن تعریف 

نشده است.
مدیرعامل ذوب آهن به دلیل احترام به بازنشستگان 

به آنها پاسخ می دهد
 رییس مجمع عمومی عادی س��الیانه ذوب آه��ن اصفهان با تاکید 
بر اینکه مجمع نیز در خصوص عدم حمایت درمانی و ارائه نکردن 
خدمات رفاهی به بازنشستگان ذوب آهن با وجودی که طبق قانون 
در اختیار وظایف آن تعریف نشده اس��ت، ادامه داد: اما مدیرعامل 
ش��رکت ذوب آهن به دلی��ل وج��دان کاری و احترام��ی که برای 
بازنشستگان این ش��رکت قایل اس��ت خود را در مقابل مشکالت 
بازنشستگان پاسخگو می داند. وی به رویکرد مختلف مجمع عمومی 
عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی 
یا می تواند مثل سابق امور بازنشستگان را برعهده بگیرد و یا حالت 

دوم که بر اساس قانون در خصوص امور بازنشستگان وارد نشود.
مدی��ر عامل ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان نیز در خص��وص گالیه 
بازنشستگان گفت: احترام به بازنشستگان ذوب آهن بر من واجب 
است؛ اما باید بازنشستگان این را بدانند که من بدون اجازه مجمع 

حق برداشت یک ریال از صندوق را ندارم.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

