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فرانسه باید غرامت خون های 
آلوده را بپردازد

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
با اشاره به موضوع خون های آلوده وارد شده از فرانسه...

مسیرهای مشترک شرکت نفت و 
ارتباطات جدا سازی شد

مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
گفت: مسیرهای ارتباطی و مشترک شرکت...

 داروسازان خارجی
 به ایران می آیند

رییس سندیکای صاحبان داروهای انسانی از اعالم آمادگی 
برخی شرکت های داروسازی خارجی برای...

راه ها به روی قلعه نویی 
مسدود شد

 از مسیراصلی آموزشی فاصله گرفته ایم
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انتقال اطالع��ات محرمانه میادین مش��ترک نفتی به 
اعراب توس��ط خارجی ها، مهم ترین پاش��نه آش��یل 
قراردادهای نفتی ایران در سالیان گذشته گزارش شده 
اس��ت که در دوره اخیر مس��ووالن باید برای رفع این 
نگرانی تدبیر کنند.با گذشت حدود ۱۸ سال )مهر ماه 
۱۳۷۶( از مشارکت شرکت توتال در طرح توسعه فاز ۲ 
و ۳ پارس جنوبی، فعالیت های اکتش��افی جدید انجام 
شده توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز 
پارس در این میدان مشترک گازی، مستنداتی مبنی 
بر حقه بازی بزرگ و انتق��ال اطالعات محرمانه مخزن 
به اعراب توسط این شرکت نفتی فرانسوی را به اثبات 

رسانده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، ب��ه عب��ارت دیگ��ر، توت��ال 
فرانس��ه ب��ا اس��تفاده از ضع��ف قرارداده��ای نفتی 
 و فق��ر مدی��ران نفت��ی وق��ت موف��ق ش��دند ت��ا با 
پنهان کاری ها س��ال ها مدیران صنعت نفت و شرکت 
ملی نف��ت ای��ران را از وجود س��ازندهای جدیدگازی 
ب��ی خب��ر بگذارن��د و در عوض ای��ن اطالع��ات را به 
طرف قطری منتقل ک��رده اند.برای نخس��تین بار در 
طول چند س��ال گذش��ته یک کارش��ناس قدیمی و 
پیشکس��وت صنعت نفت و گاز ای��ران،  از این خیانت 
 بزرگ گازی توت��ال فرانس��ه در پ��ارس جنوبی پرده 

برداشت...

نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی گفت: برای 
بهینه سازی پرتفوی تامین اجتماعی برنامه داریم، اما 
رویکرد فروش سهم فقط برای تامین منابع مالی جز در 

شرایط اضطرار در دستور کار ما نیست.
علی حی��دری با تاکی��د بر زی��ان ده ب��ودن برخی از 
ش��رکت های تامین اجتماعی، اف��زود: مجموعه ای از 
 شرکت های ریز و درش��ت از دامداری های کوچک تا 
پرتف��وی  در  نفت��ی  ب��زرگ  ه��ای  ش��رکت 
جه��ت  در  بای��د  ک��ه  دارد  وج��ود   س��ازمان 
ص��ورت  الزم  اقدام��ات  آن  س��ازی  بهین��ه 
 بگی��رد ک��ه ای��ن کار ب��ه ط��ور م��دام انج��ام 
می ش��ود؛ اما برای رس��یدن ب��ه این هدف س��ازمان 
 تامی��ن اجتماع��ی قطع��ا ب��ورس را خ��راب نخواهد

 کرد. 
وی درباره معامالت بورسی این س��ازمان، افزود: یک 
بخش از س��هم هایی که بابت دیون توسط دولت به ما 
پرداخت شده یا در دولت قبل خریداری شده در سبد 
بهینه سازمان نیست؛ بنابراین به دنبال بهبود پرتفوی 

سازمان هستیم.
وی با اش��اره به تالش هیات مدیره و مدیرعامل جدید 
سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی، گفت: 

طی دوره رکود همکاران ما در بخش ...

نفتی ها مواظب  باشند

سهم نمی فروشیم؛ 
مگر به اضطرار

جناب سردار حاج غالمرضا سلیمانی 

فرمانده محترم سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( اصفهان   

      با نهایت تاسف  درگذشت همسر گرامیتان را به شما تسلیت عرض می نماییم و از 
خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات  و برای شما صبر جزیل مسئلت می نماییم.

                                                                                                                                                                                                روزنامه زاینده رود

جناب آقای علی جاللی دهکردی
سرپرست رو زنامه همشهری استان چهارمحال و بختیاری 

      ضایعه درگذشت مادر گرامیتان را  تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن
 مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

                                                                                                                                                                                                                                 روزنامه زاینده رود

ش�هرداری کلیشاد و س�ودرجان به اس�تناد مصوبه شورای اسالمی ش�هر در نظر دارد 
عملیات تکمیل خیابان سازی فاز 2 بلوار کشاورز را طبق نقشه و مشخصات و دستور کار 
دستگاه نظارت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت و با شرایط زیر اقدام 

و انعقاد قرارداد نماید.
پیش�نهاد دهندگان می توانند جهت دریافت برگ آگهی و ضمائ�م مربوطه یا اطالعات 
بیشتر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1394/05/21 از ساعت 8 الی 14:30  به 

شهرداری کلیشاد و سودرجان مراجعه نمایند.
                                                                                                                                                                                        تلفن شهرداری: 031-37488000

ابراهیم رحیمی – سرپرست شهرداری کلیشاد و سوردجان

مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شهرداری کلیشاد و سودرجان شهرداری کلیشاد و سودرجان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی  نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان اصفه�ان در نظ�ر داردعملی�ات اجرای�ی ب�ه ش�رح زی�ررا از طری�ق مناقص�ه عموم�ی ب�ه پیمان�کاران واج�د 
شرایط واگذار نماید.

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

6/048/702/000251/000/000جاریانجام خدمات مشترکین منطقه نجف آباد 94-2-151

4/011/702/500189/900/000جاریانجام خدمات مشترکین منطقه لنجان94-2-152

عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و 94-2-153
1/836/418/13892/000/000جاریخدمات عمومی منطقه چادگان

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/5/24 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/5/25

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات : www.iets.mporg.ir                                                                                                                نام روزنامه : زایندرود
شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی 388(                                                                                                                                    تاریخ انتشار : 94/5/10

درحالی که امیر قلعه نویی ملوان را فرصتی برای بازگش��ت به کورس می دانس��ت، با کنار 
 رفتن یک مال��ک دیگر از انزل��ی این فرصت ب��ه تهدید تبدی��ل می ش��ود و وی در مرداب، 
نه راه پس دارد و نه راه پیش.امیر قلعه نویی روزهای خوبی را س��پری نمی کند، او اگرچه در 

انزلی با استقبال مردمی مواجه شد، اما واقعیت این اس��ت که حداقل در شرایط فعلی به 
نظر می رسد سرمربی ملوان شدن بیش��تر از فرصت بازیابی، یک تهدید برای او باشد؛ 
چرا که با طرح خصوصی سازی نصفه و نیمه، هر از چندگاهی یک نفر خودش را به 

عنوان مالک معرفی می کند و شهرتی به دست می آورد و بعد هم کنار می رود....

آسمان ایران 
میزبان  اس 300

روسیه  به  و عد ه خو د عمل  می کند؛

زرگرپور با اشاره به حرکت از حرفه گرایی به مدرک گرایی گفت:
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رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره 
به موضوع خون های آلوده وارد شده از فرانس��ه به کشورمان، بر 
ضرورت پرداخت غرامت به آس��یب دیدگان ایران��ی این خون ها 

تاکید کرد.
 »الیزابت گیگو« رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی 
فرانس��ه، با عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
بروجردی در ابتدای این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط دو کشور 
و فضای جدید سیاسی به وجود آمده میان ایران و سایر کشورهای 
جهان گفت: قدمت روابط دو کشور سرمایه ای است که به پشتوانه 
آن، در فضای جدید می توان روابطی ارزش��مند بر مبنای احترام 
متقابل بنا کرد و با تعمیق همکاری های دو جانبه فصل نوینی در 

روابط فیمابین گشود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس افزود: 
مجلس شورای اس��المی آمادگی الزم برای تقویت همکاری های 
پارلمانی و تبادل متقابل هیات های پارلمانی میان دو کش��ور را 

دارد.
وی هم��کاری اقتصادی و بازرگان��ی میان دو کش��ور را از جمله 
حوزه های مهم همکاری های فی مابین برشمرد و گفت: با توجه 
به تحریم های ظالمانه تحمیل ش��ده بر جمهوری اسالمی ایران، 
حجم تبادالت اقتصادی میان دو کشور در سطح قابل قبولی نبوده 
و امید است در فضای مثبت پیش رو و س��فر قریب الوقوع هیات 
اقتصادی فرانس��ه به ایران، پیش��رفت های قابل قبولی در زمینه 

همکاری های تجاری و اقتصادی را شاهد باشیم.

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اس��المی با تأکید بر لزوم 
حمایت از تولید و اقتص��اد داخلی گفت که فرصت فراهم ش��ده 
بعد از تفاهم هسته ای نباید منجر به واردات بیشتر شود.شاهین 
محمدصادقی اظهار کرد: همه ما با اصل توافق موافق هستیم؛ اما 
باید بدانیم با آمریکا و مجموعه ای مواجه هستیم که هیچ اعتمادی 
به آنها نداریم. آنها ممکن اس��ت در هر مرحله متناسب با منافع 
خودشان شیطنت کنند و منافع ما را به خطر بیاندازند؛ بنابراین 
مراقبت این مسیر تا انتها بسیار ضروری است.وی با تأکید بر لزوم 
بررسی دقیق متن توافق از س��وی مجلس و شورای عالی امنیت 
ملی برای در نظر گرفتن منافع و مصلحت عمومی خاطرنش��ان 
کرد: اگر بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت و خط قرمز نظام 
این توافق نهایی شود، زمان درون زایی اقتصاد کشور فرا می رسد.

نماینده مردم کازرون در مجلس با بیان این که نباید توسعه کشور 
به عطایا و هدایای دیگران موکول ش��ود،  اظهار کرد: ما خودمان 
موظف هستیم کشور را بسازیم و بر سیاست ها، اقتصاد داخلی و 
دانش خودمان تکیه کنیم و متکی بر بازار تجارت، تولید و اقتصاد 
خود باش��یم. در واقع باید از آنچه به دست می آید کمک بگیریم. 
مبادا در جامعه این طور جا بیفتد که قرار اس��ت عطایا و هدایای 
دیگران کشور ما را بسازد.محمدصادقی با تأکید بر لزوم حمایت 
از تولید و اقتصاد داخلی، یادآور شد: ما باید ضمن داشتن روابط و 
استفاده از ظرفیت های بیرونی مراقب باشیم بازار مصرف عریض 
و طویل و پرسودی را برای بیگانگانی که تا االن در پی ضربه زدن 
به ما بودند فراهم نکنیم. مبادا بنا را بر واردات و مصرف بگذاریم که 

این برای استقالل کشور سم مهلک است.

انتقال اطالعات محرمانه میادین مشترک نفتی به اعراب توسط 
خارجی ها، مهم ترین پاشنه آش��یل قراردادهای نفتی ایران در 
سالیان گذشته گزارش شده اس��ت که در دوره اخیر مسووالن 

باید برای رفع این نگرانی تدبیر کنند.
با گذشت حدود ۱۸ سال )مهر ماه ۱۳۷۶( از مشارکت شرکت 
توتال در طرح توس��عه فاز ۲ و ۳ پارس جنوب��ی، فعالیت های 
اکتشافی جدید انجام ش��ده توسط ش��رکت ملی نفت ایران و 
شرکت نفت و گاز پارس در این میدان مشترک گازی، مستنداتی 
مبنی بر حقه بازی بزرگ و انتق��ال اطالعات محرمانه مخزن به 
اعراب توسط این شرکت نفتی فرانسوی را به اثبات رسانده است.

به گزارش مهر، به عبارت دیگر، توتال فرانسه با استفاده از ضعف 
 قراردادهای نفتی و فق��ر مدیران نفتی وقت موفق ش��دند تا با 
پنهان کاری ها سال ها مدیران صنعت نفت و شرکت ملی نفت 
ایران را از وجود س��ازندهای جدیدگازی بی خبر بگذارند و در 

عوض این اطالعات را به طرف قطری منتقل کرده اند.
برای نخس��تین بار در طول چند سال گذش��ته یک کارشناس 
قدیمی و پیشکس��وت صنعت نفت و گاز ای��ران،  از این خیانت 
بزرگ گازی توتال فرانسه در پارس جنوبی پرده برداشت و حتی 

از احتمال شکایت ایران از این شرکت فرانسوی خبر داد.
منصور دفتریان،  رییس انجمن گاز ایران اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ 
در نشست تخصصی بررسی راهکارهای تولید صیانتی از مخازن 
مش��ترک نفت و گاز ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه » حقه بازی بزرگی در حال انجام ش��دن اس��ت« به 
ضررهای اقتصادی هنگفت ایران از یکس��و و منفعت چشمگیر 
کشور رقیب در آن سوی میدان مشترک اشاره و این کار توتال 

را عمدی اعالم کرد.
دفتریان در این نشس��ت که برخی از مدی��ران و معاونان فعلی 
وزارت نفت ه��م در آن حضور داش��تند، با تاکید ب��ر اینکه در 
می��دان گازی پارس جنوب��ی چهار الی��ه گازی وج��ود دارد، 
تصریح کرده بود:  اما ۱۰ س��ال اس��ت که ای��ران از بزرگ ترین 
الیه گازی این میدان برداش��تی نداشته  اس��ت؛  چرا که طرح 
شرکت توتال فرانسه برای برداشت کامل نبوده است. این اقدام 
توتال فرانس��ه عمدی بوده و با توجه به مطالعاتی که در پارس 
 جنوبی انجام شده، تعمدی بودن رفتار توتال فرانسه محرز شده

 است.
به عبارت دیگر، به اعتقاد کارشناس��ان صنعت گاز ایران اخالل 
عمدی شرکت توتال فرانسه در ش��یوه برداشت گاز از الیه های 
پارس جنوبی موجب ش��د که ایران ۱۰ سال از برداشت یکی از 
الیه های پارس جنوبی محروم ش��ده؛  بدون آنکه کسی از این 

موضوع مطلع باشد.
 شرکت نفت، حقه توتال را تایید کرد

با گذشت حدود س��ه س��ال از این اظهارات رییس انجمن گاز 
ایران، فعالیت های اکتشافی انجام ش��ده توسط شرکت نفت و 
 گاز پارس، مهر تایی��دی برای حقه بازی بزرگ توتال فرانس��ه

 بود.
آذر ماه سال گذشته سایت شرکت نفت و گاز پارس و به دنبال آن 
پایگاه اطالع رسانی وزارت نفت به نقل از فرخ علیخانی، جانشین 

مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس گزارش جالب��ی از نتایج 
فعالیت های جدید اکتشافی شرکت نفت و گاز پارس در پارس 

جنوبی منتشر کردند.
علیخانی در این گزارش در تش��ریح فعالیت های جدید حفاری 
و اکتشافی در میدان مشترک پارس جنوبی گفته بود: حفاری 
نخستین چاه توصیفی سازندهای زیرین پارس جنوبی با هدف 
ارزیابی پتانسیل های مخزنی این حوزه در سازندهای فراقان و 
زاکین و نیز تولید از س��ازندهای کنگان و داالن به مرحله اجرا 

درآمده است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه هم اکنون بخش عمده تولید 
گاز در میادین خلیج فارس مربوط به سازندهای کنگان و داالن 
بوده که میدان مش��ترک پارس جنوبی نیز از این دست است، 
تصریح کرده بود: با توجه به مجموعه مطالعات انجام شده و نیز 
فعالیت های اکتشافی و تولیدی کش��ورهای همجوار همچون 
قطر، عربستان،   عمان و ... به نظر می رسد آینده اکتشاف مخازن 
هیدروکربوری جدید در این ناحیه مربوط به سازندهای ماسه 

سنگی نظیر فراقان و زاکین باشد.
 جانش��ین مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس، انج��ام
  موفقیت آمیز ای��ن عملیات را دس��تاوردی تازه در اکتش��اف

 الیه های مختلف سنگ منشاء در مخازن دریایی جنوبی کشور 
دانسته و یادآور شده بود: شناخت این سنگ منشاء،  این امکان را 

ایجاد می کندکه بهره بردار در فرایند تولید نفت و گاز از مخازن 
مورد نظر ب��ه رهیافتی جامع در خصوص منب��ع اصلی تولید و 

پتانسیل های مخزنی دست یابد.
 علیخان��ی خاطرنش��ان کرد: ب��ا دس��تیابی به ای��ن موفقیت 
ت��ازه هم��ه ابهام ه��ای پیش��ین درب��اره الی��ه ه��ای اصلی 
مخزنی و س��ازندهای زیری��ن می��دان گازی پ��ارس جنوبی 
رفع ش��د ک��ه ب��ا تکمی��ل رون��د مطالع��ات آتی، ش��ناخت 
 دقیق ت��ری از ای��ن مخ��زن ب��زرگ هیدروکرب��وری حاصل

 می شود.
از س��وی دیگر، مسعود حس��نی مدیر عامل ش��رکت مجتمع 
گازی پارس جنوبی هم پس از گزارش ش��رکت نف��ت و گاز با 
ارائه اطالعات کامل ت��ری اعالم کرد: هم اکنون برداش��ت گاز 
از پارس جنوبی به منظور اس��تخراج و انتقال گازهای ترش به 
پاالیشگاه های س��احلی تنها از چهار الیه K یک تا چهار انجام 

می شود.
پاداش خوش خدمتی توتال چقدر بود؟

با گذش��ت یک دهه از خوش خدمتی توتال به ش��یخ نشینان 
قطری، آسوشیتدپرس آذر ماه ۱۳۹۲ با انتشار خبر کوتاهی اعالم 
کرده است: قطر یک قرارداد ۲۵ ساله دیگر به منظور استخراج 
از یک میدان نفتی اصلی برون ساحلی با شرکت فرانسوی توتال 

امضا کرده است.

براساس این قرار داد، دس��ت کم ۴۰ درصد از سود عملیاتی در 
میدان نفتی الخلیج در خلیج فارس که در ۱۳۰ کیلومتری شرق 

ساحل قطر قرار دارد، به توتال فرانسه تعلق خواهد گرفت.
توتال کارهای بزرگی انجام داده

 هفته گذشته دور جدید مذاکرات بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و 
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در ساختمان وزارت نفت 
آغاز شد و در این مذاکرات وزیر نفت ایران خواستار از سرگیری 

فعالیت های توتال فرانسه در ایران شده است.
زنگنه وزیر نف��ت ایران در این نشس��ت تاکید ک��رد: به زودی 
 فصل جدیدی از همکاری با شرکت توتال فرانسه برای توسعه

 میدان ه��ای نفتی ای��ران آغاز خواه��د ش��د. در همین حال، 
امیرحس��ین زمانی نیا ، معاون امور بین الملل وزارت نفت ایران 
هم در حاشیه مذاکرات با وزیر امور خارجه فرانسه، اظهار داشت: 
شرکت توتال فرانسه در دوران تحریم ها کارهای بزرگی در ایران 

انجام داده است.
نفتی ها مراقب حقه های توتال باشند

س��ابقه همکاری ش��رکت ملی نفت ای��ران با ش��رکت بزرگ 
بین المللی جهان در میادین مشترک نفت و گاز کشور چندان 
دلنشین به نظر نمی رسد و اکثر شرکت های بزرگ خارجی شاغل 
در طرح توسعه میادین نفت و گاز ایران، معموال اطالعات میادین 

مشترک را به کشورهای رقیب ایران می فروشند.
در کنار حقه های توتال فرانسه در پارس جنوبی، در طرح توسعه 
میدان مشترک آذر با کش��ور عراق هم اتفاقات مشابهی افتاد و 
یک شرکت بزرگ روس��ی پس از ماه ها مذاکره و وقت کشی و 
در نهایت دست یابی به اطالعات مخزنی، این اطالعات را برای 
توسعه صیانتی در طرف مشترک میدان در کشور همسایه مورد 

استفاده قرار داد.
البته جابه جایی اطالع��ات فنی میدان مش��ترک نفتی آذر با 
واکنش دیرهنگام مسووالن شرکت مهندس��ی و توسعه نفت 

ایران هم روبرو شد.
عبدالرضا حاجی حس��ین نژاد،  مدیرعامل ش��رکت مهندسی 
و توسعه نفت ایران اردیبهشت ماه س��ال گذشته با بیان اینکه 
روس ها پیشنهاد همکاری برای توس��عه میدان نفتی چنگوله 
را داده اند و خواستار دریافت اطالعاتی برای توسعه این میدان 
نفتی ایران شده اندگفته بود: تاکنون از ارائه جزییات اطالعات 
این میدان نفتی به گازپروم روسیه خودداری کرده ایم، روس ها 
 برای امض��ای ق��رارداد میدان مش��ترک نفت��ی آذر اطالعات

 گس��ترده ای از ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران گرفتن��د 
امض��ای  ب��ه  حاض��ر  آخ��ر  لحظ��ه  در  نهای��ت  در  و 
 ق��رارداد توس��عه ای��ن می��دان مش��ترک ب��ا ع��راق

 نشدند. 
با مرور این اتفاقات و ب��ا قوت گرفتن احتمال لغ��و تحریم ها و 
بازگش��ت غول های نفتی به ایران، مدیران و مسووالن حقوقی، 
فنی، عملیاتی و ستادی ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت های 
بهره بردار باید بیش از گذشته مراقب حقه بازی خارجی ها باشند 
 تا امکان صیانت بیش��تر از مخازن هیدروکربوری کشور فراهم

 شود.

روایتی  از»حقه بازی«توتال درپارس جنوبی؛

نفتی ها مواظب  باشند 
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 احتمال آغاز اعزام زائران
 به سوریه

رییس س��ازمان حج و زی��ارت، از احتمال آغاز مج��دد اعزام 
زائران به س��وریه خبر داد و گفت: در صورت مناس��ب بودن 
 ش��رایط دمش��ق و بررس��ی اوضاع در م��ورد آغاز اع��زام ها

 تصمیم گیری می شود. س��عید اوحدی درمورد اعزام زائران 
ایرانی به س��وریه افزود: در پایان مرداد ماه برای بررسی جامع 
وضعیت سوریه به این کشور سفر خواهیم کرد.وی با اشاره به 
اینکه آغاز مجدد اعزام زائران به سوریه منوط به شرایط دمشق 
است، گفت: چنانچه شرایط اعزام زائران ایرانی فراهم بود، در 
این صورت تصمیم گیری می کنیم ک��ه اعزام ها از چه زمانی 
آغاز شود.رییس س��ازمان حج و زیارت تاکید کرد: در صورت 
مثبت بودن وضعیت این کش��ور، ش��رایط موجود را با مصوبه 
شورای امنیت کشورمان مبنی بر توقف اعزام ها که همزمان با 
جنگ داخلی سوریه ایجاد شده بود، بررسی می کنیم و سپس 
تصمیم نهایی درمورد آغاز مجدد اعزام ها اتخاد می ش��ود.به 
گفته اوحدی، شروع اعزامها منوط به فراهم شدن امنیت زائران 
ایرانی در این کشور است و تا زمانیکه از این موضوع اطمینان 

حاصل نکنیم تصمیمی نخواهیم گرفت.

تایید مرگ مالعمر 
و تمجید از اختر منصور

طالبان،  جمعه با صدور بیانی��ه ای از رهبر جدید خود تمجید 
و اعالم کرد: مال عم��ر، اختر منصور را به عن��وان فرماندهی با 
ایمان قبول داش��ت. به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، 
در بیانیه جدید طالبان آمده که رهبر جدید این گروه از قابل 
اعتماد ترین افراد » مالعمر« رهبر سابق طالبان، بوده است. روز 
چهارشنبه اخبار متعددی درباره مروگ مالعمر منتشر شدده 
و س��پس طالبان دیروز پنجش��نبه مرگی وی را تایید و اعالم 
داشت که » مالمحمد اختر منصور« از این پس به عنوان رهبر 
طالبان افغانستان خواهد بود.مال اختر در دوره حکومت طالبان 
در افغانستان عهده دار وزارت حمل و نقل هوایی بود. همچنین 
گفته می شود او از سوی مالعمر دارای اختیارات کاملی برای 
پیگیری صلح با دولت افغانس��تان بوده است.مقامات شورای 
عالی صلح افغانستان پیش از این گفته بودند که » اگر مال محمد 
عمر رهبر گروه طالبان واقعاً صالحیت پیشبرد گفت وگوهای 
صلح را به مال اختر محمد منصور معاونش س��پرده باشد، یک 

اقدام مهم در جهت پیشبرد این روندخواهد بود.«

روسیه به ودعده خود عمل می کند؛

آسمان ایران، میزبان اس 300
مش��اور رییس جمه��ور روس��یه از تحوی��ل س��امانه  دفاعی 
موش��کی ب��ه روز ش��ده اس۳۰۰ ب��ه ای��ران خب��ر داد.

والدیمی��ر کوژی��ن، مش��اور ریی��س جمه��ور روس��یه در 
هم��کاری نظامی- ف��ن آوری در گف��ت وگو با ریانووس��تی 
اع��الم ک��رد: مس��کو بهتری��ن س��امانه موش��کی اس۳۰۰ 
 را که در ح��ال حاضر مخصوصا ب��رای خری��دار ایرانی تولید

 می شود، ارسال خواهد کرد. این مشاور رییس جمهور روسیه 
افزود: در حال حاضر کار نهایی بر روی موارد و جزییات دیگر 
س��امانه اس۳۰۰ انجام می ش��ود.کوژین گف��ت: این همان 
مجموعه اس۳۰۰ اس��ت که ایران می خواه��د. زمان زیادی 
سپری شده و این مجموعه تا حدی اصالح شده است و اکنون 
کار نهایی بر روی المنت های دیگر آن انجام می ش��وند. ایران 
و روسیه در سال ۲۰۰۷ قراردادی برای انتقال سامانه موشکی 
دفاعی اس۳۰۰ به تهران امضا کردند؛  اما س��ه سال بعد از آن 
دمیتری مدودف، رییس جمهور وقت روس��یه این قرارداد را 
 تحت فش��ارهای آمریکا و غرب و به بهانه این که موجب نقض 
محدودیت های اعمال شده از سوی ش��ورای امنیت سازمان 
ملل علیه ایران می ش��ود، به حالت تعلی��ق درآورد.والدیمیر 
پوتین رییس جمهور روسیه در اواسط ماه آوریل طی حکمی 

ممنوعیت تحویل این سامانه دفاعی به تهران را لغو کرد. 

وزیر دفاع سعودی:

 کویت را به عربستان الحاق
 می کنیم

یک رس��انه عرب زبان اعالم ک��رد: محمد بن س��لمان،  وزیر 
 دفاع س��عودی تهدید ب��ه الحاق کوی��ت به عربس��تان کرده

 است.

رجا اعالم کرد؛

حرکت قطار تهران-آنكارا
 تا اطالع ثانوی لغو شد

ش��رکت حم��ل و نق��ل ریل��ي رج��ا اع��الم ک��رد: ب��راي 
 حصول اطمین��ان از ت��ردد ایم��ن قطاره��ا، حرک��ت قطار

 تهران-آنکارا  در روز پنجشنبه هشتم مرداد ۹۴ لغو شد.
س��انحه روز پنج ش��نبه در راه آهن ترکیه هیچ آسیب جاني 
نداشته است و کلیه مس��افران قطار آنکارا - تهران در سالمت 
کامل، عازم کشور هس��تند و صبح روز جمعه وارد کشور مي 
شوند. این اطالعیه افزود: مس��افران قطار آنکارا-تهران جمعه 
شب با قطار شرکت رجا وارد ایستگاه تهران مي شوند. شرکت 
رجا از خانواده هاي مسافران این قطار خواست در صورت نیاز 
به اطالعات بیشتر از تهران با شماره ۱۵۳۹ و از شهرستان ها با 
شماره ۰۲۱-۵۵۶۵۱۴۱۵ تماس بگیرند. در همین حال، قطار 
مسافری آنکارا به تهران به شماره ۱۱۵۱۲ ترانس آسیا به دلیل 
انفجار مین توسط گروه پ.ک.ک در بین دو ایستگاه سوورن-

گنچ از توابع استان بینگل در شرق این کشور خسارت دید.
سید محمد راشدی معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران با تأیید ای��ن خبر گفت: این انفج��ار در خاک 
ترکیه رخ داده و طبق اخبار واصله هیچ گونه خس��ارت جانی 

نداشته است.

شنیده ها 

فرانسه باید غرامت خون های آلوده را بپردازد  بازار مصرف عریض و طویل برای بیگانگان فراهم نشود

فرمانده نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران 
گفت: در بحث تامین و ساخت تجهیزات نیروی دریایی به 

کشورهای دیگر نیازمند نیستیم.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری ، با بیان اینکه دانشگاه علوم 
دریایی حضرت امام )ره( نوش��هر محل آموزش و تقویت 
مدیران و فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اس��المی 
ایران اس��ت گفت: به برکت انقالب، امروز نیروی دریایی 
راهبردی در آبهای آزاد جهان حضور پیدا کرده و این برای 

اقتدار ملی و عزت مردم بسیار حائز اهمیت است.
وی ب��ه بح��ث تامی��ن خط��وط مواصالت��ی کش��ور 
 در آب ه��ای آزاد دنی��ا پرداخ��ت و گف��ت: منطق��ه  
خلیج عدن – باب المندب و دریای سرخ یک منطقه آلوده 
به تروریست دریایی شده و این ضربات زیادی به اقتصاد 
کشورها از جمله جمهوری اس��المی وارده کرده است و 
ماموریت حفظ و حراست از خطوط کشتیرانی چه نفتی و 

چه تجاری امروز بر عهده نیروی دریایی است.
امیر س��یاری افزود: انجام این ماموریت با این وسعت در 
جهت سالم نگه داشتن خطوط مواصالتی اقتصادی کشور 
حائز اهمیت اس��ت و توس��ط مدیرانی انجام می شود که 

امروز در دانشگاه امام خمینی )ره( آموزش می بینید.
فرمانده نیروی دریایی جمهوری اس��المی ایران تصریح 
کرد: ما متعهد هس��تیم هیچ گونه تجهیزات برای تامین 
تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی را از کشورهای خارجی 
وارد نکرده و دس��ت نیاز به س��وی بیگانگان دراز نکنیم 
زیرا این در ش��أن مردم بلند همت ما نیست.امیر دریادار 
س��یاری با بیان اینکه امروز در بحث س��اخت تجهیزات 
دریایی پیشرفت های بسیار خوبی داش��تیم گفت: انواع 
 ناوه��ای موش��ک انداز، ناوش��کن ها و زیردریایی ه��ا را 
در حال س��اخت داریم.وی با بیان اینک��ه امروز در بحث 
تربیت نیروی انس��انی مورد نیاز نیروی دریایی، ساخت 

تجهیزات و جنب��ه عملیاتی از توان دان��ش آموختگاهی 
دانش��گاههای داخلی بهره می بریم و در باالترین جایگاه 
قرار داریم.فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 
با تاکید بر اینکه امنیت خزر برای کش��ور ما بس��یار حائز 
اهمیت است گفت: دریای خزر دارای منابع متعدد غذایی، 
انرژی، گردشگری، محیط زیست، تجارت و حمل و نقل 
برای کشور  و در مسیر کریدور شمال به جنوب است و ما 
از منابع دریا می توانیم بهترین و پیشرفت را برای توسعه 

دریا محور کشور داشته باشیم.
وی به ارتباطی که دریای خزر با س��واحل مکران برقرار 
می کند اش��اره کرد و گف��ت: ما قادر هس��تیم در اقتصاد 
آس��یای میانه و قفقاز اثرگذار باش��یم و این می تواند در 

توسعه دریامحور کشور ما بسیار مهم باشد.
دریادار سیاری بیان داش��ت: بنابراین باید تمام تالش ما 
بر این باش��د که توانمندی ما آنقدر باال برود که از منابع 
موجود دریا برای توسعه دریامحور کشور استفاده کنیم 
و از جایگاه خاص خزر در ارتقاء ای��ن جایگاه بهره الزم را 
ببریم؛ چیزی که تا حاال استفاده الزم به عمل نیامده است 
و امیدواریم با تدابیر مق��ام معظم رهبری که در خصوص 

اهمیت دریا فرمودند، به اهداف برسیم.

والیتی دبیرکل مجم��ع جهانی بیداری اس��المی گفت: 
نامه رهبر معظ��م انقالب به جوانان اروپای��ی و آمریکای 
شمالی فصل جدیدی را در معرفی جایگاه اسالم می تواند 

ایجاد کند.
علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی 
در جمع پزشکان مس��لمان که از س��وی مجمع جهانی 
بیداری اسالمی برای بررس��ی و تبیین اهمیت و جایگاه 
نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی 
برگزار ش��ده بودگفت: معظم له با درایت و دریافت دقیق 
و روشن از هجمه دشمنان و توطئه گران به مبانی اصلی و 
ارزشی اس��المی ضرورت توجه جوانان غربی که بسیاری 
از آنان از شرایط موجود در غرب هم نگران و زده شده اند 
را مورد تاکید ق��رار دادند که این مهم و تدبی��ر و ابتکار، 
 فصل جدیدی را در معرفی جایگاه اسالم می تواند ایجاد 

کند.
دبیرکل مجم��ع جهانی بیداری اس��المی، حفظ وحدت 
در میان مس��لمانان را ک��ه مورد تاکید رهب��ر انقالب در 
ش��رایط امروز منطقه و جهان بوده،  مورد تاکید قرار داد 
و گفت: مسلمانان و امت اس��المی باید تالش کنند تا در 
این خص��وص گام های بلندی را برداش��ته و ضمن حفظ 
وحدت در جهت معرفی ارزش های اصیل اسالمی و دینی 
گام بردارند و امیدواریم اینگونه نشس��ت ها که می تواند 
 به صورت منظم ادام��ه یاب��د در این زمین��ه تاثیر گذار

 باشد .
وی در پاسخ به س��وال یکی از ش��رکت کنندگان گفت: 
تعبیر زیبای ش��ما در خصوص اینکه جمهوری اسالمی 
ایران نش��ان داد می توان با حکومت دینی راه پیشرفت و 
توسعه را در عین توجه به ارزش های الهی به اجرا درآورد، 
نکته دقیقی اس��ت و باید تالش کرد معرفی درس��تی از 
فرهنگ غنی اس��المی صورت پذیرد که نمونه درست و 

 دقیق  آن را می توان در جمهوری اسالمی ایران مشاهده
 کرد.

دبیرکل مجم��ع جهانی بی��داری اس��المی در ارتباط با 
موضوع ط��رح تبلیغات منفی بر علیه اس��الم هم تصریح 
کرد: اینگونه هجمه ها موضوع جدی��دی نبوده و از صدر 
اس��الم از س��وی برخی معاندین مطرح بوده تا چهره ای 
خشن از اسالم را مطرح  کنند و با طرح اسالم هراسی مانع 
توجه روز افزون افراد به ویژه جوانان شوند که نامه رهبر 
 معظم انقالب در این خصوص بس��یار مه��م بوده؛ ضمن 
آنک��ه بای��د توجه داش��ت ام��روز ب��ر خالف گذش��ته 
پیش��رفت های علم��ی، تکنول��وژی و ارتباط��ی امکان 
معرف��ی دقیق ت��ر آموزه ه��ای اله��ی را فراه��م می کند 
 ک��ه ب��ا تعام��ل و وح��دت در ای��ن زمین��ه می ت��وان 

گام برداشت.
والیتی افزود: مناسب خواهد بود نسبت به دریافت و نشر 
پیام مقام معظم رهبری و تبیین آن در میان عالقه مندان 
از سوی شرکت کنندگان این نشس��ت، به عنوان جامعه 

نخبگانی، اقدام کنند.

فرمانده نیروی دریایی:
نیازمند بیگانگان برای ساخت تجهیزات نیروی دریایی نیستیم

والیتی:
نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریكا فصل جدید معرفی اسالم است
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خبر خبر 

مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
اصفهان:

مسیرهای مشترک شرکت نفت و 
ارتباطات جدا سازی شد

مدیرش��رکت خط��وط لول��ه و مخاب��رات نفت منطق��ه اصفه��ان گفت: 
 مس��یرهای ارتباط��ی و مش��ترک ش��رکت نف��ت و ش��رکت ارتباطات

  زیر س��اخت در ایس��تگاه های مخابراتی »رخ پس« و »رپیت��ر « مارون 
به طور کامل جدا شد.

مجتبی بشارتیان اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون و در مسیر جداسازی 
راه های ارتباطی ش��رکت نف��ت و ارتباطات، کار جانمایی ایس��تگاه های 
مخابراتی مس��یر مارون و مراکز انتقال نفت برای نصب رادیو و سیس��تم 
موبایل دیجیت��ال خودرویی فاز ۲ به هم��راه نصب انجام ش��د. وی از راه 
اندازی مرکز تلفن ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری و ایجاد بستر انتقال ایس��تگاه های مخابراتی خبر داد و افزود: 
به منظور آمادگ��ی نیروها در مواجه ب��ا حوادث منجر ب��ه پارگی خطوط 
 انتقال نفت، آموزش نحوه مقابله با آلودگی های زیست محیطی و کنترل

 آلودگ��ی ه��ای احتمال��ی نفت��ی ب��رای دومی��ن ب��ار در س��طح 
ش��رکت  و  گان��ه  دوازده  مناط��ق  مش��ارکت  ب��ا  و  مناط��ق 
سراس��ری  رزمای��ش  خوزس��تان،  ای  منطق��ه  ب��رق  و   آب 

زیست محیطی بر روی سد کارون سه با موفقیت انجام شد.
مدیرشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان گفت: در همین 
مدت به منظور مقاوم و ایمن س��ازی مس��یر خطوط انتقال نفت اقدامات 
خوبی صورت گرفت که از آن جمله می توان به احداث سد سنگی با حجم 
بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب سنگ کاری، همچنین احداث حوضچه 
 در منیفول��د محوطه صنعت��ی مرکز انتقال نفت ش��ماره یک م��ارون،  با 
خاک برداری بیش از ۳  هزار متر مکعب صورت گرفت. وی در تشریح برنامه 
 ها و فعالیت های سه ماهه نخست سال ۹۴ ضمن اشاره به شعار سال توسط

 مقام معظم رهبری، منطقه اصفهان را نمونه عینی مصداق شعار همدلی و 
همزبانی دانست و اعالم کرد: در شرایط سخت جوی با همدلی و همزبانی 
طی سه ماه نخس��ت س��ال جاری حدود ۸ میلیارد لیتر نفت خام و بالغ بر 
۲ میلیارد لیتر فرآورده نفتی انتقال داده شد.بشارتیان بیان کرد: طی سه 
ماهه نخست سال جاری با تکیه بر توانمندی متخصصان منطقه، تعمیر سه 
 دستگاه توربین در حد تعمیرات اساسی، همچنین ادامه عملیات راه اندازی 
توربین های س��والر انجام ش��دکه امیدواریم در ش��هریور ماه ش��اهد راه 
اندازی دومین س��ری از توربین های س��والر در مرکز انتقال نفت مارون 
 ۶ باش��یم. وی تصریح کرد: به منظور تامین پایدار برق مراکز انتقال نفت و

 ایستگاه های مخابراتی طی همین مدت شاهد نصب و راه اندازی چندین 
دستگاه الکتروموتور همچنین کابل کش��ی و راه اندازی ۳ دستگاه دیزل 
ژنراتور با توان نامی یک هزار کیلو وات و جایگزینی آن با توربو ژنراتورهای 
رستون در مراکز انتقال نفت شماره ۱ و ۴ و ۵ مارون بودیم که امیدواریم تا 
پایان سه ماهه سوم سال کلیه توربوژنراتورهای رستون از مدار خارج شده 

و دستگاه های جدید جایگزین شود.

  مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان گف��ت: طب��ق آخری��ن 
سرش��ماری س��ال ۱۳۹۰،۲۴۰ هزار معلول در اس��تان وجود دارد.

س��عید صادقی در مراس��م رونمایی از بزرگ ترین جعبه بیسکویت 
 بدون قن��د و همایش دیابت، چاقی و غذای س��الم که در نمایش��گاه 
بی��ن المللی برگزار ش��د،  با بیان اینک��ه تالش ه��زار و ۲۰۰ همکار 
بهزیستی در شهرها و روس��تاهای استان به زیس��تن مردم است تا 
سالم بمانند و از عوارض بیماری و معلولیت ها در امان باشند، اظهار 
کرد: ۳۰۰ هزار  مدد جو تحت پوشش بهزیستی استان هستند که به 
صورت مس��تقیم خدمات دریافت می کنند. وی افزود: معلولیت ها 
شامل معلوالن جسمی و حرکتی، ناشنوایی، نابینایی،کم توان دهنی، 
اعصاب و روان مزمن و آسیب دیده نخاعی است. مدیر کل بهزیستی 
استان اصفهان با اش��اره به آموزش یک و نیم میلیون نفر از جمعیت 
استان در پیشگیری از معلولیت ها در سال گذشته توسط بهزیستی 
افزود: سال گذش��ته بهزیستی اس��تان چندین غربالگری داشت که 
مهم ترین آنها غربالگری شنوایی، تنبلی چش��م و اختالالت مربوط 
به بینایی کودکان ۳ تا ۶ س��ال بوده اس��ت که این امر محقق نشد و 
امید می رود درسال جاری به این هدف برسیم. صادقی با بیان اینکه 
۲۰۰ مرکز  تحت نظر بهزیستی اس��تان فعالیت می کنندگفت: یک 
هزار مهد ک��ودک، ۵۰ هزار کودک ۴ تا ۶ س��ال را آموزش می دهند 
و بهترین دوران آموزش دهی به کودک همین سن است.وی با بیان 
اینکه بسیاری از رفتارهای مان  در بزرگسالی ریشه در کودکی دارد، 
ادامه داد: یکی ازمهم ترین رفتارهای نارستی که در بزرگسالی انجام 
می دهیم تعذیه نادرست است که ناش��ی از الگو برداری غلط است؛ 
به طوریکه ذائقه فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.مدیر کل بهزیس��تی 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: بهزیستی استان نیازمند مشارکت 
تمام خیران، موسسات خصوصی، دولتی و مردم است زیرا افراد زمانی 
که دچار حادثه آسیب نخاعی می ش��وند چشم انتظارشان به سمت 
بهزیستی است.همچنین مدیر عامل  شرکت تولید کننده محصوالت 
 بدون قندکامور ب��ا بیان اینک��ه به دنبال آن هس��تیم ت��ا بتوانیم با

 فرهنگ سازی مصرف زیاد شکر را در کشور کاهش دهیم اظهار کرد: 
آمادگی داریم تا با تمام سازمانها و اداراتی که طرفدار سالمت هستند 
در این زمینه همکاری کنیم. علی سرشوقی با بیان اینکه هدف اساسی 
از ایجاد محصوالت بدون قند کامور فعالیت در راستای تامین سالمت 
جامعه و ترویج شیوه زندگی درست است، افزود: سالمت از چندین بعد 

تشکیل شده که یکی از این ابعاد تغذیه درست است.
مدیر عامل  ش��رکت تولید کننده محصوالت بدون قندکاموربابیان 
اینکه زمانی که  افراد مبتال به بیمار قند یا دیابت را از یک ماده غذایی 
ش��یرین منع می کنیم باید مواد دیگر را جایگزین کنیم اضافه کرد: 
شرکت کامور سعی کرده این موضوع را در جامعه ترویج دهد که تنها 
ماده شیرین شکر نیست؛ بلکه انواع دیگر مواد طبیعی شیرین وجود 

داردکه برای بدن مفید هستند.

بزرگ ترین جعبه  بیسکویت
ب��ه س��مت  به بهزیستی اهدا شد  از حرفه گرای��ی  گف��ت: حرک��ت  اصفه��ان  اس��تاندار 

مدرک گرای��ی نش��ان می ده��د ک��ه از مس��یر اصل��ی آموزش��ی فاصل��ه 
گرفته ای��م و ارزش گ��ذاری درس��تی در ای��ن زمین��ه ص��ورت نگرفت��ه 
 اس��ت که نتایج خوبی را برای کش��ور و سیس��تم آموزش��ی در ب��ر نخواهد

 داشت.
رس��ول زرگرپ��ور،  در دیدار مدی��رکل فنی و حرف��ه ای اس��تان و جمعی از 
مدیران این س��ازمان ب��ا وی ضمن تبری��ک روزکارآفرین��ی و آموزش های 
فنی و حرف��ه ای به فع��االن و کارآموزان ای��ن بخش اظهار داش��ت: فعالیت 
فنی و حرفه ای در زندان ها و کمپ های ترک اعتیاد بس��یار مطلوب اس��ت و 
 می تواند در کاهش بازگشت پاک ش��دگان از اعتیاد و زندانیان به شرایط قبل

 موثر است.
وی با بیان اینکه عدم اش��تغال از مهم ترین مواردی اس��ت که این افراد با آن 
مواجه هس��تند  افزود: در صورت دارا بودن فن و حرف��ه و آموزش های الزم 
 برای اش��تغال درصد بس��یار کمتری از پاک ش��دگان به اعتیاد ب��از خواهند

 گشت.
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینکه فنی و حرفه ای باید در راستای آموزش به 
زنان زندانی و معتاد نیز قدم ه��ای موثرتری برداردگفت: باالرفتن نرخ ابتالی 
زنان به اعتیاد نگران کننده است و الزم است که برای آموزش معتادان و ایجاد 

اشتغال آن ها فعالیت های بیشتری انجام شود.
وی به آفت نگ��ران کننده مدرک گرایی در کش��ور اش��اره ک��رد و افزود: در 
دو دهه گذش��ته کش��ور با آفت و خس��ارت بزرگی از جمل��ه مدرک گرایی 
مواجه ش��ده اس��ت و عمق این خس��ارت به حدی رس��یده اس��ت که امروز 

ش��اهد ف��روش پایان نامه ه��ای دکت��ری هس��تیم که ای��ن مقول��ه فضای 
آموزش را خدش��ه دار کرده اس��ت؛ به طوری که پایان نامه ای ک��ه به عنوان 
 ارزش و عص��اره دانش��ی دانش��جویان اس��ت، توس��ط اف��راد دیگ��ر تهیه

 می شود.
زرگرپور به آمار باالی نرخ بیکاری استان نسبت به متوسط کشور اشاره کرد و 
افزود: قسمت اعظمی از انحرافات و آسیب های اجتماعی از بیکاری و نداشتن 

حرفه ایجاد می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه موضوع اش��تغال در استان اصفهان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است گفت: در این راستا آموزش فنی و حرفه ای جایگاه باال 

و اساسی دارد.
وی با اش��اره به ش��عار »هر دانش آموز، یک مهارت «، تصریح کرد: از س��ال 
گذش��ته این ش��عار به عنوان یک ش��اخص مطرح ش��د و باید ب��ا همکاری 
 اداره کل آم��وزش و پ��رورش و س��ازمان فن��ی و حرفه ای این ش��عار تحقق

 یابد.
زرگرپور با تاکید بر اینکه این شعار باید در سطح دانشجویان و فعاالن نیروی 
کار نیز تعمیم داده ش��ود، اظهار داش��ت: در صورت تحقق کامل این ش��عار، 

اصفهان در بعد منابع انسانی در جایگاه باالتری قرار خواهد گرفت.
وی عملک��رد مطل��وب س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای اس��تان را یک��ی از 
مزیت ه��ای مه��م اصفه��ان برش��مرد و گف��ت: عملک��رد ای��ن س��ازمان 
دلگرم کنن��ده اس��ت و می توان��د درقالب یک برنامه مش��خص ب��ا همکاری 
 همه دس��تگاه ها و نهادها، ش��عار »هر دانش آم��وز، یک مه��ارت« را محقق

 کند.

زرگرپور با اشاره به حرکت از حرفه گرایی به مدرک گرایی گفت:

ازمسیراصلیآموزشیفاصلهگرفتهایم

یادداشت یادداشت
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خبر خبر 

 مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان
 فرآورده های لبنی؛

مردم، لبنیات گران نمی خرند
 مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی گفت: افزایش 
قیمت لبنیات به این صنعت، دامداران، مصرف کنندگان و حتی به 
کش��اورزانی که تولید نهاده و خوراک دام را انج��ام می دهند، زیان 

می رساند.
محمدرضا اسماعیلی، در واکنش به پیشنهاد اخیر مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه دولت از نوشابه  مالیات بگیرد 
و این مالیات را به صورت یارانه به ش��یر و لبنی��ات اختصاص دهد، 
اظهارداش��ت: اخذ مالیات از نوش��یدنی های مضر برای سالمتی و 
اختصاص آن به لبنیات که الزمه زندگی افراد و س��المتی آنهاست، 

اتفاق بسیار خوبی است.
وی با بیان اینکه در اکثر نقاط جهان چنین کاری انجام می ش��ود، 
گفت: در بیشتر کش��ورهای دنیا، اعالم می کنند نوشابه نباید کمتر 
از یک قیمت مش��خص به فروش برس��د و در مقابل قیمت شیر هم 
نباید از یک عدد مشخص باالتر باشد. اس��ماعیلی تصریح کرد: اگر 
 این کار در کشور انجام شود به سالمت مردم و جامعه  کمک خواهد 

کرد.
 این مق��ام مس��وول همچنی��ن با اش��اره به دس��تور اخی��ر دولت 
در مورد شیرخام و مکلف کردن س��ازمان حمایت به اجرای مصوبه 
خرید ش��یرخام با نرخ ۱۴۴۰ توم��ان، گفت: ما باره��ا اعالم کرده 
ایم که با هرگون��ه افزایش قیمت لبنی��ات با توجه ب��ه توان خرید 
مردم مخالف هس��تیم، چراکه باال ب��ردن قیمت ای��ن محصوالت 
 در ش��رایط فعل��ی مس��اوی با کاه��ش خری��د آنها توس��ط مردم 

است.
اس��ماعیلی، ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه افزایش قیم��ت لبنی��ات به این 
صنع��ت، دامداران، مص��رف کنن��دگان و حتی به کش��اورزانی که 
تولید نه��اده و خ��وراک دام را انجام م��ی دهند، زیان می رس��اند، 
اضافه کرد: باید راه��کار دیگری غیر از گران ک��ردن لبنیات، برای 
 جلوگیری از زیان کارخانجات، دامداران و کشاورزان در نظر گرفته 

شود.
وی، صنعت لبنی��ات را صنعت��ی پرخط��ر خواند و اظهارداش��ت: 
محصوالت لبنی، محصوالتی فس��ادپذیر هس��تند و مسووالن باید 

راهکاری اتخاذ کنند که این صنعت نابود نشود.
اس��ماعیلی افزود: مردم ب��رای خری��د محصوالت، ن��گاه به جیب 
خود م��ی اندازن��د و در مرحل��ه اول ترجیح می دهن��د ضروریات 
زندگ��ی ش��ان را تامی��ن کنن��د، ضم��ن اینک��ه اگر پ��ول کافی 
 نداش��ته باش��ند از خرید محصوالتی مانند لبنیات چش��م پوشی 

می کنند.
وی با بیان اینکه اکثر کارخانجات لبنی راکد یا نیمه راکد هس��تند، 
اضافه کرد: کارخانجات راک��د افزایش زیادی داش��ته اند و به بدنه 

صنایع کوچک آسیب جدی وارد شده است.

رییس س��ندیکای صاحبان داروهای انس��انی از اعالم آمادگی برخی 
شرکت های داروس��ازی خارجی برای همکاری های مشترک با ایران 

خبر داد.
محمود نجفی، با بیان اینکه با توافق ای��ران و 5+۱ فرصت و تهدید در 
حوزه دارو برای تولیدکنندگان داخل به وجود آمده است، اظهار کرد: 
این توافق در حوزه صادرات می تواند اثر بس��یار مثبتی داشته باشد و 
بسیاری از کشورهایی که می توانستند در سال های اخیر بازار داروهای 
ایرانی باش��ند و به دلیل تحریم ها مش��تری ایران نبودند، می توانند به 

بازارهای صادراتی ایران وارد شوند.
وی با بیان اینکه دارو، حوزه ای است که روز به روز نیازمند بازسازی و 
نوآوری است، گفت: در سال های اخیر به دلیل تحریم های ایجاد شده، 
برای تجهیز و به روزسانی برخی از صنایع دارویی با مشکل مواجه بودیم.

رییس س��ندیکای صاحبان داروهای انس��انی ادام��ه داد: هرچند که 
تحریم ها در ح��وزه دارو نبودند، اما برخی از ماش��ین آالت ما به دلیل 
دوکاره بودن استفاده در لیست تحریم ها قرار گرفت و به همین دلیل 

بازسازی صنعت داروسازی در برخی زمینه ها با مشکل مواجه شد.
نجفی عرب، با بیان اینکه باید ت��الش کنیم کیفیت محصوالت خود را 
افزایش دهیم، اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری مشترک می توانیم 
شرکت های داروسازی بزرگ دنیا را وارد ایران کنیم و به تبع آن نوآوری 

و تکنولوژی در زمینه ساخت دارو وارد ایران شود.
وی با اش��اره به حض��ور برخ��ی از ش��رکت های خارج��ی در ایران و 
صحبت های اولیه ای که ب��رای همکاری های مش��ترک بعد از توافق 
صورت گرفته است، گفت: قطعا شرکت های بزرگ دنیا از این موضوع 
اس��تقبال خواهند کرد و تاکن��ون نیز چند مورد اع��الم آمادگی برای 

همکاری های مشترک دارند.
رییس سندیکای صاحبان داروهای انسانی در عین حال با بیان اینکه 
ورود ش��رکت های بزرگ داروس��ازی به ایران تهدیدی ب��رای صنایع 
داروسازی ما نیز حساب می ش��وند، اظهار کرد: ممکن است با توجه به 
ورود داروهای خارجی به کشور، بازار صنایع داروسازی ما از بین برود؛ 
بنابراین بحث ما این است که دولت کمک کند و بیشتر همکاری های ما 

با کشورهای خارجی در حوزه مشارکت های تولیدی باشد.
نجفی عرب همچنین با تاکید بر ض��رورت حذف قوانین مزاحم، گفت: 
باید قوانینی که ایجاد ران��ت می کنند را از بین ببریم و ش��رکت های 

خصولتی را سروسامان دهیم تا بتوانیم محیطی رقابتی ایجاد کنیم.

داروسازان خارجی به ایران می آیند
نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی گفت: برای بهینه سازی پرتفوی تامین 
اجتماعی برنامه داریم، اما رویکرد فروش سهم فقط برای تامین منابع مالی جز در 

شرایط اضطرار در دستور کار ما نیست.
علی حیدری با تاکید بر زیان ده بودن برخی از ش��رکت های تامین اجتماعی، 
 افزود: مجموعه ای از ش��رکت های ریز و درش��ت از دامداری ه��ای کوچک تا 
 ش��رکت های بزرگ نفت��ی در پرتفوی س��ازمان وجود دارد ک��ه باید در جهت 
 بهینه س��ازی آن اقدامات الزم صورت بگیرد ک��ه این کار به ط��ور مدام انجام 
می شود؛ اما برای رسیدن به این هدف س��ازمان تامین اجتماعی قطعا بورس را 

خراب نخواهد کرد. 
وی درباره معامالت بورسی این سازمان، افزود: یک بخش از سهم هایی که بابت 
دیون توسط دولت به ما پرداخت ش��ده یا در دولت قبل خریداری شده در سبد 

بهینه سازمان نیست؛ بنابراین به دنبال بهبود پرتفوی سازمان هستیم.
وی با اش��اره به تالش هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی 
برای تامین منابع مالی، گفت: طی دوره رکود همکاران ما در بخش تامین منابع، 
به کمک بخش وصول حق بیمه های تامین اجتماعی توانستند بیشترین نیاز به 
نقدینگی را رفع کنند و فروش برای تامین منابع خود سازمان بسیار کم بوده است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی بیشتر از فروش، به فکر خرید سهم در بهترین 
فرصت ممکن اس��ت، اظهار داش��ت: طبیعتا یکی از ویژگی های بیمه گرهای 
اجتماعی حرکت به سمت سهم هایی با نقدش��وندگی و سوددهی باال و ریسک 
پایین است که این امری سهل الممتنع است، بنابراین نیاز به دقت عمل باالیی 

دارد.
این مقام مسوول توضیح داد: سازمان از یک طرف باید خدماتی را به مشتریان 
خودش ارائه بدهد و از طرفی این خدمات باید به روز هزینه اش پرداخت ش��ود 
 که قابل تعویق نیست؛ بنابراین نیاز به منابع مالی دارد به خصوص اینکه دولت، 

93 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.
حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی، توان مالی خیلی باالیی برای خرید سهم 
ندارد و نمی تواند منابع جدیدی برای این امر در نظر بگیرد؛ اما با شرایط جدیدی 
که پس از تحریم ش��کل می گیرد و بازگش��ت رونق به بازار، امیدواریم با جذب 
بیشتر درآمدهای بیمه ای بخشی از این درآمد را به خرید سهم اختصاص بدهیم.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی از دیرباز به دنبال ورود سرمایه هایش به بورس 
بوده، درباره جایگاه تامین اجتماعی در بازار سرمایه، اظهار داشت: مطالبات تامین 
اجتماعی از دولت بعضا در قالب سهام و مالکیت شرکت ها به سازمان واگذار شده 
است؛ بنابراین سازمان سهم بزرگی در بازار سرمایه دارد و در زمان شکل گیری 
 بازار س��رمایه جزو مجموعه هایی بوده که به تقویت بازار سرمایه کمک کرده و 
 هم اکن��ون بالغ ب��ر 7۰ درصد از س��رمایه های تامی��ن اجتماع��ی در بورس، 

سرمایه گذاری شده و یکی از بازیگران و فعاالن اصلی بورس است.
حیدری در ادامه به تفاوت بیمه گرهای اجتماعی با سایر حقوقی ها اشاره کرد 
و گفت: بین حقوقی ها و خصولتی ها با تامین اجتماعی تفاوت معناداری وجود 
 دارد که بعضا به آن توجه نمی شود. س��ازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی 
 غیر دولتی اس��ت که منابعش م��ال مردم اس��ت و س��هامدارانش ۴۰ میلیون 

بیمه شده در سطح کشور است.
وی اضافه کرد: بی��ن ما و بنیادهای تعاوِن وابس��ته به مراکز نظام��ی یا بنیادها 

و نهادهای انقالب اس��المی تفاوت وج��ود دارد. آنها هم نقش و س��هم بزرگی 
در اقتص��اد دارند؛ اما آنه��ا پایه منابع اس��ت و منابع بعد از آن م��ال بیت المال 
اس��ت که در این مجموع��ه ها جمع ش��ده و ب��ا آن کار می ش��ود؛ ام��ا منابع 
س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی متعل��ق ب��ه ش��رکای اجتماعی خودش اس��ت 
 بنابراین نم��ی توان آن��را ب��ا نهادهایی چ��ون بنیاده��ای تعاون و... مقایس��ه 

کرد.
حیدری تصریح ک��رد: در دنیا و در کش��ورهای که از نظر اقتصادی پیش��رفته 
هستند، سعی کردند رانت را از اقتصادش��ان حذف یا به حداقل برسانند؛ اما در 
همین اقتصادهای پیشرفته همان رانت های حداقلی را به سازمان های بیمه گر 
اجتماعی می دهند که سهامدارش تعداد زیادی از مردم است و اگر قرار هم باشد 

نفعی حاصل شود به عموم مردم می رسد. 
وی در پایان به یکی از مشکالت س��ازمان تامین اجتماعی درخصوص واگذاری 
سهام اشاره کرد و گفت: نظام تصمیم س��از برخالف اینکه به ما توصیه کرد که 
بروید در بورس، اما لوازم آن را نمی پذیرد. به عنوان مثال ما س��هام مان را وارد 
بورس کردیم، اما هنوز بابت شرکتی که در بورس واگذار کردیم و االن کمتر از ۱۰ 
 درصد سهام شرکت را در اختیار داریم و کرسی مدیریتی در آن نداریم باید برویم 

به مجلس و مراکز نظارتی جواب بدهیم.
نایب رییس هیات مدیره س��ازمان تامی��ن اجتماعی، افزود: در ش��رکت هایی 
تس��لط مدیریتی نداریم؛ اما انتظارات نهادهای نظارتی و دستگاه های اجرایی 
مثل گذشته است چون هنوز نهادهای عمومی غیر دولتی به خوبی در کشور ما 
تعریف نشدند و ماهیت و تفاوت های ش��ان با بخش دولتی برای خیلی از ارکان 

نظام مشخص نشده است.

نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی مطرح کرد؛

سهم نمی فروشیم؛ مگر به اضطرار

یادداشت

خبر 
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ابالغ وقت رسیدگی
5/166 ش��ماره ابالغی��ه: 9410103623501602 ش��ماره پرون��ده: 
9309983624700540 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940304 حسین زارعی 
شکوائیه ای علیه حمید صدف س��از و مهدی فالح زاده دائر بر کالهبرداری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردس��تان )101 جزایی سابق( واقع در 
اردستان ارجاع و به کالس��ه 9309983624700540 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1394/06/03 و ساعت 9 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن متهمان و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می شود تا متهمان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف 671 شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق(
ابالغ رای

5/163 کالس��ه پرونده 861-93 ش��ماره دادنام��ه: 59-94/1/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد برزگری 
نائینی به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، ایس��تگاه قهوه خانه، کوچه 32، بن 
بست توحید، پالک 330 . خوانده: مریم شاه نظری مجهول المکان خواسته: 
1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررس��ید چ��ک لغایت اجرا. 2- 
مطالبه مطلق خس��ارت قانونی وارده من جمله هزینه های دادرسی و غیره. 
3- مطالبه حق الوکاله وکیل. 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 ش��رح زیر مبادرت به صدوررای 
می نماید: رای قاضی ش��ورا در خصوص دعوی محمد برزگری نائینی به 
طرفیت مریم شاه نظری به خواسته مطالبه خس��ارات تاخیر تادیه از زمان 
 سررس��ید چک لغایت اجرا و هزینه دادرس��ی و مطالبه حق الوکاله وکیل،
 با نهایت به محتویات پرونده، رونوش��ت نامه اداره اجرای اس��ناد رسمی 
 به ش��ماره 139304902003004987 مورخ��ه 93/10/30 و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ و نش��ر آگهی روزنامه نصف جهان مورخ 93/12/5 در جلسه 
دادرس��ی حاضر نش��ده و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول ننموده 
است لذا شورا دعوای خواهان را وارد دانسته باستناد مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خسارت تاخیر 
تادیه بابت مبلغ محکوم به موضوع نام اجرای اسناد رسمی استان اصفهان 
به پرداخت 9/792/101/000 ریال )نه میلیون و هفتصد و نود و دو هزار و 
یکصد و یک ریال( موضوع نامه اجرای اسناد رسمی ازتاریخ 87/4/6 لغایت 
93/10/25 و نیز پرداخت 155/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در یکی از محاکم عمومی حقوقی 
 شهرس��تا اصفهان می باش��د. م الف 11653  قاضی ش��ورای حل اختالف

 شعبه 24 اصفهان
ابالغ رای

5/162 کالسه پرونده: 860-93 ش��ماره دادنامه: 109-94/2/27 خواهان: 
محمد برزگری نائینی به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، ایستگاه قهوه خانه، 
کوچه 32، بن بس��ت توحید، پالک 330 . خوانده: علیرضا فیروزمند مجهول 
المکان خواس��ته: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
لغایت اجرا. 2- مطالبه مطلق خسارت قانونی من جمله هزینه های دادرسی 
و غیره. 3- مطالبه حق الوکاله وکیل. گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده به 

این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
 به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا در خص��وص دعوی خواهان 
محمد برزگ��ری نائینی به طرفی��ت علیرضا فیروزمند به خواس��ته مطالبه 
خسارات تاخیر تادیه از زمان سررس��ید چک لغایت اجرا 2- مطالبه مطلق 
خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرس��ی مقوم به پنج میلیون ریال، 
با توجه به محتویات پرونده، رونوش��ت نامه اداره اجرای اس��ناد رسمی 
به ش��ماره 139304902003004985 مورخ��ه 93/10/30 و اینکه خوانده 
 علیرغم ابالغ و نشر آگهی روزنامه مورخ 93/12/5 در جلسه دادرسی حاضر 
نشده و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول ننموده است لذا شورا دعوی 
خواهان را وارد دانس��ته باس��تناد مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
بابت مبلغ محکوم به موضوع نامه اجرای اس��ناد رسمی استان اصفهان به 
پرداخت 8/393/559/000 ریال )هش��ت میلیون و سیصد و نود و سه هزار 
 و پانص��د و پنجاه و نه هزار ریال( موضوع نامه اجرای اس��ناد رس��می از

تاریخ 86/10/12 لغای��ت 93/10/25 و نیز پرداخ��ت 155/000 ریال بابت 
 هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و نیز هزینه نشر آگهی  در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و س��پس ظرف بیست روز قابل 
 تجدید نظر در یکی از محاکم عمومی حقوقی شهرس��تا اصفهان می باش��د.

 م الف 11654  قاضی شورای حل  اختالف شعبه 24 اصفهان
ابالغ رای

5/161 کالس��ه پرونده: 859/93 ش��ماره دادنامه: 110-94/2/27 خواهان 
محمد برزگری نائینی به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، ایستگاه قهوه خانه، 
کوچه 32، بن بست توحید، پالک 330 . خوانده: مهدی عاطفی مجهول المکان 
 خواس��ته: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک لغایت 
اجرا. 2- مطالبه مطلق خسارات قانونی وارده من جمله هزینه های دادرسی 
و غیره. 3- مطالبه ح��ق الوکاله وکیل )وکالت در مرحله اجرا(. گردش��کار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه 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 صدوررای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی محمد برزگ��ری نائینی به طرفیت  مهدی عاطفی به خواس��ته مطالبه 
خسارات تاخیر تادیه از زمان سررس��ید چک لغایت اجرا و هزینه دادرسی  
مقوم بر 5 میلیون ری��ال با توجه به محتویان پرونده رونوش��ت نامه اداره 
اجرای اسناد رسمی به شماره 139304902003003988 مورخه 93/9/6 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ و نش��ر آگهی روزنامه در جلس��ه دادرسی 
حاضر نش��ده و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول ننموده اس��ت لذا 
 شورا دعوای خواهان را وارد دانسته باس��تناد مواد 198، 515، 519، 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به خس��ارت تاخیر 
تادیه باب��ت مبلغ محکوم به موضوع نامه اجرای اس��ناد رس��می اس��تان 
 اصفهان به پرداخت 1/733/882 ریال  موضوع نامه اجرای اسناد رسمی از
تاری��خ 88/5/20 لغایت 93/5/15 و نی��ز پرداخت هزینه دادرس��ی به مبلغ 
155/000 ریال و هزینشه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز قابل 
واخواهی در همین شورا می باش��د. م الف 11655  قاضی شورای اختالف 

شعبه 24 اصفهان
ابالغ رای

5/160 کالس��ه پرونده اصلی: 93-376 ش��ماره دادنامه: 94-162 تاریخ 
رسیدگی: 94/4/14 خواهان: آقای عباس عطائی فرزند محمد حسن اصفهان 

خیابان احمدآباد موبایل مدرن. خوان��ده: آقای حامد ابراهیمی فرزند محمد 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه چک. به تاریخ 94/3/12 ش��عبه 41 
ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده 
کالس��ه 93-376 مفتوح اس��ت. با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا 
در خصوص دعوی آقای عب��اس عطائی به طرفیت آق��ای حامد ابراهیمی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 14/750/000 ریال )چه��ارده میلیون و هفتصد و 
 پنجاه هزار ریال( موضوع یک فقره چک به ش��ماره 035034-92/10/2 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
 حض��ور نیافته و هیچگون��ه دلیل و م��درک و دفاع موجه��ی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی 
خواهان را محرز و ثابت تش��خیص داده و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
 چهارده میلیون و هفتص��د و پنجاه هزار ری��ال )14/750/000( ریال بابت

 اصل خواس��ته و مبلغ دویس��ت هزار ریال بابت هزینه های دادرس��ی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رس��ید.)92/10/2( تا زمان اجرای حکم 
 بر اس��اس آخرین ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم

  می نمای��د. رای صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پ��س از تاریخ ابالغ 
 قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام م��دت مذکور، ظرف 20 روز

 دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد. م الف 11642 قاضی شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
5/159 ش��ماره پرون��ده: 93-1816 خواه��ان: محمد بهارس��تانی یزدی: 
اصفهان، خ بزرگمهر، روبروی قصر گل، ش��رکت شهرک بتن . وکیل محمد 
دانشور، اصفهان، خ شیخ صدوق ش��مالی، نبش خ شیخ مفید، پالک 1، طبقه 
س��وم. خوانده: اصغر حاجی حیدری مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه دو فقره چک. گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمد بهارس��تانی یزدی به 
طرفیت آقای اصغر حاجی حیدری به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وج��ه دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 301147-92/9/5 و 301148-

92/9/15 عهده بان��ک رفاه کارگران به انضمام مطلق خس��ارات 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 ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات 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 بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 245/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه ی 
قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها 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 همی��ن مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11652  قاضی شعبه 

32 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

5/158 ش��ماره پرونده: 93-1817 دادنامه: 62-94/1/22 خواهان: محمد 
بهارستانی یزدی: اصفهان، خ بزرگمهر، روبروی قصر گل، شرکت شهرک 
بتن . وکیل محمد دانشور، اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، نبش خ شیخ مفید، 
پالک 1، طبقه سوم. خوانده: اصغر حاجی حیدری مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 925199-

92/8/12 و 606877-92/8/25 . گردش��کار: ش��ورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمد بهارس��تانی یزدی به 
طرفیت آقای اصغر حاجی حیدری به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 925199-92/8/25 و 606877-
92/8/25 عهده بان��ک رفاه کارگران به انضمام مطلق خس��ارات 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 ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات 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 بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرج��ع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11651  

قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

5/157 ش��ماره پرونده: 93-1819 دادنامه: 49-94/1/22 خواهان: محمد 
بهارس��تانی اصفهان، خ بزرگمهر، روبروی قصر گل، شرکت شهرک بتن . 
وکیل محمد دانش��ور، اصفهان، خ شیخ صدوق ش��مالی، نبش خ شیخ مفید، 
پالک 1، طبقه س��وم. خوانده: یوس��فعلی رضائی مکری مجه��ول المکان. 
 خواس��ته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره چک. گردش��کار: 
ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
محمد بهارستانی به طرفیت آقای یوسفعلی رضائی مکری به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره های 029145/25-

93/4/31 و 029146/62-93/5/15 عه��ده بان��ک ملت ب��ه انضمام مطلق 
خس��ارات 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 ه��ا را دارد. و این که خوان��دگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
 حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
 اعتراض نس��بت ب��ه دعوی خواه��ان از خ��ود اب��راز و ارائه ننم��وده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مستندا به مواد 198، 
515، 519، 522 قان��ون آ. د. م حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال باب��ت اصل خواس��ته و 240/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف11649  قاضی شعبه 32 شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت یادداشت

معرفی کتاب

 » راز آنچه مرقوم داش��ته اند« عنوان کتابی اس��ت ک��ه نام آن از 
عبارت ابتدایی نامه رهبر انقالب در پاسخ به نامه حسن روحانی،  
رییس جمهوری اس��المی ایران، پس از توافق ژن��و در تاریخ آذر 

1392 است.
نامه ای که رییس جمهور در آن به دس��تاوردهای توافق ژنو اشاره 
کرده و برای رهبر انقالب ارس��ال کرده بود و رهبری نیز با عبارت 
»دستیابی به آنچه مرقوم داش��ته اید ...« نامه خویش را آغاز کرده 

و از دستیابی به مرقومات داخل نامه تقدیر و تشکر کرده بودند.
حال کتاب »راز آنچه مرقوم داش��ته اند« منتشر شده تا به بررسی 
توافق ژنو و محص��ول آن بپردازد و در کنار بررس��ی این موضوع، 
تاریخچه مذاکرات هسته ای از 1382 تا 1394 را نیز مورد کاوش 
قرار دهد و بررس��ی کند. مرحوم حجت االس��الم مهدی مطلبی، 
طلبه جوانی اس��ت که این کتاب را تالیف کرده تا پرده از مرقومه 
رییس جمهور به رهبر انقالب بردارد. این کتاب در 6  فصل عالوه بر 
بررسی تاریخچه مذاکرات هسته ای به مباحثی چون رفع تحریم ها 
و تاثیر توافق نامه ژنو بر تحریم ها پرداخته و خواننده را نس��بت به 
ادبیاتی که بعد از توافق باب شده بود،  آگاه می سازد و در پاره ای از 
مسائل توهمی که از ناحیه یک جریان خاص ایجاد شده بود را کنار 
می زند و تصویر شفاف تری از تحریم ها را به مخاطبی که تصویری 

نسبت به این مسائل ندارد ارائه می کند.
»تاریخچه مذاکرات هس��ته ای جمهوری اس��المی ای��ران« در 
 فصل اول مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. در فصل دوم با عنوان

 »بررسی نامه ای تاریخی« مولف نامه رهبر انقالب به رییس جمهور 
را بررسی کرده است. به رسمیت شناختن »حقوق هسته ای« ایران 
عنوان فصل سوم این کتاب است که خواننده با آن روبه رو می شود.

در فصل چهارم »شکس��تن دیوار تحریم ه��ا در توافق ژنو« مورد 
بررسی قرار گرفته است و در فصل پنجم به » بررسی بیانیه سوئیس 
)توافق لوزان(« اشاره شده و به صورت مبسوط آن را کاویده است. 
فصل ششم این کتاب نیز به »بررسی نظرات و خطوط قرمز مقام 
معظم رهبری درباره مذاکرات هسته ای دولت یازدهم« پرداخته 
اس��ت.در این کتاب خواننده با تعریف غنی س��ازی از مبنا آش��نا 
می شود و مولف می کوشد انواع غنی سازی را به مخاطب با توجه به 
تعاریف صحیح آن به خواننده نشان دهد.در بخشی که نویسنده به 
بحث غنی س��ازی می پردازد، تاریخچه مباحثی چون »NPT« و 
مفهوم صحیحی آب سنگین را ارائه کرده تا مخاطب عالقه مند به 
این مباحث از آن استفاده کند.کتاب »راز آنچه مرقوم داشته اند« 
اثر مهدی مطلبی در طول حدود 2 م��اه از ورودش به بازار کتاب 
بیش از 6 هزار نسخه از آن به فروش رفته و اثری است که می تواند 
برای بسیاری از فعاالن جبهه فرهنگی انقالب اثری مفید باشد تا 

در فعالیت های خود از آن استفاده کنند.

در حاشیه  جشنواره  ملی اسباب بازی؛

 اهدای اسباب بازی برای تجهیز
 اتاق بازی بیمارستان های کودکان

در اولین جشنواره  ملی اس��باب بازی که از 12 مرداد در خیابان 
 حجاب ته��ران برگ��زار می ش��ود، غرف��ه ای از س��وی انجمن 
»گ��روه س��المت و هن��ر« ب��ه م��دت 5 روز دای��ر می ش��ود 
 ت��ا عالقه من��دان و نیک��وکاران بتوانن��د اس��باب بازی های 
دست دوم یا نو خود را برای تجهیز اتاق های بازی بیمارستان های 
کودکان اهدا کنند.بهاره جهاندوست، مسوول این غرفه درباره  
این فعالی��ت می گوید ک��ه انجمن ما ب��ا هدف بهبود ش��رایط 
درمانی بچه ها و در حوزه  س��المت روان کودکان بیمار فعالیت 
می کند و راه اندازی و تجهیز اتاق های بازی و اس��باب بازی برای 
 کودکان بیمار، کم��ک می کند که قدری دردش��ان را فراموش 
کنند.وی می گوید: ما در این انجمن س��عی می کنیم به عیادت 
بچه های بیمار بروی��م؛  هنرمن��دان و ورزش کاران را به عیادت 
بیماران خردس��ال و نوج��وان ببری��م و در مجموع ج��و روانی 
 را ط��وری برنامه ریزی کنیم ک��ه درد را کم تر احس��اس کنند.

این انجمن در ادامه  این فعالیت های خود، در اولین جش��نواره  
ملی اس��باب بازی کش��ور نیز غرف��ه ای را دایر می کن��د تا همه 
بتوانند اسباب بازی های دس��ت دوم اما قابل استفاده و یا حتی 
 وس��یله ها و س��رگرمی های نو را در اختیار این گ��روه بگذارند.

به گفته  جهاندوس��ت، اس��باب بازی های اهداش��ده از س��وی 
مردم، ابت��دا در بیمارس��تان های ک��ودکان در اس��تان تهران 
و در صورت اس��تقبال مناس��ب و اهدای بیش تر وس��یله های 
ب��ازی، در اس��تان های دیگر توزی��ع می شود.امس��ال عالوه بر 
س��مینارهای تخصص��ی و نشس��ت های پژوهش��ی در ح��وزه  
بازی و سرگرمی و اس��باب بازی، نمایش��گاهی از عروسک های 
بومی آیین��ی اس��تان های مختل��ف در مرک��ز آفرینش ه��ای 
 فرهنگی هنری کان��ون در خیابان حجاب تهران برپا می ش��ود.

و  طراح��ان  و  داخل��ی  تولیدکنن��دگان  همچنی��ن 
ایده پ��ردازان ای��ن حوزه نی��ز آخری��ن تولی��دات و نمونه های 
بازدیدکنن��دگان  طراح��ی خ��ود را در مع��رض دی��د 

 می گذارند.

 مصطف��ی رزاق کریمی گف��ت: در ای��ران کارگردان 
 خیلی الی پنبه  هستند؛ در حالیکه در خارج از ایران 
خیلی خش��ن تر از این حرف ها با فیلم سازها برخورد 
می کنند. به گزارش فارس، دو روز نخست جشنواره 
فیلم   و عکس فن��اوری صنعتی،  مهمان دو نشس��ت 
بود که در آنه��ا ارتباط میان مستندس��ازان و روابط 
عمومی ها و همچنین مواجه مستندسازان با مباحث 
فناوری در مستندس��ازی صنعتی مورد بررسی قرار 

گرفت.
در این نشس��ت، مصطف��ی رزاق کریمی ب��ا عنوان 
اینکه در حیطه کارهای صنعت��ی تالش های زیادی 
شده اس��ت، بیان کرد: با این حال موضوع صنعت در 
سینمای مستند هنوز خیلی جا نیفتاده است و با اینکه 
فیلم هایی به شکل سفارشی تهیه می شوند، در ایران 
خیلی مورد توجه نیستند و برای برخی از فیلم سازها 
این نوع از فیلم ها زن��گ تفریح اس��ت و معرفی یک 
محصول را کس��ر ش��ان می دانند؛ اما در اروپا اینطور 
نیست.وی با تاکید بر اینکه کارگردان ها از اینکه روابط 
عمومی ها آن ها را نمی فهمند، عنوان کرد: این مشکل 
فرهنگ سازی است چون آن ها نباید فیلم را بفهمند! 
در ایران به سازندگان فیلم های صنعتی خیلی بها داده 
نمی شود، چون همان هایی که این روزها فیلم عروسی 

می سازند، امروز فیلم صنعتی هم می سازند.
ای��ن مستندس��از با اظه��ار اینک��ه تعداد زی��ادی از 
هنرمندان کارهای سفارش��ی انج��ام داده اند، تاکید 
کرد: در قرن 16 میالدی میکل آن��ژ،  پول می گرفت 
و برای کلیسا کار می کرد. خود من  24 سال قبل به 

ایران آمدم و وقتی مترو فیلم صنعتی می خواست، به 
من گفتند و ما 3 ماه در متروی ته��ران تحقیقاتی را 
شروع کریم تا بتوانیم به فضای ذهنی کارفرما برسیم و 
بدانید که سخت ترین کار در فیلم صنعتی رسیدن به 

فضای ذهنی کارفرماست.
رزاق کریمی عنوان کرد: برای ساخت مستند صنعتی 
باید مهندس��ی معکوس کنیم و ببینیم که موضوع  
چیس��ت و مخاطب به چه چیزی می خواهد برس��د. 
در ایران فرهنگ طوالنی در این زمینه نداریم. خیلی 
 ش��نیده ام که فیلمس��ازها می گوین��د کارفرما ما را 
نمی فهمد و فقط می خواهند کاری را انجام دهند تا 

پول خودشان را بگیرند.
وی درب��اره میزان طن��زی که در فیلم های مس��تند 
می توان اس��تفاده کرد نیز گفت: ب��رای این کار  باید 
ببینیم با ک��دام روش فیلم س��ازی انجام می ش��ود، 
برای مثال اگر کارفرمایی فیلم س��از را انتخاب کند، 
خیلی نمی ت��وان روی بع��د طنزها کار ک��رد؛ اما در 
نگاه دیگری  که خود فیلم س��از ب��ه دنبال موضوعی 
م��ی رود و می خواه��د آن را کار کن��د، دس��تش در 
سناریو باز اس��ت و می تواند در آن طنز داشته باشد؛ 
در این ص��ورت ممکن اس��ت کس��ی هم ک��ه برای 
 کار س��رمایه گذاری می کند، آن را دوس��ت داش��ته

 باشد.
رزاق کریم��ی تاکید کرد: سانس��ور در تمام دنیا زیاد 
است و مطمئن باشید به قدری هست که فکر نکنید 

آن جا همه کاری در حوزه می توان انجام داد.
این مس��تند س��از با بیان اینکه در ایران هنوز مانند 

سال ها قبل تبلیغات انجام می ش��ود، ادامه داد: ما در 
ایران تغییری ایجاد نکرده ایم ؛  ب��ا اینکه از نظر فنی 
اتفاق هایی افتاده اس��ت،  اما محتوا هیچ فرقی نکرده 
است. ما دچار خودزنی شده ایم،  با آرم گرایی که در 

تبلیغات وجود دارد.
 وی عن��وان ک��رد: یادت��ان باش��د همیش��ه ح��ق با

 روابط عمومی اس��ت. آن ها نزدیک ترین شخص به 
 مدیر عامل هس��تند و باید بدانیم ک��ه 50 درصد کار 
بر عهده شان ا ست و بقیه آن بر عهده فیلم ساز و جالب 
اینکه در ایران کارگردان ها خیلی الی پنبه هس��تند 
و در خارج از ایران خیلی خش��ن تر از این حرف ها با 

فیلم سازها برخورد می کنند.
کارفرماها شعاری کار می کنند

سعید تارازی، مستندس��از نیزدر این نشست با بیان 
اینکه در مستندسازی دو سوال اهمیت بسیاری دارد، 
گفت: در ابتدا باید بدانیم  مخاطب فیلم ما چه کسی 
است و با علم به این موضوع ابزارمان را انتخاب کنیم. 
این نکته بسیار مهم اس��ت که وقتی ما ابزار رسانه ای 
 خودم��ان را بشناس��یم، بهت��ر می توانی��م در جهت
  دس��ت یاب��ی ب��ه ه��دف و ج��ذب مخاط��ب قدم

 برداریم.
وی ادامه داد: در س��اخت فیلم صنعتی و تکنولوژی 
هنوز نمی دانیم باید چطور کار کنیم. اینکه فیلم ساز 
 باید به دنب��ال یادگی��ری همه مباح��ث علمی برود 
یا اینکه یک کارش��ناس علمی و فنی این کار را انجام 
دهد؟ اما مطمئنا راه س��ومی هم وجود دارد و آن این 
اس��ت که تعاملی میان این دو گروه صورت بگیرد که 
البته رسیدن به این موضوع کار خیلی ساده ای نیست.

این مستندس��از با اش��اره به اینکه یکی از دالیلی که 
فیلم های خوبی در حوزه های تکنولوژی نمی بینیم، 
کمبود بودجه است ادامه داد: مس��اله برآورد بودجه 
بسیار مهم است و معموال کارفرماها هم عجله دارند و 
می خواهند به نتیجه برسند. به همین دلیل فیلم ساز 

هم خیلی قدرت مانور ندارد.
تارازی تاکید ک��رد: در دنیا وقتی فیلم مس��تندی را 
برای مخاطب عام تولید می کنند، حتما از درام بهره 
می گیرند؛ چون تنها در این صورت می توان مخاطب 

را جذب کرد.
وی یادآور ش��د: نکته دیگری که معم��وال کارفرماها 
با آن مخالفت می کنند،  حضور نیروهای انس��انی در 
فیلم های مس��تند اس��ت و همین موض��وع می تواند 

ضربه هایی را به اثر وارد کند.

کارگردان ها،  الی پنبه  هستند
در نشست جشنواره فیلم صنعتی عنوان شد؛

خبر

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1642 |شنبه 10 مرداد 1394 | 15 شوال  1436

سیر تا پیاز مذاکرات 5+1 
در یک کتاب

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 
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ابالغ رای
5/156 شماره پرونده: 93-1818 دادنامه: 64-94/1/22 خواهان: محمد 
بهارستانی اصفهان، خ بزرگمهر، روبروی قصر گل، شرکت شهرک بتن 
. وکیل محمد دانش��ور، اصفهان، خ ش��یخ صدوق ش��مالی، نبش خ شیخ 
مفید، پالک 1، طبقه سوم. خوانده: علی اکبر کارگر حاجی آبادی مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه 
سه فقره چک و مطلق خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تاخیر 
تادیه. گردش��کار: ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد بهارستانی به طرفیت علی اکبر کارگر به 
خواسته مطالبه مبلغ 43/500/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های 
770687-93/9/25 و 770689-93/4/25  و 655411-93/4/25 عه��ده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات 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 جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده ل��ذا دعوی خواهان علیه خوان��ده ثابت به نظر 
می رسد که مس��تندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 

الف11650  قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان
آگهي فقدان پرونده ثبتي پالك 1 / 35 - اصلي

براساس س��وابق ثبتي به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتي آقاي حاج علي 
اکبرطبیبیان فرزند هادي تقاضاي ثبت ششدانگ قنات ومزرعه معروف به 
رستم آبادبه شماره ثبتي 1 / 35 - اصلي واقع دربخش یک ثبتي شهرضا 
رانموده اس��ت طبق اعالم دفاتراسنادرس��مي تابعه بموجب سندشماره 
11877 و 11876 مورخ 26 / 04 / 1317 دفتراسنادرس��مي ش��ماره 11 
شهرضاتمامت پنج دانگ مشاع ازپالک ش��ماره 1 / 35 – اصلي ازطرف 
آقاي حاج علي اکبرطبیبیان فرزند هادي به آقاي ابوطالب شیرواني نسبت 
به چهاردانگ وآقاي حسن تاکي نس��بت به یک دانگ رسمًاانتقال گردیده 
است . سپس بموجب سندرسمي ش��ماره 16125 مورخ 21 / 03 / 1320 
دفتر5 شهرضا میزان چهاردانگ انتقال رسمي به آقاي ابوطالب شیرواني 
موضوع سندشماره 11877 و 11876 مورخ 26 / 4 / 1317 دفتر11 سابق 
و5 فعلي اقاله گردیده است سپس به موجب سندرسمي شماره 15610 و 
15609 مورخ 03 / 11 / 1319 دفتر5 ش��هرضا آقایان علي اکبرطبیبیان 
فرزندهادي وحسن تاکي بالس��ویه تمامت دودانگ مش��اع ازششدانگ 
پالک 1 / 35 - اصلي رابه آقایان شکراله وامیراعتمادي فرزندان مرحوم 
رضاقلي بالسویه انتقال داده اندسپس به موجب صلح نامه رسمي شماره 
16130 و 16129 مورخ 24 / 03 / 1320 دفتر5 ش��هرضا آقاي حاج علي 
اکبرطبیبیان فرزند هادي تمامت چهاردانگ مش��اع ازششدانگ پالک 1 / 
35 – اصلي رابه آقاي فرج اله وزیرزاده فرزنداس��داله نسبت به 17 حبه 
ویک سوم حبه مش��اع وعبداله وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 17 حبه 
ویک سوم حبه مشاع وفتح اله وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 5 حبه ویک 
سوم حبه مشاع وطلعت وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 2 حبه ودو سوم 

حبه مشاع و عطیه وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 2 حبه ودو سوم حبه 
مشاع و منور وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 2 حبه ودو سوم حبه مشاع 
صلح قطعي نموده است لذاباتوجه به اعالم دفاتراسنادرسمي تابعه حوزه 
ثبتي این اداره مبني برعدم تنظیم سندرس��مي به جزچهارفقره سندفوق 
الذکر، پالک ثبتي 1 / 35 اصلي به نام آقاي شکراله اعتمادي فرزندمرحوم 
رضاقلي نسبت به یک دانگ مشاع وامیراعتمادي فرزندمرحوم رضاقلي 
نسبت به یک دانگ مشاع وفرج اله وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 17 حبه 
ویک سوم حبه مش��اع وعبداله وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 17 حبه 
ویک سوم حبه مشاع وفتح اله وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 5 حبه ویک 
سوم حبه مشاع وطلعت وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 2 حبه ودو سوم 
حبه مشاع و عطیه وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 2 حبه ودو سوم حبه 
مشاع و منور وزیرزاده فرزنداسداله نسبت به 2 حبه ودو سوم حبه مشاع 
از72 حبه ششدانگ درجریان ثبت است لذامراتب یکنوبت همزمان درهفته 
نامه ش��هرضاوروزنامه زاینده رودآگهي مي گردد تاچنانچه ش��خص 
یااش��خاصي ادعاي ارائه اعتراض به تفاضاي ثبت درمهلت مقررقانوني 
، انجام معامله ، بازداش��ت، توقیف، رهن وموارد دیگري نسبت به پالک 
مذکور دارند مستند و مستدل ظرف مدت 3 ماه ازتاریخ انتشاراین آگهي به 
اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا واقع درخیابان پاسداران خیابان فرهنگ 
ارائه واعالم نمایند واین آگهي فقط یکنوبت منتش��رو بعد از سپري شدن 
مهلت مذکورهیچ گونه ادعایي پذیرفته نمي باش��د. میر محمدي - رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی

5/124 ش��ماره صادره: 1394/04/73140 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه زمین سه قفیزی معروف به باغ ناصر پالک شماره 1646 
فرعی از شماره 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 ثبت نطنز که طبق 
س��وابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید حس��ن جاللی چیمه فرزند سید 
محمد 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 روز یکشنبه مورخ 94/6/8 ساعت 
9 صبح در محل ش��روع 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 ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1394/5/10 م الف121 عباسعلی عمرانی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
مزایده

4/497 اجرای ش��عبه هفت��م دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد در 
پرونده اجرایی کالسه 92/695 ح ج /7 له آقای محمدرضا کاظمی فرزند 
محسن و علیه آقای عباس قوش��ی ریزی فرزند نبی اله فعاًل ساکن زندان 
مرکزی اصفهان و بخواس��ته مطالبه جمعًا مبلغ 1/998/588/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه های اجرایی و همچنین مبلغ 80/000/000 
ریال بابت حق االجرای دولتی جلس��ه مزایده را برای روز یکشنبه مورخ 
94/5/25 س��اعت 10 الی 11 صب��ح در محل اجرای ش��عبه هفتم دادگاه 
حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت جنب بیمه پارسیان دایره اجرای 
احکام حقوقی، طبقه چه��ارم، واحد 8، برگزار نمای��د و در این خصوص 
مال مورد مزایده عبارتس��ت از مقدار 5/25 حبه از س��هم االرث محکوم 
علیه از پالک ثبتی ش��ماره 4925/14 بخش 5 ثبت اصفهان که بر اساس 
نظریه کارش��ناس رس��می دادگس��تری پالک ثبتی واقع در اصفهان، خ 
آب 250 نرسیده به مسجد مصلی کوچه ش��هید رضایی )شماره 21( کد 

پستی 816470048451 می باشد که به صورت یکباب خانه قدیمی ساز 
به مس��احت حدود 220 متر مربع عرصه و حدود 130 متر مربع اعیانی 
با دیوارهای باربر، س��قف آهن و آجر و نمای آجر 3 س��انتی و س��نگ 
سفید دربهای اصلی چوبی ودرب و پنجره های بیرونی پروفیل و دارای 
آبگرمک��ن و کولر آبی، کابینت فلزی و انش��عابات خدمات��ی الزم و قابل 
سکونت می باش��د لذا با توجه به مراتب فوق ارزش ششدانگ پالک ثبتی 
فوق الذکر با توجه به موقعیت و بافت منطقه و نوع و میزان عرصه و اعیان 
و در نظر گرفتن امتیازات مربوطه و سایر شرایط عوامل موجود به مبلغ 
8/360/000/000 ریال ارزیابی می گردد بنابرای��ن ارزش 5/25 حبه از 
سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی فوق الذکر به مبلغ 1/219/166/666 
ریال برآورد م��ی گردد. ضمنًا پالک مذکور در ح��ال حاضر در تصرف 
برادر محکوم علیه به نام عبداله قوشی ریزی می باشد. طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک ثبت��ی فوق الذکر بازدید نمایند 
مزایده از قیمت کارشناسی ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند 
که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد دهند و 10% مبلغ کارشناسی را 
نقداً به همراه داشته باشند. م الف 11630مدیر اجرای شعبه هفتم دادگاه 

حقوقی اصفهان
آگهی مزایده

5/27 ش��ماره آگه��ی: 139403902004000097 ش��ماره پرون��ده: 
139304002004000537 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9301880 
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 3550 فرعی واقع در طبقه 
اول به مس��احت 149/19 متر مربع و تراس آن به مس��احت 19/27 متر 
مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات مربوطه مجزی شده از 
پالک 14874 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان 
غرضی، جنب بیمارس��تان غرضی، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه 
نسترن که س��ند مالکیت آن درصفحات 421 و 424 دفتر 49 امالک ذیل 
شماره 10555 و 10557 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول پخی 
شکل است به طول 3/70 متر دوم بطول 2/05 متر کال پنجره و دیواریست 
به فضای خیابان سوم در سه قس��مت که قسمت دوم اول شرقی و سوم 
غربی اس��ت بطولهای 5/75 متر دیواریست مش��ترک و 2/75 متر درب 
اختصاصی و دیوار اشتراکی است و محدود است به راه پله مشاعی 3545 
فرعی شرقًا اول به طول0/77 متر دیواریس��ت به فضای خیابان دوم به 
طول 14/95 متر دیواریست به فضای خانه پالک 1388 فرعی جنوبًا اول 
به طول 10 متر دیوار کوتاهی است به فضای حیاط مشاعی پالک 3548 
فرعی  دوم به طول 0/71 متر دیواریست به فضای خیابان غربًا به طول 13 
متر دیوار کوتاه و پنجره است و دیواریست به فضای خیابان که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق ششدانگ آپارتمان با مساحت 149/19 متر 
مربع که 19/27 متر مربع آن تراس بانضمام قدرالحصه از پناهگاه و راه 
پله و پارکینگ می باشد ساختمان سه واحدی که آپارتمان مورد نظر در 
طبقه اول )زیر سقف سوم( واقع شده است از مشخصات آپارتمان: عمر 
بنا بیش از 17 سال، کف سالن سرامیک، کف آشپزخانه سنگ، کابینت ها 
ام دی اف، درب و پنجره های خارجی آلومینیوم و درب های داخلی چوبی، 
دیوارها رنگ و روغن، سقف گچ بری، سیس��تم سرمایش و گرمایش به 
ترتیب کولر و بخاری گازی، نما آجری و دیواره دستگاه پله گچ می باشد 
ملکی آقای سعید استکی و خانم زهره صافی خوزانی )بالسویه( که طبق 
سند رهنی شماره 14764 مورخ 90/12/9 دفترخانه 132 اصفهان در رهن 
بانک ملت اصفهان واقع می باش��د و طبق اعالم بانک در حال حاضر فاقد 
پوشش بیمه ای می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 94/5/31 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 

چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
1/670/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب ویاحق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نی��ز بدهی های مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 94/5/10 درجه و منتش��ر 
می گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید. م الف12109 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده

4/381 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان در 
خصوص پرون��ده 6030/92 ش ج/اول له خانم مری��م رزاز زاده و علیه 
آقای عبدالرس��ول مردانی دهکردی به آدرس خ کاوه، خ گلستان، سه راه 
ملک شهر، خ هسا، بلوار زیتون فرعی 4 پالک دوم سمت راست طبقه دوم 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 2/997/960/000 ریال اموال 
توقیفی به شرح ملک توقیف شده که فاقد س��ند مالکیت می باشد واقع در 
اصفهان خ کاوه خ گلستان خیابان هس��ا بلوار زیتون فرعی 4 پالک دوم 
سمت راست طبقه سوم ساختمانی است مس��کونی در سه طبقه )همکف 
اول و دوم( باستناد نامه شماره 29818 مورخ 91/11/14 اداره ثبت شمال 
غرب دارای سند شش دانگ به شماره پالک ثبتی 3060 فرعی از 14874 در 
صفحه 59 دفاتر 5 اصفهان با عرصه 190 متر مربع با قدمت حدود 15 سال 
که طبقه سوم آن مستقل و نوسازتر از دو طبقه پائین آن بوده و متراژ این 
طبقه که مورد ارزیابی می باشد به متراژ حدود 124 متر مربع می باشد و 
نمای کلی ساختمان آجر کارتنی 3 سانتی با پنجره های آلومینیومی است 
ساختمان مذکور با جزئیات داخل طبقه سوم شامل کف های سرامیک و 
بدنه با پوشش رنگ مولتی کالر و آشپزخانه اوپن با کابینت mdf و بدنه 
و کف کاشی سرامیک و دارای س��رویس بهداشتی و حمام با بدنه کاشی 
و سرامیک می باشد و انباری حدود 2 متر مربع در ورودی پشت بام در 
فضای راه پله و همچنین دارای انشعابات آب و برق و گاز است با توجه به 
موقعیت و امکانات ملک فوق و در نظرگیری سایر عوامل موثر در قضیه 
عرضه و اعیانی آن ارزش طبقه س��وم به مبل��غ 2/050/000/000 ریال 
معادل دو میلیارد و پنجاه میلیون ریال طبق نظریه کارشناس��ی ارزیابی 
گردیده اس��ت و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده اس��ت و 
ملک فوق طی نامه به ش��ماره 1472/93 مورخ 93/3/8 از طریق کالنتری 
توقیف گردیده است را در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/5/25 در 
ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در 
خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در 
جلس��ه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب  
2171350205001 بانک ملی واریز و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال 
بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده 
مزایده خواهد بود. م الف11050 مدیر اجرای احکام شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
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 جام 
در اصفهان مي ماند

هنرهای رزمی ایران 
ثبت جهانی می شود

وحيد شمسايي در نشست خبري پيش از ش��روع جام باشگاه هاي فوتسال آسيا 
اظهار كرد: اولين دوره جام باشگاه هاي فوتسال آسيا را در همين فضا و در اصفهان 
و پشت همين تريبون بودم. آنجا گفتم كه جام در ايران مي ماند و خدا را شكر كه 

قهرمان شديم.
وي افزود: االن هم همين حرف را مي زنم و مي گويم كه جام در اصفهان مي ماند. 
شمس��ايي، با بيان اينكه براي ما مهم نيس��ت چه كس��ي در تي��م خودمان چه 
مس��ووليتي دارد و از اينكه مربي و س��رمربي عوض ش��دند هي��چ بيمي نداريم 
خاطرنشان كرد:  هدف اصلي ما موفقيت و بزرگي كشور جمهوري اسالمي ايران 
است و بزرگ تر از كش��ور ،چيزي نمي بينيم؛ و ما همه تالش مان را مي كنيم كه 

كشورمان موفق باشد.
شمس��ايي گف��ت: تم��ام بازي ه��ا ب��راي م��ا حك��م فين��ال دارد و تي��م 
 مهم ت��ري وج��ود ن��دارد، م��ا تم��ام مس��ابقات را مه��م مي داني��م؛ ام��ا 
 به خاط��ر تجربه ژاپ��ن و تايلن��د كم��ي كار برابر اي��ن دو تيم براي ما س��خت

 مي شود.

نايب رييس فدراسيون كونگ فو گفت: بزرگ ترين هدف اين فدراسيون، ثبت 
ملی هنرهای رزمی ايران در جهان است.

محسن محمدباقرزاده، در گردهمايی نوابين هيات كونگ فو كشور در سنندج 
اظهاركرد: اين رشته ورزشی در سال 73 به صورت مستقل تشكيل شده و در 

قالب يک فدراسيون آغاز به كار كرده است.
باقرزاده عنوان كرد: امروز كونگ فو در قالب يک فدراسيون نوپا فعاليت می كند 

و همگی بايد دست به دست هم دهيم و اين فدراسيون را حمايت كنيم.
وی بيان كرد: فدراسيون كونگ فو، از سال 89 هدفی را در نظر دارد كه كمتر 
رش��ته ورزش��ی تا به حال به آن پرداخته اس��ت و آن ثبت جهانی اين رشته 
 است. بزرگ ترين هدف فدراسيون، ثبت ملی هنرهای رزمی ايران در جهان 

است.
وی در ادامه ذكر كرد: هنرهای رزمی ريشه ای كامال ايرانی دارد و تمام افكاری 

كه در پشت اين رشته قرار دارد بر گرفته از فرهنگ ايران زمين است.

هفته اول لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

تک گل شریفی برای پاگشای قهرمان

استقالل، گام اول را محکم برداشت
 تيم فوتبال استقالل نخس��تين ديدار خود در پانزدهمين دوره 
رقابت های ليگ برتر را با پيروزی برابر س��ياه جامگان مش��هد 
به پايان برد تا پرويز مظلومی نخس��تين پي��روزی خود در اين 

مسابقات را كسب كند.
پانزدهمين دوره رقابت های فوتبال ليگ برتر باشگاه های كشور 
جام خليج فارس از ساعت ۱8 پنجش��نبه هشتم مرداد با ديدار 
تيم های س��ياه جامگان مشهد و اس��تقالل تهران در ورزشگاه 
ثامن مشهد آغاز ش��د كه در پايان آبی های تهران به برتری دو 
بر يک رسيدند. رضا عنايتی)۶3( برای س��ياه جامگان و سجاد 

شهباززاده)37 و 78( برای استقالل گل زدند.
در اين ديدار كه با استقبال خوب تماشاگران مشهدی مواجه شد 
دو تيم در نيمه اول بازی قابل قبولی را به نمايش گذاش��تند كه 
سهم استقالل از اين نمايش خوب بيشتر بود و چندين موقعيت 
گلزنی داشت كه نتوانست از آنها برای افزايش تعداد گل هايش 

استفاده كند.
شاگردان پرويز مظلومی در دقيقه 37 توسط سجاد شهباززاده 
به گل برتری دست پيدا كردند. اين گل روی پاس زيبای آرش 
برهانی از سمت راس��ت و ضربه سر ش��هباززاده به ثمر رسيد تا 
مهاجم شماره ۱۰ استقالل اولين گلزن ليگ پانزدهم لقب بگيرد.

در نيمه دوم استقالل دقايق ابتدايی را خوب شروع كرد و صاحب 
چند موقعيت هم شد؛ اما نتوانست از اين فرصت های خوب برای 
گلزنی اس��تفاده كند. در مقابل اين تيم سياه جامگان بود كه در 

دقيقه ۶3 توسط رضا عنايتی به گل تساوی دست پيدا كرد.
در ادامه بازی دو تي��م نمايش خوب و قابل قبولی داش��تند كه 
اس��تقالل در ادامه روند خوبش موفق ش��د در دقيقه 78 روی 
پاس بهنام برزای و ضربه دقيق سجادش��هباززاده به گل برتری 

دست پيدا كند.
دقايق پايانی بازی در اختيار ش��اگردان رسول خطيبی بود؛ اما 
اين استقالل بود كه توانست مقاومت خوبی برابر حمالت ميزبان 

داشته باشد و اولين سه امتياز ليگ پانزدهم را كسب كند.

مدافع سابق استقالل اهواز
 در نبرد با داعش

عكس هايی از بازيكن س��ابق تيم  ملی فوتبال عراق و اس��تقالل 
اهواز در لباس رزم عليه داعش منتشر شده است.

باسم عباس گاطع العقيلي، مدافع تيم  ملي عراق، به گردان سرايا 
السالم يكي از گردان هاي حش��د الشعبي )بسيج مردمي عراق( 
در مبارزه با تروريست هاي داعشي پيوست. باسم 33 ساله سابقه 
بازي در تيم هاي  ام صالل قطر، العربي قطر و حتي تيم استقالل 
اهواز را در كارنامه فوتبالي خوي��ش دارد و ۱۰۰ بازي ملي براي 

تيم  ملي فوتبال عراق انجام داده است.

ولخرجی آرسنال برای جذب رویس
تيم فوتبال آرسنال قصد دارد با پيشنهادی 7۰ ميليون يورويی 

هافبک ملی پوش بورسيا دورتموند را به خدمت بگيرد.
آرسن ونگر تصميم دارد برای تقويت خط ميانی تيم خود، ماركو 
رويس هافبک ملی پوش بورسيا دورتموند را به خدمت بگيرد، 
توپچی های لندن حاضرند ب��رای خريد اين بازيكن 7۰ ميليون 

يورو هزينه كنند. 
هفته جاری مدير برنامه های رويس از تمايل چند باش��گاه برای 
خريد اين بازيكن خبر داد، اما تاكيد كرد او در آلمان می ماند، اما 
بر خالف ادعای مدير برنامه های رويس و باشگاه دورتموند اين 
هافبک ملی پوش ممكن است وسوسه شود و بوندس ليگا را به 

مقصد ليگ برتر ترک كند.

 با این راهکار، سازمان لیگ و تاج 
متهم به تقلب نمی شوند!

مهدی تاج ، رييس سازمان ليگ می گويد برنامه ای در نظر دارند 
كه از سال بعد كسی به انتخاب برترين های ليگ معترض نشود.

مهدی ت��اج كه ب��ه برنام��ه ورزش و م��ردم رفته ب��ود ، درباره 
 جشن برترين ها گفت: » جش��ن برترين ها دو قسمت داشت ، 
در اجرا ق��وی عم��ل كردي��م. س��االر عقيل��ی را آوردي��م اما 
تلويزيون نتوانست كنس��رتش را پخش كند. اين كار ما، كاری 
نو ب��ود كه خيلی ها اس��تقبال كردند. در مراس��م قرعه كش��ی 
 ما هم انتقادهاي��ی بود؛ ام��ا ديديد چقدر كار را قش��نگ پيش

 برديم. مثال در اجرا می گويم ش��كی نيس��ت، ام��ا در انتخاب 
اش��كاالتی هم بود. ما انتخاب را به هيات انتخاب سپرديم. ما از 
كارشناسان و مربی ها س��وال كرديم. رای ها جمع بندی شدند 
و برترين ها انتخاب. اين بار نوشته بوديم آرا محرمانه است ولی 
برای سال بعد، اين كار را نمی كنيم و آرا منتشر می شود يا اينكه 
هيات ژوری می گذاريم. مثال بهترين گلزن ليگ، بهترين فوروارد 
نشد. يا مثال در بحث داوری  يا تيم اخالق هم همين طور انتقاد 
ش��د. ولی آنجا هم ما انتخاب نكرديم. ولی برای سال بعد انشاهلل 
 آرا را اع��الم می كنيم. تا ديگر مش��كل اين طوری هم نداش��ته

 باشيم«.

مدافع استقالل در مشهد
حنيف عمران زاده با انتش��ار عكسي در اينس��تاگرام و در جوار 
بارگاه امام رضا عليه الس��الم  نوشت:  نايب الزياره هستيم. جاي 

همتون خالي.
تيم فوتبال اس��تقالل در نخس��تين بازي مهمان سياه جامگان 
مشهد  بود كه آبی پوشان تهرانی اين بازی را با پيروزی به پايان 

رساندند.
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راه ها به روی قلعه نویی مسدود شد
درحالی كه امير قلعه نويی ملوان را فرصتی برای بازگش��ت به كورس می دانست، با كنار 
 رفتن يک مال��ک ديگر از انزلی اين فرص��ت به تهديد تبديل می ش��ود و وی در مرداب، 

نه راه پس دارد و نه راه پيش.
امير قلعه نويی روزهای خوبی را س��پری نمی كند، او اگرچه در انزلی با استقبال مردمی 
مواجه شد، اما واقعيت اين است كه حداقل در شرايط فعلی به نظر می رسد سرمربی ملوان 
شدن بيش��تر از فرصت بازيابی، يک تهديد برای او باشد؛ چرا كه با طرح خصوصی سازی 
نصفه و نيمه، هر از چندگاهی يک نفر خودش را به عنوان مالک معرفی می كند و شهرتی 

به دست می آورد و بعد هم كنار می رود.
مالكی كه ب��ا امير قلعه نوي��ی به توافق رس��يد هم يكی ديگ��ر از رهگذران بن��در انزلی 
بوده كه ح��اال معت��رض ش��ده ملوان��ان او را تنها ب��رای عابر بان��ک می خواهن��د! اين 
اعتراض در ن��وع خود بس��يار عجيب اس��ت و نمی دانيم مل��وان اين جن��اب محترم را 
 به چه دلي��ل ديگری ممكن ب��وده بخواهند؟ تجربياتش در باش��گاه داری ي��ا به عنوان

 سرمربی؟
در هر صورت امير قلعه نويی راهی را رفته كه با اس��تقبال مردم انزلی حتی برگش��ت هم 
ندارد، او خودش كه پولی نگرفته است، بازيكنان هم كه قرارداد سفيد امضا كرده اند، اما 
قو هنوز مالك��ی ندارد و اين بس��يار 
می تواند خطرناک باشد. اين راه 
بازگشت ندارد و امير نگران 
غرق ش��دن در باتالق با 

ملوان هم هست.
حاال هم خ��ود ملوان 
درمعرض خطر  اس��ت 
و ه��م اعتب��ار امي��ر  
قلعه نوي��ی در معرض 
تهديد. باي��د ديد امير 
درانزلی می ماند يا....؟

پرافتخارترين كش��تی گير ايران اي��ن روزها با آن 
كش��تی گيری كه روزگاری بر روی تش��ک مبارزه 
آرام و قرار نداشت و حتی بردن نامش لرزه بر اندام 
حريفان صاحب نام كشتی دنيا می انداخت فاصله 
دارد؛ اما او 4۰ روز فرصت دارد تا برای دفاع از اعتبار 

و عناوينش، سخت تالش كند.
مروری ب��ر اتفاقات چند ماه اخي��ر در مورد حميد 
 سوريان نش��ان می دهد اسطوره كش��تی ايران با 
رق��م زدن برخی اتفاقات نش��ان داده خواس��ته يا 
ناخواسته اس��ير برخی حواشی شده كه همين امر 
بر روی عملكرد او در نح��وه تمرينات و همچنين 

مبارزاتش بر روی تشک اثرات سوء داشته است.
سوريان بدون شک نام بزرگی در ورزش ايران است 
و توقع می رود به اندازه نام��ش و آنطور كه مردم و 
عالقمندان از او توقع دارند در همه موارد حرفه ای 
عمل كند و دوباره عزمش را ج��زم كند تا برای نام 

ايران افتخار آفرين باشد.
پس از ب��روز اتفاق��ات ناخوش��ايند در رقابت های 
انتخابی تيم ملی كشتی فرنگی در مشهد از سوی 
اميد نوروزی و همچنين پش��ت كردن سوريان به 
قانون فدراس��يون كش��تی و نرفتن بر روی تشک 
مبارزه ب��ا وجودی كه او حتی اقدام به وزن كش��ی 

هم كرده ب��ود و تنه��ا لحظات��ی پيش از ش��روع 
مس��ابقه اش اقدام به ترک س��الن كرد، بسياری از 
عالقمندان و اهالی كش��تی از چنين حركاتی آن 
هم توس��ط دو طاليی كش��تی اي��ران در المپيک 
آزرده خاطر ش��دند. البته نوع تخلف اميد نوروزی 
 و س��وريان بس��يار متفاوت بود و س��وريان كامال 
برخالف نوروزی اين شانس را داشت تا به حضور در 

مسابقات جهانی اميدوار باشد.
با وجود اينكه فدراس��يون كش��تی پي��ش از آغاز 
 رقابت ه��ای انتخابی تيم مل��ی تاكيد ك��رده بود 
تش��ک  در  ك��ه كش��تی گيری   در صورت��ی 
رقابت های انتخابی حاضر نشود ديگر شانسی برای 
حضور در مس��ابقات جهانی را نخواهد داشت، اما 
 اعضای شورای فنی كشتی فرنگی با ديده اغماض، 
به قانون ش��كنی پرافتخارترين كش��تی گير ايران 
نگريستند. گذشتن از نام سوريان می توانست تبعات 
زيادی را برای تصميم گيران كش��تی فرنگی ايران 
داشته باشد و در نهايت به سوريان فرصت دوباره ای 
داده شد تا برای حضور در مسابقات جهانی خود را 
آماده كند كه البته اين فرصت دوباره با قانون شكنی 
همراه شد. البته نامه كتبی س��وريان مبنی بر ابراز 
عالقه برای حضور در مس��ابقات جهانی نيز در اين 

امر تاثيرگذار بود. پس از آن قرار بر اين شد سوريان 
به اتفاق محسن حاجی پور كه موفق شده بود عنوان 
 قهرمانی رقابت های انتخابی تيم ملی را كسب كند 

به تورنمنت پيتالسينسكی لهستان اعزام شوند.
اما س��ورياِن پر افتخار و نامی در همان كشتی اول 
مقابل حريف نه چندان مطرح روس خود شكست 
خورد و از دور رقابت ها كنار رفت تا اين اتفاق سبب 
بهت مردم ش��ود. البته حاجی پور نيز كه نتوانسته 
در طول چندين سال حضور در تيم ملی و شركت 
در رقابت هايی چون آس��يايی كه س��وريان ميلی 
برای حضور در آن ها نداشت به عنوان ارزشمندی 
برسد، اين بار نيز ناموفق بود تا بار ديگر نشان دهد 
نمی تواند مهره قابل اتكايی برای حضور در مسابقات 
مهمی چون جهانی باشد. بی شک با وجود ناكامی 
س��وريان در اين تورنمنت، او بهترين انتخاب برای 
 حضور در مسابقات جهانی اس��ت؛ اما نكته ای كه 
در اين ميان حائز اهميت است ميزان تالش و انگيزه 
اسطوره كشتی ايران برای تكرار افتخارات گذشته 
است. كارشناسان كشتی اين حذف را تلنگری برای 
سوريان می دانند تا او در فرصت كمتر از 4۰ روز تا 
آغاز مسابقات جهانی آمريكا خود را جمع و جور كند 
و همان سوريانی شود كه مردم می خواهند؛ همان 

سوريانی كه غير از برد انتظار ديگری از او نمی رود.
 اتفاق��ات رقابت ه��ای انتخاب��ی تي��م مل��ی 
به طور حتم سوريان را با حاشيه هايی روبرو كرد كه 
اين حواشی می تواند بر روی عملكرد هر ورزشكاری 
در هر سطحی كه باشد اثرگذار ش��ود؛ اما او بايد با 
جديت بيش��تری در تمرينات و اردوهای تيم ملی 
حاضر شود و به ويترين افتخارات خود يک طالی 
جهان و يک طالی المپيک را نيز بيفزايد تا با اقتدار از 
دنيای كشتی خداحافظی كند. در واقع اگر سوريان 
در مسابقات جهانی ناكام بماند بيشتر از فدراسيون 
كشتی و كادر فنی كشتی فرنگی، اعتبار خود اين 
كشتی گير است كه خدش��ه دار می شود و سوريان 
برای خودش ه��م كه ش��ده بايد در اي��ن 4۰ روز 
تالشش را چند برابر كند. او بايد بار ديگر نشان دهد 
 اگر بخواهد، همان س��وريانی خواهد شد كه مردم

می خواهند؛ سوريانی از جنس طال !

�آنچه مردم می خواهند؛ سوریانی از جنس طال !

در ش��رايطی كه انتظ��ار می رفت تيم س��پاهان 
نمايشی تهاجمی و روبه جلو داشته باشد، آنها در 
مس��ابقه مقابل حريف نه چندان قدرتمند خود، 
در حد انتظار نشان ندادند. با اين حال كسب سه 
امتياز برای شاگردان فركی مطلوب بود و تک گل 
 س��پاهان در اين مسابقه توس��ط مهدی شريفی 

به ثمر رسيد.
 در هفته نخس��ت رقابت های ليگ برت��ر فوتبال، 
جام خليج فارس، تيم فوتبال س��پاهان، قهرمان 
فصل گذش��ته ی اين رقابت ها با تركيب ش��هاب 
گردان ، وريا غفوری، هادی عقيلی، عبداهلل كرمی، 
حبيب گردانی، احسان حاج صفی، ميالد سرلک، 
علی كريمی، حسين پاپی، محمدرضا خلعتبری و 
مهدی شريفی به مصاف استقالل خوزستان رفت.

 در اين بازی ، سپاهان بر خالف آنچه در هفته های 
پايانی فص��ل گذش��ته نمايش م��ی داد ، بازی را 
چندان خوب آغاز نكرد و اين استقالل خوزستان 
بود كه دقايق اوليه بازی را م��ال خود كرده بود و 
حتی نزديک بود با چند اشتباه مدافعان سپاهان به 
گل هم برسد؛ اما تيزهوشی شهاب گردان مانع باز 
شدن دروازه ميزبان شد. در ادامه كم كم سپاهان 
به خود آمد و بازی را در دس��ت گرفت. شاگردان 
فركی تا پايان نيمه نخست دو، سه موقعيت بسيار 
خوب توسط مهدی شريفی و احسان حاج صفی 
داش��تند، اما هيچ كدام راهی به دروازه پيدا نكرد 
تا مدافع عنوان قهرمانی نيمه نخست را با تساوی 

بدون گل به پايان رسانده باشد.
فركی نيمه دوم را با يک تغيير آغاز كرد و آن هم 
عوض كردن جای پاپی و حاج صفی در دو سمت 
زمين بود. حاج صفی كه برای اولين بار به عنوان 
وينگر راس��ت بازی می كرد فقط 2۰ دقيقه زمان 
می خواس��ت تا اولي��ن پاس گل فصل��ش را ثبت 
كند. ارس��ال او و ضربه تمام كننده شريفی لحظه 
سرنوشت بازی را رقم زد تا طلسم سپاهان در اين 

بازی هم از بين برود.
س��پاهان پس از گل، تقريبا تا دقايق پايانی بازی 
توانس��ت بازی را كنت��رل كند و البت��ه چندين 
موقعيت خوب ب��رای دو برابر ك��ردن اختالفش 
داشت؛ اما در نهايت قهرمان فصل گذشته با همان 

تک گل اواسط نيمه دوم، فصل را آغاز كرد.
مهدی شريفی با گل تماشايی اش در اين مسابقه 

موثرتري��ن بازيكن زمي��ن لقب گرفت. ش��هاب 
گردان نيز با دو واكنش خوب دروازه س��پاهان را 
از فروريختن نجات داد تا اين تيم به گل برس��د. 
 البته گردان يک اش��تباه عجيب هم انجام داد كه 

می توانست منجر به فروريختن تيمش بشود.
دقایق حساس 

دقيقه 4: بي��ت س��عيد روی پاس جانف��دا، وارد 
محوطه جريمه سپاهان شد؛ اما شوت او با فاصله 

كمی به اوت رفت. 
 دقيقه 7: ش��ريفی روی پاس عمق��ی حاج صفی 
با شوتی سر ضرب قصد داشت دروازه را باز كند كه 

ضربه اش به بيرون رفت. 
دقيقه۱۱:پ��اس در عمق س��االروند در محوطه 
جريمه جانفدا را در موقعيت تک به تک قرار داد؛ 
اما ش��هاب گردان از دروازه بيرون آمد و با تكلی 

خطرناک دروازه را نجات داد. 
دقيقه 3۰:حاج صفی اين بار خ��ودش پا به توپ 
شد و با شوتی از فاصله دور موقعيت خطرناكی را 

ساخت؛ اما توپ با فاصله كمی به اوت رفت. 
دقيقه 4۶:روی يک ضربه ايس��تگاهی حاج صفی 
ضربه ای رونالدويی زد كه دروازه بان به س��ختی 

توانست توپ را مهار كند. 

موقعيت حس��اس: هادی عقيل��ی روی يک كرنر 
 با ضربه س��ر دروازه بان اس��تقالل خوزس��تان را 

به زحمت انداخت، اما توپ به بيرون رفت. 
دقيقه ۶8: عاش��وری پ��ا به توپ پي��ش رفت و با 
شوتی قصد بازكردن دروازه را داشت كه گردان با 

واكنش عالی توپ را دفع كرد.
حواشی دیدار سپاهان و استقالل خوزستان 
-  لوسانو پريرا، فوضيل موسايف و لئوناردو پادوانی 
سه بازيكن خارجی سپاهان به خاطر مصدوميت از 

جايگاه ويژه اين بازی را تماشا كردند.
- در اواي��ل نيمه دوم، نورافكن های اس��كوربورد 

نزديک به نيمكت تيم اس��تقالل خوزس��تان به 
ناگهان خاموش ش��د و برای دقايقی نيمه جنوبی 

زمين كيفيت مناسب نور را نداشت.
- اعتراض ه��ای عجي��ب بازيكنان س��پاهان دو 
 كارت زرد ب��رای خلعتب��ری و كرمی ب��ه همراه 

داشت.
 - باقري��ان مديرعامل جديد باش��گاه س��پاهان 
به همراه اعضای هي��ات مدي��ره در جايگاه ويژه 
حضور داش��ت و در بين دو نيمه ب��ه رختكن تيم 

رفت.
- ش��ماره پيراهن وحي��د نجفی مهاج��م جوان 
تيم س��پاهان در ليس��ت بازيكنان ۱3 درج شده 
 بود؛ ام��ا او در دقيق��ه 9۰ با ش��ماره ۱4 به زمين 

آمد.
- بعد از س��وت پايان بازی تعدادی از عوامل كادر 
فنی استقالل برای اعتراض به سمت داور مسابقه 

هجوم بردند.
- بازيكنان گمنام بسياری در استقالل خوزستان 
به ميدان رفتند كه ويس��ی اعتقاد دارد با همين 

بازيكنان تيم خوبی بسته است. 
- بر خالف انتظار فركی به ميالد س��رلک به جای 
رسول نويدكيا بازی داده و كريمی هم از ابتدا در 

تركيب حضور دارد و شيمبا روی نيمكت است. 
- هواداران سپاهان پيش از آغاز بازی در ورزشگاه 
دو بنر در دست داش��تند كه عكس حسين فركی 
بهترين سرمربی و وريا غفوری بهترين مدافع ليگ 

چهاردم روی آن نقش بسته بود. 
-  عبداهلل كرمی و غفوری بازيكنان سپاهان قبل 
از شروع مسابقه س��مت عبداهلل ويسی سرمربی 

استقالل خوزستان رفتند. 
 -  مهدی زهيوی بازيكن اس��تقالل خوزس��تان 

به سمت حسين فركی سرمربی سپاهان رفت. 
-  ش��هاب گردان كه امروز به عن��وان دروازه بان 
سپاهان در ميدان حاضر شده همانند فصل قبل 

پيراهن شماره 35 را به تن كرده است. 
 -  قبل از ش��روع بازی اعضای دو تيم يک دقيقه 
به خاطر درگذشت مصطفی داوودی اولين رييس 

سازمان تربيت بدنی سكوت كردند. 
- بع��د از تعوي��ض خنيف��ر كاپيت��ان اس��تقالل 
خوزس��تان، محمد طيبی بازوبن��د كاپيتانی اين 

تيم را بر بازو بست.

سیر ی در دنیای ورزش
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یادداشت

رییس کمیسیون انرژی مجلس:
اختصاص۱۰ میلیارد دالر
 به طرح تامین آب کشور

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در شهرکرد 
 گفت: از صندوق توس��عه ملی برای طرح تامین آب کش��ور 
۱۰ میلیارد دالر اختصاص داده شد که ۸ میلیارد دالر آن برای 

مهار آب های مرزی هزینه می شود.
علی مروی، در جلسه بررسی مسائل آب استان اظهارداشت: 
5۰۰ میلی��ون دالر دیگ��ر نیز به ط��رح تامین آب ش��رب و 

آب رسانی روستایی تخصیص داده شده است.
وی اف��زود: طرح انتق��ال آب از داخل و خارج کش��ور یکی از 
راهکارهایی مورد بررسی کمیسیون انرژی در خصوص چالش 
آب موجود در کش��ور اس��ت که انتقال آب از تاجیکستان به 
داخل کشور، در مقابل انتقال گاز به تاجیکستان در قالب این 
طرح انجام می شود، اما تاکنون نتیجه قطعی اجرای این طرح 

اعالم نشده است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
انتق��ال آب از دریای خزر و دریای عمان به داخل کش��ور نیز 
مورد توجه اس��ت که در این بین انتق��ال آب از دریای عمان 
به مناط��ق کویری بیش��تر مورد توج��ه قرار گرفت��ه که اگر 
بررسی های کارشناسی در این زمینه نتیجه مثبت داشته باشد 

این طرح نیز اجرایی می شود.
مروی بیان کرد: کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی 
برای افزایش اعتبارات طرح های آبی و آبخیزداری چهارمحال 

و بختیاری تالش می کند.
وی هدف از سفر به چهارمحال و بختیاری را بررسی مشکالت 
منابع آبی استان عنوان و خاطرنشان کرد: منابع آبی امروز یک 
چالش استانی و منطقه ای نیست بلکه به یک چالش جهانی 
تبدیل شده؛ در همین راستا باید در استفاده صحیح از منابع 
آبی به ویژه در بخش کش��اورزی که 9۰ درصد آب را مصرف 
می کند، به یک بهره وری و مدیریت مناس��ب و تغییر الگوی 

کشت برسیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی از تصویب 
اساس��نامه ش��رکت نفت خبر داد و گفت: تصویب اساسنامه 
ش��رکت ملی نفت، حاصل درخواس��ت های چندین س��اله 
نمایندگان مجلس و ش��ورای نگهبان بوده؛ چرا که ش��ورای 
 نگهب��ان واگ��ذاری مس��تقیم کار به ش��رکت مل��ی نفت را 
غیر مجاز دانسته در حالی که در س��طح جهانی شرکت ملی 

نفت از جایگاه مهم تر و شناخته شده تری برخوردار است.
مروی با اش��اره به اینکه ش��رکت ملی نفت به دلیل نداشتن 
اساس��نامه، جایگاه اصلی خ��ود را پیدا نکرده اس��ت، افزود: 
کمیسیون انرژی با حضور همه دستگاه های مرتبط طرح جامع 
و کاملی را برای اساسنامه مطرح و پس از گرفتن نظرات اعضا 
و رفع ابهامات این اساسنامه در قالب 4 فصل با سرفصل های 
مختلف در کمیسیون انرژی به نمایندگی از مجلس به تصویب 

رسید.

معاون وزیر نیرو:    

واگذاری نیروگاه 33 
مگاواتی برق آبی کوهرنگ  
معاون وزیر نیرو گفت:در سفر هیات دولت در سال 
۸۸ و۸9 به چهارمحال و بختیاری مقرر شد نیروگاه 
 33مگاواتی کوهرنگ به این اس��تان واگذار ش��ود 
که هنوز این امر محقق نشده و در تالش برای حل 

این مساله هستیم.
محمد حاجی رسولی ها، در جلسه بررسی مسائل 
آب اس��تان چهارمح��ال و بختیاری اظه��ار کرد: 
اینجا منطقه ای با حساس��یت آب بسیار باال است 
 و در ای��ن راس��تا باید دق��ت عمل الزم را داش��ته 

باشیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ده��ه اخی��ر موض��وع از 
س��طح اس��تانی گذش��ته و ب��ه شهرس��تانی و 
روس��تایی کشیده ش��ده اس��ت ادامه داد: منطقه 
ما س��ه معادله س��ه مجهول اس��ت که متش��کل 
 از ی��زد، اصفه��ان و چهارمح��ال و بختی��اری

 است.
حاجی رس��ولی ها، با اش��اره به تش��کیل جلسات 
متعدد ب��رای حوزه کرخ��ه و حوزه س��فیدرود در 
ش��مال کش��ور تاکید کرد: برای حل مش��کالت 
در ای��ن زمین��ه هی��چ راه��کاری ج��ز مدیریت 
 ح��وزه ای و تش��کیل جلس��ات ح��وزه ای وج��ود 

ندارد.
این مس��وول بیان داش��ت: دغدغه ه��ا و ایرادات 
 ای��ن اس��تان هن��وز ح��ل نش��ده اس��ت، ای��ن 
در صورتی اس��ت که چهارمح��ال و بختیاری تنها 
 اس��تانی اس��ت که برای آن دبل چک انجام ش��ده 

است.
وی از تش��کیل جلس��ه ح��وزه آبری��ز در روز 
یکش��نبه خب��ر داد و خاطرنش��ان کرد: دس��تور 
 کار اول ای��ن جلس��ه ح��وزه زاین��ده رود خواهد 

بود.
معاون وزیر نی��رو با بیان اینکه بح��ث آب فقط در 
ح��وزه وزارت نی��رو نیس��ت ادامه داد: آبرس��انی، 
تخصیص و نظارت، سه تقس��یم کار صورت گرفته 

در وزارت نیرو است.
این مس��وول با اش��اره ب��ه نی��روگاه 33مگاواتی 
برق آب��ی کوهرنگ تصری��ح کرد: در س��فر هیات 
دول��ت در س��ال ۸۸ و۸9 ق��رار ش��د به اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری واگذار ش��ود ک��ه هنوز 
 محقق نش��ده و در تالش ب��رای حل این مس��اله 

هستیم.

یادداشت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
با بیان اینکه متاسفانه تا رسیدن و درک جایگاه واقعی نماز فاصله 

بسیار داریم گفت: باید نگاه مان را به نماز عوض کنیم.
حجت االس��الم محمدعلی نکونام در آیین اختتامیه چهارمین 
مسابقه سراسری وبالگ نویسی» قرار دیدار« با موضوع نماز که 
به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری در تاالر غدیر اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد، نماز را یکی از بهترین های 
عالم هس��تی خواند و اظهارک��رد: صفادادن و ج��الدادن دل و 
 درون باید خروجی این گونه جلسات و گفتمان ها باشد؛ چرا که 
ه��ر چ��ه در ای��ن عال��م هس��ت از برک��ت وج��ود نم��از 

واقع��ی  جای��گاه  اله��ی  فریض��ه  ای��ن  اگ��ر  و  اس��ت 
پی��دا کن��د  ف��رد و جامع��ه  زندگ��ی  را در   خ��ودش 

به طور قطع آن جامعه و فرد رستگار خواهند شد.
وی با اشاره به سخن زیبای امام خمینی )ره( که فرمودند: نماز 
پشتوانه ملت ما است، تاکیدکرد: ملتی که نماز پشتوانه اش باشد 
به طور قطع پیروز است؛ اما به شرطی که نماز موتور محرکه آن 
ملت باشد و نمازی که اقامه می شود نیز به معنای واقعی کلمه 

نمازخدایی باشد و ملت از آن بهره بگیرد.
حجت االسالم نکونام، ظرفیت عظیم و غیرقابل درک و توصیف 
نماز را یادآور ش��د و گفت:  ملتی که موتور محرکه اش نماز شد 

محال است که آن امت در برابر دشمنان و فتنه افکنی ها شکست 
بخورد.

وی با اش��اره به اینکه ما انس��ان ها از درک و توصیف ظرفیت و 
حقیقت نماز عاجز و ناتوان هستیم گفت: به یقین دل و درون ما 
از درک و توصیف معارف نماز تهی است؛ بنابراین نمی توانیم این 

ظرفیت عظیم را به درستی و خوبی توصیف کنیم.
نماینده ول��ی فقیه در اس��تان، برگزاری مس��ابقه سراس��ری 
وبالگ نویسی نماز در این وس��عت و برپایی نمایشگاه بزرگ از 
دستاوردهای دستگاه ها با موضوع نماز را در برابر عظمت و شکوه 

نماز ناچیز دانست.
 به گفته وی، اگر چه این اقدامات س��تودنی و ارزشمند هستند

 اما عظمت، ش��کوه، جای��گاه و منزل��ت نماز کج��ا و این کارها 
 و حرف ه��ا و قدم هایی که م��ا برای ای��ن فریضه ب��زرگ الهی 

برمی داریم کجا.
 حجت االس��الم نکونام، معراجی ش��دن به واس��طه نماز را تنها 
در سایه جایگاه پیدا کردن آن در دل و درون دانست و اظهارکرد: 
به یقین نماز باید از دل و درون ما بجشود تا چراغ راه شود و ما را 
به معراج و سعادت برساند. وی با بیان اینکه متاسفانه تا رسیدن 
و درک جایگاه واقعی نماز فاصله بسیار داریم گفت: باید نگاه مان 
را به نماز عوض کنیم و بکوشیم رفاقت مان را با نماز بیشتر کنیم 

و بدانیم که هیچ چیز جز نماز نمی تواند ما را به مقصد برساند.
امام جمعه ش��هرکرد نماز را تنها پل ارتباط بین انس��ان و خدا 
دانس��ت و افزود: اگر بزرگان امروز جامعه ما ه��م به این بزرگی 
و عظمت دس��ت یافته اند به طور قطع از برکت نماز بوده است؛ 

بنابراین همه چیز و همه امور از نماز نشات می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: استان کمترین میزان برداش��ت غیر مجاز از منابع 
آبی را دارد. حسین صمدی، در جلسه بررسی مسائل آب 
استان اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای استان برخورد 
جدی با متخلفان در خصوص برداشت غیر مجاز دارد و از 
همین رو کمترین میزان برداش��ت غیرمجاز از منابع آبی 
اس��تان صورت  می گیرد و مدیریت آب به دلیل کوچکی 
منطقه کار دشواری نمی باشد. وی با اشاره به اینکه رعایت 
قانون باید سرلوحه کار  مس��ووالن در حوزه برداشت آب 
باشد، افزود: واگذاری زمین تا تعیین میزان تخصیص آب 
در شورای عالی آب، برداشت از رودخانه زاینده رود تا زمان 

اعالم تخصیص ها و بررسی میزان برداشت کشاورزان، چند 
مصوبه مهم در حوزه زاینده رود است. مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینکه 
طرح های کشاورزی اس��تان که مجوزه آن ها قبل از سال 
۸6 صادر ش��ده هزینه آب بهای آن پرداخت شده است، 
بیان کرد: مجوز این طرح ها تا پایان سال 92 پا برجا بود، اما 
بعد از آن دیگر تمدید نشدند که مشکالتی برای کشاورزان 
ایجاد کرده اس��ت. صمدی با بیان اینکه حقابه اس��تان از 
زاینده رود 237 میلیون متر مکعب اعالم شده است، تصریح 
کرد: طرح هایی که مجوز دارند به لحاظ قانونی امکان ابطال 
آن ها وجود ندارد، این در حالی اس��ت که میزان برداشت  

آن ها و مجموع مجوزها کمتر از س��قف 237 میلیون متر 
مکعب و نزدیک به 2۱7 میلیون متر مکعب است.

وی با اشاره به اینکه برداشت غیر مجاز از حوزه زاینده رود 
در استان کم است، خاطرنشان کرد: تنها 29 لیتر بر ثانیه 
در کل زاینده رود برداش��ت مازاد آب صورت می گیرد که 

بسیار اندک است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 
ادام��ه داد: س��ال گذش��ته تع��داد ۱5 مزرع��ه پرورش 
ماهی در منطق��ه کاوند و امس��ال نیز تع��داد ۱۱ مزرعه 
 پرورش ماهی غی��ر مج��از در برنجکان اس��تان تخریب

 شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای:

چهارمحال و بختیاری کمترین میزان برداشت غیر مجاز از منابع آبی را دارد

نگاه مان را به نماز عوض کنیم
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مزایده
4/380 شعبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف در خصوص 6566/93 ش ج / 
دوم له آقای کاظم صفایی با وکالت خانم فاطمه سوران و علیه آقای هاشم حق پرست 
فرزند میرزا آقا به آدرس اصفهان خ مسجد سید کوچه آقا بخش پالک 13 بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ -/38/675/974 ریال اموال توقیفی به شرح 1( کابل 4×4 
ساخت کارخانه الوند یک حلقه 100 متری با پوشش پی وی سی که به مبلغ 4/950/000 
ریال . 2( کابل 2/5×2 ساخت کارخانه الوند پنج حلقه 100 متری با پوشش پی وی سی 
مبلغ 9/000/000 ریال. 3( کابل 1/5×2 س��اخت کارخانه الوند پنج حلقه 100 متری با 
پوشش پی وی سی که در محل موجود نبوده بنا به فرض موجود به مبلغ 5/500/000 
ریال 4( سپر پیچ اکتیو ساخت کارخانه مهدنور 1100 عدد به مبلغ 8/800/000 ریال که 
با عنایت به جمیع جهات و عوامل موثر در امر کارشناسی و شرایط اقتصادی و قیمت 
روز بازار جمعًا به مبلغ 28/250/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت و مورد اعتراض 
هیچیک از طرفین واقع نگردیده است را در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/5/25 
در س��اعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان 
ش��یخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید طالبین ش��رکت در جلسه مزایده می 
توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و 
ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین مبلغ برنده 
مزایده خواهد بود. م الف 11053 مدیر اجرای احکام ش��عبه دوم مجتمع ش��ماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9409976825300387 دادنام��ه:  ش��ماره   5 /176
9309986825300382 شماره بایگانی شعبه: 930423 خواهان: آقای عباس تورجی 
زاده فرزند تقی با وکالت آقای حمیدرضا کریمی کیا کالیه فرزند حس��ین به نش��انی 
اصفهان، پل فلزی اول بوس��تان ملت س��اختمان 110 طبقه همک��ف دفتر آقای آرش 
انوری زاده و آقای آرش انوری زاده فرزند مصطفی به نشانی پل فلزی اول بوستان 
ملت ساختمان شماره 110طبقه همکف خوانده: آقای حبیب اله جعفری دستجردی به 
نشانی اصفهان، جاده تهران، مقابل پاالیشگاه، خیابان 26 ریسندگی جعفری. خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه بابت .... 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه. 3- پرداخت حق الوکاله 
4- مطالبه خس��ارت رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای عباس تورجی زاده فرزند 
تقی با وکالت آقایان آرش انوری زاده و حمید رضا کریمی کیا بطرفیت آقای حبیب اله 
جعفری دستجردی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست و هشتاد و 
چهار میلیون و چهارصد هزار ریال بابت سه فقره چک به شماره های 348476 مورخ 
84/1/25 به مبلغ دوازده میلیون و هش��تصد هزار ری��ال و 799706 مورخ 87/8/16 
به مبلغ یکصد و دو میلیون و شش��صد هزار ریال و 750257 مورخ 87/8/13 به مبلغ 
یکصد و شصت و نه میلیون ریال به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به 
شرح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ومالحظه دادخواست 
تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرس��ی در جلسه دادگاه حاضر 
نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باش��د ابراز 
ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء 
اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و 
استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دویست و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خس��ارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه 
از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پ��س از آن ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف12197 رئیس شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

5/175 شماره ابالغیه: 9410100352405426 شماره پرونده: 9409980352400043 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940050 خواهان حسین عسگری دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان مهدی چزایی و محمدرضا صفدریان و علی اکبر عسگری به خواسته مطالبه 
خس��ارت و مطالبه وجه چک و تامین خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400043 
ثبت گردیده که وقت رسیگی آن 1394/08/04 و س��اعت 11:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده آقای محمدرضا 
صفدریان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف 12198منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای
پرون��ده:  ش��ماره   9409970350600354 دادنام��ه:  ش��ماره   5 /174
9309980350601275 شماره بایگانی شعبه: 931460 خواهان: خانم محبوبه عرب 
بیک زفرئی فرزند عبدالکریم به نشانی شهرستان اصفهان طوقچی خ معراج نرسیده 
به پل تمدن کوچه عم��ار پ 336. خوانده: آق��ای فرهاد آذری فرزن��د محمد مجهول 
المکان خواس��ته: الزام به فک پالک خودرو دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خانم محبوبه ع��رب بیک زفرئی فرزند عبدالکری��م به طرفیت آقای 
فرهاد آذری فرزند محمد بخواسته فک پالک شماره 277-13 ج 92 از اتومبیل سمند با 
عنایت به جامع محتویات پرونده و اینکه خواهان دلیلی در خصوص مالکیت خود ارائه 
ننموده و طرفین با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه ختم رسیدگی حاضر نشده و دادگاه 
نیز بدون اخذ توضیح قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی نمی باشد مستندا به ذیل 
ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجدید نظر در محاکم تجدید 

نظر اصفهان می باشد. م الف 12189رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9409970354700452 دادنام��ه:  ش��ماره   5 /173
9309980365602059 شماره بایگانی شعبه: 931345 ش��اکی: آقای سعید فیاض 
نژاد فرزند علی به نشانی: شهرس��تان اصفهان، خ رباط دوم، گل محمدی، صدف 4 پ 
30 ط 3. متهمین: 1- آقای مجید حاتمی دارانی فرزند محمدرضا 2- آقای میثم کیوان 
فرزند محمود همگی مجهول المکان اتهام ها: 1- خیان��ت در امانت 2- تحصیل مال از 
طریق نامشروع یاسوء استفاده و تقلب از امتیازات. گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای میثم کیوان فرزند محمود دایر بر خیانت در امانت 
نسبت به داربست های فلزی موضوع شکایت آقای سعید فیاض نژاد فرزند علی با توجه 
به محتویات پرونده، شکایت شاکی قرارداد عادی اجاره داربست فلزی که ممضی به 
امضاء متهم فوق الذکر بوده و مصون از ادعای تخدیش و جعل می باشد و حاکی است 
داربست های فلزی نصب شده تحویل متهم گردیده و متهم مسئولیت حفظ و نگهداری 
آنها را پذیرفته و با عنایت به اظهارات گواهان در مرجع انتظامی و در دادس��را و عدم 
حضور متهم در دادسرا و در جلس��ه دادگاه علی رغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه 
به ایشان بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مس��لم بوده و به استناد ماده 674 قانون 

مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 به تحمل )شش ماه( حبس محکوم می گردد. رای 
صادره در این قس��مت غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. در خصوص اتهام آقای مجید حاتمی دارانی فرزند محمدرضا دایر 
بر خیانت در امانت نسبت به داربست های فلزی موضوع شکایت شاکی فوق الذکر نظر 
به عدم کفایت ادله اثباتی علم و یقیین و اینکه در پرونده دالیل واماراتی که شرعا جزمًا 
بتواند ارتکاب بزه مذکور را به متهم اخیر الذکر منتسب نماید وجود ندارد لذا به استناد 
حاکمیت اصل برائت و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 رای بر 
برائت متهم اخیرالذکر صادر و اعالم می گردد و در خصوص اتهام دیگر آقایان میثم 
کیوان فرزند محمود و مجید حاتمی داران��ی فرزند محمدرضا دایر بر تحصیل مال از 
طریق نامش��روع نظر به اینکه اواًل عمل ارتکابی صرفا به متهم ردیف اول منتسب می 
باش��د ثانیا عمل ارتکابی فقط مصداقی از بزه خیانت در امانت اس��ت و دارای عنوان 
مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع نمی باشد و بحث تعدد جرم چه تعدد مادی و 
چه معنوی منتفی است لذا به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت 
متهمین مذکور در این خصوص صادر و اعالم می گردد. رای صادره در این قسمت 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاههای تجدید نظر اس��تان اصفهان 

می باشد. م الف12164 رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان 
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9309970351501807 دادنام��ه:  ش��ماره   5 /170
9309980351500417 شماره بایگانی شعبه: 930424 خواهان: خانم افروز فضیلی 
فرزند علی با وکالت آقای احسان ایزدی دهنوئی فرزند حجت اله به نشانی شیخ صدوق 
جنوبی س��اختمان برج طبقه اول واحد 1 . خواندگان: 1- خانم ع��زت فخریان فرزند 
غالمحسین به نشانی اصفهان خ مهرآباد کوچه س��وم پ 30 . 2- خانم عسل فضیلی 
3- خانم آزیتا کمالی همگی به نش��انی مجهول المکان 4- ش��رکت ملی نفت به نشانی 
اصفهان خ چهارباغ باال شرکت ملی نفت. خواس��ته: تایید قرارداد. گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رای دادگاه آقای 
احسان ایزدی و محسن عبدالهی به وکالت از خانم افروز فضیلی فرزند علی به طرفیت 
خانمها عزت فخریان فرزند غالم حس��ین، آزیتا کمالی و عسل فضیلی و شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران )منطقه اصفهان( دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد 
مورخ 85/4/17 بین شرکت نفت و مرحوم علی فضیلی )تغییر خواسته در جلسه اول 
رسیدگی( تقدیم و مدعی اند چون مالک عرصه پمپ بنزین بوده و در زمان انعقاد قرارداد 
خواهان صغیر بوده و مرحوم علی فضیلی به عنوان ولی قهری اقدام به انعقاد قرارداد 
)اخذ امتیاز تاسیس پمپ بنزین( در عرصه ای که مالک آن وی می باشد نموده است نظر 
به اینکه دلیلی بر اینکه امتیاز بهره برداری از پمپ بنزین منوط به مالکیت درخواس��ت 
کننده )به اصالت( باشد ارائه نگردیده یعنی ضرورتی به اینکه بهره بردار اصالتا مالک 
باشد ارائه نش��ده صرف نظر از آنکه خواهان مالک عرصه بوده چون قرارداد بدین 
نحو تنظیم گردیده با توجه به اصاله الصحه و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 223 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل اعتراض 
در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باش��د. م الف12193 رئیس شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9409970352400269 دادنام��ه:  ش��ماره   5 /167
9309980352400197 شماره بایگانی ش��عبه: 930203 خواهان ها: 1- آقای آرمان 
رمضانیان اردس��تانی فرزند ماش��اءا... 2- آقای حفیظ ا... بهمن آیین فرزند سیف ا... 
3- خانم نسیم س��لطانی فرزند اسحاق 4- آقای ابوالقاسم جمش��یدی فرزند آقاجان 
5- آقای خسرو گودرزی بروجنی فرزند پرویز با وکالت آقای خدارحم اسدیان فرزند 
حسن به نشانی بهارستان – خ.الفت – نرسیده به بانک مسکن – پالک223 خواندگان: 
1- آقای مجید ان��واری فرزند احمد به نش��انی مجهول المکان 2- خان��م هاله انواری 

فرزند احمد 3- آقای فرید انواری فرزند احمد 4- آقای حمید انواری فرزند احمد همگی 
به نش��انی مجهول المکان 5- اداره مسکن و شهرس��ازی اصفهان به نشانی دروازه 
ش��یراز – خ.آزادی 6- اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان به نش��انی خ.توحید – اداره 
ثبت اس��ناد و امالک خواس��ته ها: 1- الزام به تنظیم سند رس��می ملک 2- ابطال سند 
رسمی )موضوع سند ملک است( گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای خدارحم 
اسدیان به وکالت از آقایان جمشیدی و خسرو گودرزی و آرمان رمضانیان اردستانی 
و حفیظ ا... بهمن آیین و خانم نس��یم س��لطانی به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی 
اصفهان و اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و خانم هاله و آقایان فرید و حمید و مجید 
همگی انواری فرزندان احمد انواری به خواس��ته ابطال سند مالکیت شماره 299245 
موضوع پالک ثبتی 4483/151 بخش 5 ثبت اصفهان به نام خوانده ردیف اول مقوم به 
51 میلیون ریال والزام به تنظیم سند مالکیت و صدور سند مالکیت به نام خواهانها به 
میزان تصرفات مقوم به 21 میلیون ریال نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهانها و 
مالحظه اسناد عادی استنادی خواهانها که داللت بر فروش اراضی و امالک متصرفی 
آنان از مالکین وقت می باشد و با لحاظ اسناد رسمی استنادی مالکیت فروشندگان و 
نظریه کارشناس��ی که تصرفات و مالکیت خواهانها بر اراضی و امالک تحت تصرفی 
آنان محرز و مسلم می باشد و با توجه به رای ش��ماره 514 تا 524-72/7/28 شعبه 
13 دیوان عدالت اداری که کلیه اقدامات اداره مس��کن و شهرس��ازی در پالک مورد 
دعوی اعم از تصرف و تملک و تقس��یم و یا واگذاری و غیره را ابطال نموده اس��ت و 
به موجب رای شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید و قطعی گردیده با وصف 
فوق سند مالکیت خوانده اداره مسکن و شهرس��ازی از درجه اعتبار ساقط می باشد 
و اسناد عادی اس��تنادی خواهانها فقط جهت احراز صحت ادعای آنان بر تصرف و 
تملک اراضی مورد نظر می باش��د نه برای ابطال سند رسمی مالکیت خوانده مسکن و 
شهرسازی چه اقدامات تملکی خوانده مذکور حس��ب آرای دیوان عدالت اداری باطل 
گردیده و دفاعیات غیر موجه خوانده موصوف با توجه به مراتب فوق اداره مسکن و 
شهرسازی هیچگونه حقوق و امتیازی بر اراضی و امالک متنازع فیه ندارد و نمی تواند 
هیچگونه ادعایی نسبت به آنها داشته باش��د و اینکه سایر خواندگان نسبت به دعوی 
خواهانها ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و با توجه به نظریه کارشناس��ی که مورد 
تصرف و مالکیت خواهانها را در طبیعت مشخص نموده که در محدوده اراضی پالک 
ثبتی مورد دعوی قرار دارد و مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد و اعتراض 
اداره مسکن وشهرسازی فاقد وجهه قانونی و مردود می باشد فلذا دادگاه مستنداً به 
مواد 10و140و219و223و362و367و369 و مفهوم مخالف مواد 1287و1288 قانون 
مدنی و 198و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت خوانده مسکن 
و شهرس��ازی بر پالک 4483/151 بخش 5 ثبت اصفهان حس��ب تصرفات و مالکیت 
خواهانها و خوان��دگان را به تنظیم و صدور س��ند مالکیت به نام خواهانها به ش��رح 
ابوالقاسم جمشیدی در قطعه به متراژ 342 مترمربع در پالک ثبتی 4483/151/1159 
و به مساحت 182 عرصه و 240 مترمربع اعیانی پالک 4483/151/1228 و حفیظ ا... 
بهمن آیین به مساحت 25 مترمربع مغازه پالک 4483/151/1298 و خسرو گودرزی 
دو قطعه مغازه 1- به مس��احت 59/30 مترمربع پالک 4483/151/1354و 2- 28 متر 
مربع پالک 4483/151/1298 و آرمان رمضانیان 2 قطعه مغازه به مس��احت 27 متر 
مربع پالک 4483/151/1299 و 2- به مس��احت 38/25 مترمربع عرصه و 76/5 متر 
اعیانی )دو طبقه( پالک 4483/151/1356 و خانم نسیم سلطانی منزل به مساحت 270 
مترمربع عرصه و 225 متر اعیانی در پالک 4483/151/1334 بخش 5 ثبت اصفهان با 
حدود اربعه مندرج در نظریه کارشناسی و به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله 
به میزان مقرره قانونی در حق خواهانها محک��وم می نماید رای صادره در خصوص 
انواری ها غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
و در خصوص سایرین حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باش��د.م الف:12212 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
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