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چشمانی منتظرو دستانی 
سخاوتمند

مردم را به موسیقی سنتی 
عالقه مند کردم

 بلیط به مقصد
 مرگ

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rشرکت فوالد مبارکه اصفهان صاحب تندیس زرین شد

شهروندان در خرید نوروزی 
مراقب افراد مشکوک باشند

 احمدی نژاد 
به استامبول رفت

 قدرت های جهانی در برابر
 ایران کوتاه آمده اند

شیوه کنونی مزایده سرخابی ها 
مهمانخانه های اصفهان مصفا می شونداشتباه است

3

2

2

6

برای دومین بار؛
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 نقدینگی 687 هزار میلیارد
 تومان شد

معاون اقتص��ادی بانک مرکزی گفت: براس��اس آخرین 
اطالعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه س��ال 
جاری ب��ه6878.4 ه��زار میلی��ارد ریال )مع��ادل 687 
هزار میلیارد تومان(رس��یده که نس��بت به دی ماه سال 
گذشته 22.7 درصد رشد نش��ان می دهد. پیمان قربانی 
با بیان اینکه در 12 ماهه منتهی به دی ماه 1393، رشد 
نقدینگی ب��ه 22.7 درصد رس��یده ، تصریح کرد: رش��د 
نقدینگی در دی ماه سال 92 نسبت به دی ماه سال قبل 

27.9 درصد بوده است. 
قربانی با اش��اره به اینکه حدود 3.1 واحد درصد از رشد 
نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی 

بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک...
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 از سافت بال دلسرد
 شده ایم

همه بازیکنان و مربیان رشته سافت بال به دلیل عدم اعزام به مسابقات 
برون مرزی از این رشته دلسرد شده اند. 

به گزارش روابط عمومی انجمن بیس��بال و س��افت بال ایران، حمیده 
حسینی سرمربی تیم قهرمان خورموج بوشهر در رقابت های سافت بال 
کشور با بیان این مطلب اظهار داش��ت: من به عنوان مربی در رده های 
سنی مختلف تعداد زیادی بازیکن در رشته سافت بال پرورش داده ام و 

با تمام وجود برای حفظ این رشته به همراه...

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  دوم
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد :
 1- زمان دریافت اس�ناد : از تاریخ نش�ر آگهی نوبت اول تا پایان س�اعت اداری مهلت دریافت اس�ناد

 ) مندرج در جدول (
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس

مراجعه فرمائید. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

انجام حفاظت و حراست از مجموعه انبار ملکی و بهره برداری از باسکول شرکت 9307593R1مناقصه 1 
تا ساعت 9صبح 93/12/12ذوب آهن اصفهان در بندر عباس بطور شبانه روزی 

93/12/23

29-93مزایده  2
 فروش10000 تن آهک مازاد ضایعاتی موجود در 

منطقه هواشناسی
93/12/1593/12/25

93/12/1393/12/24استیل ضایعاتی 30X23H7-93مزایده 3

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
1-نام دستگاه مناقصه گذار: شهرداری شهر شهرکرد

2- شرح مختصر موضوع مناقصه: پروژه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری 
3- آخرین مهلت و محل دریافت اسناد: 93/12/19- واحد امور مالی شهرداری شهرکرد 

4- اعتبار پروژه: 48/000/000/000 ریال در یک سال 
5- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2/400/000/000 ریال 

6- مهلت تحویل پیش�نهادات: تا پایان وق�ت اداری م�ورخ 93/12/19- واحد دبیرخانه 
شهرداری شهرکرد 

7- زمان گشایش پیشنهادات: 93/12/19
 ضمن�ًا متقاضی�ان جه�ت اط�الع از جزئی�ات بیش�تر ای�ن مناقص�ه ب�ا ش�ماره تلفن

  2224849-0383 واحد امور مالی تماس حاصل فرمایند و یا به شهرداری شهرکرد مراجعه 
نمایند.

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583



يادداشت

روايت جلیلی از چرايی مذاکره با 
آمريکا

سعید جلیلی با حضور در مراسم افتتاحیه اردوی راهیان نور 
دانش��گاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه قاب��ل اعتماد نبودن 
آمریکا براساس تجربه واقعی در تاریخ انقالب ما است، گفته: 
اگر اجازه ای از طرف رهبری برای مذاکرات داده ش��ده است 

برای نشان دادن بی منطقی آمریکاست. 

مسائلی در باره هاشمی شاهرودی 
وجود دارد که نمی خواهم باز شود

ناصر قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم 
درب��اره احتمال حضور و انتخاب هاش��می ش��اهردوی برای 
ریاست مجلس خبرگان و ایجاد دوقطبی هاشمی رفسنجانی، 
هاشمی ش��اهرودی به آفتاب گفته: فکر می کنم اگر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی کاندیدا ش��وند، آقای هاشمی شاهرودی 

خود را برای ریاست کاندیدا نخواهند کرد. 
چ��ون مباحث��ی درباره آق��ای هاش��می ش��اهرودی مطرح 
اس��ت که این موض��وع در مجلس شش��م هم مط��رح بود و 
م��ن نمی خواهم درب��اره آن صحبت کنم. ب��ه همین منظور 
فک��ر نمی کنم ک��ه ایش��ان رای خبرگان را داش��ته باش��د، 
مگر اینک��ه آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی به نفع ایش��ان 
کناره گی��ری کنن��د و کاندیدا نش��وند. مانند ریاس��ت آقای 
 مهدوی کنی که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به ایشان واگذار 

کردند. 

روحانی برای افتتاح پروژه عمرانی 
احمدی نژاد به قم رفت

در حالی که وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته چندین 
بار برنامه های تبلیغ��ی در باره افتتاح بخش��ی از آزادراه حرم 
تا حرم را از ش��بکه سوم س��یما پخش کرده اس��ت، حامیان 
احمدی ن��ژاد ن��گاه متفاوتی ب��ه این پ��روژه دارن��د. یکی از 
رس��انه های این جریان نوش��ته: پروژه آزادراه قم � گرمس��ار 
یکی از مهم تری��ن پروژه های مهر مان��دگار دولت خدمتگزار 
می باش��د که فاز اول آن توس��ط رئیس جمهور سابق افتتاح 
و به بهره برداری رس��ید. احداث و تکمیل جاده قم گرمس��ار 
به طول ۱۵۸ کیلومتر از جمله مصوبات س��فرهای ریاس��ت 
جمهوری به استان قم در س��الهای ۸۴ و ۸۷ است که بیش از 
 ۷۰ کیلومتر از این پروژه بزرگ ملی در محدوده استان قم واقع

 شده است. 

تحريف سخنان احمدی نژاد توسط 
يک خبرگزاری

احمدی نژاد در س��فر اخیر خ��ود به تبریز جمالت��ی به زبان 
آورده که خبرگزاری ف��ارس با تغیی��ر دادن آن، تیتر خود را 
نیز از این متن تحریف ش��ده انتخاب کرده اس��ت. تیترهایی 
از قبی��ل: »صد ه��ا احمدی نژاد ف��دای انق��الب و رهبری«، 
»صد ها امثال احمدی نژاد فدای ی��ک لحظه عزت و عظمت 
ملت ایران و رهب��ری« و … در صورتی ک��ه مراجعه به فیلم 
این مراس��م نش��ان می دهد، جمله ای ک��ه احمدی نژاد بیان 
کرده اس��ت از این قرار اس��ت: »صد ها امث��ال احمدی نژاد، 
ف��دای ی��ک لحظه ع��زت و عظم��ت مل��ت ای��ران«، یعنی 
 خبرگزاری فارس، عبارت »رهب��ری« را خودش اضافه کرده

 است. 

مرعشی: اظهارات فائزه هاشمی به 
خودش مربوط است

امروز متن��ی از ترجم��ه مصاحبه فائزه هاش��می ب��ا فیگارو 
روی خروجی س��ایت ها قرار گرفت��ه بود. در بخش��ی از این 
مصاحبه به نقل از فائزه هاشمی آمده است: فائزه هاشمی در 
 قسمتی از صحبت های خود به دوران زندانی بودن خود اشاره 

می کند. 
او در این بخ��ش از صحبت های خود از طرف��داران گروهک 
مجاهدین به عنوان انس��ان هایی بزرگ یاد می کند! وی البته 
این نکته را هم متذکر می ش��ود ک��ه در زندان ب��ا او همانند 
سایرین رفتار می شد: »من نیز به مانند بسیاری از زندانیان به 
اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان افتادم. من در بخش سیاسی 
زندان اوین بودم و با من نیز، با اینکه فرزند یکی از بنیانگزاران 
جمهوری اسالمی هستم، درست به مانند دیگر زندانیان رفتار 
می شد. در این مورد با سید حسین مرعشی، سخنگوی حزب 

کارگزاران تماس گرفت. 
مرعش��ی درگفتگ��و ب��ا آری��ا ب��ا بی��ان اینک��ه نمی توان��د 
صح��ت ترجم��ه و مطل��ب منتس��ب ب��ه فائ��زه هاش��می 
را تایی��د کند اف��زود هر چه هس��ت این مطلب چه توس��ط 
خان��م هاش��می بیان ش��ده باش��دو چه بیان نش��ده باش��د 
 موضع ح��زب کارگ��زاران نیس��ت و م��ا چنی��ن عقیده ای

 نداریم. 

پول عمران و آبادانی را به مردم 
ندهید

آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: پول های بیت المال که باید صرف 
کارهای تولیدی و عمرانی شود صرف یارانه نقدی می شود و 
در این عرصه کشور دچار خس��ارت هایی در ابعاد اجتماعی و 

فرهنگی شده است.
 این مرجع تقلید در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم 
برگزار شد، به موضوع یارانه نقدی اش��اره و اظهار کرد: یارانه 
نقدی اگر چه متعلق به همه است، ولی تبدیل به یک موضوع 
حساس در جامعه ش��ده و دولت باید تمام قوای خود را جمع 
کند تا به ۷۰ میلیون نفر یارانه نق��دی پرداخت کند. آیت اهلل 
مکارم شیرازی افزود: اساس نحوه پرداخت یارانه نقدی از ابتدا 
کار اش��تباهی بود؛ معنا ندارد پول هایی که باید خرج عمران 
و آبادی کشور ش��ود جذب این موضوع ش��ود. موضوع یارانه 
نقدی در کش��ور تبدیل به یک غده چرکین شده که نیازمند 
 به عمل جراحی است و قطعا هم این جراحی عوارضی خواهد

 داشت. 

احمدی ن��ژاد در اولی��ن س��فر خارج��ی خ��ود پ��س از 
ریاس��ت جمهوری ، ته��ران را ب��ه قصد اس��تانبول ترک 
 کرد تا در مراس��م نکوداش��ت نجم الدین اربکان ش��رکت

 کند.
به گزارش زاینده رود به نقل از تسنیم، محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور س��ابق در اولین س��فر خارجی خود پس از 
فاصله گرفتن از مقام ریاس��ت جمهوری، روز پنجش��نبه 
تهران را به مقصد استانبول ترک کرد تا در مراسم نکوداشت 
مرحوم نجم الدین اربکان از شخصیت های برجسته ترکیه 

شرکت کند.
این سفر، بنا به دعوت رسمی فرزند مرحوم اربکان و رئیس 
بنیاد اربکان انجام می ش��ود و قرار اس��ت احمدی نژاد، در 
مراسم یادبودی که به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت 
اولین نخس��ت وزیر اس��الم گرای ترکیه برگزار می ش��ود، 

سخنرانی کند.
نجم الدین اربکان موس��س »دی��دگاه مل��ی« در ترکیه و 
از پیش��گامان ایج��اد وح��دت بی��ن ملت ه��ا، در س��ال 
 2۰۱۱ می��الدی و در س��ن ۸۵ س��الگی چش��م از جهان 

فرو بست.
بنابر گزارش سایت مهر مردم، نخبگان ترکیه شامل علما، 
روحانیون، دانشگاهیان، جوانان و نمایندگان اصناف، تجار 
و بازرگانان این کشور با احمدی نژاد مالقات خواهند کرد. 
همچنین برخی از ش��خصیت های ترکیه و اهالی فرهنگ 
و اندیشه از جمله شماری از نویس��ندگان و روزنامه نگاران 
 این کش��ور ، جداگان��ه با احمدی ن��ژاد دی��دار و گفت و گو 

می کنند.
بورس��ا محل برگزاری مراس��م یادب��ود مرح��وم اربکان، 

چهارمین ش��هر مهم ترکیه و مرکز اس��تانی به همین نام 
است و امام خمینی )رض( در مسیر تبعید به عراق، به مدت 
هشت ماه میهمان مردم شهر بورسا بودند که به گرمی مورد 

استقبال آنان قرار گرفتند.
در س��فر س��ه روزه احمدی ن��ژاد ب��ه ترکی��ه ، ثم��ره 
هاش��می ، اله��ام ، میرت��اج الدین��ی ، حجت االس��الم 
 بهرام��ی، امی��دی ، تم��دن و ش��مقدری وی را همراهی

 می کنند.
احمدی ن��ژاد، ریی��س جمه��ور س��ابق در س��ال ۱39۱ 
نیز در پیامی ب��ه همای��ش بین المللی ارب��کان در آنکارا، 
ن��گاه مبتن��ی ب��ر عدال��ت و انسان دوس��تی نجم الدین 
ارب��کان را ریش��ه در اعتق��ادات اس��المی وی و موج��ب 
 چالش او با محافل اس��تکباری و صهیونیس��تی دانس��ته 

بود.

صبح  پنج شنبه
اولین کنگره رسمی حزب ندای ايرانیان برگزار شد

 اولین کنگره رسمی حزب ندای ایرانیان صبح امروز با حضور جمعی از شخصیت های اصالح طلب و اعضای این حزب برگزار 
شد.اولین کنگره رسمی حزب ندای ایرانیان با حضور اعضای شورای موسس این حزب و ۸۰۰ عضو رسمی آن صبح امروز 
پنجشنبه در تاالر آدینه تهران برگزار شد.در این کنگره عالوه بر اعضای شورای مرکزی حزب، برخی شخصیت های سیاسی 
اصالح طلب از جمله سید عبدالواحد موسوی الری عضو مجمع روحانیون مبارز، شهربانو امانی عضو حزب کارگزاران، محمد 
عطریانفر، حجت االسالم سید محمود دعایی، فیض اهلل عرب سرخی، سعید اهلل بداشتی، احمد نقیب زاده استاد دانشگاه 

حضور دارند.در ابتدای برگزاری این کنگره پیام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به این کنگره قرائت شد.

آيت اهلل گرامی: دولت جديد برای مملکت کار می کند
وزیر اطالعات گفت: اخبار و اطالعاتی که از اقدامات وزارت اطالعات منتشر می شود از رویکردی همراه با استدالل و وثوق 

برخوردار است.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوی در حاشیه سفر کاروان تدبیر و امید به قم در دیدار با آیت اهلل محمدعلی گرامی 

از اساتید برجسته حوزه علمیه همچنین بر دوری از شایعه پراکنی و توجه به آمار موثق تاکید کرد.
وی در ای��ن دی��دار که حجت االس��الم مجید انص��اری مع��اون پارلمان��ی رییس جمهوری نیز حضور داش��ت، س��الم 
دکتر روحانی را ب��ه آی��ت اهلل گرامی اب��الغ کرد.آیت اهلل گرام��ی نیز در این دیدار گفت: متاس��فانه دش��منان اس��الم 
 س��عی دارند چهره دی��ن م��ا را خش��ونت آمیز معرف��ی کنن��د و از ای��ن رو تبلیغ��ات بس��یاری را علیه اس��الم مطرح 

می کنند.

يک کشته و 2 زخمی در انفجار امروز در الجیزه مصر
 شاهدان عینی اعالم کردند که در جریان انفجار یک بمب در خیابان الوحده در استان جیزه مصر یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی 
شدند.به گزارش زاینده  به نقل از پایگاه خبری العهد، یکی از شاهدان عینی در استان الجیزه مصر اعالم کرد که یک فرد ناشناس یک 
کیسه پالستیکی حاوی بمب را به س��مت یکی از کارگران در خیابان الوحده پرتاب کرد که پس از انفجار این بمب، یک نفر کشته و 

دو تن دیگر زخمی شدند.
ای��ن ش��اهدان عینی اف��زود: دی��وار تم��ام س��اختمان هایی ک��ه در این خیاب��ان ب��ود، ویران ش��د و پ��س از انفج��ار آمبوالنس 
 برای انتق��ال زخمی ش��دگان به بیمارس��تان به ای��ن منطقه آمدن��د و هم اکن��ون نی��ز نیروهای پلی��س در این منطقه مس��تقر 

شده اند.

در رسانه های خارجی 

بازتاب برگزاری رزمایش »پیامبر اعظم ۹« در تنگه هرمز و خلیج فارس

شنیده ها 

2
قدرت های جهانی در برابر ایران کوتاه آمده اند

 نتانیاهو با انتقاد از روند مذاکرات هس��ته ای، گفت که قدرت های جهانی از ت��الش برای جلوگیری از 
هسته ای شدن ایران دست کشیده اند.»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی 
از پیشرفت در روند مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه ۱+۵، گفت که »قدرت های جهانی در برابر ایران 
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بازتاب گس��ترده برگزاری رزمایش پیامبر اعظم توسط 
نیروی دریایی سپاه، وقوع یک حمله انتحاری در نزدیکی 
سفارت ایران در کابل، پیشنهاد عربستان برای همکاری 
با رژیم اسرائیل جهت اقدام نظامی احتمالی علیه ایران و 
دیدگاه وزیر خارجه آمریکا درباره مبارزه ایران با داعش، 
از جمله مهم ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره 

ایران است.
بازتاب برگ��زاری رزمایش »پیامبر اعظ��م 9« در تنگه 
هرمز و خلیج فارسبازتاب گس��ترده برگزاری رزمایش 
پیامبر اعظم توس��ط نی��روی دریایی س��پاه، وقوع یک 
حمله انتح��اری در نزدیکی س��فارت ای��ران در کابل، 
پیش��نهاد عربس��تان برای همکاری با رژیم اس��رائیل 
جهت اقدام نظامی احتمالی علیه ای��ران و دیدگاه وزیر 
خارجه آمریکا درب��اره مبارزه ایران ب��ا داعش، از جمله 
 مهم ترین مطالب امروز مطبوعات جه��ان درباره ایران

 است. 
بازتاب برگ�زاری رزمايش »پیامب�ر اعظم 9« در 

تنگه هرمز و خلیج فارس

برگزاری رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه در جنوب 
کشور، مهم ترین موضوع مربوط به ایران است که از روز 
گذشته تاکنون مورد توجه شمار زیادی از مطبوعات و 

رسانه ها قرار گرفته است. 
س��ایت ش��بکه خبری »الجزیره« می نویس��د، س��پاه 
پاس��داران ایران، یک رزمایش گس��ترده دفاع دریایی 
و هوای��ی را در نزدیکی تنگه اس��تراتژیک هرمز برگزار 
کردند که در جریان آن، ده ها قایق تندرو به یک ماکت 
ناو هواپیمابر آمریکایی حمله بردند. این س��ایت اشاره 
می کند  در این رزمایش،  اقدامات دیگری از جمله هدف 
گرفتن پهپاد ها و قرار دادن مین های دریایی نیز  تمرین 

شده است.
روزنامه »عرب نی��وز« ضمن توجه نش��ان دادن به این 
موضوع، با انتش��ار مطلبی، برگ��زاری رزمایش »پیامبر 

اعظم 9« را جدید ترین مورد از قدرت نمایی نظامی ایران 
در منطقه ای دانسته که برای صادرات نفت و گاز جهانی 

حیاتی است. 

این روزنامه نیز ضمن محور قرار دادن موضوع غرق کردن 
ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی، اشاره می کند  در مراسم 
رسمی مربوط به این رزمایش، فرماندهان سپاه پاسداران 
و همچنین علی الریجانی، رئیس مجلس ایران نیز حضور 
داش��ته اند. در این مطلب اش��اره ش��ده که بنا بر اخبار 
رس��می، دلیل س��اخت ماکت ناو آمریکایی، هدف قرار 
 دادن آن با موش��ک های کروز و موشک های بالیستیک

 بوده است.

اما  »آسوش��یتدپرس«، صبح امروز از وقوع انفجاری در 
نزدیکی سفارت ایران در کابل خبر داده است. به نوشته 
این خبرگزاری، یک عامل انتحاری با خودروی خود � که 
پر از م��واد منفجره ب��وده � به یک خ��ودروی متعلق به 
س��فارت ترکیه حمله کرده اس��ت. این واقعه در مقابل  
سفارت ایران در افغانستان � که به سفارت ترکیه نزدیک 
اس��ت � رخ داده و در نتیجه آن، یک نفر زخمی و راننده 
نیز احتماالً کش��ته شده اس��ت. طالبان با ارسال پیامی 
برای رسانه ها، مس��ئولیت این حمله را بر عهده گرفته و 
اعالم کرده، هدف این حمله، کاروان خودروهای خارجی 

بوده است.
در میان دیگر مطالب، موضوع همکاری رژیم اس��رائیل 

و عربس��تان برای حمله نظامی احتمالی به ایران، مورد 
توجه شماری از مطبوعات و رسانه ها قرار گرفته است. 

خبرگ��زاری »اس��پوتنیک« در این زمینه می نویس��د، 
عربستان سعودی به رژیم اس��رائیل اعالم کرده که اگر 
این رژیم در روند مذاکرات صلح با فلس��طینی ها تالش 
کرده و به پیش��رفتی دس��ت یابد، می توان��د در صورت 
لزوم، از حریم هوایی عربستان برای حمله نظامی علیه 
ایران اس��تفاده کند. یک مقام ارشد اروپایی ضمن بیان 
این موضوع اظهار داش��ته: »مقامات س��عودی در همه 
موضوعات مربوط به ایران  کامال با اس��رائیل هماهنگ 

هستند«.

در   نهایت  سایت خبری »آروتز شوا« اظهارات جهان کری 
درباره مبارزه با داعش را مورد توجه قرار داده اس��ت. به 
نوش��ته این س��ایت، وزیر خارجه آمریکا گفته، ایاالت 
متحده و ایران منفعتی مشترک در مبارزه با گروه داعش 
دارند. با این حال، وی تأکید کرده که دو کش��ور در این 

زمینه با یکدیگر همکاری نمی کنند.
 کری گفته: »آن ها )ایرانی ها(  کامال با داعش مخالف اند 
و در حقیق��ت وارد عمل ش��ده و مش��غول مب��ارزه و از 
بین بردن اعضای داعش در  مرز عراق با ایران هس��تند 
و نس��بت به اینکه این موض��وع چه تأثی��ری بر منطقه 
خواهد داش��ت، نگرانی های جدی دارن��د... در نتیجه، 
 اگر ما با هم همکاری نکنیم، دست کم منفعت مشترک

 داریم«.

اقدام جديد دولت ترکیه؛

تحويل هکر ايرانی به آمريکا 
 در ازای استرداد
 »فتح اهلل گولن«

در پی بروز اختالفات میان مقامات ارشد حزب عدالت 
و توس��عه و فتح اهلل گولن � که زمان��ی  رهبر معنوی 
این حزب شناخته می ش��د � آنکارا از مدتی پیش، 
خواستار استرداد گولن از آمریکا و محاکمه وی است. 
در همین راستا، اخبار حاکی از آن است که مقامات 
ترکیه یک ایرانی متهم ب��ه فعالیت های هکری را به 
آمریکا تحویل داده تا زمینه استرداد گولن را فراهم 
کند.در پی بروز اختالفات میان مقامات ارشد حزب 
عدالت و توس��عه و فتح اهلل گولن � ک��ه زمانی  رهبر 
معنوی این حزب شناخته می ش��د � آنکارا از مدتی 
پیش، خواستار اس��ترداد گولن از آمریکا و محاکمه 
وی است. در همین راس��تا، اخبار حاکی از آن است 
که مقامات ترکیه ی��ک ایرانی متهم به فعالیت های 
هکری را ب��ه آمریکا تحویل داده تا زمینه اس��ترداد 
گولن را فراهم کند.به گ��زارش زاینده رود به نقل از 
روزنامه »صباح«، ترکیه اوایل ماه جاری میالدی یک 
تبعه ایرانی را که ب��ه انجام فعالیت های هکری علیه 
یک شرکت آمریکایی متهم بوده، به ایاالت متحده 
تحویل داده اس��ت؛ این اقدام همزم��ان با افزایش 
فش��ارهای آنکارا بر دولت آمریکا برای اس��ترداد یا 
اخراج فت��ح اهلل گولن، رهبر جنب��ش گولن صورت 
می گیرد. بنا بر این گزارش، در دوازدهم فوریه، یک 
 فرد ایرانی  به نام نیما گلس��تانه � که  دانشجوی 29 
ساله است �  در استانبول به مقامات آمریکایی تحویل 
داده شد. گلستانه که پلیس بین الملل به درخواست 
»اف بی آی« برای وی هشدار قرمز صادر کرده بود، به 
»ورمونت« منتقل شده تا حکم بازداشتش به اجرا 
درآید. گفته می شود، احتمال صدور حکم سی سال 
زندان برای وی وجود دارد. پلیس ترکیه این فرد را 
در ماه دسامبر 2۰۱3 در منطقه توریستی »سلطان 
احمد« در استانبول بازداشت کرده، ولی پس از چند 
ماه زندانی بودن گلس��تانه در ترکی��ه، دولت آنکارا 
ناگهان تصمیم گرفت وی را به آمریکا تحویل دهد. 
این اقدام را می توان تالشی از سوی دولت داو داوغلو 
برای القای این موضوع تفس��یر کرد ک��ه ترکیه به 
معاهدات بین المللی استرداد مجرمین پایبند است و 
 در مقابل، از آمریکا نیز درخواست انجام اقدام متقابل 

دارد. 

امام جمعه مشهد گفت: در روزنامه ای رسمی مصاحبه ای 
کردند که روزنامه می پرسد: »امروز برخی می پرسند امام 
حسین اسوه اس��ت، فکر نمی کنم الگو باشد، اگر هم الگو 
باشد،اسوه ای رنگ باخته اس��ت«، در تمام رهبران دنیا و 

ادیان الگویی پررنگ تر از سیدالشهدا )ع( پیدا می کنید؟

به گزارش زاین��ده رود  به نق��ل از صبح ت��وس، آیت اهلل 
علم الهدی شب گذشته در جلس��ه تفسیر خود در مهدیه 
مشهد به تفسیر بخش هایی از سوره نصر پرداخت و گفت: 
خداوند در این سوره از کلمه »والفتح« استفاده می کند که 
برخالف معانی رایج به معنای پیروزی نیست بلکه بهترین 

ترجمه این کلمه به معنای گشایش است.
 وی بابیان این که منظور خداوند از این کلمه پیروزی پیامبر 
)ص( بر کفار قریش نیست، اظهار کرد: خداوند در آیه ای 
می گوید یاری رسانی خداوند به همراه فتح می آید، یعنی 
اگر خداوند در کاری به انسان یاری برساند، گشایشی در 

آن ایجاد می کند.

 امام جمعه مش��هد مقدس با اش��اره به این ک��ه پیغمبر 
)ص( بر دشمنانش مس��لط نش��د بلکه بر آنان گشایش 
بود، خاطرنشان کرد: این گشایش برای پیغمبر )ص( در 
انسان س��ازی بود، پیغمبر )ص( می خواهد برای خداوند 
بنده بسازد، پیغمبر توان از بین بردن قوم جاهل را داشت 
اما او برای آدم کش��ی نیامده، پیغمبر مبعوث شد تا از این 

انسان ها، بنده خدا بسازد.
 وی افزود: وقتی نصر خدا آمد، فتح نیز وارد می شود، حال 
این س��ؤال برای ما پیش می آید که آیا در موضوع صدیقه 
طاهره )س( و سیدالشهدا )ع( فتح و گشایشی وجود داشت 
یا نه؟ آیا خداوند به امام حسین )ع( و حضرت فاطمه )س( 

کمک کرد.
 آیت اهلل علم الهدی، قرار نگرفتن در جوسازی جریان های 
سیاسی را عامل در کنار سیدالشهدا ماندن دانست و ادامه 
داد: تمام امتیاز ش��هدای کربال این بود، در جوی که علیه 
امام حسین )ع( ایجادش��ده بود، جو زده نشدند و در کنار 

ایشان ایستادند.

 

وی در خصوص گش��ایش هایی که خداوند برای حضرت 
زهرا )س( و سیدالشهدا )ع( ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: 
در آن روز 3۰ نفر می گفتند اشهد ان علی ولی اهلل اما امروز 
3۰۰ میلیون نفر می گویند اشهد ان علی ولی اهلل؛ در کربال 
نیز فتح وجود داشت که امروز می بینیم چه اتفاقی افتاده 
و چه قیام هایی با الگو قرار دادن قیام سیدالش��هدا صورت 

پذیرفته است.
 عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به چاپ گفت وگویی 
در یک روزنامه داخلی، با بی حیا خواندن این روزنامه، بیان 
کرد: گاهی چیزهایی در این مملکت به وجود می آید که 
انسان انتظار آن را ندارد؛ در روزنامه ای رسمی مصاحبه ای 
کردند که روزنامه می پرس��د: »امروز برخی می پرس��ند 
امام حسین اسوه اس��ت، فکر نمی کنم الگو باشد، اگر هم 
الگو باشد،اسوه ای رنگ باخته اس��ت«، آخر شما در تمام 
رهبران دنیا و ادیان الگویی پررنگ تر از سیدالش��هدا )ع( 

پیدا می کنید؟!
 وی با انتقاد از نظارت مطبوعات وزارت ارشاد، خاطرنشان 
کرد: مصیبت این است که نظارت مطبوعات وزارت ارشاد 
نیز از کنار آن عبور می کند، شما دولت اسالمی و مسؤول 
این نظام هس��تید، از کنار این موضوع می گذرید تا ژست 
دموکراتیک به خود بگیرید که ما توهین به سیدالشهدا )ع( 
را آزاد می گذاریم؟ توهین به امام حسین )ع( با توهین به 

پیامبر )ص( متفاوت است؟!

واکنش آيت اهلل علم الهدی در مقابل توهین به حضرت سیدالشهدا )ع(

احمدی نژاد  به استامبول رفت
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گشتی در اخبار تانکر حامل سوخت در مسیر نایین به یزد آتش گرفت

برای ایام نوروز

رییس آتش نش��انی نایین گفت: یک تانکر حامل مواد سوختی در مسیر 
نایین به یزد در پی واژگونی آتش گرفت و راننده آن کش��ته ش��د.عبداهلل 
سلطانی محمدی روز پنجشبه گفت: این حادثه ساعت22 و 15 دقیقه شب 

گذشته روی داد و راننده در دم جان باخت.
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عمليات اجرايي خط 3 بي.آر.تي سال 
آينده آغاز مي شود

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفه��ان با بیان اینکه 
طراحي ایس��تگاههاي خط ۳ بي.آر.تي انجام شده است، اظهار 
داشت: عملیات اجرایي خط ۳ بي.آر.تي از پایانه ارغوانیه تا پارك 

سوار صمدیه سال آینده آغاز مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، علیرضا صلواتي با بی��ان این مطلب گفت: خط ۳ بي.آر.
تي از پایانه ارغوانیه تا پارك سوار صمدیه پیش بیني شده است. 

وي با بیان اینکه طراحي ایس��تگاههاي خیابان جي انجام شده 
است، افزود: از سال آینده زیرسازي مسیر و احداث ایستگاههاي 

خط سه را آغاز مي کنیم. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري اصفه��ان تصریح کرد: 
در صورت تامین ناوگان خط بي.آر.تي م��ي توانیم براي مهرماه 
سال آینده فاز اول خط بي.آر.تي را از پایانه ارغوانیه تا میدان امام 

علي)ع( راه اندازي کنیم. 

طرح نقشه فرهنگی اصفهان 
ارديبهشت 94 رونمايی می شود

رییس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر اصفهان گفت: 
طرح نقشه جامع فرهنگی اصفهان را در جلسات قبلی پایه ریزی 

کردیم و در اردیبهشت ماه آن را رونمایی خواهیم کرد.
اصغر آذربایجانی امروز)چهارش��نبه( در مجمع کمیسیون های 
فرهنگی - اجتماعی کالن شهرها و مراکز اس��تان ها اظهار کرد: 
امیدوارم ب��ا برگزاری این اجالس یک بس��تر خ��وب فرهنگی و 
اجتماعی ایجاد کنیم و در نهایت به جمع بندی مناس��بی برای 

کمک به فرهنگ داشته باشیم.
وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری بعد از گذشت ۳6 سال 
از انقالب اسالمی امسال تاکید بیش��تری بر فرهنگ داشته اند، 
گفت: ضرورت توجه ویژه به فرهنگ برای ما دو چندان شده است 
و با توجه به این موض��وع باید از ظرفیت های موجود در کش��ور 

استفاده کنیم.
این عضو شورای ش��هر اصفهان تصریح کرد: با توجه به پتانسیل 
موجود در شوراها باید یک برنامه ریزی دقیق در این عرصه انجام و 

از نخبگان و ظرفیت آن ها در زمینه فرهنگی استفاده شود.
رییس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی ش��ورای ش��هر اصفهان 
خاطرنشان کرد: طرح نقش��ه جامع فرهنگی را در جلسات قبلی 
همین کمیس��یون پایه ریزی کردیم و در اردیبهش��ت ماه آن را 
رونمایی می کنیم. البته تدوین طرح مدیریت جامع فرهنگی در 

نیز دستور کارقرار دارد.
آذربایجانی افزود: باید با سه جزیره مجازی در حوزه فرهنگ یک 
نگاه کامل به شهر داشته باش��یم و همه دستگاه ها به سوی حل 

کردن مشکالت فرهنگی بروند.

کمبود پزشک متخصص در سميرم
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم گفت: مهم ترین 
مشکل فعلی بیمارستان سیدالشهدا )ع( سمیرم کمبود پزشک 

متخصص بومی است .
محمد حس��ین خاکباز اظه��ار کرد: ب��ه دلیل کمبود پزش��ک 
متخصص، مجبور هستیم پزش��ک های متخصص مورد نیاز را از 
طریق جذب پزش��کان طرحی فراهم کنیم. در سفر اخیر هیئت 
دولت به اس��تان و س��فر وزیر بهداش��ت به س��میرم، وی، وعده 
بومی گزینی و تامین پزشک های متخصص را برای سمیرم دادند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرس��تان سمیرم خاطرنشان 
کرد: این بومی گزینی به گونه ای اس��ت که پزش��کان متقاضی 
می توانند به صورت س��همیه مناط��ق محروم، ج��ذب و بعد از 
گذراندن دوره های تخصصی خود س��ه برابر م��دت زمان دوران 
 تحصیل خود در محل مناطق محرومی همچون سمیرم خدمت

 کنند.
خاکباز ب��ا بیان اینک��ه اکنون بیش از 270 پزش��ک، پرس��تار، 
بهیار، نی��روی خدمات��ی و اداری در بیمارس��تان سیدالش��هدا 
)ع( س��میرم فعالی��ت دارند، اف��زود: بخش زی��ادی از مطالبات 
 و مش��کالت مالی و غیرمال��ی پرس��تاران از س��وی دولت رفع 

شده است.

شهروندان در خريد نوروزی مراقب 
افراد مشکوک باشند

رییس پلیس آگاه��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان به 
شهروندان توصیه کرد که در زمان تردد برای خریدهای نوروزی 
در بازارها از کیف خود به خوبی محافظت کنن��د و مراقب افراد 

مشکوك، کیف زن و موتورسواران باشند.
سرهنگ ستار خسروی افزود: اسفند ماه جابجایی جمعیت و خانه 
تکانی و خریدهای نوروزی است و آنچه بیش از همه می تواند به 
ایجاد امنیت کمک کند رعایت موارد ایمن��ی و اصول حفاظتی 

توسط خود شهروندان است.
وی اظهار کرد: در این میان پلیس آگاهی اس��تان در کنار مردم 
اس��ت و برای برقراری امنیت و آرامش در روزهای پایانی س��ال 

تالش می کند.
رییس پلیس آگاهی استان افزود: ش��هروندان برای خرید سعی 
کنند تا جایی که ممکن اس��ت از کارت های اعتباری اس��تفاده 
 کنند و از جابجای��ی و حمل و نق��ل وجوه نقد زی��اد خودداری

 کنند.
وی یادآور شد: در اس��تفاده از کارت های اعتباری نیز باید موارد 
امنیتی را رعایت کنند و از یادداشت کردن رمز عبور بانک بر روی 
کارت ها خودداری کنند و مراقب باش��ند کسی از رمز عبور آنها 

مطلع نشود.
س��رهنگ خس��روی همچنین به ش��هروندان توصی��ه کرد که 
خودروه��ای خ��ود را حتم��ا در پارکینگ ه��ای عمومی پارك 
 کنن��د و از پ��ارك ک��ردن در نق��اط ک��ور و خل��وت خ��وددار

 کنند.
وی همچنین هش��دار داد که به هیچ عنوان هنگام ترك خودرو، 
کیف، وسایل باارزش و ساك های حاوی خرید خود را در صندلی 

خودرو قرار ندهند.
ریی��س پلیس آگاهی اس��تان اف��زود: ش��هروندان م��ی توانند 
با رعای��ت این گونه م��وارد با آرام��ش و امنیت کام��ل و مصون 
ماندن از دس��ت س��ارقان و خ��رده س��ارقان معتاد ب��ه راحتی 
 ب��ه خریده��ای ن��وروزی خ��ود بپردازن��د و س��الی ن��و را آغاز 

کنند.

استاندار اصفهان:

 برای حفظ محيط زيست راهی 
جز احيای تاالب گاوخونی 

نداريم
استاندار اصفهان گفت: احیای تاالب بین المللی به میزان 
احیای زاینده رود برای ما اهمیت دارد و برای حفظ محیط 

زیست راهی جز احیای گاوخونی نداریم.
استاندار اصفهان: برای حفظ محیط زیست راهی جز احیای 

تاالب گاوخونی نداریم
رس��ول زرگرپور روز چهارش��نبه در بازدید از تاالب بین 
المللی گاوخونی افزود: این حوض��ه از زردکوه بختیاری تا 
تاالب گاوخونی ادامه دارد و اجرای طرح 9 ماده ای احیای 
حوضه آبریز زاینده رود در این محدوده پیش بینی ش��ده 

است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در این طرح سهمی نیز برای 
تاالب گاوخونی پیش بینی شده است، اظهار کرد: اگر این 
طرح به طور کامل اجرا شود، رودخانه زاینده رود دائمی می 
شود ولی به دلیل عدم اجرای کامل طرح در حال حاضر در 

بخشی از رودخانه زاینده رود آب جاری است.
وی افزود: تاالب عملکرد بسیار اساس��ی دارد که هر گونه 
مش��کل برای آن اثرات زیس��ت محیطی مخ��رب ایجاد 

خواهد کرد.
زرگرپور یادآور ش��د: از 6 ماه پیش، موضوع ریزگردها به 
عنوان بحث اصلی برای مدیریت ارشد استان مطرح بود که 
با بررسی های صورت گرفته ۳ کانون اصلی برای ایجاد این 

ریزگردها مشخص شده است.
زرگرپور افزود: این س��ه کان��ون ش��امل آران و بیدگل تا 
نایین، خورو بیایانک و اصلی ترین آنها از اصفهان تا تاالب 

گاوخونی است.
استاندار اصفهان افزود: در ماه هایی از سال که مسیر باد از 
شرق به غرب است مش��کلی در خصوص ریزگردها وجود 
ندارد ولی در ماه هایی که مس��یرباد به صورت عکس می 
باشد اگر این کانون ها فعال شوند و گرد وغبار ایجاد شود 

می تواند شرایط نگران کننده ای را به وجود آورد.
وی به عملکرد منحصر به فرد ت��االب ها در حفظ محیط 
زیست اشاره کرد و اظهار داش��ت: اگر باد از غرب به شرق 
وزیده ش��ود به دلیل رطوبت تاالب گرد و غبار ته نش��ین 
می شود که این موضوع یکی از عملکردهای بزرگ تاالب 

گاوخونی در استان اصفهان است.
زرگرپور در ادامه افزود: با توجه به این موارد احیای تاالب 
گاوخونی به اندازه احیای حوضه ی آبریز زاینده رود حائز 
اهمیت است و یک عامل اصلی برای حفظ محیط زیست 

منطقه می باشد.

مهمانخانه های اصفهان مصفا می شوند

کمتر از یکماه مانده به ایام نوروز، مهمانخانه اصفهان با بهره 
برداری از چند طرح عمرانی خدماتی شهری نو نوار می شود.

مناطق مرکزی و طرفین رودخانه در حوالی پل های تاریخی 
اصفهان بیش��ترین حجم رف��ت و آمد میهمان��ان را به خود 
اختصاص داده به گونه ای که حاال بیش از نیمی از این منطقه 

شهری را مراکز خدماتی و تجاری فراگرفته است.
خیابان هایی با مغازه های ش��یک و برند که نه تنها چشم هر 
بیننده ای را خیره می کند، که بس��یاری از شهروندان را نیز 
برای خرید وسوسه کرده و همین امر باعث شده تا درساعات 
پایانی روز و ابتدایی شب ترافیک چشمگیری در این خیابان 

ها به چشم بخورد.
از س��وی دیگر وجود پادگان های نظام��ی و انتظامی در این 
منطقه همراه با چند مرکز دانش��گاهی بزرگ باعث ش��ده تا 
بیش��تر جوانان اصفهانی حد اقل روزی یکبار از خیابان های 

اصلی منطقه 5 عبور کنند.
محله تاریخی جلفا هم که از قدیم االیام محله مسیحی نشین 
اصفهان بوده در این منطقه واقع شده و شیوه مدیریت شهری 

را به نسبت دیگر مناطق متفاوت کرده است.
حاال ش��هروندان منطقه 5 اصفهان از ترافیک سنگین و نبود 

مراکز فرهنگی در این منطقه ابراز نارضایتی می کنند.
مجید اسماعیلی ، یکی از کسبه خیابان حکیم نظامی است 
که از نبود محل مناس��بی برای پارك خودرو در حاشیه این 

خیابان گالیه دارد.
وی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: عوارض و مالیاتی که ما 
برای مغازه امان پرداخت می کنیم، بیشتر از مبلغی است که 

مغازه داران بسیاری از مناطق دیگر شهر اصفهان پرداخت می 
کنند، اما نبود یک پارکینگ مناس��ب و یا ترافیک شدید این 
خیابان باعث شده تا شهروندان از این منطقه تنها به عنوان یک 
تماشاخانه استفاده کنند و ویترین مغازه ها را از پشت شیشه 

های خودروهایشان ببینند.
موضوعی که مورد تایید حمید عصارزادگان،شهردار منطقه 5 
شهرداری اصفهان نیز قرار گرفت و در جمع خبرنگاران با بیان 
این که منطقه 5 اصفهان دومین منطقه از نظر جذب بودجه در 
بین مناطق اصفهان است، از بهره برداری از 90 طرح عمرانی 
، خدماتی و فرهنگی با اعتبار 170 میلیارد ریاد در این منطقه 
طی هفته آینده خبر داد که بخشی از آن طرح های ترافیکی 
و احداث پارکینگ برای نظم ده��ی و کاهش ترافیک در این 

منطقه است.
وی همچنین از بهره برداری از اولین پارکینگ مکانیزه اصفهان 
در این منطقه گفت و خاطرنشان ساخت: این پارکینگ ویژه 
ساختمان شهرداری منطقه 5 در زمینی به مساحت 98 متر 
مربع با ظرفیت ۳6 خوردو ساخته شده وبا توجه به گران بودن 
قیمت زمین در این منطقه می تواند یک الگوی مناسب برای 

ساخت پارکینگ های مشابه شهری باشد.
همچنین احداث پارکینگ در ورودي خیابان محتشم کاشاني 
با ظرفیت ۳50 خودرو، پارکینگ در مجاورت تله کابین صفه 
با ظرفیت 800 خودرو و در مجاورت رستوران زاگرس در کوه 
صفه با ظرفیت 600 خودرو از دیگراقدامات این منطقه بوده 
اس��ت.عصارزادگان در ادامه با بیان اینک��ه پارکینگ ورودي 
خیابان نظر شرقي در حال تملک است، افزود: احداث پارکینگ 

در خیابان نظر میاني و میدان جلفا نیز در دستور کار قرار دارد.
سرعت اتوبوس ها در این منطقه افزایش می یابد

مهین توکلی مهر نیز یکی از شهروندان این منطقه است که از 
نبود نظم در خطوط اتوبوسرانی گالیه دارد.

وی در گفت و گو با خبرنگارما گفت : هرگاه قصد اس��تفاده از 
اتوبوس دارم باید زمان زیادی معطل بمانم تا س��وار اتوبوس 

شوم .
موضوعی که تقریبا از بین 175 هزار نفر شهروند ساکن دراین 
منطقه ،بس��یاری از آن ها به آن اذعان دارند و از مس��ئوالن 

شهرداری می خواهند تا برای آن چاره ای بیاندیشند.
اما حاال ظاهرا ش��هرداری اصفهان چاره رفع این معضل را در 
توسعه خطوط اتوبوس های BRT شهر دیده که بتواند میدان 

جمهوری را به میدان آزادی متصل کند.
خطوط اتوبوسی که هرچند تاکنون رضایت نسبی شهروندان 
را به دست آورده، اما توسعه نیافتگی آن می تواند در سال های 

آینده نارضایتی شهروندان از این موضوع را رقم بزند.
 BRT اما عصارزادگان مانع بزرگ سرراه این مسیر از خطوط
را کم عرض بودن پل فلزی بیان می کند و بر لزوم عریض شدن 

این پل تاکید دارد.
اقدامی که شهرداری اصفهان آن را برای پل بزرگمهر تجربه 
کرد و توانس��ت خطوط BRT را از این سوی رودخانه به آن 
سوی رودخانه گره بزند ، حاال قرار است از میدان جمهوری تا 

میدان آزادی نیز تکرار شود.
شهردار منطقه 5 اصفهان در این زمینه گفت: اجرای این پروژه 
ابتدای سال آینده کلید می خورد و امیدواریم تا شهریورماه 

سال 94 تحویل شهروندان گردد.
پادگان ها از شهر می روند

اما یکی دیگر از مشکالتی که در این منطقه به ظاهر برخوردار 
شهر اصفهان وجود دارد، وجود پادگان های نظامی و انتظامی 

است که بخش زیادی از این منطقه را اشغال کرده است.
هرچند فرماندهان ارتش برای خروج از ش��هراعالم آمادگی 
کرده اند، اما ظاهرا شهرداری اصفهان با نیم نگاهی به زمین 
های با ارزش این منطقه بر اساس مصوبه ستادفرماندهی کل 
قوا خواهان خروج تمام قد پادگان های نظامی از این منطقه 
است تا زمین های دراختیار این ارگان ها را به مراکز خدماتی 

برای شهروندان اختصاص دهد.
عالوه بر لزوم خروج پادگان ها از منطقه، چشم مناطق محروم 
شهر هم به دست منطقه 5 دوخته شده تا بر اساس مصوبات 
شورای شهر نیمی از بودجه این شهر به مناطق محروم و دیگر 

طرح های شهری تعلق بگیرد.
عصارزادگان با اش��اره به اینکه 50 درص��د از بودجه منطقه 
در مناط��ق محروم و پ��روژه هاي متمرکز هزینه مي ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: از این اعتبار 41 درصد س��هم شهرداري 
مرکزي در مناطق محروم و خرید اتوب��وس و 8 الي 9 درصد 

اعتبار به طرح هاي گردشگري ناژوان اختصاص مي باید.

کارش��ناس امور حقوقی اداره کل اس��تاندارد اصفهان 
گفت: بیشتر شرکت های فروش��نده آسانسور در پروژه 
های مسکن مهر استان از اس��تان های دیگر هستند و 

مشکالت زیادی را بوجود آورده اند.
شرکت های فروشنده آسانسور در مسکن مهر اصفهان 

مشکل آفرین شده اند
به گزارش روز پنجش��نبه زاینده رود به نق��ل از روابط 
عمومی اس��تاندارد اصفهان، حامد دایی جواد با اش��اره 
به اینکه این ش��رکت ها مجوز فعالیت خود را از استان 
های دیگ��ر دریافت کرده اند، افزود: این ش��رکت ها در 
پروژه های مسکن مهر اصفهان اقدام به فروش آسانسور 

کرده اند.
وی ادامه داد: این شرکت ها تاکنون مشکالت زیادی را 
به دلیل عدم تعهدات خود مبنی بر تکمیل و استاندارد 

سازی آسانسورها بوجود آورده اند.
وی تصریح کرد: عملی نش��دن تعهدات این شرکت ها 
موجب تاخیر در رون��د تکمیل و تحویل آسانس��ور در 
مس��کن های مهر استان ش��ده بود که پس از مذاکره با 
مسئوالن پروژه های مس��کن مهر در اصفهن مقرر شد 
یک نماینده از شرکت های نصاب آسانسور در این پروژه 

ها حضور داشته باشد. 
وی از مسکن مهر فوالدشهر ، ش��اهین شهر و خمینی 
شهر به عنوان پروژه هایی نامبرد که بیشترین مشکل را 

در زمینه نصب آسانسور داشته اند. 
این کارشناس با اشاره به اینکه امس��ال دو هزار و 600 
مجوز ب��رای تایی��د ایمنی آسانس��ورها از س��وی اداره 
اس��تاندارد صادرشده اس��ت گفت: آسانس��ورهایی که 
نصب می شوند باید مهر تایید ایمنی و کیفیت را از اداره 

استاندارد دریافت کنند.
دایی جواد تعداد ش��رکت ه��ای دارای پروانه طراحی و 
مونتاژ آسانسور در اس��تان اصفهان را 78 شرکت اعالم 
کرد و افزود: شرکت های آسانسور باید از طریق سامانه 

اینترنتی اقدام به درخواست بازرسی آسانسور کنند.

به همت سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
س��ومین دوره آموزشی توانمندس��ازی جامعه با داده های 

مکانی در اصفهان برگزار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان و به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداری اصفهان، س��ومین دوره آموزش��ي 
توانمندس��ازي جامعه با اطالعات مکان��ي، مدیریت بهینه 
شهرها، زمین و امالك با استفاده از اطالعات سه بعدی در 

هتل آسمان اصفهان برگزار می گردد. 
بنا براین گزارش، دوره آموزشی مذکور درراستای افزایش 
دان��ش و فرهنگ س��ازی به کارگی��ری اطالع��ات مکانی 
درمدیریت بهینه شهری با استفاده ازتجربیات بین المللی 

و با موضوع"مدیریت بهینه شهرها، زمین و امالك با استفاده 
از اطالعات س��ه بعدی"در روز چهارشنبه ششم اسفندماه 
س��ال جاری در محل تاالر اجتماعات هتل آسمان اصفهان 

برگزار می گردد. 
همچنین این دوره مرتبط با "توانمندسازی جامعه با داده 
های مکانی" بوده که توسط سازمان فاوا با همکاری"مرکز 
تحقیقات زیرس��اخت اطالعات مکان��ی و مدیریت زمین 
دانش��گاه ملبورن استرالیا"به سرپرس��تی پروفسور عباس 
رجبیفرد برگزار می ش��ود و به بررسی جدیدترین تحوالت 
و فناوریهای روز در زمینه مدیریت بهینه ش��هرها، زمین و 

امالك با اطالعات مکانی سه بعدی خواهد پرداخت. 
همچنین اهداف کالن این دوره یک روزه شامل مروری بر 
اهمیت و اجزای مدیریت سه بعدی زمین و امالك،بررسی 
مدله��ای داده ای و روش��های نمای��ش اطالع��ات س��ه 
بعدی،نمایش نمونه ه��ای کاربردی مدیریت بهینه ش��هر 
و امالك با استفاده از اطالعات س��ه بعدی و معرفی جهت 
گیری و تحقیقات آتی در استفاده از اطالعات سه بعدی ، به 
اشتراك گذاری اطالعات مکانی و بهبود مدیریت شهری و 

فراهم سازی زمینه تحقق مدیریت واحد شهری مي باشد. 
گفتني است؛عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات 
بیش��تر به لین��ک favatraining.isfahan.ir مراجعه 

نمایند.

س��اعت 15: 16 سه شنبه وقتی مس��افران شرکت 
اتوبوسرانی اصفهان عازم تهران بودند، هرگز تصور 
نمی کردند سرنوشت تلخی درکمین شان است. 5 
اسفند ماه بود. زن و مرد و کودك در صف مسافران 
اتوبوس درحال سوار ش��دن بودند. چند دقیقه بعد 
اتوبوس مس��افربری در پیچ  وخم ج��اده  اصفهان-
کاش��ان به راه افتاد. عقربه های س��اعت 15: 19 را 

نش��ان می داد که اتوبوس به نقطه کور جاده رسید. 
در یک چشم بر هم زدن آرامش خاکستری جاده، به 
سیاهی کشیده شد. مسافران درحالی که با تکان های 
شدید اتوبوس وحشت به جانشان افتاده بود، فریاد 
می زدند. همه چیز در یک چش��م برهم زدن اتفاق 
افتاد و همزمان با بوق های ممتد تریلی الین مقابل، 

صدای برخورد مهیبی در جاده پیچید.

عمليات نفسگير امدادگران هالل احمر
تریلی با شکستن گاردریل های وسط جاده به شدت 
با اتوبوس برخورد کرده ب��ود. صحنه هولناکی بود، 
تعدادی از مس��افران به خاطر شکسته شدن بدنه و 
شیشه های اتوبوس وسط جاده پرتاب شده و تعدادی 
از سرنشینان در صندلی هایشان حبس شده بودند 
و تحقیقات نشان می داد سرنشینان قسمت سمت 
چپ و میانی اتوبوس بیشترین آس��یب را دیده اند. 
عملیات نجات آغاز ش��د و امدادگ��ران هالل احمر 
بالفاصله با استفاده از دس��تگاه های برش، اقدام به 
خارج کردن سرنش��ینان محبوس ش��ده، از میان 
آهن پاره های اتوبوس کردند.احمد قریش��ی مدیر 
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هالل احمر استان 
اصفه��ان در رابطه با جزییات عملی��ات امدادگران 
گفت: »س��اعت 20: 19 س��ه ش��نبه خبر تصادف 
اتوبوس مسافربری با یک تریلی در اصفهان-کاشان 
به سازمان امداد و نجات هالل احمر گزارش شد. با 
دریافت این خبر 28 امدادگر از 4 پایگاه جاده ای و 
2 جمعیت هالل احمر به همراه 5 آمبوالنس،۳ ست 
سبک نجات و 2 س��ت هیدرولیک نجات به محل 
حادثه اعزام شدند. بررسی های اولیه نشان می داد 
ضربه شدید تریلی باعث شده تا قسمت هایی از بدنه 
اتوبوس متالشی شود و 8 مسافر در دم جان سپرده 

بودند. امدادگران با اس��تفاده از دستگاه های برش 
عملیات نفس��گیری را آغاز کردند و 20 سرنشین 
حبس ش��ده را که به شدت مصدوم ش��ده بودند از 
اتوبوس خارج کردند. تعدادی از مصدومان به صورت 
سرپایی مداوا ش��دند و ۳ مصدوم که حال وخیمی 
داشتند بالفاصله به بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
منتقل شدند. بررسی های کارشناسان نشان می داد 
انحراف به چپ و عدم کنترل تریلی توس��ط راننده 

علت اصلی این حادثه مرگبار بوده است.«
آمار تصادفات هولناک در جاده مرگ

اطالع رسانی نقش زیادی در کاهش حوادث جاده ای 
به خصوص جاده هایی که آمار باالتری از تصادفات را 
به خود اختص��اص داده اند دارد. ب��ا این حال محور 
جاده اصفهان به کاشان به ش��دت خطرناك است 
و رانندگان عب��وری در این مس��یر ح��دودا ۳00 
کیلومتری هر بار در ترددهایش��ان ب��ا خطر مرگ 
روبه رو می شوند. جاده ای صاف و یکنواخت که نقاط 
کور بسیاری دارد سال هاست که بسیاری از مسئوالن 
و حتی رانندگان پر تردد این جاده از خطرناك بودن 
مسیر گالیه داشتند و حاال درآخرین ماه سال، آمار 
هولناك تصادفات مرگبار در این جاده تکمیل شد. 
بنا بر گزارش سازمان هالل احمر استان اصفهان در 
11 ماه نخست س��ال2۳67 تصادف در جاده های 

استان اصفهان به وقوع پیوس��ته است که طی آن 
5215نفر مصدوم و 225 نفر در صحنه تصادفات به 
کام مرگ فرو رفته اند. این آمار نشان می دهد جاده 
اصفهان کاش��ان با توجه به 286 تصادف، مصدوم 
شدن 855 نفر و 56 کشته، سهم 12 درصدی از آمار 

کل استان را تصاحب کرده است.
گاردريل هايی غير استاندارد

ایجاد جاده های اس��تاندارد در رانندگی ایمن نقش 
بس��زایی را ایفا می کنند. یکی از ضرایب آماری که 
در جاده های کشور به ویژه این منطقه، خطر مرگ 
را افزایش می دهد عدم اس��تانداردهای کیفیتی و 
کاربردی در مصالح جاده است. به طور مثال می توان 
به استاندارد نبودن کیفیت گاردریل های به کار برده 
شده در جاده ها اشاره کرد. این گاردریل ها که باید 
از ۳ الیه فلزی ساخته شوند در بس��یاری از مواقع 
تنها به یک وسیله تزیینی شباهت پیدا می کنند و با 
ضخامت و قدرتی کم به جای گرفتن سرعت خودرو 
از وس��ط به دو نیم تقسیم ش��ده و موجب حرکت 
خودروها در الین های مقابل می ش��ود. این حادثه 
تلخ در حالی رقم خورد که بس��یاری از مسئوالن ، 
بارها نس��بت به حادثه خیز بودن تردد خودروها در 
جاده های اصفهان بویژه محور اصفهان به کاش��ان 

هشدار داده بودند.

شرکت های فروشنده آسانسور در مسکن مهر اصفهان 
مشکل آفرين شده اند

دراتوبان  کاشان  چه گذشت؛

بليط به مقصد مرگ

 سومين دوره آموزشی توانمندسازی جامعه
 برگزار می شود
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يادداشت

چهار تصمیم اصلی برای برندسازی 
هوشمندانه و مدرن

متدولوژی تصمیم گیری ها در همه امور به ویژه کسب و کار را 
می توان به چهار بخش زیر تقسیم کرد

استراتژی:
داش��تن اهداف و اس��تراتژی های مش��خص برای هر کاری 
نخس��تین معیار تصمیم گیری است. در کس��ب و کار موارد 
زیادی اس��ت که به طور کل باید برای ما ب��رای برنامه ریزی، 

مشخص باشد. 
اطالعات بازاريابی:

دو نکته قابل توجه در این بخش وجود دارد:
یک: به دلیل هزینه های زیاد و ریسک پذیری باالی بازاریابی 
معموال زمانی به سراغ این عامل می رویم که نتوان به سئواالت 

و خالء های اطالعاتی پاسخ داد.
دو: تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریاب��ی دو فعالیت متفاوت 
است که بسیاری از مدیران این دو را مشابه یا یکسان تصور می 
کنند. درواقع تحقیقات بازاریابی مربوط به محصول، قیمت، 
کانال توزیع و ابزارهای پیشبردی است درحالیکه تحقیقات 
بازار درواقع تحقیق در این زمینه ها اس��ت: س��ازمان رقیب 
همکاران مشتریان، شرایط محیطی . پس بهتر است بدانیم که 
کدام نوع از تحقیقات مورد نیاز ماست و می تواند پاسخی برای 

نیازهای اطالعاتی ما باشد.
الگوبرداری:

معیار سوم برای اتخاذ تصمیم مناسب این است که نمونه های 
موفق و ناموفق انجام ش��ده در حوزه فعالیت ما مورد بررسی 
قرار گیرد. این امر به معنای کپی برداری یا کپی کردن کلیه 
ایده های خالقانه یا همه روش��های موفق و عدم اس��تفاده از 
روشهای ناموفق تجربه شده نیست. موارد باید در شرایط خود 
بررسی شده و برای شرایط موجود کسب و کار ما بومی سازی 
و تحلیل مجدد شوند. شاید الزم باشد برای این تحلیل از طریق 

نظرسنجی و تحقیقات بازار مجددا آزموده و کنترل شوند.
خالقیت: 

س��ئوال عمده ای که امروزه اکثر مدیران با آن درگیر هستند 
این است که آیا خالقیت برای همه محصوالت هم الزم است؟ 
مانند محصوالت بدون رقیب، محصوالت با مخاطبان خاص، 

محصوالت خیلی جدی و....
اکثر مدیران ایرانی خالقیت را یک ام��ر فانتزی و اضافی می 
دانند که اگر فرصتی هم دس��ت داد می ت��وان در تصمیمات 
از آن به��ره گرف��ت. اگ��ر خالقیت بص��ورت کنترل ش��ده 
و برنام��ه ریزی ش��ده در جای خود اس��تفاده نش��ود نه تنها 
یک مزی��ت و فرصت محس��وب نمی ش��ود بلکه ع��وارض و 
حاش��یه هایی به هم��راه دارد که می توانن��د ضربات جبران 
ناپذیری به کسب و کار بزند. آنچه که تحت عنوان خالقیت در 
برندسازی مطرح می کنیم و می تواند موجب خلق و تثبیت 
برنده��ای قدرتمند ش��ود، »خالقیت تکنیک��ی« و مدیریت 
 و هدای��ت آن در قال��ب تیمهای آم��وزش دی��ده و حرفه ای

 است.

اختتامیه جشنواره تئاتر مهدهای 
کودک استان با موضوع مديريت 

مصرف آب
در آیین اختتامی��ه چهارمین جش��نواره س��یمای آب ویژه 
مهدهای کودک  اس��تان اصفه��ان مدیرعامل ش��رکت آبفا 
اس��تان اصفهان گف��ت : فرهنگ س��ازی مص��رف بهینه آب 
یک موضوع فرابخش��ی اس��ت و همه اقش��ار جامع��ه و همه 
 دستگاهها باید خود ملزم به فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

 نمایند .
مهندس هاش��م امینی با بیان اینکه نادی��ده گرفتن مصرف 
بهینه آب در جامعه موجب مصرف بی رویه شده است اعالم 
کرد : در حال حاضر کشورهای توسعه یافته با توجه به اینکه 
از لحاظ منابع آبی با محدودیت آنچنانی مواجه نیس��تند اما 
مصرف س��رانه آب در این کش��ورها به مراتب کمتر از ایران 
است که چندسال اخیر با پدیده خشکسالی مواجه شده است 
 واین امر بیانگر نادی��ده گرفتن مصرف بهین��ه آب در جامعه

 است .
وی به همکاری اداره کل بهزیس��تی با ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان پرداخت و خاطرنشان ساخت : هم اکنون شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان جش��نواره های متعددی به منظور 
ترویج مصرف بهینه آب در سطح جامعه با استفاده ابزار هنر و 
هنرمندان در دستور کار قرار داده است که در این میان اداره 
کل آموزش و پرورش و بهزیستی پیرامون برگزاری جشنواره 
روزنامه دیواری بنویس��یم آب بخوانیم زندگی و جش��نواره 
سیمای آب ویژه مهدهای کودک و قاصدک های برکت نهایت 

همکاری را داشته اند .
مهن��دس امینی ب��ه اهمیت آموزش در خردس��الی اش��اره 
کرد و اع��الم نم��ود : مطمئناً برگزاری جش��نواره س��یمای 
آب ویژه مهدهای ک��ودک در فرهنگ س��ازی مصرف بهینه 
آب بس��یار مؤث��ر خواهد ب��ود و بای��د تدابیری ب��ا همکاری 
دس��تگاههای مختلف لحاظ ش��ود تا مصرف بهین��ه آب در 
سنین مختلف به ویژه در دوران خردسالی مدنظر قرار گیرد تا 
 در نهایت از مصرف بی رویه طی سالهای آینده جلوگیری به

عمل آید .
در ادامه دکترصادقی مدیرکل س��ازمان بهزیس��تی اس��تان 
اصفهان اعالم کرد : سازمان بهزیستی استان اصفهان آمادگی 
الزم جه��ت ترویج مصرف بهینه آب با ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان را دارد و در این زمینه همکاری های الزم را در دستور 

کار قرار خواهد داد .
وی با اش��اره به جمله آب مایه حیات اس��ت تصری��ح نمود : 
در حال حاضر س��ازمان بهزیستی اس��تان  300 هزار خانوار 
ویک هزار مهد کودک را تحت پوش��ش قرار دارد که مس��لماً 
آموزش کودکان در مهدهای کودک در س��طح اس��تان مؤثر 
در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه خواه��د بود و در پایان 
از برگزیدگان چهارمین جشنواره سیمای آب و قصه گویی و 
 داستان نویسی قاصدکهای برکت ویژه مهدهای کودک استان

 تقدیر شد .

سازمان صنعت و معدن اعالم کرد:

جايگاه ايران در آزادی اقتصادی، 
رقابت پذيری جهانی و توانمندی 

تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: براساس برخی از 
شاخص های مهم بین المللی از جمله آزادی اقتصادی، رقابت 
پذیری جهانی و توانمندی تجارت جایگاه کشورمان در سال 
2014 به ترتیب در رتبه ه��ای 173 ، 83 و 131 قرار گرفته 
است. ایران در بین 186 کشور جهان سال 2014 رتبه 173 را 
داشت و این درحالی است که هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا 
به ترتیب رتبه های اول تا سوم را با امتیازهای 90.1 ، 89.4 و 

82 به خود اختصاص داده اند. 
ایران در جدول مزبور امتیاز 40.3 را دارا اس��ت و رتبه 172 
که باالتر از کشورمان اس��ت به جمهوری دمکراتیک کنگو با 
امتیاز 40.6 اختصاص دارد و بعد از ایران اریتره با 38.5 امتیاز 
جایگاه 174 را دارد.ش��اخص آزادی اقتصادی، میزان آزادی 
اقتصادی کشورها را براساس حاکمیت قانون، کارایی مقررات 
تنظیمی، اصول دولت محدود و بازارهای آزاد می س��نجد به 
 طور کلی اقتصاد جهان به س��وی آزادی بیش��تر پیش رفته 

است.
درعین حال آمریکا در ارزیابی این شاخص در بین 10 اقتصاد 
آزاد دنیا، تنزل کرده و به جایگاه 12 رسیده است. این کشور 
در ش��اخص آزادی اقتص��ادی 2014 در واقع س��قوط قابل 
مالحظه ای را در آزادی مالیاتی، آزادی کسب و کارها و حقوق 
مالکیت به ثبت رسانده است. ارزیابی های انجام شده برپایه 
آمار س��ال 2014 نشان داد که در ش��اخص آزادی اقتصادی 
43 کشور جهان از جمله س��نگاپور، سوئد، کلمبیا، لهستان ، 
کیپ ورد و ترکیه باالترین امتیاز را در مقایسه با سالهای پیش 
کسب کردند. ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی در سال 
2014 بین 144 کشور رتبه 83 را کس��ب کرد و در شاخص 
 توانمندی تجارت نیز در بین 138 کش��ور دنیا ،به رتبه 131 

رسیده است.
 بهمن ماه امس��ال محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن 
و تجارت گفت: طی 10 ماهه امسال ارزش صادرات غیرنفتی 
کش��ور به رقم 42.5 میلیارد دالر رس��ید که نسبت به مدت 
مش��ابه در س��ال 92 رش��د 22 درصدی را نش��ان می دهد. 
همچنین میزان واردات 43.6 میلیارد دالر اعالم ش��د که در 

مقایسه با 10 ماهه 92 رشد 15 درصدی دارد.
 عالوه برای��ن آم��ار س��ال 2013 نیز در خصوص ش��اخص 
توس��عه انس��انی جایگاه ای��ران در بین 187 کش��ور جهان 
در رتب��ه 75 نش��ان داد در زمینه رقابت صنعتی کش��ورمان 
 در س��ال 2011 بین 136 کش��ور رتبه 59 را کس��ب کرده

 بود.

4
توزیع بسته چهارم غذایی در آستانه شب عید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای رفاه 
بیمه شدگان، از توزیع بسته چهارم غذایی در آستانه شب عید خبر داد.

علی ربیعی در برنامه نگاه یک عنوان کرد: بسته سوم در حال توزیع است و نزدیک شب 
عید هم بسته چهارم غذایی توزیع خواهد شد.

معاون اقتص��ادی بانک مرکزی گفت: براس��اس آخرین 
اطالعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 
جاری به6878.4 هزار میلیارد ریال )معادل 687 هزار 
میلیارد تومان(رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 
22.7 درصد رشد نش��ان می دهد. پیمان قربانی با بیان 
اینک��ه در 12 ماه��ه منتهی ب��ه دی ماه 1393، رش��د 
نقدینگی به 22.7 درصد رس��یده ، تصریح کرد: رش��د 
نقدینگی در دی ماه سال 92 نسبت به دی ماه سال قبل 

27.9 درصد بوده است. 
قربانی با اش��اره به اینکه حدود 3.1 واحد درصد از رشد 
نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی 
بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسس��ه 
اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با 
احتساب اثر مزبور، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به 
پایان دی ماه س��ال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال 
قبل 2.1 واحد درصد کاهش داش��ته است. وی با اعالم 
رشد 15.6 درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی 
ماه سال 1393، گفت رشد مزبور به ترتیب از رشد 0.6 و 
 15 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی

 بوده است. 
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 15.8 درصد در بهمن 
ماه سال جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 16.2 
درصدی در این ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن 

ماه سال جاری 0.8 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 0.3 
درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری 
به ش��مار می آید. قربانی با بیان آنکه در 10 ماهه س��ال 
جاری 2702 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های 
مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی 
از تس��هیالت اعطایی مزبور 7.1 درصد، صنعت و معدن 
31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد 
مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تس��هیالت متفرقه 
بوده اس��ت. وی در این خص��وص اف��زود: 59.9 درصد 
تس��هیالت اعطایی مزبور به تامین س��رمایه در گردش 

واحدهای تولیدی اختصاص داشته است.
 سهم سرمایه در گردش از تسهیالت پرداختی به بخش 
صنعت و مع��دن در این دوره مع��ادل 80.7 درصد بوده 
است. قربانی سهم باالی سرمایه در گردش از تسهیالت 
اعطایی ش��بکه بانکی را در راستای سیاستهای خروج از 
رکود اقتصادی و اس��تفاده از ظرفیتهای خالی موجود، 
مثبت ارزیابی نمود. معاون اقتصادی در خصوص تحوالت 
نرخ دالر در بازار آزاد، گفت: متوسط نرخ دالر در بازار آزاد 
در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 93 معادل 32498 ریال 
بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته )32289 
ریال( تنها 0.6 درصد رش��د داش��ته اس��ت. قربانی در 
خصوص سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از 
تسهیالت پرداختی ده ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم 

این بخش از مانده تسهیالت اعطایی شبکه بانکی، عنوان 
کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیالت 
اعطایی ش��بکه بانکی در سال های گذش��ته همواره در 

نوسان بوده است.
 تا پیش از اجرای طرح مس��کن مهر، س��هم این بخش 
از مانده تس��هیالت اعطایی حدود 25 درصد بوده که با 
اجرای طرح مس��کن مهر این س��هم به 30.7 درصد در 
سال 1391 رس��یده اس��ت، لیکن این بدان معنا نیست 

که س��هم ای��ن بخش از 
تس��هیالت پرداختی نیز 
 لزوماً بایس��تی در همین

 سطح باشد. 
وی در توضی��ح ای��ن 
موضوع گف��ت: همانطور 
که در تش��ریح عملکرد 
شبکه بانکی مورد اشاره 
قرار گرفت، ح��دود 60 
تس��هیالت  از  درص��د 
اعطایی ش��بکه بانکی به 
تامین سرمایه در گردش 
اختصاص داش��ته است. 
بنابرای��ن بای��د انتظ��ار 
داشته باشیم بخشهایی 
نظیر صنعت و معدن که 
دارای سهم س��رمایه در 

گردش باالتر و در نتیجه گردش تس��هیالتی بیش��تری 
هستند از تس��هیالت پرداختی بیش��تری نیز برخوردار 
شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و 
ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیالت پرداختی و 
در نتیجه چرخش پایین تسهیالت اعطایی در این بخش، 
ماهیتاً در پایین ترین سطح نسبت به سایر بخش ها قرار 
دارد؛ در حالی که س��هم مزبور در بخش صنعت و معدن 
معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 
12 درصدی بخش مس��کن و س��اختمان از تسهیالت 
پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393، نباید سهم 

این بخش از مانده تسهیالت را مبنای مقایسه قرار داد. 
معاون اقتص��ادی بانک مرک��زی در پایان گف��ت: البته 
بان��ک مرکزی ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت و جای��گاه بخش 
مس��کن در اقتصاد کش��ور و پیوندهای پسین و پیشین 
گس��ترده آن با س��ایر فعالیتهای اقتص��ادی و در قالب 
راهبرد حمای��ت از ابداعات مالی در کش��ور اعالم کرده 
که طرح ه��ای اعتب��اری حمایت از بخش مس��کن را با 
دید مثبت به ش��رط برخورداری از تع��ادل مالی و عدم 
 تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد

 داد.  

بانک مرکزی اعالم کرد:

نقدینگی 687 هزار میلیارد تومان شد
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زاويه ديد

۵ کلینیک صادراتی در 
استان راه اندازی شده است

انحصار واردات خودرو
 لغو شد

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری از راه اندازی 5 
کلینیک صادراتی در واحدهای صنعتی استان خبر داد.

نعیم امامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، اظهار داشت: 
باتوجه به مش��کالت واحدهای صنعتی و تولیدی اس��تان، تش��کیل 
کلینیک های صادراتی سبب برطرف شدن بخش��ی از مشکالت این 
واحدها شده اس��ت.وی افزود: امس��ال کلینیک های صادرات کاال در 
شهرک های صنعتی اس��تان با هدف بررسی مشکالت صادرات کاال و 
بازاریابی محصوالت فعال شده اس��ت.رئیس صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال وبختیاری گفت: تمام تعهدات صادرات کاال از اس��تان تا 
پایان امسال محقق می ش��ود و کاالهای صادر شده از گمرک استان، 

محصوالت تولیدی در چهارمحال و بختیاری است.

یک عضو شورای رقابت با اشاره به لغو انحصار واردات خودرو گفت: بر اساس 
بخشنامه جدید هر کسی می تواند ثبت سفارش کند و خودروی خارجی وارد 
کشور کند. این عضو شورا در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره طرح واردات 
خودرو در جلسه شورای رقابت گفت: ما هفته قبل درباره نمایندگی هایی که 
خودروی خارجی وارد می کردند و شامل 35 نمایندگی می شدند اعتراض 
کردیم که باید این موضوع از انحصار خارج شود و فضا رقابتی باشد. حاصل این 
اعتراض جلسه حضور با آقای نعمت زاده و طرح موضوع با ایشان شد و ما به این 
موضوع اشاره کردیم که هر ایرانی باید بتواند براساس شاخص ها و تعرفه ها 
خودروی موردنظر خود را وارد کند، بنابراین ایشان بخش نامه ای صادر کردند 
که از 30 بهمن 1393 هر ایرانی می تواند از طریق گمرک خودرو مورد نظر 

خود را وارد کند، بنابراین موضوع از دستور جلسه شورای رقابت خارج شد.

به گزارش روابط عمومی، رییس اداره گاز شهرستان 
برخوار  با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر 40هزار 
و 250 مشترک گاز طبیعی در این شهرستان  وجود 
دارد که  38هزار و 944مورد آن به عنوان مشترکین 

جزء و 229 مورد مشترک عمده و صنعتی هستند.
سید اصغرش��فیع اف با بیان اینکه ماهانه62  میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی در برخوار توزیع می شود اظهار 
داش��ت:  از ابتداي اس��فند ماه سال گذش��ته تاکنون 
حدود 747 متر مکعب گاز طبیعی به مشترکین این 

شهرستان واگذار شده است.
وی با بیان اینکه درگذشته  تأمین گاز این شهرستان 
عمدتاً از طریق ایس��تگاه CGS هس��ا شاهین شهر ، 
CGS پاالیش��گاه اصفهان و CGS خوراسگان انجام 
می ش��د گفت: با راه اندازي ایستگاه CGS کمشچه 
با ظرفیت 200هزار متر مکع��ب تأمین بخش اعظم 
مصارف خانگي و عمده  این شهرس��تان  از این طریق 

صورت  مي پذیرد.
شفیع اف میزان  ش��بکه ی بهره برداري شده در این 
شهرستان را بیش از 698 کیلومتر عنوان کرد و افزود :  
از این میزان حدود یکصد کیلومتر، تا پایان بهمن سال 

جاري اجرایی شده است.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: صادرات کاال از این استان 

136میلیون دالر ارز آوری داشت.
حسن شمسی پور روز چهارشنبه در کارگروه توسعه 
صادرات غیرنفتی استان افزود: میزان صادرات کاالی 
تعهد شده استان برای س��الجاری166.5میلیون دالر 

بود که تاکنون75.4درصد این رقم محقق شده است.
وی گفت: در مدت مشابه سال قبال نیز186میلیون دالر 
کاال از چهارمحال و بختیاری صادر شد که این کاهش، 

خاص استان ما نیست.
وی از ارزیابی صادرات برخی از استانهای همتراز خبر 
داد و گفت: محدودیت های صادراتی و همچنین تحریم 

ها از مهمترین علل کاهش صادرات است.
وی بااشاره به اینکه کاالهای هدفگذاری سالجاری برای 
صادرات30کاال بود، افزود: با این حال تاکنون 57کاال 
شامل مصنوعات فلزی، لوازم خانگی، سیمان، کابل برق، 

کاشی و سرامیک به 18کشور صادر شده است.
شمس��ی پور اظهار کرد: کاالهای اس��تان چهارمحال 
و بختیاری بیش��تر به کش��ورهای عراق، افغانستان، 

پاکستان، هندوستان و تاجیکستان صادر شده است.

وزیر نفت عربس��تان با بیان دیدگاههای اوپک، در 
جازان عربستان اعالم کرد که تقاضا برای نفت خام 

افزایش یافته است.
به گ��زارش روزنامه وال اس��تریت ژورن��ال، علی 
النعیمی گفت: تقاضا برای نف��ت خام در بازارهای 
جهانی بیش��تر ش��ده اس��ت و بازار نفت ش��رایط 

»آرامی« دارد.
وی در حاشیه کنفرانسی در ش��هر جازان واقع در 
جنوب غربی عربس��تان، در گفتگو ب��ا خبرنگاران 
اعالم کرد: چرا می خواهید بازارها را به هم بریزید؟ 

بازارها آرام هستند، تقاضا در حال افزایش است.
گفته های وزیر نفت عربس��تان تکرار گزارش ماه 
فوریه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
بود که در آن پیش بینی شده بود مصرف سوخت 
خودروها در آمریکا تقاضای نفت را افزایش می دهد 
و این س��بب باال رفتن قیمت نفت تا پایان امسال 
می شود.عربس��تان و دیگر کشورهای عضو اوپک، 
تحوالت بازار نفت را به دقت زیر نظر دارند تا ببینند 
راهبرد آنها در حفظ سقف تولید این سازمان چگونه 
بر قیمت جهانی نفت تاثیر می گذارد. قیمت نفت 

در نیمه دوم سال 2014 میالدی سقوط کرد.

بنگاه خدماتی یک دختر آمریکایی چنان رونقی پیدا 
کرده که اکنون او به اس��تخدام ی��ک مدیرعامل نیاز 
دارد. دلیل آن هم ساده است: حتی اگر شرکتی بسیار 
پردرآمد باشد، وقتی رئیس آن دختری 15 ساله است، 
 Noa( باید روی نیمکت مدرسه بنشیند.نوا مینتس
Mintz( در ظاهر مانند هر نوج��وان دیگری به نظر 
می رس��د. این دختر که از ایالت نیویورک  آمریکاست 
با دندان های سیم کش��ی ش��ده جلوی دوربین های 
فیلم برداری سرش را اندکی با ش��رم کج می کند و از 
هر نظر به سایر دخترهای 15 س��اله شباهت دارد اما 
نوا کاری کرده که او را از دیگر هم س��ن و سال هایش 
متمایز می سازد.نوا مینتس رئیس یکی از آژانس های 
ارائه پرستار کودک است و ساالنه 480 هزار دالر درآمد 
دارد.زمانی که هم مدرسه ای  های نوا مشغول دست و 
پنجه نرم کردن با تکالیف شب خود بودند، نوا مینتس با 
سؤال هایی روبرو بود که باید به عنوان رئیس یک آژانس 
برای آن ها پاسخی می یافت، مانند این سؤال که آیا باید 
برای اداره آژانس از دیگران کمک بگیرد و مدیرعامل 
اجرایی استخدام کند؟ به گزارش وب سایت مترو، این 
نوجوان در ماه اوت سال 2012 میالدی به اجرای ایده 

خود به عنوان "دایه ها نزد نوا" مشغول شد.

توزيع ماهانه  62  میلیون 
مترمكعب گاز در برخوار

 ارز آوری   136میلیون دالر ی
صادرات کاال ازاستان

 تقاضای جهانی نفت در 
حال افزايش است

 دختر 1۵ساله با سالی
          نیم میلیون دالر درآمد

 قربانی سهم باالی 
سرمايه در گردش از 

تسهیالت اعطايی 
شبكه بانكی را در 

راستای سیاستهای 
خروج از رکود 

اقتصادی و استفاده 
از ظرفیتهای خالی 

موجود، مثبت 
ارزيابی نمود.



یادداشت
به گزارش زاینده رود و به نقل از واحد تئاتر حوزه هنری استان اصفهان ، نمایش "دلم می خواست 

خدا با من حرف می زد" را به کارگردانی حمید اکبری از امروز در موزه خط به روی صحنه می برد. 
نام دیگر این نمایش "خوابنامه نوذرچرخابی" است که اسداهلل اسدی آن را به نگارش درآورده و عباس 
فخری، مرضیه حیدری، فاطمه اکبری بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند 

و از دیگر عوامل آن می توان به پریسا رضایی به عنوان نور و تصویر اشاره کرد.

5
هفتیادداشتنمایش" دلممیخواستخدابامنحرفمیزد"

فراخوان تولید فیلمهای کوتاه 
داستانی با موضوع کودک و نوجوان 

اعالم شد  
رییس ت��االر هنراصفهان از آغ��از به کار دبیرخان��ه تولیدات 
 فیلمهای کوتاه داس��تانی با موضوع ک��ودکان و نوجوانان  در 
تاالر هنر اصفهان خبر داد. به گزارش روابط عمومی س��ازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، "میثم بکتاشیان" عنوان 
کرد: این  فراخوان ب��ا اهداف معرفی و حمای��ت از هنرمندان 
مستعد در عرصه سینمای داستانی کودک و  نوجوان و تولید 
فیلم  کوتاه داستانی برای کودک و نوجوان اعالم شده است. وی 
ادامه داد: تالش برای تبدیل شدن اصفهان به عنوان مرکز تولید 
 فیلمهای کودکان و نوجوانان و پرورش فکر و  اندیشه متعالی در 

کودک و نوجوان از دیگر اهداف این دبیرخانه است. 
بکتاش��یان بیان کرد: اولویت این دبیرخانه تولید فیلم هایی 
بوده که کودکان با آن آس��ان ارتباط برقرار کنند و  حرف  تازه 

ای از آن بیاموزند. 
رییس تاالرهنر اصفهان گفت: موضوعات این فراخوان شامل 
تقویت و ارتقای هویت کودکان و نوجوانان  با  رویکرد افزایش 
احساس تعلق به خانه، محله، شهر و میهن و همچنین ترویج 
سبک زندگی ایرانی اسالمی با نگاه  ویژه  به موضوعاتی همچون 
حقوق همسایه، تفریح)بازی و سرگرمی(، دوستی با طبیعت، 
احترام به والدین، ارتباط  با  رس��انه، نظافت و بهداشت، نظم، 
ترافیک)حمل و نق��ل عمومی و عابر پیاده( است. بکتاش��یان 
اظهار کرد: تمرک��ز بر توانمندی های ک��ودکان و  نوجوانان از 
جمله کودک خوشبین، امیدوار اجتماعی،  کمک رسان، خوش 
اخالق، عاقل، اعتماد به نفس باال، با ایمان  و ... از دیگر موارد در 

نظر گرفته شده در این  فراخوان می باشد 

حضور ۶ اثر دانشجویی ایرانی در 
بخش بین الملل نهمین جشنواره 

پویانمایی تهران
از بین ۳۶ اثر راه یافته به بخش دانشجویی مسابقه بین الملل نهمین 
جش��نواره پویانمایی تهران ۶ اثر ایرانی هس��تند که با آثار خارجی 
به رقابت خواهند پرداخت. نهمین جش��نواره بین المللی پویانمایی 
تهران میزب��ان ۶ اثر دانش��جویان ایرانی راه یافته به بخش مس��ابقه 
بین الملل است.اس��امی آثار ایران��ی دانش��جویی راه یافته به بخش 
بین الملل شامل »پنکه« به کارگردانی شیرین سوهانی، »تاناروس« 
س��میه خاکش��ور، »جوجه ماش��ینی« محبوبه محمدزکی، »چهل 
تکه« وجیهه گل مزاری و »سیمرغ« مقداد اسدی الری می شود که 
تهیه کنندگی تمام این آثار را خود کارگردانان به عهده دارند.»نقش 
پرده« تنها اثر در میان آثار دانشجویی پذیرفته شده در بخش مسابقه 
دانش��جویی بین الملل نهمین جش��نواره پویانمایی تهران است که 
 مقداد جعفرزاده ب��ه عنوان تهیه کننده مجزا ب��ا کارگردان همکاری

 می کند.

رضاداد: آرزوی تش��کیل سازمان 
جشنواره هنوز محقق نشده است

دبیر سی وس��ومین دوره جشنواره 
فیلم فج��ر گف��ت: در ای��ن دوره 
برگ��زاری جش��نواره ب��ه دنب��ال 
تشکیل سازمان جش��نواره بودیم 
که محقق نشد. مراس��م تجلیل از 
داوران بخش ه��ای مختلف س��ی 
و س��ومین جش��نواره فیل��م فجر 
چهارش��نبه شب ۶ اس��فندماه در 
هتل انق��الب تهران برگزار ش��د. 
در این مراس��م حج��ت اهلل ایوبی، 
رئیس سازمان س��ینمایی، محمد 
احسانی رئیس ش��بکه اول سیما 
و عضو هی��أت انتخاب جش��نواره 
فیلم فج��ر، علیرضا رض��اداد دبیر 
سی وسومین دوره جشنواره فیلم 
فجر، فرش��ته طائرپور، ابوالحسن 
داوودی، حبی��ب ایل بیگی، هادی 
محمدی��ان، روح اهلل حجازی��ف 
محمدحس��ین ش��فیعی، س��ید 
جمال ساداتیان، ش��هرام امینی، 
سیروس الوند، علیرضا شجاع نوری، 
طن��از طباطبایی، جواد طوس��ی، 
امیرحس��ین علم الهدی، غالمرضا 
موس��وی، فرزاد مؤتمن، رس��ول 
صدرعامل��ی، هات��ف علیمردانی، 
لش��گری قوچانی، عسگری، بیژن 
امکانی��ان، هومن س��یدی، عباس 
غزالی، همای��ون اس��عدیان، بیتا 
منصوری، س��تار اورک��ی، حبیب 
احم��دزاده، محمدعلی ش��عبانی، 
محس��ن  نصیرپ��ور،  مهت��اب 
پیرهادی، محمدحس��ین لطیفی، 
جواد نوروزبیگ��ی، طباطبایی نژاد، 
مدقق، هوشنگ کاووسی، رخشان 
بنی اعتماد، سعید آقاخانی، غفاری، 
جهانگیر کوثری و تعداد دیگری از 
هنرمندان و مدیران س��ینمایی و 

رسانه ای کشور حضور داشتند.
در ابت��دای ای��ن مراس��م اح��د 
میکائی��ل زاده ک��ه اج��رای ای��ن 

مراسم را بر عهده داشت، یاد زاون 
قوکاس��یان، بهرام ریحانی و سعید 
مترصد از هنرمندان فقید در چند 
روز گذشته را گرامی داشت و پس 
از خیر مق��دم از علیرض��ا رضاداد 
دعوت کرد ت��ا به پش��ت تریبون 
آمده و س��خنرانی کند.رضاداد در 
ابتدای س��خنان خود با بیان اینکه 
من هم ب��ه نوبه خود یاد این س��ه 
عزیز درگذشته را گرامی می دارم، 
گف��ت: از س��ال گذش��ته ب��ه این 
موض��وع فکر می کردی��م که تمام 
مأموریتمان در جش��نواره فجر را 
در این جمل��ه خالص��ه کنیم که 
سازمان جش��نواره فجر، امانت دار 
جامعه س��ینمایی کش��ور است و 
باید ت��الش کند که ای��ن امانت را 
از لحظه فراخوان فیلم ها تا بخش 
ه��ای پایان��ی جش��نواره و اعالم 
برگزیدگان به نحو درستی تحفظ 
ک��رده و از آن مراقب��ت کند.دبیر 
سی وسومین دوره جشنواره فیلم 
فجر ادام��ه داد: مأموریت دیگری 
که ب��رای خود متص��ور بودیم این 
بود که جامعه سینمایی کشور که 
صاحبان اصلی آن هستند، باید به 
درستی میزبانی ش��وند. لذا سعی 
کردیم بهتر از دوره های گذش��ته 
این کار را انجام دهیم و امیدواریم 
که در س��ال های آینده این کار را 

بهتر از شرایط فعلی برگزار کنیم.
وی ب��ا بیان اینک��ه در ای��ن دوره 
جشنواره با اجرای دو برنامه، خالء 
چند اقدام مهم را برطرف کردیم، 
گف��ت: یکی ط��رح »ی��ک فیلم، 
یک س��الم« بود که ب��ا اجرای آن 
به اس��تقبال فیلم ه��ا و هنرمندان 
س��ازنده اثر رفتیم و این باعث شد 
تا فض��ای خوبی در جه��ت انتقال 
فیلم ها به جامعه و مخاطبان شکل 
بگیرد و در نتیجه باعث جلب توجه 
بخشی از مردم به محتوای آثار شد. 

نزدیک به دو س��ال اس��ت که از تکیه زدن حجت االسالم و 
المس��لمین محمد قطبی بر مس��ند مدیری��ت مهم ترین و 
اصلی ترین ارگان فرهنگی اس��تان می گذرد. دو س��الی که 
انتقادات و حاشیه هایی نس��بت به رفتار و اقدامات او در پی 
داشت؛ لغو کنسرت، عدم حضور مس��ووالن و هنرمندان در 
نشس��ت با وزیر فرهنگ، نارضایتی اهالی تئاتر و موسیقی از 
نبود یک سالن مناسب و رضایت ضمنی او با عرف جامعه که 
معتقد بود با نوازندگی زنان مخالف است و زنان تنها باید الالیی 
بگویند از جمله مسائلی بود که سکاندار فرهنگ استان را در 
دولت به چالش کشید.آخرین حاشیه، انتشار بیانیه ای بود که 
قطبی برخالف تصور اهالی هنر در اعتراض به تجمع کنندگان 
کنسرت همایون شجریان نوشت و طرفداران او را در مقابلش 
قرار داد. وی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
در حالیکه هدف اصلی نشست خبری را بررسی پیشنهادات 
اداره کل در برنامه توسعه ششم، جشنواره ملی فیلم مستند 
و جش��نواره فرهنگ��ی هنری تنزی��ل اعالم کرد بیش��تر به 
صحبت هایی در مورد ماندن یا نماندنش بر کرس��ی ریاست 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان پرداخت، ماندن و 
نماندنی که این روزها در رسانه ها از آن صحبت شده است.وی 
با بیان اینکه احمد واعظی رییس سازمان تبلیغات اسالمی 
اصرار بر بازگشت او به این سازمان دارد، اظهار کرد: از سه ماه 
پیش فشار بر من وارد شده تا مدیریت ارشاد اصفهان را ترک 
کنم و بر اساس وظیفه و حکمی که دارم به عنوان رییس میز 
تخصصی توسعه و تعمیق قرآنی کش��ور به فعالیت بپردازم. 

حکم بنده برای این سمت توس��ط رییس سازمان تبلیغات 
اسالمی زده شده و موظف هستم تا پایان سال هفته ای یک 
روز مرخصی بگیرم و در قم برای وظیفه ای که به من سپرده 

شده حاضر شوم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با صحبت هایی که در گذشته با 
رییس سازمان تبلیغات اسالمی داشته موجب شده تاکنون 
در سمت خود باقی بمانم، ادامه داد: آینده ای که پیش روی 
من قرار دارد مبهم است و بستگی دارد که صحبت های آقایان 

جنتی و واعظی به کجا برسد.
دلم می خواهد به سازمان تبلیغات اسالمی بروم

قطبی اضافه کرد: اگر به خواسته دل خودم رجوع کنم مایلم 
که به همان سازمان تبلیغات اسالمی بروم و در قم به فعالیت 
بپردازم. در آنجا یک عضو هیئت علمی هس��تم و در خدمت 

قرآن به فعالیت می پردازم.
هیچ فشار سیاس�ی برای تغییر سمت من وجود 

ندارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: 
هیچ فشار سیاسی در مورد تغییر س��مت من وجود ندارد و 
ارتباطی نیز با بیانیه من در مورد کنسرت همایون شجریان 
ندارد. تاریخ حکمی که برای من زده ش��ده مشخص است و 

من بر اساس تاریخی که معین شده باید به فعالیت بپردازم.
قطبی با اشاره به اتفاقات رخ داده در مورد کنسرت همایون 
ش��جریان گفت: در مورد کنس��رت ها روند اعط��ای مجوز 

مشخص است. هر شرکتی که می خواهد کنسرت اجرا کند 
باید زمان، مکان، نمونه آلبوم و متن پرینت ش��ده را به اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ارایه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اختیاراتی که به اداره کل استان تفویض 
شده تنها برای کنسرت های پاپ باالی ۵۰۰ نفر باید مجوز از 
تهران بیاید و برای سایر کنسرت ها مجوزها را استان می دهد، 
اما قبل از صدور مجوز از وزارتخانه در مورد خواننده استعالم 
می گیرد که این کار نیز با سرعت بیشتری نسبت به گذشته 

انجام می شود زیرا از طریق تلفن این کار صورت می گیرد.
مردم را به موسیقی سنتی عالقه مند کردم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ادامه داد: در 
این سال تنها یک کنس��رت آن هم به دلیل به فروش نرفتن 
بلیط و نبود تبلیغات اجرا نشد که کنسرت آقای سینا سرلک 
در جشنواره موسیقی استاد ش��هناز بود. البته من به شرکت 
برگزار کننده کنسرت گفتم که صبر کند، اما گفتند نمی توانند 
هزینه های خ��ود را تأمین کنن��د و به این نتیجه رس��یدند 
که اجرای کنس��رت را لغو کنند.قطبی با تأکید بر اینکه در 
دو سال مس��وولیت خود اقدامات گوناگونی برای موسیقی 
انجام داده است، گفت: من موس��یقی سنتی را پیش چشم 
مردم آوردم. قبل از من بلیط کنسرت سنتی ۱۵ هزار تومان 
برای ۳۰۰ نفر به فروش می رسید اما اکنون با قیمت ۵۰ هزار 
 تومان برای هزار نفر در کنسرت همایون شجریان به فروش 

می رسد.
همه جزییات کنسرت همایون شجریان

وی با اشاره به روند اعطای مجوز به کنسرت همایون شجریان 
اضافه کرد: قبل از برگزاری کنسرت با برگزارکنندگان صحبت 
کردم و گفتم به ش��رطی به نوازنده خانم مجوز می دهم که 
حجاب کامل داشته باشد. با اس��تان های دیگر کاری ندارم 
اما در استانی که من مدیرش هستم حتماً باید حجاب کامل 
وجود داشته باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: کلیپی از اجراهای ش��ب اول دیدم و متوجه 
ش��دم که خانم ها حجابش��ان را رعایت کرده اند، اما یکی از 
خانم ها در صف اول نشس��ته بود، بنابراین با کنس��رت گذار 
تماس گرفتم و گفتم خانم ها را در ردیف های دوم و سوم قرار 
دهد.قطبی با اشاره به معترضان کنسرت همایون شجریان 
اظهار کرد: در حوالی روز پیامک هایی بین برخی افراد رد و بدل 
شد که حتی این پیامک ها را برای من نیز فرستادند! برخی از 
این افرادی که معترض بودند از دوستان نزدیک من بودند و 
در برخی مواقع با آنها کار کرده بودم و حتی در بعضی کارگاه ها 

من مربی آنها بودم.

حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی

مردمرابهموسیقیسنتیعالقهمندکردم
تجلیل از هیأت انتخاب و داوران 

سی وسومین دوره فیلم فجر
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مفاد آرا
12/24 شماره: 139360302028001204-1393/12/03 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
برابر رای شماره 139360302028000869  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302028001198 اصالحی  رای  و 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین توسلی فارفانی فرزند 
قنبر به شماره شناسناه 4754 صادره از بن رود در ششدانگ یک واحد گاوداری به 
مساحت 4227/20 مترمربع در قسمتی از پالک 8 فرعی از 35 اصلی بخش بیست و 
یک ثبت اصفهان واقع در فارفان خریداری از مالک رسمی آقای حسین توسلی فارفانی 
سند تنظیمی 26468 مورخه 1393/06/16 دفترخانه 121 ورزنه محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/12/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/12/24 
م الف:33600 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

ابالغ وقت رسیدگی 
11/139 شماره ابالغیه: 9310100353704250 شماره پرونده: 9309980360000432 
شماره بایگانی شعبه: 931298 خواهان علی رستم پور دادخواستی به طرفیت خواندگان 
حسین رستم پور و محمد رستم پور به خواسته شرکت در تخریب عمدی خودرو و 
ربایش و شرکت در تخریب عمدی خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 9309980360000432 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/02/09 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33411 شعبه 111 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

 12/140 ابالغ وقت دادرسی به آقای روح اله داودی موضوع شکایت خانم شکوفه آب پرور
به  است  شده  کیفری   111 شعبه  ثبت   931262 کالسه  تحت  که  انفاق  ترک  بر  مبنی 
شده  آگهی  نشر  وسیله  به  ابالغ  درخواست  خوانده  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  علت 
یکی  در  نوبت  یک  برای  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  طبق  مراتب  که  است 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
دادگاه  در شعبه 111  تاریخ 94/01/24 ساعت 11:30 جهت رسیدگی  در  که  می شود 
عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. 

م الف:33414 فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

بخش  علی  آقای  زارعی موضوع شکایت  آقای محمد  به  دادرسی  وقت  ابالغ   12/141
جلیل پیران مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی که تحت کالسه 931252 ثبت شعبه 111 
کیفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله 

نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 94/1/25 ساعت 12 جهت رسیدگی در شعبه 111 
دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد 

شد. م الف:33416 فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/142 شماره ابالغیه: 9310100354003894 شماره پرونده: 9309980363300196 
به طرفیت  بایگانی شعبه: 931303 خواهان مهدی خسرویان پور دادخواستی  شماره 
خوانده ستار علی آبادی فرزند غالمحسین به خواسته صدور چک پرداخت نشدنی با 
علم به بسته بودن حساب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
شماره 347 ارجاع و به کالسه 9309980363300196 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/02/01 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33418 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/143 شماره ابالغیه: 9310100354606917 شماره پرونده: 9309980358000562 
یداله  برای  کالسه 9309980358000562  پرونده  در   931000 بایگانی شعبه:  شماره 
صدری و حمید خسروی به اتهام ورود به عنف و خرید و فروش مال غیر و تخریب 
شکایتی طرح که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1394/02/09 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
دادگاه   120 شعبه  م الف:33422  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/144 شماره ابالغیه: 9310100354607015 شماره پرونده: 9309980362001170 
شماره بایگانی شعبه: 931160 در پرونده کالسه 9309980362001170 برای صادق 
اسدی به اتهام ضرب و جرح عمدی شکایتی طرح که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/02/21 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. 
مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   عنایت  با 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف:33423 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/145 شماره ابالغیه: 9310100354003876 شماره پرونده: 9309980362300978 
اصفهان  جهادکشاورزی شهرستان  مدیریت  خواهان   931106 شعبه:  بایگانی  شماره 
کاربری  غیرمجاز  تغییر  خواسته  به  قاسمیان  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  باغها  و  زارعی  اراضی 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 347 ارجاع و به کالسه 9309980362300978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/01/31و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33426 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/146 شماره ابالغیه: 9310100353004760 شماره پرونده: 9209983724800991 
بر  شکایتی  مسلم  فرزند  مقصودی  محمد  شاکی   931235 شعبه:  بایگانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  همراه  تلفن  سرقت  بر  مبنی  دشتی  گنجعلی  مهرداد  علیه 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 
931235ک104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن94/4/1 ساعت 10 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از نشر 
 آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
دادگاه  تلقی و وفق مقررات  ابالغ شده  گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
جزایی  عمومی  دادگاه   104 شعبه  نمود.م الف:33427  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/147 شماره ابالغیه: 9310100353004759 شماره پرونده: 9309980364801026 
شماره بایگانی شعبه: 931223 شاکی خانم زهرا معتمدی سده فرزند حسن شکایتی بر 
علیه محمدرضا رمضانی فرزند سلیمان مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به 
کالسه 931223ک104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن94/3/31 ساعت 10 تعیین شده 
ماده 180 ق.آ.د.ک و دستور  تجویز  به  و  بودن متشاکی  به علت مجهول المکان  است 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متشاکی پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
مقررات  وفق  و  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  عدم حضور  گردد.در صورت  حاضر 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:33428 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/148 شماره ابالغیه: 9310100353306201 شماره پرونده: 9309980358700970 
شماره بایگانی شعبه: 931264 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در خصوص 
شکایت امیر جوزی به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9309980358700970 
برای نعیم علیزاده فرزند حاجی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/01/26 
ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
جزایی  عمومی  دادگاه   107 شعبه  م الف:33430  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/149 شماره ابالغیه: 9310100353505871 شماره پرونده: 9309980353500252 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930970 شعبه:  بایگانی  شماره 
پرونده کالسه 9309980353500252 برای مرضیه غفرانی به اتهام جریحه دار نمودن 
عفت عمومی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   11:00 ساعت   1394/02/30 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:33432 

رستمی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

احضار متهم
12/150 شماره ابالغیه: 9310100353603772 شماره پرونده: 9309980365801082 
شماره بایگانی شعبه: 930895 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
به  اشندی  کوه  علیرضا  برای   9309980365801082 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست 
ارجاع و  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی  کیفر  تقاضای  انفاق  ترک  اتهام 
وقت رسیدگی برای مورخه 1394/02/14 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:33435 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/151 شماره ابالغیه: 9310100353603865 شماره پرونده: 9309980358900888 
شماره بایگانی شعبه: 931147 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
به  کمیتکی  بیاتی  مهین  برای   9309980358900888 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست 
اتهام سرقت گوشی همراه تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/02/22 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. 
مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   عنایت  با 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف:33436 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 12/152 شماره درخواست: 9310460359500111 شماره پرونده: 9309980359501694
علیه  اصفهان  تجارت  بانک  می گردد  اعالم  بدینوسیله   931727 بایگانی شعبه:  شماره 
تسلیم  بازپرسی  این  به  اسناد مجهول المکان  بر جعل  دایر  باقر  فرزند  باقری  علیرضا 
و به شماره 931727ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای 
یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا 
هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:33444 مولوی بازپرس 

شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 12/153 شماره درخواست: 9310460359500109 شماره پرونده: 9309980359501539
فرزند  مرادی  ابراهیم  می گردد  اعالم  بدینوسیله   931566 شعبه:  بایگانی  شماره 
رجبعلی علیه بهزاد حمزه خانی فرزند علی اکبر دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول 
مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 931566ب16 ثبت گردیده است که 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی  بازپرسی  این 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:33445  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 12/154 شماره درخواست: 9310460359500108 شماره پرونده: 9209980359501163
شماره بایگانی شعبه: 921191 بدینوسیله اعالم می گردد شهال کیانی و بهنام و علیرضا 
ارعاب  و  فحاشی  و  تهدید  و  عنف  به  ورود  بر  دایر  مهیاری  ابراهیم  علیه  محمدپناه 
مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 921191ب16 ثبت گردیده است که 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی  بازپرسی  این 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:33446  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(



اخبار کوتاهیادداشت

6
آئین اختتامیه المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان

آئین اختتامیه ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان و تجلیل از مقام 
آوران جام رسانه روز جمعه برگزار می ش��ود. به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی 
هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان، آئین اختتامیه ششمین المپیاد 
فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان و تجلیل از مقام آوران دومین دوره بازی های بومی 

محلی جام رسانه روز جمعه در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم برگزار می شود.
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 کسب 4مدال رنگارنگ 
توسط بانوان ووشوکار

سرمربی تیم موناکو:
تیم ما کار بزرگی انجام داد

بانوان ووش��وکار چهارمحال وبختیاری 4مدال در مسابقات قهرمانی کشور 
کسب کردند

نوربخش عسگری اظهار کرد: بانوان ووشو کار استان درمسابقات قهرمانی 
کش��ور دو مدال طال و دو مدال برنز کس��ب کردند. وی گفت: در رده سنی 
نونهاالن این مسابقات نازنین بازدار یک مدال طال و یک مدال برنز و نیلوفر 
مختارپور یک مدال طال و در رده سنی جوانان فاطمه میراحمدی یک مدال 
برنز کسب کردند و موفق شدند سهمیه تیم ملی ووشو را از آن خود کنند. وی 
خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات در سه رده سنی نونهاالن، نوجوانان و 
جوانان و در دو بخش تالو از سوم اسفند به مدت دو روز در کرمانشاه برگزار شد. 
عسگری عنوان کرد: فرشته بنی طالبی بعنوان مربی رشته تالو و فریبا بنی 
مهدی و سمیه پیر محمدی بعنوان مربی رشته ساندا و سارا بنی شریف بعنوان 

سرپرست، تیم استان را در این دوره از مسابقات همراهی کردند.

سرمربی تیم فوتبال موناکو معتقد است شاگردانش نتیجه ای شگفت انگیز در زمین 
آرسنال کسب کردند.لئوناردو ژاردیم، در کنفرانس خبری بعد از بازی با آرسنال با 
خوشحالی بسیار حاضر شد و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. وی که تیمش 
کاری بزرگ انجام داده و در ورزشگاه امارات 3 بر یک میزبان قدرتمندش را مغلوب 
کرده بود، اظهار داشت:آرس��نال را قبل از بازی خوب آنالیز کردیم. می دانس��تیم 
چقدر قدرتمند بازی را شروع می کنند. به همین دلیل اقدام به سازماندهی بسیار 
زیادی کردیم. تا جایی که امکان داش��ت،  تالش کردیم منظم عمل کنیم و روی 
ضد حمله بسیار خوب کار کنیم.وی ادامه داد: آرسنالی ها بازیکنان خارق العاده ای 
دارند. هیچکس باورش نمی ش��د چنین نتیجه ای رقم بخورد. ولی نباید فراموش 
کرد آرسنال تیمی قوی دارد و هنوز یک بازی دیگر یعنی دیدار برگشت را در پیش 
داریم. به هرحال فوق العاده نسبت به نتیجه کسب شده خوشحالم اما می گویم هنوز 

به هیچ چیز نرسیده ایم.

مقاومت فرمانداری مهاباد یک - ذوب آهن اصفهان 3
    تیم والیبال ذوب آهن اصفهان به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک مردان کشور 

صعود کرد.
دور برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور امروز برگزار 

شد.
در یکی از دیدارهای این مرحله، ذوب آهن اصفه��ان در زمین مقاومت فرمانداری 
مهاباد به میدان رفت و به برتری 3 بر یک رسید و با توجه به پیروزی در دیدار رفت، 

راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شد.
سبزپوشان در ست نخست این مس��ابقه با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ مغلوب مقاومت شدند 
اما در سه س��ت بعدی به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲3 و ۲۵ بر ۱۹ به برتری 

رسیدند تا به جمع چهار تیم نهایی این مسابقات صعود کنند.
در سایر مس��ابقات این مرحله، کاله جوان در خانه شهرداری اراک به پیروزی 3 بر 
یک رسید و با دو پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. کاله در این مرحله حریف 

ذوب آهن اصفهان شد.
اما میزان فردا مش��هد که در بازی رفت از س��د مناطق نفت خیز جنوب گذش��ته 
بود، امروز ب��ا نتیجه 3 بر ۲ مغلوب این تیم ش��د تا بازی س��وم دو تیم، تکلیف تیم 
صعودکننده را مشخص کند. شهرداری جوان ارومیه هم پیشگامان شفق اردکان را 

برد تا کار این دو تیم هم به بازی سوم کشیده شود.
بازی س��وم مرحله پلی آف روز یکشنبه هفته آینده در ش��هرهای اردکان و مشهد 

برگزار می شود.
نتایج دیدارهای دور برگشت مرحله پلی آف لیگ دس��ته یک والیبال به این شرح 

است:
 شهرداری اراک یک - کاله جوان ۳ )صعود کاله جوان(

)۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵(
 مقاوم�ت فرمان�داری مهاب�اد یک - ذوب آه�ن اصفه�ان ۳ )صعود 

ذوب آهن اصفهان(
)۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵، ۲3 بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵(

 مناطق نفت خیز جنوب ۳ - میزان فردا مشهد ۲ )به بازی سوم کشیده 
شد(

)۲۷ بر ۲۹، ۲۵ بر ۱۸، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۱۵ بر ۱۱(
 شهرداری جوان ارومیه ۳ - پیشگامان شفق اردکان ۲ )به بازی سوم 

کشیده شد(
)۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۱۵ بر ۱۰(

مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان واگذاری 
باشگاه های استقالل و پرسپولیس به بخش 
نیمه دولتی را بهترین گزینه دانست و تاکید 
کرد در صورتی که مزایده با شیوه کنونی و 
در ی��ک  مرحله انجام ش��ود، عاقبت خوبی 

برای این دو تیم نخواهد داشت.
محمدرضا ساکت شیوه کنونی واگذاری دو 
تیم محبوب پایتخت را مناسب ندانست و 
افزود: شخصا به واگذاری این دو باشگاه در 
یک مرحله اعتقاد ندارم. با توجه به ظرفیتی 
که این دو تیم دارند، بای��د به صورت چند 
مرحله ای این واگذاری انجام ش��ود، یعنی 
ابتدا شرایطی فراهم شود که از بدنه وزارت 
ورزش ج��دا ش��وند و ب��ه یک��ی از صنایع 
مخابرات، خودرو، پتروشیمی، نفت، فوالد و 

غیره واگذار شوند، تا اینکه به بدنه این دو تیم ثبات مدیریتی و اقتصادی 
تزریق شود. بعد از این مرحله با توجه به ثباتی که حاصل شده راحت تر 

می توان ۱۰۰ درصد این باشگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی ادامه داد: به نظرم الزم است که با دستور رییس جمهور یا با یک حکم 
حکومتی این تیم ها با برنامه حداقل پنج ساله به بخش نیمه دولتی واگذار 
شوند و قدم به قدم این دو تیم را از بدنه دولت جدا کنند. اینکه یک مرتبه 
از فضای کامال دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند کار اشتباهی است 

و به این دو تیم آسیب می رساند.
ساکت تاکید کرد: با توجه به این که حقوق فوتبال به طور کامل پرداخت 
نمی شود، احساس می کنم که امکان دارد در آینده، از یک فضای بی ثبات 
و ناپایداری به فضای بی ثبات و ناپایدار تری وارد شوند. چون این دو تیم 
از مقبولیت اجتماعی برخوردار هستند باعث آسیب جدی به آن ها شود.

ساکت هم چنین افزود: این الگویی که من اش��اره کردم، در سال ۷۹ در 
مورد سپاهان اعمال شد و آن موقع به همت آقای اسالمیان، آقای تاج، 
دکتر جهانگیری، آقای خلیلی و بنده، سپاهان به کارخانه فوالد مبارکه 
واگذار شد و این ها شرایطی را فراهم کرد که سپاهان یک روند پایدار و با 
ثباتی داشته باشد. االن فوالد مبارکه یک بحث خصوصی تلقی می شود و 

من این الگو را برای استقالل و پرسپولیس مناسب می دانم.

این مدیر ورزش��ی در خص��وص حاضر 
نشدن متقاضیان در مزایده این دو تیم، 
اظهار ک��رد: ه��ر س��رمایه گذاری برای 
س��رمایه گذاری برگشت س��رمایه را در 
نظر می گی��رد و اص��وال ب��دون ارزیابی 
سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. امروز 
در فوتبال ما اقتصاد فوتبال، اقتصاد فعالی 
نیست و حقوق فوتبال پرداخت نمی شود. 
همچنین سرمایه گذاران تضمینی برای 
برگش��ت س��رمایه ندارند و این موجب 
می ش��ود س��رمایه گذار انگیزه ای برای 
حضور در فوتبال نداش��ته باش��د. چون 
۲۹۰ میلیارد مبلغ باالیی است و برگشت 
س��رمایه ای ص��ورت نمی گی��رد و چون 
عوامل تضمین کننده حقوق سرمایه گذار 
مثل حق پخش، بلیت فروش��ی، نبود انحصار برند وجود ندارد از انگیزه  

سرمایه گذار می کاهد.
س��اکت درباره عواقب واگذاری این دو تیم به بخ��ش خصوصی، گفت: 
با توجه به این که در ورزش ایران بازگش��ت س��رمایه به درستی صورت 
نمی گیرد و درآمد کاملی را از فوتبال ندارد، این به عنوان آسیب اصلی در 
راهبری و مدیریت این باشگاه ها می تواند خطرناک باشد. طبیعی است 
که این نوع واگذاری سرانجام خوبی را در بر ندارد. البته این دو تیم محو 

شدنی نیستند ولی می تواند باعث افت در فوتبال ملی ما شود.
وی در رابطه با عملکرد وزارت ورزش در واگذاری استقالل و پرسپولیس، 
گفت: وزیر ورزش و نماینده ت��ام االختیار وی در واگذاری اس��تقالل و 
پرسپولیس جزو افراد قانون گرا هستند ولی طبیعی است که در واگذاری 
استقالل و پرسپولیس دغدغه هایی داشته باشند و نگران آینده این دو 
تیم باشند ولی در اجرای دس��تور مجلس کامال متعهد هستند و تالش 

می کنند این مشکل را به درستی برطرف کنند.
ساکت گفت: همه جامعه ورزش دغدغه ی آینده واگذاری این دو تیم را 
دارند و نمی ش��ود بدون تحقیق این دو تیم را به بخش خصوصی واگذار 
کرد. معتقدم وسواس در اجرای دستور با تخلف در دستور قانونی تفاوت 

دارد.

دور برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته یک والیبال

تکرار نتیجه رفت در دور برگشت
ساکت: 

شیوه کنونی مزایده سرخابی ها اشتباه است

همه بازیکنان و مربیان 
رش��ته س��افت بال به 
دلی��ل ع��دم اع��زام به 
مس��ابقات برون مرزی از این رشته دلسرد 

شده اند. 
به گزارش روابط عمومی انجمن بیس��بال و 
سافت بال ایران، حمیده حسینی سرمربی 
تیم قهرمان خورموج بوشهر در رقابت های 
سافت بال کش��ور با بیان این مطلب اظهار 
داشت: من به عنوان مربی در رده های سنی 
مختلف تعداد زیادی بازیکن در رشته سافت 
بال پ��رورش داده ام و با تم��ام وجود برای 
حفظ این رش��ته به همراه بازیکنانم تالش 
نموده ام اما عدم اعزام به نوعی ما را دلسرد 

نموده است.
وی ادام��ه داد: چ��را بانوان در رش��ته های 
ورزشی دیگر به مسابقات برون مرزی اعزام 
می شوند اما برای سافت بال اینگونه نیست؟ 
بنده از سن ۱۸ سالگی از رش��ته ایی دیگر 
به این رش��ته آمده ام و نزدیک ۱۱ سال در 
سافت بال فعالیت نمودم اما اینکه این رشته 
اعزامی ندارد باعث دلسردی همه شده است.

حمیده حس��ینی ادامه داد: اگر کس��انیکه 
اکنون در سطح کشور برای حفظ این رشته 
تالش می کنند کنار بکشند به طور حتم این 

رشته نابود خواهد شد.
س��رمربی تیم خورم��وج بوش��هر پیرامون 
قهرمان��ی این تیم در رقابت های کش��وری 
گفت: س��طح رقابت ها بس��یار باال بود و هر 
بازی برای ما حکم فینال را داش��ت و هرسه 
تیم دیگر رقیب ما محسوب می شدند و همه 
در یک سطح بودند که خوشبختانه با تمرکز 

بچه ها توانستیم به مقام قهرمانی برسیم.
سماء زحمتکش: س��طح داوری سافت بال 

خوب بود
رقی�ب اصل�ی تی�م س�افت ب�ال 

خورموج بوشهر تیم هیات تهران بود
س��ماء زحمتکش بازیکن تیم س��افت بال 

خورموج بوش��هر با بیان ای��ن مطلب اظهار 
داشت: سطح برگزاری مرحله نهایی سافت 
بال بسیار عالی بود و تیم ها با آمادگی کامل 
پای به این رقابت ها گذاش��ته بودند که تیم 
ما با ق��درت توانس��ت بر س��کوی قهرمانی 

تکیه بزند.
وی ادام��ه داد: هر س��ه تیم مرحل��ه نهایی 
خوب بودند اما رقیب اصلی تیم س��افت بال 
خورموج بوشهر تیم هیات تهران بود، سطح 
داوری این رقابت ها با توجه به اینکه داوران 
کالس درج��ه ۲ را قب��ل از آغاز مس��ابقات 

گذرانده بودند خوب بود.
س��ماء زحمتکش اف��زود: بای��د از مربیان، 
بازیکنان تیم و مس��ئوالنی که سهم عمده 
ای��ی در قهرمانی تیم ما داش��تند تش��کر و 

قدردانی نمایم.
بازیک��ن تیم س��افت بال خورموج بوش��هر 
در پایان گف��ت: امی��دوارم وزارت ورزش و 
جوانان، فدراس��یون انجمن های ورزشی و 
... نگاه ویژه ایی به این رشته داشته باشند و 
راهکارهایی برای اعزام تیم ملی به مسابقات 

برون مرزی داشته باشند.
منیژه حس�ن نی�ا: عملک�رد ملی 

پوشان سافت بال خوب بود
ملی پوشانی که در مرحله نهایی لیگ سافت 

بال حضور داشتند عملکردشان خوب بود.
منیژه حس��ن نیا نایب رئیس بانوان انجمن 
بیسبال و سافت بال ایران با بیان این مطلب 
اظهار داشت: سطح مسابقات مرحله نهایی 
لیگ س��افت بال که در بوشهر برگزار خیلی 
خوب و جذاب بود و تیم ها رقابت تنگاتنگی 
با هم داش��تند، در ترکیب چهار تیم مرحله 
نهای��ی ۹۰ درص��د از ملی پوش��ان حضور 
داش��تند که به نظر من عملکردشان خوب 
بود.وی پیرام��ون عدم نتیج��ه گیری تیم 
س��افت بال اصفهان در مرحله نهایی گفت: 
امس��ال اصفهان ب��ا بازیکن��ان جوانی وارد 
رقابت ها شد و این جوانان ش��اید در کوتاه 

مدت عملکرد الزم را ارائ��ه ندهند اما آنها با 
کسب تجربه در سال های آینده می توانند 

برای استان اصفهان افتخارآفرینی نمایند.
وی تصریح ک��رد: یکی از دالی��ل دیگر که 
اصفه��ان نتیجه خوبی کس��ب نک��رد نبود 
زنگنه رئیس کمیته س��افت بال اصفهان و 
مربی این تی��م بود و به نوع��ی نبود وی که 
یک��ی از قطب های انرژی می باش��د انگیزه 
را از بچه های اصفه��ان دور کرده بود. نایب 
رئیس بانوان انجمن بیس��بال و سافت بال 
ایران پیرامون اعزام تیم ملی س��افت بال به 
مس��ابقات برون مرزی بیان داشت: در این 
زمینه رباب ش��هریان معاونت ام��ور بانوان 
وزارت ورزش و جوان��ان قول های��ی را به ما 
داده اس��ت و بزرگترین دغدغ��ه ما این می 
باشد که هرچه زودتر تیم ملی را به مسابقات 
برون مرزی اعزام نمائیم، دعوت نامه ایی از 
کشور گرجستان به دس��ت ما رسیده است 
و س��عی بر این داریم با وجود هر مش��کل و 

سختی این تیم را اعزام نماییم.
منیژه حسن نیا در پایان پیرامون برگزاری 
مرحله نهایی لیگ س��افت بال در زمستان 
گفت: در فصل تابستان دو اردوی تدارکاتی 
تیم ملی برگزار گردید که این باعث ش��د ما 

نتوانی��م رقابت ها را قبل از فصل زمس��تان 
تمام کنیم و س��عی بر این داریم در س��ال 
آینده با برنامه ریزی مطلوب مسابقات را تا 

قبل فصل زمستان به اتمام رسانیم.
نجمه حس�ینی: بای�د روابط بین 

المللی خود را توسعه دهیم
بازیکنان حاضر در مرحله نهایی لیگ سافت 
بال کش��ور با اعتماد به نفس باالیی شرکت 

نمودند.
نجمه حسینی سرمربی تیم ملی سافت بال 
ایران که از نزدیک شاهد رقابت چهار تیم در 
مرحله نهایی سافت بال کشور بود با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: در مرحله نهایی لیگ 
س��افت بال کش��ور همه بازیکنان با انگیزه 
مثال زدنی و ب��ا اعتماد به نف��س باال ظاهر 

شدند که از نظر من قابل تحسین بودند.
وی ادامه داد: برگزاری 3 اردوی تیم ملی در 
کنار برگزاری مس��ابقات باعث این شده بود 
این رشته پررنگ تر جلوه کند و بازیکنان با 
شادابی خاصی در میدان حاضر شوند که جا 
دارد از علیرضا ادیب رئیس انجمن بیسبال و 

سافت بال ایران تشکر کنم.
س��رمربی تیم ملی س��افت بال ایران بیان 
داشت: بازیکنانی که در مرحله نهایی لیگ 

س��افت بال کش��ور بودند با ارائه بازی های 
درخشان نش��ان دادند که آینده سافت بال 
ایران هس��تند اما عدم اعزام به مس��ابقات 
برون مرزی آن انگیزه الزم را از آنها سلب می 
نماید.وی تصریح کرد: پیرام��ون برگزاری 
مس��ابقه با تیم های دیگر و اعزام به رقابت 
های برون م��رزی روابط بی��ن المللی قوی 
الزم می باش��د و ما اگر م��ی خواهیم که به 
مسابقات برون مرزی برویم تنها نباید یک یا 
دو کشور را در نظر بگیریم و باید روابط بین 
المللی خود را توسعه دهیم و بازیکنان این 
رشته با پوشش مناسبی که دارند تعجب می 
کنم چرا به مسابقات برون مرزی اعزام نمی 
ش��وند.نجمه حس��ینی افزود: اگر بازیکنان 
ملی پوش به رقابت ه��ای برون مرزی اعزام 
شوند به طور حتم این رشته توسعه پیدا می 
کند و برکسی پوشیده نیست که توسعه هر 
رش��ته ایی نیازمند حمایت وزارت ورزش و 
جوانان، فدراس��یون انجمن های ورزشی و 
تدبیر انجمن بیسبال و سافت بال ایران می 
باشد.سرمربی تیم ملی سافت بال ایران در 
پایان گفت: امیدوارم دین خود را به جامعه 
سافت بال کشور ادا کرده باشم و برای همه 

آرزوی موفقیت می کنم.

حمیده حسینی: 

از سافت بال دلسرد شده ایم

 از امیدواری قاسم تا خداحافظی
 با رحمان و خلعت

    ۸ بازیکن از سپاهان و ذوب آهن طی روزهای گذشته پاسپورت 
خود را برای شرکت در اردوی نوروزی تیم ملی تحویل داده اند.

فوتبال اصفهان در جام ملت های آس��یا تنها دو نماینده داشت. 
احس��ان حاج صفی و وریا غفوری دو بازیکن سپاهان در ترکیب 

ثابت تیم ملی بودند و ذوب آهن نماینده ای نداشت.
 در اولین اردوی تیم ملی پس از جام ملت ها که برای نوروز ۹4 
برنامه ریزی شده است حداکثر ۸ بازیکن از فوتبال اصفهان حضور 
خواهند داشت. فعاًل سهم سپاهان و ذوب آهن برابر است و چهار 
بازیکن هر تیم طی روزهای گذشته با مراجعه به سفارت سوئد 

پاسپورت خود را برای دریافت ویزا تحویل داده اند. 
قاسم حدادی فر، مس��عود حس��ن زاده، مرتضی تبریزی و کاوه 
رضایی از ذوب آهن و وریا غفوری، احس��ان حاج صفی، مهدی 
شریفی و علی کریمی از س��پاهان جزو ۵۰ بازیکنی هستند که 
نامشان در فهرس��ت اولیه تیم ملی برای دو بازی دوستانه برابر 
س��وئد و ش��یلی قرار دارد.از این جمع البته کریمی به احتمال 
بیشتر در تعطیالت نوروز در اردوی تیم امید بوده و این تیم را در 

رقابت های مقدماتی المپیک همراهی خواهد کرد.
 با این اوصاف، قاس��م حدادی فر با وجود غیب��ت در جام ملت ها 
ش��انس دعوت مجدد به تیم ملی را دارد ام��ا رحمان احمدی و 
محمدرضا خلعتبری با وجود سهم قابل مالحظه ای که در صعود 
ایران به جام جهانی داش��تند ظاهرا دیگر جای��ی در برنامه های 

کارلوس کی روش ندارند.

جاسم کرار درسی فراموش نشدنی 
برای فوتبال ایران

فوتبالیست عراقی باشگاه فوتبال استقالل این بار حاشیه هایی 
را ایجاد کرده که م��ی تواند برای مدیران ورزش��ی ایران درس 
های بیادماندنی داش��ته باشد. ش��اید این حاشیه ها سبب شود 
هنگام بس��تن قرارداد با خارجی ها گذراندن چند جلسه اخالق 
حرفه ای از شروط باش��گاه ها ش��ود.به گزارش زاینده رود و به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ش��بکه خبر، کرار که در اواخر بازی 
سایپا – استقالل، به علت اعتراض به داوری »علیرضا فغانی« از 
بازی اخراج شد، هنگام خروج از زمین با شلوغ کاری و سروصدا 
نگاه ها را متوجه خود کرد و در نهایت با شوت کردن بطری آب 
کنار زمین، روانه رختکن ش��د.این اخراج، اما پای��ان کار نبود و 
کرار کمی بعد، با دو جلسه محرومیت کمیته انضباطی رو به رو 
شد. با این حال، در شرایطی که آبی ها امیدوار بودند در تجدید 
نظرخواهی ویژه ش��ان که با موافقت کفاش��یان توام شده بود، 
حکم صادره برای کرار بشکند، این جریمه پس از تعلیق موقت و 
بررسی دوباره کمیته انضباطی به سه جلسه محرومیت افزایش 
یافت.با اعالم این حکم جدید، جاسم بی انضباطی خود را افزایش 
داد و این بار فوتبال ایران را زیر س��وال برد. حمایت های باشگاه 
استقالل از این بازیکن عراقی هم که به ادبیات این جاسم کمکی 
نکرد.به هر حال با توجه به محرومیت سه جلسه ای کرار، تجدید 
نظر خواهی روی حکم و بردن آن به کمیته استیناف عمال امکان 
ندارد و ک��رار باید محرومیت ۵۱ روزه خ��ود را بگذراند. در واقع 
این تشدید حکم، آشی است که خود استقاللی ها)با درخواست 

تجدید نظر ویژه( برای خودشان پخته اند.

 رویانیان: بار مالی را تنهایی 
به دوش کشیدم

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: زمانیکه در پرسپولیس 
حضور داشتم بار مالي را به تنهایي به دوش کشیدم و در 3 سال 
تنها ۷.۵ میلیارد از دولت گرفتم.به گزارش   زاینده رود و به نقل 
از فارس، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در مورد وضعیت 
این تیم عنوان کرد: آن زم��ان که من بودم تمام ب��ار مالی را به 
تنهایی به دوش می کش��یدم، دوس��تان دولت و وزارت ورزش 
می توانند بررس��ی کنند من در 3.۵ س��الی که در پرسپولیس 
بودم تنها ۷.۵ میلیارد از دولت کم��ک گرفتم و بقیه را خودمان 
با منابعی که داشتیم تهیه کردیم.وی در پاسخ به این سوال که 
چه شد بعد از آن پرسپولیس به این وضعیت افتاده است و مقصر 
کیست؟ عنوان کرد: امروز با تغییر ۵-6 مدیر کار به اینجا کشیده 
شده است، بیش از ۱۰ درصد از پرسپولیس پیش خور شده است، 
باید در مورد مقص��ر دنبال پرتقال ف��روش بگردیم.رویانیان در 
مورد اینکه او زمانیکه مدیرعامل بود هر بازیکنی را اراده می کرد، 
می گرفت و حاال این اتفاق نمی افت��د، گفت: هواداران دیدند که 
چه بازیکنان��ی را گرفتیم که اکثراً در تیم ملی حضور داش��تند، 
دلیل نتیجه نگرفتن ما هم در آن زمان مسائل بیرونی بود البته 
شاید اش��کاالت خود من هم بود که اعتراف می کنم وارد نبودم.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه کسب سهمیه 
آسیا و نایب قهرمانی یکی از کارهای او در پرسپولیس بود، گفت: 
خوشحالم که در آن زمان این اتفاق افتاد، در این مدت که بودم 
هواداران فرهنگ و شعور خود را نشان دادند، آنها به دنبال برد و 
باخت نبودند و می خواستند جایگاه واقعی پرسپولیس را نشان 

دهند، در این 3.۵ سال هم به ما عنایت داشتند.

تیم ووشوی اصفهان قهرمان 
کشورشد

تیم ووشوی اصفهان عنوان نخست مسابقات ووشوی قهرمانی 
کشور در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان را مقتدرانه 
به خود اختصاص داد.به گزارش  زاین��ده رود و به نقل از پایگاه 
خبری اداره کل ورزش و جوانان  اس��تان اصفه��ان  و به نقل از 
روابط عمومی هیات ووش��و اصفهان ، این مس��ابقات که صبح 
یکشنبه با حضور ووشوکارانی از 3۲ استان کشور در سالن امام 
خمینی)ره( کرمانشاه آغاز شده بود، دوش��نبه شب با قهرمانی 
اصفهان به پایان رس��ید.تیم اصفهان در مجموع دو بخش ساندا 
و تالو رده های س��نی مختلف با کس��ب ۱۰ مدال طال و ۲ نقره 
جام قهرمانی را از آن خود کرد. مازندران با 4 مدال طال، 3 نقره 
و ۲ برنز دوم شد و خوزستان با کسب 3 مدال طال، 3 نقره و یک 
برنز بر سکوی س��وم ایس��تاد. چهارمحال و بختیاری، سیستان 
و بلوچس��تان و زنجان نیز چهارم تا ششم ش��دند.گفتنی است 
رقابت های رده سنی بزرگس��االن نیز در بخش تالو و ساندا طی 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در کرمانشاه برگزار 

خواهد شد.
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اخبار کوتاه یادداشت » آلونی« 4.5 ریشتر لرزید
مدیرعامل جمعی��ت هالل احمر چهارمحال و بختیاری زلزله 4.5 ریش��تری ظهر چهارش��نبه در 
چهارمحال و بختیاری خس��ارت جانی نداش��ت.محمد فروغی   اظهارکرد: زلزله 4.5 ریش��تری در 
ساعت 12 و 4 دقیقه  روز چهارش��نبه چند نقطه از چهارمحال و بختیاری را لرزاند.وی مرکز اصلی 
وقوع زلزله را در شهر آلونی اعالم و خاطرنش��ان کرد: مردم شهرستان بروجن نیز پس لرزه های این 

زلزله را احساس کردند.

7

225زندانی جرائم غیرعمد در چهارمحال و بختیاری در آستانه 
سال نو، چشم انتظار دستان سخاوتمند خیران و کمک مردم 

نیکوکارند.
زندانیان جرائم غیرعمد در زمره کسانی هستند که بدون اراده 

شخصی و بدلیل مشکالت مالی در زندانها بسر می برند.
آسیب های اجتماعی ناشی از دربند ماندن مددجویان بدهکار 
بدلیل عجز آنه��ا در پرداخت دیه ناش��ی از جرائم غیرعمد بر 
هیچکس پوش��یده نیس��ت و این امر تالش و همت خیران را 

می طلبد.
وقتی صحبت از جرائم غیرعمد می شود، منظور افراد ملزم به 
پرداخت دیه، مهریه و بدهکاران مالی اند که به نوعی قانون را 

نقض کرده و جرم غیرعمدی را مرتکب شده اند.
این جرایم به چهار نوع بی مباالتی، بی احتیاطی، رعایت نکردن 

نظام های دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می شود.
بر اس��اس قانون مجازات، جرائم ناش��ی از تخلفات رانندگی 
برابر مواد فصل 29قانون تعزیزات مصوب 1375، افراد ناقض 
مقررات راهنمایی و رانندگی چنانچه موجب جرح یا قتل شوند 
تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرف��ت و قانونگذار در مواد 
714، 715، 718،717،716و 719ای��ن قان��ون برای قتل یا 
جرح غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی کیفر عمومی تا سه 
س��ال زندان مقرر کرده و در همه موارد مقصر به پرداخت دیه 

محکوم خواهد شد.
جرائم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغالن به مشاغل پزشکی و 

مهندس��ی که برابر م��اده 616قانون تعزیرات، مس��بب قتل 
غیرعمدی در غیر مورد تصادف رانندگی، به یک تا س��ه سال 
حبس محکوم می ش��ود که این ماده عام است و به اشخاص 
معینی محدود نمی شود، اما می توان ادعا کرد بیشتر مشموالن 
این قانون کسانی هستند که با تقصیر خود موجب مرگ دیگری 
می شوند.صدور چک پرداخت نشدنی که در مواردی که صادر 
کردن چک بالمحل از روی علم و عمد باشد، جرم ارتکابی عمد 

محسوب می شود و در بقیه موارد جرم غیرعمد.
قانونگذار در سال 82، قانون صدور چک را اصالح و جنبه کیفری 
صدور چک را بسیار محدود کرد و به همین علت تعداد زندانیان 

ناشی از صدور چک بالمحل بشدت کاهش یافت.
نکته قابل توجه این است که علت زندانی شدن بخش بزرگی 
از مجرمان جرای��م غیرعم��دی، ناتوانی در پرداخ��ت دیه و 
مهریه اس��ت، به همین علت رئیس قوه قضاییه در بند ج ماده 
17دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری 
مصوب تیر92به مجاز نبودن بازداشت محکومان به پرداخت 
دیه تصریح کرده، اما از آنجا که نص ماده 696قانون تعزیرات 
و ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس این 
قبیل بدهکاران را جایز دانسته است برخی از مراجع قضایی در 
اقدامی قانونی، بخشنامه رئیس قوه قضاییه را نادیده می گیرند.

مدیرکل زن��دان و اقدام��ات تامینی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: علی نظری در گفت و گو با گزارش��گر ایرن��ا افزود: این 
تعداد10درصد از جمعیت زندانیان استان را تشکیل می دهند.

به گفته وی، مبلغ دیه و بدهی این زندانیان بیش از153میلیارد 
و418میلیون ریال اس��ت که عمده این بده��ی را می توان با 

گذشت شاکیان و اولیاءدم تامین کرد.
وی گف��ت: از ای��ن تعداد35زندانی ب��ا بی��ش از52 میلیارد 
و389میلیون ریال بدلیل ناتوانی در پرداخ��ت دیه در زندان 
به سر می برند که چش��م انتظار کمک خیران برای رهایی از 

زندان هستند.
نظری اظهار کرد: در این میان 67زندانی نیز بدلیل عدم توانایی 
در پرداخت مهریه و نفقه در زندان به س��ر می برند و نیازمند 

کمک بیش از 38میلیارد و571میلیون ریالی هستند.
وی گفت: این زندانیان عالوه بر بدهی نقدی بیش از160مثقال 

طال نیز بابت مهریه بدهکارند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی استان چهارمحال و بختیاری 
همچنین از زندانی بودن 123نفر بدلیل مشکالت مالی از جمله 
چک بالمحل و تضمین وام خبر داد و گفت: این افراد نیز بیش 

از62میلیارد و 456میلیون ریال بدهکارند.
وی به فعالیت ستاد دیه و همچنین شورای حل اختالف برای 
جلب رضایت خانواده شاکیان خبر داد و گفت: از ابتدای فعالیت 
این ستاد در استان از س��ال 77 تاکنون یکهزار و700 زندانی 

جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده اند.
مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: زندانیان 
جرایم غیرعم��د افرادی هس��تند که بدلیل بده��ی و جرائم 
غیرعم��د، همردیف با س��ارقان و کالهب��رداران حرفه ای در 
زندان به س��ر می برند که آزادی آنان نیازمند کمک خیران و 

مسووالن است.
سید محمد زمانیان با اش��اره به اینکه هر شخص زندانی یک 
صاحب حق دارد، افزود: بیشترین لطف به این زندانیان، بخشش 

از سوی صاحبان حق است.
وی به آغاز سال جدید و ضرورت کمک به آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد اشاره کرد و گفت: با آزادی زندانیان، دو هدف عمده 
دنبال می شود: اول اینکه اولیای دم و طلبکارانی که در تلفات و 
حوادث کارگاهی و حوادث غیرعمد و شبه عمد آسیب دیده اند 
به حق خود برسند و دیگراینکه به برکت رضایت خانواده های 
اولیای دم، زندانیان نیز آزاد شوند و سر سفره هفت سین کنار 
خانواده هایشان بنشینند.زمانیان افزود: هم اکنون بیشترین 
میزان بدهی زندانیان اس��تان مربوط به بدهی مالی است که 
امید اس��ت با برگزاری جلسات با ش��اکیان توسط مددکاران 
زندان و ستاد دیه، امکان جلب حداکثر گذشت و سخاوت آنها 

فراهم شود.

در آستانه سال نو

چشمانی منتظرو دستانی سخاوتمند
شهرداری شهرکرد برترین شهرداری 

الکترونیک کشور
شهردار شهرکرد گفت: شهرداری شهرکرد به عنوان یکی از 10 
 شهرداری برتر کشور در حوزه شهرداری الکترونیک انتخاب

 ش��د. ن��وراهلل غالمیان دهک��ردی اظهار ک��رد: ب��ا برگزاری 
آیی��ن اختتامی��ه چهارمی��ن نمایش��گاه دس��تاوردهای 
ش��هرداری  کش��ور،  دهیاری ه��ای  و  ش��هرداری ها 
ش��هرکرد ب��ه عن��وان یک��ی از 10 ش��هرداری برتر کش��ور 
 در ح��وزه ش��هرداری الکترونی��ک انتخ��اب و معرف��ی

 ش��د.وی افزود: پس از ارزیابی توسط تیم های نظارتی وزارت 
کش��ور در حوزه های اتوماس��یون های اداری و شهرس��ازی، 
خدم��ات الکترونی��ک، سیس��تم اطالع��ات جغرافیای��ی، 
زیرساخت های شبکه ارتباطی و پورتال، شهرداری شهرکرد 
 موفق به کس��ب رتبه برت��ر در زمینه ش��هرداری الکترونیک

 ش��د.غالمیان بیان داش��ت: بر همین اس��اس ل��وح تقدیر و 
تندی��س ش��هرداری برت��ر ای��ن نمایش��گاه به ش��هرداری 
ش��هرکرد اه��دا و از خدم��ات، اقدام��ات و توانمندی ه��ای 
این ش��هرداری در ح��وزه ش��هرداری الکترونی��ک قدردانی 
ب��ه عم��ل آمد.ش��هردار ش��هرکرد تصری��ح ک��رد: ای��ن 
 نمایش��گاه ب��ا حض��ور بی��ش از 300 ش��هرداری، ش��رکت

و  ش��هری  مدیری��ت  ح��وزه  در  فع��ال  تولی��دی   
پارک ه��ای  در  مس��تقر  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
عل��م و فن��اوری، دانش��گاه ها و س��ازمان های مرتب��ط 
 و ش��رکت های تعاون��ی دهیاری ه��ا ط��ی روزه��ای

 دوم تا پنجم اس��فندماه در محل نمایش��گاه های بین المللی 
تهران برگزار شد.

ساماندهی 6 قشر آسیب دیده 
فاقد امکانات در استان

معاون دادس��تان ش��هرکرد و دبیر هیات نظارت و بازرس��ی حقوق 
ش��هروندی چهارمحال و بختی��اری از همکاری دس��تگاه قضایی و 
استانداری برای تامین فضا، اشتغال و نیازهای شش قشر آسیب دیده 
استان در آینده نزدیک خبر داد.سیدمحمد موسوی روز چهارشنبه 
در همایش' نقش آموزشهای مهارتی در کاهش آسیبهای اجتماعی' 
اظهار داش��ت: برای نگهداری و تامین نیازهای شش قشر مددجو و 
نیازمند ساکن در چهارمحال و بختیاری و دیگر استانها، فضایی وجود 
ندارد.وی ادامه داد: زنانی که توسط شوهرانشان از خانه بیرون رانده 
می شوند، زنان بی سرپرست فاقد کار و درآمد، افراد معتاد به شیشه)با 
توجه به اینکه باید زیر نظر پزشک و در مراکز درمانی تحت مراقبت 
قرار گیرند اما کمپ های ترک اعتیاد بدلیل تبعات خطرناک مصرف 
شیشه حاضر به پذیرش آنان نیستند(، بیماران روانی، فرزندان کار و 
معتادان خیابانی از دسته افراد نیازمند حمایت اند که هیچ مکانی برای 

نگهداری آنان در نظر گرفته نشده است. 

اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع 
متبرکه چهارمحال و بختیاری

حجت االسالم غالمیان افزود: این طرح از 15 اس��فندماه در استان آغاز می 
شود و تاپایان تعطیالت نوروز ادامه دارد. وی گفت: برپایی آیین لحظه تحویل 
سال با اجرای برنامه های متنوع برای مسافران و زائران و برپایی خیمه های 
معرفت از برنامه های این طرح است. حجت االسالم غالمیان افزود: برگزاری 
نمایشگاه و جلسات پرسش و پاسخ، اجرای مسابقات قرآنی و شعرخوانی برای 
همه گروه های س��نی با تاکید ترویج فرهنگ وقف از دیگر برنامه های طرح 

"آرامش بهاری" در استان است.

 کمبود پارکینگ،معضل 
چهارمحال و بختیاری

مهدی رییسی همزمان با روز مهندس در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون 
در مرکز اس��تان با کمبود پارکینگ در برخی از واحدهای خدماتی و تجاری 
مواجه هستیم.وی با اشاره به اهمیت پارکینگ برای هر واحد افزود: هم اکنون 
در برخی از واحدها، پارکینگ خریداری می شود که این امر نیاز به بازرسی 
بیشتر و مدیریت شهری دارد. وی با اش��اره به اینکه سازمان نظام مهندسی 
یکی از سازمان های مردم نهاد است، افزود: هم اکنون سه هزار و 500نیروی 
متخصص در سازمان نظام مهندسی استان فعالیت می کنند. رییسی اظهار 
کرد: نظارت مهندسان در طراحی و ساخت، اس��تفاده از مصالح با کیفیت و 
استاندارد و همچنین رعایت همه موارد قانونی توسط پیمانکار الزمه ایجاد 
یک بنای مقاوم است. وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در راستای طراحی و 
ساخت ساختمان های با کیفیت و استاندارد از وظایف نظام مهندسی است، 
اظهار کرد: نظارت بر طرح مس��کن مهر در اس��تان یکی از برنامه های نظام 

مهندسی استان است.

25استاندارد آموزشی برای معتادان 
بهبود یافته درحال اجراست

مدیر دفتر کاهش آس��یبهای اجتماعی س��ازمان فنی و حرفه ای کشور، از 
تصویب 25استاندارد آموزشی برای توانمند کردن معتادان بهبود یافته خبر 
داد و گفت: این اس��تانداردها هم اکنون در آموزشهای فنی و حرفه ای افراد 

آسیب دیده اجتماعی بخصوص معتادان نیز در حال اجراست.
سعید جالئی فر افزود: این اس��تانداردها با هدف ارائه آموزشهای متناسب با 
نیاز و توانایی معتادان بهبود یافته نظیر نوع، نحوه و ساعات آموزش و عناوین 

حرفه ها تعریف شده است. 
وی بیان داشت: در این آموزش��ها حدود700 تا800 شغل و حرفه برای این 

افراد در نظر گرفته شده است تا مهارتهای الزم را فرا بگیرند. 
جالئی فر ادامه داد: تالش شده تا این آموزش��ها از حرفه های خدماتی که از 
آنان به عنوان شغلهای ناپایدار و گاهی کاذب نام برده می شود، به سمت حرفه 
های صنعتی سوق داده شود. وی اظهار داش��ت: البته برای اشتغال معتادان 
بهبود یافته باید در بخشهای صنعتی ظرفیت سازی شود. مدیر دفتر کاهش 
آسیبهای اجتماعی سازمان فنی و حرفه ای در ادامه تکدی گریهای نوین، مد 
و لباس، استفاده س��و از اینترنت و ماهواره را از آسیبهای اجتماعی جدید در 
کشور عنوان کرد و گفت: افزایش آمار آسیبهای اجتماعی بخصوص در این 

زمینه ناشی از رشد فناوری و استفاده نادرست از آن بوده است . 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
12/155 شماره ابالغیه: 9310100351806332 شماره پرونده: 9309980351801113 
به طرفیت  دادخواستی  بایگانی شعبه: 931288 خواهان سید حسین موسوی  شماره 
خوانده زهرا معصومی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاههای عمومی 
خانواده شهرستان  دادگاه   18 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351801113 کالسه  به  و  ارجاع   220 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/23 و ساعت 11:45 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33447 

نوری منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/156 شماره دادنامه: 9309970353701793 شماره پرونده: 9309987182400203 
ایرج کاظمی فرزند عبدالحسن به نشانی  بایگانی شعبه: 930918 شاکی: آقای  شماره 
نشانی  به  مراد  اله  فرزند  مرادی  ظفر  آقای  متهم:  آباد  سلطان  روستای   – کازرون 
پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  کالهبرداری  اتهام:  مجهول المکان 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ظفر 
مرادی فرزند اله مراد دایر بر تحصیل مبلغ بیست و هفت میلیون و چهارصد هزار ریال 
با عنایت به  ایرج کاظمی فرزند عبدالحسین  از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – تحقیقات به عمل آمده در 
دادسرا – اظهارات شهود معرفی شده از ناحیه شاکی – عدم حضور متهم در دادسرا 
نامبرده  به  انتسابی  بزه  دادگاه  امارات  و  قرائن  دفاع و سایر  دادرسی جهت  و جلسه 
را محرز دانسته و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و 
کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و 
هفت میلیون و چهارصد هزار ریال در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33413 

حسینی رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

12/157 شماره دادنامه: 9309970353701860 شماره پرونده: 9209980359601804 
به  غالمعلی  فرزند  آرویش  کامران  آقای   -1 شکات:   930100 شعبه:  بایگانی  شماره 
بلوک43- واحد4، 2- آقای احمدرضا فتاحی  نشانی زرین شهر- شهرک ش.نامجو – 
فرزند منوچهر به نشانی کالنتری21 سپاهان شهر، 3- آقای حسن حاج رسولیها فرزند 
پ7،  کوچه فردوسی –  خ مسرور –  بعد از پل غدیر –  رضا به نشانی آبشار دوم – 
4- آقای مجید اخروی فرزند کمال به نشانی خ سروش – ک شهرام – بن بست فرهنگ – 
پ36، 5- آقای آرش اسالمی فارسانی فرزند احمدرضا به نشانی فارسان – خ 15خرداد 
– خ شریعتی – ک شمس – پ55، 6- آقای حسن رهنما فرزند رضا با وکالت آقای محمد 
رهنما فالورجانی فرزند صادق به نشانی اصفهان – هتل پل – چهارباغ باال – مجتمع 
کوثر – فاز اول – طبقه4- واحد602 دفتر آقای مرتضی عابدی و آقای محمد اله دادیان 
عسگری)الماس  مجتمع   – آباد  حسین  نبش   – وحید  خیابان  نشانی  به  صادق  فرزند 
متواری،  نشانی  به  محمدرضا شکرالهی  آقای   -1 متهمین:  واحد7  طبقه سوم-  غرب( 
2- آقای آرمان قربانی فرزند محمدکریم به نشانی فارسان – انتهای خ ابوذر – انتهای 
دروگر  علیرضا  آقای  وکالت  با  نادر  فرزند  عبداللهی  ایمان  آقای   -3 پ4،  خ- ک28- 
کاوه  خ   – اصفهان  نشانی  به  همگی  پرویز  فرزند  آهی  مرضیه  خانم  و  عادل  فرزند 
طبقه3- واحد10 اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2-  - اول گلستان - مجتمع نور – 
نگهداری گاز اشک آور 3- سرقت گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
یک  غیرمجاز  نگهداری  بر  دائر  نادر  فرزند  عبداللهی  ایمان   -1 آقایان  اتهام  خصوص 
عدد شوکر و مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقایان حسن رهنما، مجید اخروی، 
بر  دائر  محمدکریم  فرزند  قربانی  آرمان   -2 آروش  کامران  و  رسولیها  حاج  حسن 
 مشارکت در سرقت یک قطعه چک به شماره 05351198 متعلق به آقای آرش اسالمی

 -3 اول(  ردیف  متهم  )با  فوق الذکر  شاکیان  شکایت  موضوع  سرقت  در  مشارکت  و 
محمدرضا شکراللهی )که سایر مشخصات وی به لحاظ متواری بودن نامعلوم است( 
دائر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت شاکیان فوق الذکر )با متهم ردیف اول و 
دوم( با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – شکایت 
چگونگی دستگیری متهم ردیف   – انتظامی  اولیه مرجع  گزارش   – شاکیان خصوصی 
اول – متواری شدن متهم ردیف اول پس از دستگیری – کشف یک عدد شوکر و چهار 
بیان هویت غیرواقعی توسط متهم ردیف   – عدد کلید خودروی پراید از متهم مذکور 
اول پس از دستگیری – اظهارات مامورین دستگیر کننده – کشف چک مسروقه از متهم 
اموال  کشف بعض   – اول در سرقت  سوابق متعدد کیفری متهم ردیف   – ردیف دوم 
مسروقه از منزل مشترک متهمان که به صورت مجردی در آن زندگی می کردند بعض 
اقاریر متهمان ردیف اول و دوم – عدم حضور متهم ردیف سوم در دادسرا و جلسه 
دادرسی جهت دفاع – دفاعیات غیر موجه متهم ردیف اول در جلسات دادرسی – عدم 
حضور متهم ردیف دوم در جلسات دادرسی جهت دفاع و از توجه به سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده و حاکمیت قاعده عدم استماع انکار پس از اقرار دادگاه جرائم 
تعزیرات  قانون  مواد 656و667  به  مستنداً  و  دانسته  محرز  را  نامبردگان  به  انتسابی 
مصوب 1375 و ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و 
مهمات غیرمجاز و با رعایت مواد 27-125-134 قانون مجازات اسالمی متهم ردیف 
اول را از جهت نگهداری غیرمجاز شوکر به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و از جهت 
مشارکت در سرقتها به چهار فقره تحمل چهارسال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق 
تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شاکیان به شرح کیفرخواست صادره و اظهارات 
شاکیان )به جز شاکیانی که اعالم گذشت کرده اند( و متهم ردیف دوم را به پنج فقره 
تحمل چهار سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه در 
حق شاکیان به شرح کیفرخواست صادره و اظهارات شاکیان )به جز شاکیان که اعالم 
گذشت کرده اند( و متهم ردیف سوم را به چهار فقره تحمل چهار سال حبس و هفتاد و 
چهار ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شاکیان به شرح کیفرخواست 
صادره و اظهارات شاکیان )به جز شاکیانی که اعالم گذشت کرده اند( محکوم می نماید 
که در خصوص جنبه عمومی جرائم انتسابی صرفًا مجازات اشد قابل اجراست و در 
خصوص شکایت آقایان مجید اخروی و کامران آروش علیه متهم ردیف اول و شکایت 
گذشت  لحاظ  به  جنبه خصوصی  حیث  از  دوم  ردیف  متهم  علیه  اسالمی  آرش  آقای 
شاکیان مذکور و مستنداً به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد رای صادره نسبت به متهمان ردیف 
دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و 
ابالغ قابل تجدیدنظر  از  نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33417 حسینی رئیس شعبه 

111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

12/158 شماره دادنامه: 9309970354601100 شماره پرونده: 9109980359800931 
آقای   -1 شکات:  930350و930351  شعبه:  بایگانی  شماره  و9309980359800395 
کاووس افشار فرزانه به نشانی ارومیه – شهرک شهریار – 32 متری اول – روبروی 
درب اصلی آموزشگاه نور – پ10، 2- خانم نیکبخت احسانی به نشانی شیخ طوسی 
غربی – بن حکیم اسدی – پ89، 3- خانم مرضیه احسانی به نشانی اصفهان – میدان 
پیمان  آقای   -1 متهمین:  پ391  روشنک-  کوچه   – ذاکری  کوچه   – الله  خ   – قدس 
تبریزی ورزقانی 2- آقای حمیدرضا چزانی 3- آقای حمیدرضا چزانی همگی به نشانی 
تحصیل   -1 اتهام ها:  مجهول المکان  نشانی  به  تبریزی  پیمان  آقای   -4 مجهول المکان 
مال از طریق نامشروع 2- تحصیل مال نامشروع گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: نسبت به اتهام آقایان 1- پیمان تبریزی ورزقانی 2- حمیدرضا چزانی مبنی 
بر تحصیل مال به طریق نامشروع از شاکیان خانمها نیکبخت و مرضیه احسانی و آقای 
کاوس افشار ورزنه دادگاه وارد رسیدگی گردید. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده 
اقدامات مجرمانه  از  تماس و سپس  با شاکیان  تبریزی  پیمان  اول  صرفا متهم ردیف 
این طریق  از  و  واریز  متهم ردیف دوم  و  به حساب خود  از شاکیان  را  مبالغی  خود 
مال نامبردگان را تحصیل نموده است و هیچ اقدام مجرمانه ای از ناحیه متهم ردیف 
از ناحیه خانم مرضیه احسانی وجهی برده نشده  انجام نگرفته است و همچنین  دوم 
است و صرفا وجوه مادر وی توسط اقدامات نامبرده به حساب قهر واریز شده است 

از طرف دیگر اقدامات مجرمانه متهم کالهبرداری از طریق رایانه محسوب می شود و 
اقدام مزبور نیز با توجه به محتویات پرونده و مستندات ضمیمه و گزارش پلیس فتا 
محرز می گردد دادگاه اواًل در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای 
بر برائت متهم ردیف دوم صادر می نماید ثانیًا به لحاظ ذی سمت نبودن خانم مرضیه 
احسانی قرار رد شکوائیه وی صادر می گردد ثالثًا با اصالح کیفرخواست نسبت به اتهام 
از تحصیل مال به طریق نامشروع به کالهبرداری رایانه ای متهم ردیف اول را به تحمل 
پنج سال حبس تعزیری در اجرای ماده 741 الحاقی به قانون تعزیرات با رعایت ماده 
134 قانون مجازات اسالمی و استرداد مبلغ 43/906/622 ریال در حق خانم نیکبخت 
احسانی و استرداد مبلغ 37/000/000 ریال در حق آقای کاوس افشار فرزانه محکوم 
دادگاه  همین  در  پذیر  واخواهی  روز  ده  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید 

می باشد.م الف:33421 اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

12/159 شماره دادنامه: 9309970354301294 شماره پرونده: 9209980358101073 
شماره بایگانی شعبه: 930085 شاکی: آقای سید مجتبی هاشمی فرزند سید ابراهیم به 
نشانی آپادانا دوم – ک.ش نوروزی – پ29 متهم: آقای یحیی احمدی فرزند محرم به 
نشانی مجهول المکان اتهام: کالهبرداری به مبلغ 6/650/000 ریال گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای یحیی احمدی فرزند محرم فعال متواری و 
بدون تامین و دائر بر کالهبرداری به مبلغ شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال 
موضوع شکایت آقای مجتبی هاشمی با توجه به محتویات پرونده استعالم از بانک و 
پرینت از حساب متهم که براساس آن منع فوق الذکر به حساب متهم واریز شده با توجه 
به عرایض شاکی مبنی بر اینکه با تماس تلفنی با شاکی از وی خواسته شده مبلغ اعالمی 
را جهت تشرف به کربالی معال واریز و شاکی بر همین اساس اقدام به واریز این مبلغ 
به حساب متهم نموده است و با توجه به اینکه متهم متواری بوده و تا به حال دفاعی 
از خود به عمل نیاورده است لهذا دادگاه با مقرون به واقع دانستن عرایض شاکی و 
اینکه تماس تلفنی از طریق متهم می تواند مانور متقلبانه محسوب شود بنابراین دادگاه 
کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  از   1 ماده  به  مستنداً 
متهم را عالوه بر رد اصل مال به مبلغ 6/650/000 ریال به مالباخته به تحمل 1 سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:33424 میردامادی دادرس شعبه 117 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

12/160 شماره دادنامه: 9309970353801737 شماره پرونده: 9309980365700233 
شماره بایگانی شعبه: 930694 شاکی: آقای کامران صمیمی فرزند علی اصغر به نشانی 
نشانی  به  آقای رضا نصوحی  متهم:  نسترن1- پ19   – قمیش  مادی  کوی   – خ خرم 
آزاری  کودک   -3 ربایی  آدم   -2 عمدی  جرح  و  ضرب   -1 اتهام:  مجهول المکان  فعال 
صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار: 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهامات آقای رضا نصوحی فرزند علی اکبر 
فعال مجهول المکان دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و کودک آزاری نظر به شکایت 
مطروحه و کیفرخواست صادره و اظهارات مطلعین و گواهی پزشکی قانونی و متواری 
بودن متهم اتهامات انتسابی را محرز و مسلم داشته و در خصوص ایراد ضرب و جرح 
به مواد 709و714 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 حکم بر  عمدی مستنداً 
محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک درصد دیه کامل بابت ارش حارصه آلت تناسلی 
و پرداخت مبلغ شانزده و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی های لب تحتانی و گردن و 
شانه راست و شانه چپ و کمر و قفسه سینه و باسن چپ و ران راست و ران چپ و 
آلت تناسلی در حق آقای ارشیا صمیمی صادر و اعالم مینماید و در خصوص کودک 
به 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حکم بر محکومیت متهم به  آزاری مستنداً 
تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید و در خصوص شکایت مطروحه 
علیه متهم فوق دائر بر آدم ربایی به لحاظ فقد ادله کافی اتهام انتسابی را محرز ندانسته 
و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص محکومیت غیابی 
و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در خصوص برائت ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر محترم استان اصفهان 

می باشد.م الف:33425 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
12/161 شماره دادنامه: 9309970353301334 شماره پرونده: 9209980358301222 
شماره بایگانی شعبه: 921452 شکات: 1- آقای سجاد الیقی فرزند رحمت اله 2- آقای 
داراب باقر فردکاکش فرزند مراد با وکالت آقای داود محسنی هماگرانی فرزند قاسم به 
نشانی اصفهان – چهارباغ باال – ساختمان ماکان2- طبقه1- واحد1 و خانم سحر قربانی 
میرآبادی فرزند علی به نشانی اصفهان – خ چهارباغ باال – حدفاصل چهارراه شریعتی 
واحد1 متهمین: 1- آقای احمدرضا  ساختمان ماکان2- طبقه اول –  و میدان آزادی – 
نیکدستی فرزند اصغر با وکالت آقای اکبر نیکدستی فرزند حسین به نشانی اصفهان – 
خیابان شیخ صدوق شمالی – جنب پل هوایی میر- ساختمان157- واحد13، 2- آقای 
غالمرضا صفری فرزند بیژن به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق 
دادگاه پس  امتیازات 2- کالهبرداری گردشکار:  از  تقلب  و  استفاده  یا سوء  نامشروع 
از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
مبنی  ساله   26 بیژن  فرزند  هونجانی  صفری  غالمرضا  آقای   -1 اتهام  خصوص  در 
بر کالهبرداری و 2- آقای احمدرضا نیک دستی فرزند اصغر 38 ساله متاهل و فاقد 
 سابقه کیفری مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع با وکالت آقای اکبر نیک دستی

داوود  آقای  وکالت  با  کاکش  باقرفرد  داراب  و  الیقی  سجاد  آقایان  شکایت  موضوع 
محسنی و خانم سحر قربانی با این توضیح که سجاد الیقی به عنوان سرمایه پذیر به 
منظور آغاز یک فعالیت اقتصادی تحت عنوان مشارکت و در قالب ماده 10 قانون مدنی 
با متهم ردیف اول مبادرت به انعقاد یک قرارداد عادی به تاریخ 91/12/22 نموده و متهم 
ردیف اول به عنوان سرمایه گذار از بابت تضمین اصل سرمایه و سود خویش ناشی 
از این فعالیت از سجاد الیقی درخواست وثیقه ملکی می نماید و نامبرده اخیر نیز با اخذ 
وکالت رسمی بالعزل از پدر همسرش به نام داراب باقرفرد کاکش در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 26 شاهین شهر تحت شماره و تاریخ 207410-91/12/19 و با استفاده 
از حق توکیل خود کلیه اختیارات داراب باقرفرد کاکش از جمله فروش و انتقال تمامی 
ششدانگ پالک 406/6883 واقع در بخش 16 ثبتی اصفهان را که شامل یک باب منزل 
مسکونی با جمیع توابع و متعلقات می باشد به موجب سند تفویض وکالت تنظیم شده 
در دفترخانه اسناد رسمی شماره 40 اصفهان تحت شماره و تاریخ 91/12/19-91998 
به متهم ردیف اول تفویض و واگذار می نماید و نامبرده نیز با اختیارات حاصل شده 
انتقال قطعی آن به متهم ردیف دوم در قالب بیع اقدام می نماید  از این سند نسبت به 
انجام  طول  در  ایشان  وکالء  و  اظهارات شکات  و  یاد شده  مراتب  به  توجه  با  علیهذا 
تحقیقات مقدماتی در مراجع انتظامی و در دادسرا و در این مرجع که حاکی از تایید 
و تصدیق این نقل و انتقاالت می باشد و شکات بعضًا و به صراحت در دادسرا و در 
از بی  انتقاالت خود را عدم آگاهی و ناشی  اقدامات و نقل و  این  جلسات دادگاه علت 
سوادی عنوان نموده اند و در هیچ مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی مدعی 
انکار و تردید و حتی جعل نسبت به نقش و آثار امضاهای خویش در ذیل این اسناد 
رسمی نشده اند و صرفًا به داللت مفاد قرارداد عادی تنظیمی فیمابین معترض تخلفات 
قراردادی متهم ردیف اول مبنی بر انتقال ملک بدون تحقق شرط مندرج در قرارداد شده 
و به این جهت و تحت عنوان کالهبرداری علیه متهم ردیف اول و تحت عنوان تحصیل 
مال از طریق نامشروع علیه متهم ردیف دوم اعالم شکایت نموده اند حال آنکه تحقق هر 
یک از این عناوین مجرمانه مستلزم قیود و شرایطی است به این شرح که در مانحن فیه 
هیچگونه توسل و تمسکی به مانورها و وسایل متقلبانه نبوده و همه اقدامات و رفتار 
طرفین مسبوق به قراردادهای رسمی و عادی تنظیمی فیمابین بوده است هرچند ممکن 
است شکات در مذاکرات مقدماتی اغفال شده و فریب خورده باشند لذا این دادگاه به 
 لحاظ انکار مصرانه متهمین و فقد ادله کافی اثباتی در احراز وقوع و انتساب این بزه ها

آیین  قانون   177 ماده  الف  بند  استناد  به  و  برائت  اصل  از  استظهار  با  و  متهمین  به 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت مشارالیهما صادر 
و اعالم می نماید بدیهی است شکات جهت استیفاء حقوق احتمالی از دست رفته خود 
می توانند با تقدیم دادخواست حقوقی به مراجع ذیصالح و اثبات تخلفات قراردادی اقدام 
نمایند. رای صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:33429 زارع رئیس شعبه 107 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت فوالدمبارکه اصفهان، عنوان شرکت سرآمد کشور و تنها 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش زاینده رود به نقل از روابط عمومی فوالدمبارکه اصفهان 
، در دوازدهمین همایش تعالی س��ازمانی کش��ور که با محوریت 
توسعه قابلیت های سازمانی و با حضور مهندس نعمت زاده وزیر 
صنعت معدن تجارت و مدیران ارشد سازمان های پیشرو و متعالی 
کشور ، در مرکز همایش های بین المللی صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شد ، شرکت فوالدمبارکه اصفهان با باالترین 
امتیاز و برای دومین بار توانس��ت تندیس زرین این همایش را از 
آن خود کند .ای��ن درحالی صورت گرفت که ب��ه دلیل باال بودن 
امتیاز این شرکت در این دوره عنوان شرکت سرآمد کشور نیز به 

فوالدمبارکه اختصاص یافت.
نعمت زاده، وزیر صنعت معدن تج��ارت در این آیین پس از اهدا 
تندیس زرین این دوره به دکتر سبحانی مدیرعامل فوالدمبارکه 
در جمع مدیران و نمایندگان س��ازمان های متعالی کشور گفت: 
کس��ب این موفقیت که در گرو ایمان و عمل صالح انجام ش��ده 
است و در دو مولفه تعهدی که انسان به جامعه خود احساس می 
کند و همچنین اعتقادی که به آن دارد خالصه می ش��ود که اگر 
بخواهیم خود ، خانواده ، شهر و دیار و جامعه را بسازیم و عدل الهی 

را ساری و جاری کنیم آن وقت اس��ت که به فرامین الهی 
عمل کرده ایم.

وی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه برخی شرکت ها 
به موازات فعالیت های ساخت و تولید در بخش مسوولیت 
های اجتماعی و خدمت رس��انی به م��ردم نیز همت می 
گمارند خاطر نش��ان کرد: تصمیم گیرندگان در سازمان 
ها باید با پیاده سازی اخالق متعالی در شرکت های خود 
شرایطی فراهم کنند تا به باالترین درجات رشد و آبادانی 
برسیم. باید از حضور انسان های فرهیخته و دلسوخته که 
سالیان س��ال در این عرصه تالش کرده اند استفاده کرد. 
وقتی درقالب یک تیم قرار بگیریم و نقاط ضعف همدیگر 
را بپوش��انیم و آنها را به نقاط قوت تبدیل کنیم مالحظه 
خواهیم کرد که امتیاز همه ش��رکت های م��ا به باالترین 

حد خواهد رسید.
بهرام سبحانی مدیرعامل ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان ، 

پس از کسب تندیس زرین در جمع خبرنگاران حاضر در همایش 
گفت: تندیس زرین تعالی س��ازمانی، حاصل دسترنج ، تالش و 
همکاری مجموعه مدیری��ت و کارکنان ش��رکت فوالدمبارکه و 
ش��رکای تجاری کسب و کار آن اس��ت که در مسیر تعالی یکدل 

و هماهنگ تالش کردند و این ش��رکت را به این نقطه رس��اندند 
تا باعث سربلندی و افتخار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

باشد.
وی خاطر نشان کرد : این افتخار یک ش��به حاصل نشده است . 

در این فرآیند فعالیت های گسترده ای در زمینه ساخت و انجام 
کارهای زیربنایی، انتقال دانش فنی در سیس��تم ها و نظام بهره 
برداری توس��ط نیروهای متعهد و کارآمد در س��طوح مدیریت و 

کارکنان صورت گرفت.
س��بحاني با اش��اره به آث��ار ف��والد مبارک��ه در چرخ��ه  تولید 
و صنع��ت کش��ور ادام��ه داد: با به��ره ب��رداري از این ش��رکت 
زنجی��ره صنایع در کش��ور به صورت باالدس��ت و پایین دس��ت 
ش��کل گرفت و فعال ش��د تا جای��ي ک��ه در بخ��ش اقتصادي 
و تولی��د مش��اهده مي کنی��م ک��ه در پ��ي س��اخت و به��ره 
 ب��رداري از ف��والد مبارک��ه، زیربناه��ا نی��ز در منطق��ه تقویت 

مي شود.
وي گفت: برخي ش��رکت ها از ورق تولیدش��ده در فوالد مبارکه 
استفاده و انواع محصوالت نهایي را وارد بازار مي کنند و بسیاري 
از شرکت ها نیز در حال س��اخت قطعات یدکي و مواد مورد نیاز 
 خطوط این شرکت هس��تند که همه اینها از برکات شکل گیري 

صنعت است.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان افزود: در عین حال بس��یاري از 
نهادها از جمله نهادهاي مذهبي، اجتماعي، راه آهن و وزارت نیرو 
با فوالد مبارکه در مباحث کاري خود ارتباط بسیار نزدیکي دارند.

وي افزود: این ش��رکت با س��رمایه گذاري کالن در بحث محیط 
زیست و توسعه فضاي س��بز خود به میزان 1600هکتار با عنوان 
دوستدار صنعت محیط زیس��ت، خود را به جامعه معرفي کرده 

است.
سبحاني همچنین گفت: عالوه بر این فوالد مبارکه در بحث انتقال 
دانش فني به سایر شرکت ها نیز اقدامات گسترده اي صورت داده 
است و توانسته در جایزه مدیریت دانش )MAKE( نیز در سطح 

ملی موفقیت کسب کند.
وي اضافه کرد: در همین راس��تا  به جرات مي توان گفت شرکت 
فوالد هرمزگان در بندرعباس، شرکت گالوانیزه خودرو سپیددشت 
در چهار محال بختیاري و شرکت گالوانیزه کاشان با انتقال دانش 
فوالد مبارکه راه اندازي و به بهره برداري رسیده است که همه ي 
اینها از جنبه هاي  مختلف حضور و وجود فوالد مبارکه است که 
در دستور کار شرکت قرار داشته و دارد و امیدواریم در آینده نیز 
این شرکت همین مس��یر را با جدیت بیش��تري دنبال کند. وی 
در خاتمه خاطر نشان کرد: مس��لما این پایان کار نیست و تالش 
 خواهیم کرد همچنان با بهبود فرآیند در این مس��یر بی انتها گام

 برداریم.

در هفدهمین دوره رتبه بندي ش��رکتهاي برتر کشور ))IMI-100،  فوالدمبارکه 
اصفهان در بین 500 بنگاه صنعتي و اقتصادي موفق ایران در بخش فلزات اساسي 

رتبه اول را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار فوالد: در این همایش که در روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن ماه 
در محل سالن همایش هاي بین المللي صدا و سیماي جمهوري اسالمي و با حضور 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي، مشاور وزیر و رئیس مرکز 
روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعي از مدیران 
شرکتهاي برتر کشور، مسئولین و سیاستگذاران صنعتي و اقتصادي کشور برگزار 
گردید، شرکت هاي برتر کشور، در گروه هاي 29 گانه معرفي و از آنها تقدیر بعمل آمد. 
بنابراین گزارش گروه ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان عالوه برکسب رتبه اول گروه 
فلزات اساس��ي در بین ش��رکت هاي حاضر در باالترین ارزش بازار رتبه سوم و در 
باالترین ارزش افزوده رتبه چهارم و در بیشترین سود رتبه پنجم را به خود اختصاص 

داد.
در ادامه این همایش مجید درویش، مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر در مورد 
مهم ترین اهداف رتبه بندی گفت: تولید اطالعات در مورد بنگاه ها و شفاف س��ازی 
فضای کسب و کار، رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد و گسترش 

رقابت سه هدف کلیدی انجام رتبه بندی شرکت های برتر ایران است. 
ایش��ان اهمیت رتبه بندي IMI-100 براي بنگاه هاي اقتصادي را یکی شناسایي 
جایگاه شرکت بین 500 شرکت برتر و وضعیت رقابتي آن بیان داشت و گفت: این 
شناسایي به بنگاه ها کمک مي کنند تا از جایگاه خود بین 500 شرکت بزرگ کشور 
آگاه شوند و درباره وضعیت خود و مقایسه با رقیبان، شناخت شفاف و دقیقي پیدا 
کنند و آثار فعالیت ش��ان را بر وضعیت رقابتي خود مش��اهده نمایند ضمن اینکه 
این رتبه کمک به شرکت ها در توس��عه برند ملي و بین المللي آنها خواهد داشت و 
شرکت ها باقرارگرفتن در فهرست شرکت هاي برتر ایران شهرت، اعتبار و برند خود 

را ارتقاء مي دهند.
دبیر این همایش، تدوین برنامه هاي استراتژیک شرکت ها را از دیگر موارد با اهمیت 
در رتبه بنديIMI-100 برش��مرد و گفت: روند رتبه بندي در س��الهاي مختلف، 
اطالعات ارزشمندي را دراختیار تحلیل گران مالي و استراتژیک شرکت قرار مي دهد 

که منابع موثقي براي تدوین استراتژي هاي شرکت ها خواهند بود.
در این همایش همچنی��ن دکتر رضا رحمانی، رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 

مجلس شوراي اس��المي با بیان اینکه در دنیا این برندها و شرکت ها هستند که با 
همدیگر رقابت می کنند، بر تسهیل و بهبود فضای کسب  و کار تأکید کرد.

وی با اشاره به نتایج حاصله از ارزیابی هاي بعمل آمده از تشکل هاي اقتصادی پیرامون 
مؤلفه های ملی محیط کسب  و  کار در ایران، گفت: به اعتقاد فعاالن اقتصادی دریافت 
تس��هیالت از بانک ها، ضعف بازار س��رمایه برای تأمین مالی تولید و وجود مفاسد 

اقتصادی سه چالش اصلی فعالیت اقتصادی در کشور است.
بنا بر این گزارش در این همایش دکترعلی محمد گودرزی مشاور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، با ارائه پیام محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه 
صنعتی هدف بزرگی است که رفاه و امنیت و قدرت چانه زنی در مجامع بین المللی 

را برای ما به ارمغان می آورد.
مش��اور وزیر و رییس مرکز روابط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تأکید ک��رد: هنوز با به کارگی��ری فناوری های کهنه، گرفت��اری داریم و 
نمی توانیم در بازاره��ای بین المللی حضور یابیم؛ چ��ون دارایی های ما در خدمت 

اقتصاد صادرات گرا نیست.
وی اضاف��ه ک��رد: وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از مجام��ع علمی و س��ازمان 
مدیریت صنعت��ی درخواس��ت دارد که بتوانند بر اس��اس تجزی��ه و تحلیل نتایج 
 ای��ن رتبه بندی، سیاس��ت های صنعت��ی کش��ور را به  عن��وان قطب نم��ا تبیین 

کنند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
وزیر صنعت اعتقاد دارد به قدری تجربه در سازمان مدیریت صنعتی انباشته شده 
که زمان آن رسیده نه تنها این ش��رکت خدمات خود را در خارج از مرزهای کشور 
 ارائه کند، بلکه در سیاس��ت گذاری توسعه صنعتی کش��ور نیز نقش جدی داشته

 باشد. 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه گذاری100 شرکت برتر جهان در 
زمینه تحقیق و توسعه )R&D( طی سال 201۳ را حدود 20۸ میلیارد دالر عنوان 
کرد و گفت: سهم اندک ما از تحقیق و توسعه هرگز نمی تواند به نخبگان انگیزه بدهد 

تا دانش خود را به کار گیرند.
گفتنی است: در پایان مراسم از شرکتهای برتر در بخشهای مختلف تقدیر بعمل آمد 
و لوح شرکت برتر در بخش فلزات اساسی به مهندس فرزاد ارزانی معاون تکنولوژی 

شرکت  فوالد مبارکه اعطاء شد. 

 حضور شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 در هفتمين همایش فناوری اصفهان

هفتمین همایش پژوهش و فناوری استان اصفهان با موضوع "شرکت های 
دانش بنیان، محور توسعه صنعت" روز سه شنبه 2۸ بهمن ماه جاری در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار گردید و به پاس فعالیت های شرکت فوالد مبارکه و 
تعامل با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان لوح و تقدیرنامه ی این همایش 
به این ش��رکت اختصاص یافت.به گزارش خبرن��گار خبرنامه فوالد ناصر 
جاودانی رییس ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرکت فوالد مبارکه  
با اعالم این خبر در خصوص اه��داف این همایش اف��زود: نقش و جایگاه 
دانشگاه، صنعت و پژوهشگران در توسعه شرکت های دانش بنیان، بررسی 
وضعیت موجود و ارائه راهکار های مناسب برای پیشبرد اهداف شرکت های 
دانش بنیان، اعتماد سازی در راس��تای برون سپاری فعالیت های تحقیق و 
توسعه ای به شرکت های دانش بنیان، ارائه و معرفی توانمندی های فن آورانه 
شرکت های دانش بنیان و بستر سازی مناسب برای حمایت از تجاری سازی 
 دس��تاورد های ش��رکت های دانش بنیان از اهداف برگزاری این همایش
 بود.ایش��ان با اش��اره به محورهای این همایش تصریح نمود: راهکار های 
تأمین منابع مالی ش��رکت های دانش بنیان و واحد های تحقیق و توسعه، 
بررسی نقاط ضعف شرکت های دانش بنیان در بازار یابی، بررسی وضعیت 
موجود قوانین اداری، مالیاتی و بیمه ای مرتبط با این شرکت ها، واحد های 
تحقیق، توسعه و بهره برداری آن از فعالیت های دانش بنیان و فرهنگ سازی 
برای ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری در جامعه از مهمترین محور هایي بود 

که در این همایش مطرح گردید.

 تعویض سيستم کنترل 
مدول E واحد احياء مستقيم

داریوش رشیدی از اجرای موفقیت آمیز تعویض سیستم کنترل مدول E واحد احیاء 
مستقیم1 در توقف سالیانه طی مدت 21 روز خبر داد و گفت این کار بزرگ در حالي 
انجام شد که طبق زمانبندي و برنامه ریزي قبلي قرار بود این تعمیرات در مدت 25 روز 
انجام شود که با تالش همه کارکنان نواحي مرتبط، این تعویض سیستم کنترلي از نظر 
زماني 4 روز زودتر به بهره بردار تحویل گردید.وي در ادامه گفت: کلیه مراحل طراحی 
پایه، طراحی تفصیلی، پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار و تست FAT ،از توانمندی 
متخصصین داخلی توسط شرکت مهندسی ایریسا و با مشارکت کارشناسان تعمیرات و 
تولید واحد انجام شد.رضاخادم کیمیایی رئیس تعمیرات واحدهای احیاء مستقیم 1 و2 
 )TDCS ۳000(نیز در این رابطه افزود: باتوجه به قدیمی بودن سیستم کنترل قبلی
و مش��کالت عدیده تآمین قطعات یدکی و هزینه باالی نگهداری و تعمیرات، امنیت 
پایین ذخیره س��ازی اطالعات و محدود بودن ظرفیت، مشکل در عیب یابی سیستم، 
عدم امکان ارتباط با نرم افزارهای روز و... پس از انجام بررسی های کارشناسی متعدد 
 DCS    و در نظر گرفتن کلیه جوانب فنی و اقتصادی مقرر شد سیستم کنترل جدید
EXPRION PKS HONEYWELLبا کنترلر C۳00 جایگزین سیستم قبلی 
شود که اجرای آن در توقف سالیانه اخیر مدول E با موفقیت به پایان رسید. حمزه علی 
یلمه سرپرس��ت برق و ابزاردقیق این واحد هم اضافه کرد: طی اجرای این پروژه کلیه 
تجهیزات سخت افزاری سیستم قبلی دمونتاژ و با نصب سیستم جدید بیش از 1۳00 
سیگنال مربوط به 1۳0 تجهیز  وصل، کنترل و راه اندازی شد. وي در خصوص مزایاي 
اجراي این پروژه گفت: ازجمله مزایای سیستم کنترل فوق می توان به قدرت پردازش 
باالی اطالعات، ظرفیت باالی آرشیو، روندها، آالرم و ذخیره اتفاقات، سهولت در عیب 
یابی، وجود Back up برای سخت افزار و کاربری آسان سیستم اشاره کرد.وی با اشاره 
به آماده سازی های انجام ش��ده قبل از اجرای پروژه از کاهش زمان اجرا از 25 روز به 
21 روز بدون نیاز به توقف 5 روزه همزم��ان مدول F خبرداد و گفت: این کاهش زمان 

تعمیرات در نوع خود بی سابقه است.

ئتالش��گران صنعت فوالد کش��ور در فوالد مبارکه با عزمی 
راس��خ در ادامه کارنامه درخش��ان خود در بهره برداری 
مؤثر از ظرفیت های تجهیزات و بهره وری س��رمایه های 
انسانی  با ثبت رکورد 10۸ ذوب در ناحیه فوالدسازي 
و ریخت��ه  گ��ري م��داوم افتخ��اري  دیگ��ر آفریدند.

مرتض��ي مؤمني رئی��س گ��روه فني فوالدس��ازي و 
ریخته گري مداوم با اعالم این خب��ر گفت: همکاران 
ناحیه فوالدس��ازی در تاری��خ 9۳/11/24 ب��ا تولید 

ت��ن 10۸ ذوب و تناژ تخلیه 20 هزار و 606 
فوالد م��ذاب از کوره های 

قوس الکتریکی و تولید 19 هزار و 495 تن تختال از ماش��ین های 
ریخته گری مداوم، رک��ورد قبلی تولید روزان��ه 105 ذوب با تناژ 
تخلیه 19هزار و 992 ت��ن و تولید تختال 1۸ ه��زار و 951 تن را 
که متعلق به تاریخ 9۳/7/5 بوده را به میزان 614 تن فوالد مذاب 
تخلیه شده و 544 تن تختال ارتقاء دادند.رئیس گروه فني ناحیه 
فوالدسازي و ریخته گري مداوم در این رابطه ادامه داد: با توجه به 
برنامه تولید از لحاظ کیفیت و عرض در ماش��ین های ریخته گری 
مداوم، ظرفیت تولید در روز مذکور 102 ذوب پیش بینی ش��ده 
بود که ب��ا بکارگیری روش��هایی نظی��ر فالی تاندی��ش و افزایش 
س��رعت ریخته گری، توأم با هماهنگی مناس��ب، موفقیت فوق 
حاصل ش��ده که حاکی از خواس��ت جمعی در عبور از اهداف 
کمی و تولید فراتر از انتظار 
و جبران محدودیت های 

بیرونی که در فصول س��رما به ناحیه اعمال شده بود می باشد.وي 
خاطر نشان کرد: به منظور دس��تیابي به اهداف تولید سال 1۳94 
باید به کیفیت و پهنای ماش��ین های ریخته گری مداوم در برنامه 
ریزی تولید و همچنین پشتیبانی فنی از ماشین های ریخته گری 
موجود بایس��تی توجه ویژه ملحوظ گردد تا ماشین پنجم در خط 
تولید قرار گرفته و باالنس ظرفیت به میزان مطلوب ایجاد ش��ود. 
مرتضي مؤمني دس��ت یابي به اینگونه موفقیتهای افتخار آمیز را 

تعلق خاطر سازمانی و همچنین تعصب حاص��ل توانایی و 
وتعهد به حصول اهداف س��ازمانی و مل��ی و میهنی 
مجموعه همکاران ناحیه فوالدسازی فراسازمانی در 
مداوم خواند و یادآور ش��د: این موارد و ریخته گری 
س��ازمانهای متعالی بش��مار رفته که از ویژگیه��ای 
س��ایه  راهبرده��ای مدبران��ه مدیریت عالی در 
س��ازمان و هم��کاری مدیریت ه��ای و معاونته��ای 

پش��تیبان و س��رویس دهنده صف و 
ستاد و همکاران تالشگرحاصل شده 
که امید اس��ت با تداوم م��وارد فوق 
و به کارگی��ری ش��یوه های جدید 
ب��ا ت��الش مضاع��ف 
همچون گذش��ته، در 
آینده نیز ش��اهد ثبت 
اینگون��ه موفقیتهای 
جمع��ی در پرون��ده 
افتخ��ارات ش��رکت 

فوالدمبارکه باشیم .

استقبال گسترده عراقی ها از محصوالت 
فوالد مبارکه اصفهان در نمایشگاه بغداد

نمایش��گاه کاالهای ایرانی با حضور معاون اول رییس جمهور و جمعی از وزیران، 
مقامات و تجار دو کشور ایران و عراق از روز سه شنبه 2۸ تا ۳0 بهمن ماه سال جاری 
در بغداد رسماً افتتاح شد و محصوالت فوالدمبارکه اصفهان در جریان برگزاری این 

نمایشگاه با استقبال گسترده مشتریان و تجار عراقی مواجه شد.
به گزارش خبرنگار خبرنامه فوالد، نظر به استقبال گس��ترده مشتریان عراقی از 
غرفه شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بغداد جلسه ای با حضور دکتر بهرام سبحانی 
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی 
، امیرحسین نادری، معاون اقتصادی و مالی ، در غرفه شرکت فوالد مبارکه برگزار 
گردید و در خصوص مب��ادالت تجاری، افزای��ش صادرات تعام��الت دو جانبه و 

همچنین گسترش بازار ورق رنگی در عراق بحث و تبادل نظر شد.
در این جلس��ه ابت��دا مع��اون ف��روش و بازاریاب��ی ش��رکت فوالدمبارکه ضمن 
خوش آمدگویی هدف از این جلسه را مرتفع نمودن مشکالت احتمالی و همچنین 
شنیدن نقطه نظرات مشتریان دانست و گفت: هدف گسترش صادرات محصوالت 
فوالد مبارکه به عراق مي باشد.در ادامه بعد از شنیدن نقطه نظرات مشتریان، دکتر 
سبحانی مدیرعامل شرکت با برشمردن مزیت های ارتباط تجاری با فوالد مبارکه 
گفت: ش��رکت فوالد مبارکه با دیگر ش��رکت های صادرکننده ورق به عراق فرق 
عمده ای دارد و آن تولید محصول براساس سفارش مشتری و توجه ویژه به کیفیت 
محصوالت اس��ت. لذا درخصوص برخی از تأخیرات احتمالی در تحویل به دلیل 
فرآیند تولید در طول سال، بهتر است مشتریان در طول سال طوری برنامه ریزی 
نمایند که با برنامه تولید فوالد مبارکه هماهنگ باشد تا تأخیری در تحویل محصول 

به وجود نیاید. 

برای دومين بار؛

شرکت فوالد مبارکه اصفهان صاحب تندیس زرین شد

 شرکت فوالدمبارکه اصفهان در بخش فلزات اساسي رتبه اول 
شرکتهاي برتر کشور را کسب کرد
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