
 سزار تفاوت سپاهان و النصر
 را فهمید!

 دو آلبوم 
برای یک خواننده  

قالیباف در دومین همایش ملی شهر اسالمی در اصفهان :

روز خوب فوتبال ایران

 آمریکا نمی تواند 
به جهان دیکته کند 2

 جداشدن بخشی از 
قوه قضاییه اشتباه است 23
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انتقال آب اصفهان به یزد 
5کارشناسی نشده است

 تشکیل مدیریت واحد
 آب زاینده رود

 آغاز به کار هشتمین
 نمایشگاه استانی کتاب اصفهان 

 جلسه ای به ریاست حجت االسالم والمسلمین ابوترابی نایب 
رییس اول مجلس و با حضور وزیران اطالعات، کشور، نیرو، 
جهاد کش��اورزی، نمایندگان مردم استان های چهارمحال و 
بختیاری، اصفهان و یزد و همچنین معاونین امنیتی سیاسی 
وزیر کشور، استانداران استان های منتفع از آب زاینده رود و...

پیشرفت 93 درصدی 
سد »سورک« در استان

س��د س��ورک در چهارمح��ال و بختیاری93درص��د 
پیش��رفت در کل پروژه  دارد. س��د س��ورک از جمله 
پروژه ه��ای مهر ماندگار اس��ت  که 12 اردیبهش��ت 
س��ال آینده به بهره ب��رداری خواهد رس��ید. عملیات 
اجرای��ی این س��د از س��ال 85 ب��وده و ش��بکه های 
 ای��ن س��د،50 درص��د پیش��رفت فیزیک��ی دارد. 
60 درصد شبکه آبیاری این سد همزمان با افتتاح سد، 
افتتاح می شود. حجم س��د، 25 میلیون متر مکعب، 
ارتفاع آن 39 متر، طول این سد590 متر و عرض آن...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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احیای واحد تبدیل کاتالیستی 
4

پاالیشگاه نفت اصفهان 

ايجاد 4300 فرصت شغلي دراستان
در راستاي توانمندي مددجويان            1

دور اول مرحله گروهی مس��ابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 
با دو پیروزی و یک تس��اوی برای نمایندگان فوتبال ایران به 
پایان رسید تا فوتبال باشگاهی ایران شروعی امیدوار کننده در 
 این مسابقات داشته باش��د. زدن 9 گل در سه مسابقه از سوی 
تیم های سپاهان،تراکتورسازی و استقالل به نمایندگان فوتبال 
امارات و قطر، نش��ان داد که کش��ورهای کوچک و پرمدعای 
حاشیه خلیج همیش��ه فارس با وجود هزینه کردن دالرهای 
 نفتی در فوتبال و استفاده از س��تاره های پا به سن گذاشته و 
چند ملیتی هنوز هم نتوانسته اند فرصتی برای عرض اندام در 

رده باشگاهی فوتبال آسیا در مقابل نمایندگان ایران پیدا کنند.
در بین سه نماینده فوتبال ایران، سپاهان بهترین نتیجه را به 
دست آورد و با زدن سه گل به ش��اگردان والتر زنگا از این تیم 
اماراتی به خاطر حاشیه سازی هایش درمورد انتقال ناگهانی 
برونو سزار انتقام گرفت و البته مهاجم برزیلی و سابق سپاهان 
هم که این بار با لباس آبی، راهی ورزشگاه فوالدشهر شده بود 
فهمید که تفاوت سبک بازی سپاهان با النصر امارات از زمین 

تا آسمان است.
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 مصاحبه صریح هاشمی 
مجوز انتشار گرفت

کاهش ۲۰میلیارد دالری 
درآمد نفت در الیحه بودجه

 وقتی اقتصاد
 هنر را قبضه می کند 

 آثار تاریخی اصفهان
به روایت کودکی 

 گیتی، منصوری را برد 
اما قهرمان نشد

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
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Music+عدالتی که در بستر فضایل نباشد عدالت نیست

در دهمین دوره جایزه تعالی سازماني کشور

ذوب آهن برنده تندیس بلورین شد

در دهمین دوره جایزه تعالی سازماني، ذوب آهن اصفهان موفق به دریافت تندیس 
بلورین در بخش س��اخت و تولید ش��د و در آییني  لوح س��پاس و تندیس بلورین 
جایزه تعالی سازمانی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دکتر سعید محمدی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا گردید. دهمین همایش تعالی سازمانی با شعار 
» تعالی س��ازمانی، آینده ای پایدار« که درس��الن همایش های بین المللی صدا و 
سیما برگزار شد، پذیرای مدیران ش��رکت های برتر ایرانی بود. در این همایش که 
جمعی از معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه شمار زیادی از 
متخصصان و کارشناسان صنعت و سازمان های دولتی و خصوصی حضور داشتند، 
سازمان های داوطلب پس از یک سال تالش مداوم، شاهد اعالم نتایج نهایی ارزیابی 

بنگاه های خود در این دوره از رقابت ها بودند.
بر اساس این گزارش، سازمان هایی که در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت 
می کنند، عملکردشان بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی 

می شود .  
مرکز مطالعات بهره وری و منابع انس��انی به عنوان زیرمجموعه سازمان مدیریت 

صنعتی از سال1382متولی برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی در کشور است.
بنابر این گزارش، طی فرآیند جایزه در سال جاری، اظهارنامه109سازمان متقاضی 
از سوی داوران مورد ارزیابی قرار گرفته است که از میان آنها، 7 سازمان در سطح 
تندیس،43 سازمان در سطح تقدیرنامه و39 سازمان در سطح گواهینامه ارزیابی 
شدند. حداقل امتیاز مورد نیاز برای دریافت گواهی تعهد، تعالی و تقدیرنامه300، 
برای دریافت تندیس بلوری��ن450،  برای دریافت تندیس س��یمین550 و  برای 
دریافت تندی��س زرین650 امتیاز اس��ت. در همایش مذکور ش��رکت های فوالد 
مبارکه و فوالد خوزستان به ترتیب تندیس های زرین و سیمین را دریافت کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهمین همایش تعالی سازمانی مطرح 
کرد:

 سازمان هایی می توانند آینده را بسازند که خود را ساخته باشند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهمین همایش جایزه بهره وری و تعالی سازمانی، 
استحکام درون سازمانی بنگاه ها را نیازمند نگاه عملیاتی دانست و گفت: این نگاه 
باید با دیدگاه راهبردی همراه شود. دیدگاه راهبردی دارای دو مشخصه است که 
مهم تر از همه درک مناسب تهدیدها و فرصت های محیطی است. غضنفری با اشاره 
به نوسانات نرخ ارز و سودآوری برخی بنگاه ها در س��ایه این رویداد، افزود: برخی 
بنگاه های تولیدی به دلیل افزایش قیمت ارز با رشد قیمت سهام در بورس مواجه 
شده اند که اگر چه این شاخصی ارزشمند است، اما باید این سؤال را مطرح کنند که 

چنانچه قیمت ارز به اندازه س��ابق برگردد، آیا باز هم آمادگ��ی دارند در این بازار، 
ممتاز باقی بمانند؟

وی تصریح کرد: بنگاه ها باید به این نکته توجه داش��ته باش��ند که در تالطمات 
ارزی ممکن است منافع ملی به دلیل اشتباهات س��ازمانی آنها فدا شود، چرا که 
این خطر وجود دارد که با باال رفتن نرخ ارز، بنگاه ها نه به قیمت توانمندی، بلکه 
به قیمت از دست دادن بخشی از منافع ملی و حقوق مردم رشد کنند. وي تأکید 
کرد: سازمان هایی می توانند آینده را بسازند که خود را ساخته باشند؛ به این معنا 
که فرآیندها را کیفی کرده، هزینه ها را به حداقل رسانده و به سالیق و ذائقه های 
مشتری توجه داشته باشند. به گفته وی، سازمانی پیشرو است که بتواند از معابر 
سختی که تحریم پیش روی آن قرار داده عبور کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: هر گرهی که از سوی بنگاه های ایرانی باز شود، بندی از تحریم را باز خواهد 
کرد. باید مطمئن بود هر جا گرهی باز می شود، به طور قطع دشمنان بند دیگری از 

تحریم به پای اقتصاد ایران خواهند بست که باید برای آن فکری شود.
رییس هیأت عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران نیز در دهمین 
همایش تعالی سازمانی اعالم کرد : خود ارزیابی، مهم ترین اثر جایزه تعالی است. 
 غالمرضا شافعی گفت: تأثیر مهم اعطای جایزه تعالی سازمانی این است که خود 

سازمان های صنعتی و غیر صنعتی خود را ارزیابی می کنند.
شافعی افزود: این خود ارزیابی، درچهارحوزه مهم استراتژی، تعالی نیروی انسانی، 
رهبری و تکنولوژی صورت می گیرد و ارتقای سازمان های تولیدی و غیرتولیدی 
در این چهار حوزه مورد ارزیابی قرار می گی��رد. وی ادامه داد: دربین حوزه های 
یادشده، عامل نیروی انس��انی، رهبری و کارکنان یک سازمان، اهمیت بیشتری 
دارند و اگر شاغلین یک سازمان، مورد توجه جدی رهبری آن قرار گیرند، سازمان 

و تک تک اعضای آن تعالی می یابند.

مدیر کل کمیته ام��داد چهارمحال وبختی��اري گفت: دهه چه��ارم انقالب، دهه 
توانمندسازی و عزت مندی مددجویان است، برهمین اساس توانمندی مددجویان 

در رأس برنامه های این نهاد قرار گرفته است.
 ابوالقاس��م رس��تگار از صرف 79 میلیارد و 308 میلیون ریال در راستای اجرای 
طرح های اشتغالزایی ویژه مددجویان خبر داد و افزود: تاکنون افزون بر چهار هزار 

و 300 فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد ایجاد شده است.
رستگار پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی را از دیگر اقدامات این نهاد در راستای 
 توانمن��دی مددجویان برش��مرد و خاطرنش��ان ک��رد: بر اس��اس هماهنگی های 

صورت گرفته در سال جاری با صرف دو میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار، افزون 
بر 952 فقره تس��هیالت مش��اغل خانگی در اختیار مددجویان این اس��تان قرار 
گرفته اس��ت. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری ایجاد 
فرصت های اشتغال زایی برای مددجویان را رویکرد اصلی کمیته امداد برشمرد و 
تصریح کرد: ایجاد فرصت های اشتغال و نهادینه سازی فرهنگ کار و تالش در بین 
جامعه مددجویان و در نهایت توانمندسازی مددجویان رویکرد اصلی کمیته امداد 
است.  وی بر ضرورت خروج مددجویان از چرخه حمایتی این نهاد تأکید و اظهار 
داشت: بر اساس این رویکرد ارایه حمایت های دائمی به مددجویان کامال از دستور 
 خارج شده است، برهمین اس��اس با انجام برنامه ریزی اصولی و ارایه آموزش های 
فنی و حرفه ای در طی س��ال های اخیر مددجویان از فقر مطلق فاصله گرفته و به 

مرور از چرخه حمایتی این نهاد خارج شده اند.
 رستگار از صرف چهار میلیارد و 125 میلیون ریال اعتبار به منظور کارانگیزی برای 
مددجویان خبر داد و گفت: با اختصاص این می��زان اعتبار چهار هزار و 251 مورد 

آموزش های فنی و حرفه ای به مددجویان این نهاد ارایه شده است.
 وی برگزاری جش��ن خودکفایی برای پنج ه��زار مددجوی این نه��اد را از عمده 
برنامه های کمیته امداد برای سال 92 برشمرد و افزود: با ارایه برنامه های آموزشی 
و مهارتی متناس��ب با نیاز بازار روز ب��ه جامعه هدف این نه��اد، مددجویان نه تنها 
دیگر مصرف کننده صرف نیس��تند، بلکه نقش مؤثری در تولید و توس��عه استان 

برعهده دارند.

ایجاد 4300 فرصت شغلي در استان در راستاي توانمندي مددجویان            

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 31 پروژه در هفته 
گرامیداشت منابع طبیعی در استان، بهره برداری یا کلنگ زنی می شود.

عطاء اهلل ابراهیمی اظهار داش��ت: تخریب منابع طبیعی و بهره برداری های بی رویه 
و غیر اصولی از منابع جنگلی، خس��ارت های جبران ناپذی��ری را در پی دارد که برای 

جلوگیری از بروز آن، مدیریت صحیح و دقیق مراتع الزم است.
وی تأکید کرد: حفظ منابع طبیعی وظیفه یک دستگاه و مجموعه نیست، بلکه تمام 
دستگاه ها باید دست به دست هم داده و از این نعمت خدادادی حفاظت کنند و آن را 

به دست نسل های آینده بسپارند.
ابراهیمی ادامه داد: وابس��تگی بش��ر به منابع طبیعی امری حیاتی است و استفاده از 
انرژی های ارزان و بدون آالینده به جای سوخت های فسیلی، ضرورتی اساسی است که 

باید نسبت به آن توجه ویژه صورت پذیرد.
مدی��رکل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختی��اری در ادام��ه با بیان 
 پ��روژه ه��ای ای��ن اس��تان در هفت��ه گرامیداش��ت مناب��ع طبیع��ی، گف��ت:
 پروژه های منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری در س��ال 1391 در شهرس��تان های

 ش��هرکرد، کوهرنگ، ل��ردگان، اردل، کیار، بروجن و فارس��ان و بن ب��ه بهره برداری 
می رسد و یا کلنگ زنی می شود.

ابراهیمی، عملیات بند خاکی یانچش��مه شهرستان ش��هرکرد با یک میلیارد و 800 
میلیون ریال اعتبار و 32 هزار متر مکعب حجم عملیات، س��اخت سازه های سنگی، 
مالتی کنترل سیل و روسوب آبخیزداری خلیل آباد شهرستان شهرکرد با دو میلیارد 
و 490 میلیون ریال و 42 ه��زار و 100 متر مکعب حجم عملیات و عملیات س��نگی 
 مالتی چمدر شهرس��تان کوهرنگ با س��ه میلیارد و 141 میلیون ری��ال اعتبار را از 
 پروژه های قابل بهره برداری در هفته گرامیداشت منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری

 عنوان کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: تولید نهال در 
ایس��تگاه چهارتخته و لردگان، رونمایی از پروژه سند تک برگی در شهرستان بروجن 
 با 61 میلیون ریال اعتبار، بهره برداری از پروژه کمربند حفاظتی شهرستان فارسان با 
50 میلیون ری��ال اعتبار و بهره ب��رداری از 17 طرح آبخیزداری در شهرس��تان های 
اردل، شهرکرد، کوهرنگ،کیار و لردگان از دیگر طرح های قابل بهره برداری در هفته 

گرامیداشت منابع طبیعی استان است.
برنامه های هفته گرامیداش��ت منابع طبیع��ی از 15 اس��فندماه - روز درختکاری- 

همزمان با سراسر کشور در چهارمحال وبختیاری آغاز می شود.

به مناسبت هفته منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری

31 پروژه  منابع طبیعی افتتاح یا کلنگ زنی می شود



چهره روزیادداشت

 مصاحبه صریح هاشمی 
مجوز انتشار گرفت

یک س��ال پس از تقاض��ای صدور مجوز چ��اپ کت��اب »صراحت نامه« 
 )مصاحبه با هاش��می رفس��نجانی( ای��ن کت��اب، مجوز نش��ر گرفت. 
کتاب »صراحت نامه« ش��امل مت��ن کامل گفتگویی اس��ت که آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی با ماهنامه مدیریت ارتباطات انجام داده و سال گذشته 
در این ماهنامه منتشر شده  و یک سال پس از ارایه به اداره کتاب به منظور 
نشر در قالب کتاب موفق به دریافت مجوز نشر شد و هفته آینده به بازار 
کتاب وارد می شود. این گفتگو به دلیل بازتاب های گسترده ای که همزمان 
با انتشار در دومین شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات به همراه داشت 
و برگزیده جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری ها نیز شد، از سوی 

انتشارات سیمای شرق و در قطع پالتویی در دست انتشار قرار گرفت.

 پیشنهادات گروه ۱+۵ به ایران 
از زبان ریابکوف

معاون وزیر خارجه روس��یه خبر داد گروه ۱+۵ در آلماتی قزاقس��تان به 
ایران پیشنهاد کاهش تحریم های وضع شده علیه محصوالت پتروشیمی 
این کشور را مطرح کرد. س��رگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
جزییات دیگری از پیشنهاداتی که کشورهای ۱+۵ به ایران ارایه داده اند، 
مطرح کرده است. معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه ای گفت: »گروه 
۱+۵ در مقابل توافق ایران برای توقف تولید اورانیوم غنی شده 20 درصد 
خود، پیشنهاد داد محدودیت های وضع شده علیه محصوالت پتروشیمی 
و برخی موارد دیگر ایران را کاهش دهد.« وی افزود: »بحث های مربوط 
به جزییات ملموس این طرح ها در جریان است. اگر ما بتوانیم روی همین 
مس��ائل تمرکز کنیم، افق های بزرگ تری پیش روی ما باز خواهد شد و 

ما می توانیم درباره هر چیزی از جمله توافق نهایی، تبادل نظر کنیم.«

 دفاع وزیر خارجه آرژانتین 
از تفاهمنامه با ایران

وزیر خارجه آرژانتین از تفاهمنامه امضا ش��ده میان ایران و آرژانتین در 
رابطه با حادثه آمیا دفاع کرد. هکتور تیمرم��ن، وزیر خارجه آرژانتیندر 
مجلس سفلی از تفاهمنامه امضا ش��ده میان ایران و آرژانتین دفاع کرد. 
وی در این جلسه که شش ساعت به طول انجامید به سؤال های مخالفین 
تصویب این تفاهمنامه پاس��خ داد. وی در رابطه با این تفاهمنامه اعالم 
کرد:»این تفاهمنامه موجب می شود تا ما به حقیقتی که سال ها انتظارش 
را می کشیدیم دس��ت پیدا کنیم«. مخالفان تصویب این تفاهمنامه که 
اکثریت آنها را یهودی ها تش��کیل می دادند، بار دیگر با مواضعی تندتر 
مخالفت خود با تصویب این تفاهمنامه را نش��ان دادن��د. در نهایت، این 
تفاهمنامه توانس��ت اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. هفته گذشته 
مجلس علیا آرژانتین  پس از بحث و بررسی ۱0ساعته، تفاهم نامه امضاشده 

میان ایران و آرژانتین را در رابطه با حادثه »آمیا« تصویب کرد. 

متکی: ایران در مذاکرات هسته ای 
چیزی را از دست نداد 

منوچهر متکی اظهار داش��ت: ایران در ش��رایط فعل��ی در بحث انرژی 
هس��ته ای با کش��ورهای ۱+۵ دس��ت باال را دارد و می توان��د از ظرفیت 
دیپلماسی برای پیش��برد کار خود اس��تفاده کند. وی افزود: جمهوری 
اسالمی ایران از آغاز مذاکرات هس��ته ای هیچ چیزی را از دست نداده و 
غرب در این بازی هیچ چیزی به دست نیاورده است. به گفته وی، در دو 
طرفه کفه ترازو دیپلماسی با غرب دو موضوع قرار دارد؛ یک کفه حقوق 
حقه ایران و حق اس��تفاده از انرژی صلح آمیز هسته است و در کفه دیگر 
می توان چیزی را گذاش��ت که از ابتدا نیز برای جمهوری اسالمی ایران 
هدف نبوده و بارها اعالم ش��ده که ایران به دنبال تولید سالح هسته ای 
نیست. وی بیان کرد: بنابر فتوای رهبر معظم انقالب و اظهارات مقامات 
عالی کشور، ایران به هیچ وجه قصد تولید سالح هسته ای نداشته و ندارد.

کاندیدای کارگزاران برای انتخابات 
 نمی تواند  فرد انقالبی باشد  

قائم مق��ام ح��زب مؤتلف��ه اس��المی در مناظ��ره ای که ب��ا مصطفی 
 کواکبی��ان، دبی��رکل ح��زب م��ردم س��االری داش��ت، ب��ه مناظ��ره 
منتشر نشده اش اشاره کرد. اس��داهلل بادامچیان که در دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد س��خن می گفت، با اشاره به مناظره 
 خود با حسین مرعشی، س��خنگوی حزب کارگزاران که روز یکشنبه در

 کافه خبر برگزار شد، گفت: وی در مناظره با بنده اظهار می کرد که من 
مسلمان لیبرال دمکرات هستم، ولی در خط امام هم قرار دارم. در حالی 
که بنده به وی گفتم، امام ن��ه لیبرال و نه دمکرات، بلکه یک مس��لمان 
آزاداندیش مردم ساالر بود. مرعشی می گفت اسالم نظام اقتصادی ندارد، 
بنابراین باید توجه داشت که اگر از کارگزاران کسی رییس جمهور شود 
قصد دارد مدل لیبرال دمکرات را پیاده کند، بنابراین نمی تواند این فرد 

انقالبی باشد و انقالب را پیاده سازی کند.

آن طور که وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با همتای فرانسوی اش گفته، باراک اوباما رسماً اعالم کرده که آماده 
مذاکره با ایران در صورت موافقت رهبر این کشور بوده و به دنبال 
مذاکره دو جانبه با این کشور اس��ت. جان کری با اذعان بر این که 
ایران کش��وری با تاریخی غنی و قابل توجه  اس��ت، تصریح کرده: 
من بار دیگر تأکید می کنم ایاالت متح��ده آمریکا جدیت خود را 
در مذاکره با ایران همراه با رعایت احترام متقابل نشان داده است. 

)خبرگزاری مهر به نقل از فرانس24(
درباره اظه��ارات جان کری، دو نکته بس��یار مهم وج��ود دارد که 

مختصراً بدان اشاره می شود:
1   به جمالت کری دقت کنید ؛ آنجا که می گوید »اگر رهبر ایران 

موافق مذاکره باشد.«  
تا پیش از این، آمریکایی ها هنوز متوجه نشده بودند که در ایران، 
این رهبر انقالب اس��ت که بر اس��اس قانون اساس��ی، اصول کلی 

سیاست خارجی را تعیین می کنند. 
در واقع مقامات آمریکایی، قیاس به نفس می کردند و گمان داشتند 
که در جمهوری اسالمی ایران، همانند ایاالت متحده آمریکا، رییس 
جمهور سیاست ساز است، حال آن که رییس جمهور در ایران، صرفاً 
رییس قوه مجریه است و در سیاست خارجی نیز ملزم به پیگیری 
سیاست های کلی نظام اس��ت و باید سیاست های ابالغی رهبری 
را اجرا کند. اینک آنها دریافته اند که در جمهوری اسالمی ایران، 
 اوالً سیاست های کلی نظام و از جمله سیاست های کلی در روابط

بین الملل توسط رهبری تعیین می شود و ثانیاً نوع رابطه با آمریکا 
نیز در زمره سیاست های کلی تعریف شده و لذا طبق قانون اساسی، 
این مقام رهبری است که باید در این باره تصمیم سازی کند و بعد از 
آن، دولت و وزارت خارجه موظف اند در چارچوب سیاست ابالغی 

عمل کنند.
هم از این روس��ت که آمریکایی های مش��تاق مذاکره با یران، به 
 رغم این که محمود احمدی نژاد در س��فر امس��الش به نیویورک

 چند بار از گفتگو با آمریکا سخن گفت، واکنشی به این ابراز تمایل 
ها، آن هم در خاک آمریکا، نشان ندادند و احمدی نژاد، بی جواب 

از آمریکا برگشت!
این که باالخره آمریکایی ها بعد از س��ه دهه متوجه اصل موضوع 
شده اند، اتفاق خوبی است؛ چه آن که بر این مبنا، نه وقت خود را 

تلف می کنند و نه انرژی طرف ایرانی را.
2    انتظار می رود این درک نخستین، مقدمه درک موضوع بعدی 

از سوی آمریکایی ها باشد.  
جان کری می گوید: »ایران کش��وری با تاریخی غنی و قابل توجه  

است و ما با رعایت احترام متقابل خواستار مذاکره ایم.«  
این که ایران کش��وری غنی و تاریخی اس��ت، امر مس��لمی است 
 که گفتن یا نگفتنش توس��ط جان کری، فرق��ی در اصل موضوع 
نمی کند و ایرانی ه��ا نیز نیازمند تعارف��ات دیپلماتیک تازه وزیر 
آمریکایی نیستند. نمی شود دور دنیا راه افتاد و برای هر که با ایران 
کوچک ترین داد و ستدی دارد، خط و نش��ان کشید و حتی مانع 

معامالت خرد نیز ش��د و س��پس از رفتار محترمانه با ایران سخن 
گفت.

نمی توان قاتالن۱2 هزار ایرانی که در قالب س��ازمان تروریستی 
مجاهدین خلق )منافقین( تشکل یافته اند را به رسمیت شناخت 
 و با آنها رابطه حس��نه داش��ت و در همان حال، به بازماندگان آن 

۱2 هزار نفر گفت که ما حسن نیت داریم. 
نمی ش��ود کش��ورهای عربی و غیرعرب��ی منطقه را علی��ه ایران 
تحری��ک ک��رد و از برخ��ی ادعاهای ضدایرانی ش��ان مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم حمایت کرد و ادع��ای احترام به کش��ور تاریخی 
ایران را داش��ت. نمی توان دارایی ه��ای ایران را ب��ه مدت بیش 
از 30 س��ال، بلوکه کرد و مدام ب��ه بهانه های مختل��ف، با احکام 
قضای��ی داخل��ی، از مص��ادره ای��ن اموال س��خن گف��ت ولی به 
 صاحب��ان همان اموال بلوکه ش��ده گف��ت که ما به ش��ما احترام 

می گذاریم.
تردیدی نیست که حسن روابط ایران و آمریکا به سود دو ملت است، 
اما مشکلی که در آمریکا وجود دارد، این است که از یک سو، عقالی 
آمریکا خواستار حل مشکالت فیمابین و از سرگیری روابط هستند 
 و از س��وی دیگر، البی های ضد ایرانی، که عمدت��اً عبری و برخی

 عربی اند، بر تصمیم سازی های کالن اثر منفی می گذارند. این می 
شود که از سوی واشنگتن، نوعاً دو نوع صدای متفاوت به تهران می 

رسد: »تمایل به گفتگو« و »تهدید و فشار«.
بدیهی است که عقاًل از جمع این دو، حسن نیت و احترام متقابل 
حاصل نمی شود و تا این مقدمه فراهم نشود، نتیجه اولیه ای به نام  

مذاکره و غایتی به نام روابط متعارف شکل نمی گیرد.
 البته بدیهی اس��ت ک��ه نمی ت��وان انتظار داش��ت ک��ه طرفین 
به طور کامل، اهرم های فش��ار خود را از صفر کنند. این انتظار، با 
واقعیت های دیپلماسی مطابقت ندارد و اتفاقاً بخشی از قواعد بازی 
است. آنچه مهم و مطلوب است، این است که هر کدام از طرفین، به 
این اعتماد عرفی برسند که طرف مقابل، خواستار بهبود روابط است 

نه در پی استیالی یکجانبه.
در مقابل، آمریکایی ها فقط می توانند به گروگان گیری سفارتشان 
در تهران اشاره کنند که 32 سال قبل با آزادی همه گروگان ها تمام 

شد و نیز به آتش کشیدن گاه و بیگاه پرچم آمریکا.
مقایس��ه اقدامات طرفی��ن علیه همدیگ��ر، نش��ان می دهد که 
آمریکایی ها بیش��تر علیه ایرانی  ه��ا بوده اند ت��ا ایرانی ها علیه 
آمریکایی ها. از ای��ن رو، باید به ایران حق داد ک��ه برای مذاکره با 
آمریکا از کاخ سفید بخواهد نش��انه بدهد که حسن نیت دارد. این 
نشانه، حتماً تعارف جان کری در خصوص متمدن و تاریخی بودن 

ایران نیست.

آمریکایی ها سرانجام متوجه نقش رهبری ایران در تعیین سیاست های کلی شدند

 افزایش کمک های آمریکا دو نکته درباره اعالم رسمی تمایل اوباما برای مذاکره با ایران
به مخالفان سوریه

س��خنگوی کاخ س��فید اعالم کرد، آمری��کا کمک ها به 
مخالفان س��وریه را با هدف تس��هیل انتقال سیاسی در 
این کش��ور افزایش خواهد داد. س��خنگوی کاخ سفید 
گفته است، آمریکا کمک ها به سوریه را با هدف تسهیل 
انتقال سیاس��ی در این کش��ور افزایش خواه��د داد. به 
گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، جی کارنی گفته 
اس��ت آمریکا به مردم س��وریه کمک هایی ارایه می کند 
که وی آنها را »کمک های بشردوس��تانه« خوانده است؛ 
کمک های این کشور به مخالفان سوریه هم »کمک های 

غیرکشنده« را در بر می گیرد.

تکرار ادعاهای خصمانه بحرین 
علیه ایران

رژیم آل خلیفه همزمان با سرکوب  مخالفان در تظاهرات 
مس��المت آمیز و مشروعش��ان، بار دیگر سعی کرد برای 
تخریب وجهه مخالفان، آنها را ب��ه گروه های خارجی از 
جمله ایران مرتبط کند. به گزارش النشره، شیخ راشد بن 
عبداهلل آل خلیفه، سرتیپ ستاد و وزیر کشور بحرین در 
اظهاراتی بدون اشاره به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، 
مدعی شد که دولت بحرین کانال های تفاهم و توافق را با 
ساختارهای جامعه باز کرده است. وی در جریان نشست 
با خلیفه بن احمد الظهرانی ریی��س مجلس نمایندگان 
و صالح بن علی الصالح رییس مجلس ش��ورای بحرین، 
مدعی شد که بازداشت یک گروهک تروریستی یکی از 

تحوالت مهم امنیتی در بحرین بوده است.

 آمریکا نمی تواند 
به جهان دیکته کند

وزیر دفاع آمریکا در اولین س��خنرانی خود در پنتاگون 
گفت، این کش��ور نمی تواند به جهان دیکت��ه کند بلکه 
باید هوش��مندانه با جامعه جهانی تعام��ل برقرار نماید. 
چاک هیگل، وزیر دفاع جدید آمریکا طی سخنانی گفت: 
آمریکا نمی توان��د به جهان دیکته کند، ام��ا می تواند به 
شیوه ای هوشمندانه با جامعه جهانی تعامل کند. هیگل 
در این س��خنان تأکید کرد این کش��ور نه تنها نیازمند 
تجدید ائت��الف قدیمی خود ب��وده، بلکه بای��د ائتالف 

جدیدی بسازد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

فتنه ۸۸ خطرناک تر از جنگ 
۸ساله بود

سردار جعفری/ فرمانده سپاه

جمهوری اسالمی ایران بدون نقش رهبری و والیت نمی تواند به اهدافش 
برسد. خدا را ش��کر می کنیم که مردم از فتنه 88 سربلند بیرون آمدند و 
پیامی که در 9 دی برای جهان صادر کردند، پیامی ارزشمند و دانستن حق 

والیت فقیه در جمهوری اسالمی بود.
فتنه 88 را نباید دست کم گرفت؛ چراکه بسیار خطرناک تر از جنگ هشت 
ساله بود. جنگ هشت ساله نعمت بود. ش��هدا، جانبازان، خانواده شهدا و 
بسیجیان و کس��انی که دل در 
گرو انقالب دارند، با نیت خالص 
پای انقالب مانده و خواهند ماند 
و سختی ها و فشارهای دشمن 
را تحمل می کنند. باید آگاهی، 
بصیرت، تحلی��ل و آینده نگری 
خود را از آینده انقالب و اسالم 
عمیق تر کنیم تا ایمان خود را 

باالتر برده باشیم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 990 | شنبه 12  اسفند  1391 |  19 ربیع الثانی 1434

2
کاندیداتوری خود را در زمان مناسب اعالم می کنم

حجت االسالم سید مصطفی پورمحمدی گفت: ریاست جمهوری صحنه اساسی و جدی در 
کشور است و سرانجام این بار باید به دوش کشیده شود. من نیز در این مسیر قرار دارم و در 

آینده اگر به نظر قطعی برسم، در زمان مناسب حضورم را اعالم خواهم کرد.
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نتایج انتخابات نظام 
پزشکی تأیید شد

 رییس قوه قضاییه 
دیه 92 را ابالغ کرد

رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی گفت: نتایج انتخابات 
نظام پزشکی در ۱8۶ ش��هر، از جمله تهران تأیید شد. سخنان رییس جمهور 
درباره این انتخابات نیز جایگاه قانونی ندارد و پاس��خ به وی، وقت تلف کردن 
است. مراد هاشم زهی افزود: درست است که آقای احمدی نژاد دوباره درباره 
انتخابات نظام پزشکی اظهاراتی داشته، اما قرار نیست وی مرتباً در این مورد 
حرف بزند و ما هم به او جواب بدهیم و با این کار وقت خودمان و وقت مردم را 
تلف کنیم. وی ادامه داد: انتخابات نظام پزشکی بر اساس ضوابط قانونی و در 
کمال صحت برگزار شد و اکنون پس از بازشماری آرای صندوق ها در جاهایی 
که شکایت هایی بوده، نتایج این انتخابات در ۱8۶ شهر، از جمله تهران تأیید 

شد و بازشماری آرا نتایج را در هیچ شهری نسبت به نتایج اولیه تغییر نداد. 

پیرو نامه نگاری مرتضی بختیاری، وزیر دادگس��تری با رییس قوه قضاییه در 
خصوص تعیین نرخ دیه در س��ال 92، آیت اهلل آمل��ی الریجانی با نرخ جدید 
دیه موافقت کرد. رییس ق��وه قضاییه دیه ۱۱4 میلیون تومانی س��ال 92 در 
ماه های غیرحرام را برای اجرا به وزیر دادگستری ابالغ کرد.  علی خلفی رییس 
حوزه ریاست قوه قضاییه اعالم کرد: پیرو نامه نگاری مرتضی بختیاری، وزیر 
 دادگس��تری با رییس قوه قضاییه در خصوص تعیین نرخ دیه در س��ال 92، 
آیت اهلل آملی الریجانی با نرخ جدید دیه موافقت ک��رد.  دراین ابالغیه که به 
درخواست وزیر دادگستری در روزنامه رسمی کشور درج شده، آمده است: با 
توجه به بررسی های به عمل آمده و رعایت مصالح مختلف، قیمت دیه کامل در 
ماه های غیرحرام، از ابتدای سال 92 مبلغ ۱۱4 میلیون تومان تعیین می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، گزی��ده گفتار 
منتشر نش��ده وی را در س��ال ۱382 درباره آینده نظام 

اسالمی منتشر کرد که این گفتار به شرح زیر است:
در مورد آینده نظر من این است که جامعه به طرف اعتدال 
می رود. مردم در حال تحصیل هستند. دانش و اطالعات 
آنها زیاد می ش��ود. کارهای ش��عاری از نوع این که انبوه 
توده ها را برای یک هدف خاص به صورت موجی بس��یج 
کنند، سخت می شود. از طرفی اسالم شناس ها، حوزه ها 
و حتی اف��راد حزب الله��ی و مقدس ها کم کم احس��اس 
می کنند بعضی سخت گیری ها جواب نمی دهد و ممکن 
است فقط عده ای بمانند. عده ای به اشتباه این مسیر را با 
سکوالریزه شدن اشتباه می گیرند، این حرکت به سمت 
اسالمی شدن منطقی است. این یعنی واقع گرایی اسالمی، 
یعنی نه ما اسالم را فراموش می کنیم و نه آرمان هایمان را. 
در این مسیر آرمان های ما هم اسالمی تر و هم واقع بینانه تر 
می ش��ود. آن طرف هم –یعن��ی آنهایی ک��ه به اصطالح 
 می خواهند علم��ی، امروزی و متج��دد صحبت کنند –

به تدریج به این می رسند که اصول فکری و مبانی اسالمی 
انقالب درست است.

یک کارشناس مس��ائل بین المللی با بیان این که استراتژی 
طرف غربی در مذاکرات تغییر نکرده بلکه تاکتیک آنها تغییر 
کرده است، گفت:  در این دوره با انشقاق در گروه ۱+۵ مواجه 

بودیم و این گروه 3+3 شده بود.
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مس��ائل بین الملل درباره 
مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، گف��ت: مذاکرات که در آلماتی 
برگزار شد، نشان داد  مذاکرات از بن بست خارج شده است؛ 
چرا که غربی ها به این نتیجه رس��یدند که راهی جز مذاکره 
با ایران ندارند. وی در ادامه به اس��تقامت و ایستادگی ملت 
ایران در بحث هسته ای اشاره کرد و با بیان این که دستاورد 
غنی سازی 20 درصدی نش��ان داد که مردم خود می توانند 
به این دستاوردها دست یابند، اظهارداشت: هنوز بحث های 
زیادی باید مطرح شود، ولی معلوم شد که استراتژی مقاومت 
ایران در س��ال ها و ماه های گذش��ته به خوبی جواب داده و 
غربی ها نتوانستند با تحریم ها و فشارهایشان ایران را متزلزل 
کنند. این کارشناس مسائل بین الملل تأکید کرد: غربی ها 
عزم خود را جزم کرده بودند تا معادالت س��وریه به نفع آنها 
تمام ش��ود، اما اقتدار ایران این اجازه را به آنها نداد و آنان به 
اقتدار ایران در منطقه پی بردند، ضم��ن آن که در این دوره 
با انش��قاق در گروه ۱+۵ مواجه بودیم، ب��ه طوری این گروه 

3+3 شده بود. 

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان این که در هیچ کجای دنیا 
دستگاه قضایی این گونه استقالل ندارد، گفت: در ایران 
حتی عالی ترین مقام اجرایی ه��م حق انتصاب قاضی و 
مس��ئوالن قضایی را ندارد، البته زمزمه هایی ش��ده که 
الیحه ای در حال طرح است که بر اساس آن بخش هایی 

از دستگاه قضایی منتزع شود. 
 این حرف اش��تباه اس��ت؛ چ��را این ح��رف اش��تباه را 
می زنید؟ من اصراری بر مالکیت دستگاه قضایی ندارم؛ 
مسئول هستم و بعد ش��خص دیگری مسئول می شود، 
ولی بحث قانونی است. انتزاع برخی سازمان ها و دادنش 
به زیرمجموعه وزارت دادگستری خالف قانون اساسی 
اس��ت. ش��ورای نگهبان هم یک بار این موض��وع را رد 
کرده است. مثال س��ازمان زندان ها بخشی از کار قاضی 
اس��ت؛ زیرا قاضی مسئول اجرای حکم اس��ت. کار وزیر 
دادگستری تعامل و هماهنگی بین قواست. البته رییس 
قوه قضاییه می تواند بخشی از اختیارات خود را به وزیر 
 دادگس��تری تنفیذ کن��د. وی گفت: ما زی��اده خواهی 
نمی خواهیم بکنیم. دنبال دستگاه خاصی هم نیستیم، 
ولی حدود قانون باید اجرا شود. چه انگیزه ای داریم که 
موجب اختالفات شویم. ما با تمام قوا از استقالل دستگاه 

قضا دفاع می کنیم. 

دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنانی که به طور مستقیم از 
شبکه های منطقه ای پخش می شد، شایعات اخیر برخی 
رسانه ها مبنی بر وخامت حالش را در چارچوب جنگ روانی 

دشمنان مقاومت قلمداد کرد.
س��ید حس��ن نصراهلل در س��خنانی که به طور مس��تقیم 
 از ش��بکه های ماه��واره ای منطقه ای پخش می ش��د، 
خاطر نشان کرد:» هدف از س��خنرانی من، پایان دادن به 
ش��ایعاتی اس��ت که برخی رس��انه ها اخیراً به راه انداخته 
بودن��د.«  دبیرکل ح��زب اهلل لبن��ان با تکذیب ش��ایعات 
اخیر رس��انه های ضد س��وری مبنی بر وخامت حالش، از 
دوستدارانش که همواره به وی اهتمام نشان داده اند، تشکر 
کرد. نصراهلل در ادامه س��خنان خود به مس��ائل مربوط به 
لبنان، از جمله انتخابات پرداخت و تأکید کرد:» ما خواهان 
مساوات و برابری میان لبنانی ها و جلوگیری از افراط گرایی 
در لبنان هستیم.« دبیرکل حزب اهلل لبنان با بیان این که 
برگزاری انتخابات بر اس��اس قرار گرفتن کش��ور به عنوان 
یک حوزه واحد بر اساس س��اختار جمعیتی، این مسأله را 
تضمین می کند ک��ه تمام لبنان یک حوزه واحد اس��ت و 
لبنانی ها ۱28 نماینده را انتخاب می کنند و هیچ تبعیضی 

میان حوزه ها نباشد.

انرژی هسته ای قوه قضاییهسیاست داخلی بین الملل

پیش  بینی هاشمی 
رفسنجانی از آینده

»۱+۵« به »3+3« تبدیل 
شده بود

 جداشدن بخشی از 
قوه قضاییه اشتباه است

 سید حسن نصراهلل 
به شایعات پایان داد



یادداشت

 عدم تخصص80 درصد 
شهرسازان و معماران

رییس دانش��کده معماری دانش��گاه علم و صنعت گفت:80 درصد 
کس��انی که در حوزه شهرس��ازی و معماری فعالیت دارند، تخصص 
شهرسازی و معماری ندارند. عبدالحمید نقره کار در دومین همایش 
شهر اسالمی اظهار داشت: نخستین مس��أله، برنامه ریزی ها و طرح 
قوانین و آیین نامه ها، س��لوک و طراحی ها مبتنی بر حکمت نظری 
و عملی اس��ت و ما از نظر فرهنگ و در بعد عملی صد س��ال از غرب 

عقب تر هستیم. 

 انتقال آب اصفهان به یزد
 کارشناسی نشده است

نماینده مردم لنجان در مجلس به فارس گفت: در مدیریت آب زاینده رود 
باید مشکالت هر سه استان مد نظر قرار بگیرد. مجید منصوری بیدکانی 
اظهار داشت: نمی توان مشکالت ایجاد شده درباره استان یزد را سناریویی 
از پیش تعیین شده دانست و به مسئوالن اصفهانی این برچسب را زد که 
از این موضوع مطلع بوده اند. وی با اشاره به این که در این مدت فشار بیش 
از حدی به کشاورزان اصفهانی وارد شده است و قادر به تأمین زندگی خود 
نیستند، تأکید کرد: دولت باید س��رمایه گذاری های الزم را انجام دهد تا 

هرچه زودتر تونل شماره سه بهشت آباد تکمیل شود.

گشتی در اخبار

 تشکیل مدیریت واحد
 آب زاینده رود

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان
 محمد مهدی اسماعیلی

 جلسه ای به ریاس��ت حجت االسالم والمس��لمین ابوترابی نایب رییس 
اول مجلس و با حضور وزیران اطالعات، کش��ور، نیرو، جهاد کش��اورزی، 
نمایندگان مردم اس��تان های چهارمحال و بختی��اری، اصفهان و یزد و 
همچنین معاونین امنیتی سیاسی وزیر کشور، اس��تانداران استان های 
منتف��ع از آب زاین��ده رود و معاونان آنان، در مجلس ش��ورای اس��المی 

تشکیل شد.
 در این جلس��ه پ��س از بحث و 
بررس��ی موضوع��ات مرتبط با 
 توزی��ع آب زاین��ده رود و

خواس��ته ه��ای کش��اورزان 
اصفهان��ی، مصوب��ات خوب��ی 
 به تصوی��ب رس��ید، همچون 
ش��کل گیری مدیری��ت واحد 
زاینده رود که خواس��ته مردم و 

کشاورزان این استان بود.
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چهره روز
یک کشته و 28 مصدوم حاصل حادثه کاشان

ابوالفضل شجاعی مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان از کشته 
 شدن یک نفر و مصدوم شدن 28 نفر در حوادث رانندگی اخیر این شهرستان خبر داد.

47 مورد مأموریت در این مدت توسط امدادگران اورژانس کاشان انجام شد.

3
خبر ویژه

 عدم کفایت مسئولین راه 
در تسریع ساخت جاده

گروه ش�هر - این بار در جاده منطقه اصفه��ان – اژیه که 
به جاده مرگ معروف اس��ت، خبرنگاران طعمه عدم کفایت 
 مس��ئولین راه های اس��تان اصفه��ان ش��دند و در تصادفی 

حادثه آفرین بر آمار حوادث این جاده افزودند. 
روز چهار ش��نبه هفته گذش��ته چه��ار نف��ر از خبرنگاران 
اعزامی به منطقه ش��رق اصفهان که برای بررسی مشکالت 
کش��اورزان محور زاینده رود به این منطقه سفر کرده بودند، 
در س��انحه تصادف رانندگی دچار آس��یب دیدگی ش��دند 
که پس از م��داوا و معاین��ات الزم، دو نفر از آنه��ا برای ادامه 
درمان در بیمارس��تان صدوقی اصفهان بس��تری شدند. به 
 گ��زارش خبرنگارزاینده رود ک��ه یکی از اف��راد حادثه دیده

بود، خبرنگاران که برای بررسی مسائل و مشکالت کشاورزان 
ش��رق اصفهان به این منطقه س��فر کرده بودند، در مس��یر 
برگشت به سمت اصفهان دچار س��انحه تصادف و انحراف از 
جاده شدند. گفتنی است جاده یاد شده که در آن منطقه به 
جاده مرگ معروف شده است، تاکنون شاهد تصادفات زیادی 
بوده که طی آن تعداد زیادی از هموطنان و همشهریان در این 
منطقه دچار مرگ و یا زخمی شده اند. بر اساس اظهارات مردم 
محلی، این جاده که هشت کیلومتر طول دارد فاقد هرگونه 
استاندارد جاده ای بوده و در س��فر گذشته معاون وزیر راه به 
این منطقه بر لزوم تس��ریع در اصالح این جاده تأکید فراوان 
شده بود. گفتنی است در این حادثه دو تن از خبرنگاران دچار 
شکستگی دست و پا گردیده و دونفر از خبرنگاران نیز دچار 
صدمات داخلی شده اند. گفته می شود در ازای ساخت جاده 
مرگبار محوراصفهان – اژیه تالش های بس��یاری از س��وی 
مردم منطقه صورت گرفته تا جایی که حتی کشاورزان برای 
تعریض این جاده حاضر به واگذاری زمین های زراعی خود به 
اداره راه شدند، ولی متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این رابطه 
صورت نگرفته است. شاید باور این موضوع برای مردم سخت 
 باشد، ولی متأسفانه هنوز چاره ای برای اصالح این جاده که 
ماه هاست از س��وی خبرنگاران به مسئولین درمورد مرگبار 
بودن آن اخطار داده می شود، اندیش��یده نشده است.  نکته 
جالب این موضوع اینجاست که هنگامی که مسئولین مربوطه 
از جمله اداره راه و شهرس��ازی درمورد این جاده اظهار نظر 
می کنند باور دارند که این محور کم خطر است و مشکالتی 
که درمورد آن ذکر می ش��ود تنها بزرگنمایی اس��ت و باید 
رانندگان در این مسیر احتیاط کنند تا حادثه ای برای آنها رخ 
ندهد. شایان ذکراست آمبوالنس حامل خبرنگاران به سمت 

بیمارستان صدوقی از کمترین تجهیزات پزشکی برخوردار بود.

    ما تمام��ی زندگی مادی و معنوی خود را مدیون ش��هدا 
هس��تیم و ش��جاعت، معنویت، مدیریت، اخالص، گذشت و 
محبت را از آنها و دیگر شهدا آموختیم. وقتی از شهر به عنوان 
یک نقطه جمعیتی و سکونتگاهی صحبت می کنیم، هدف ما 
تنها خود شهر نیست، بلکه شهر و شهروند در کنار هم دغدغه 
ماست. شهرها حتما نکاتی پیدا و پنهان دارند و شهروندان نیز 
حتما ظاهر و باطن دارند، لذا برای داش��تن یک شهر اسالمی 
باید هم به ظاهر و هم به باطن شهروندان توجه کنیم و هم به 

پیدا و پنهان شهر.
    روح هر جامعه انس��انی در انس��انیت نهفته است و ما بر 
اساس باورهای اس��المی معتقدیم انس��انیت و آزادگی زمانی 
حفظ می ش��ود که یک هدایت قدس��ی باش��د و این هدایت 
 در گرو اس��الم، تبعیت از قرآن و توجه به روای��ات و احادیث 
معصومین )ع( است که این انسانیت و آزادگی را در همه جوامع 
بشری ضمانت می کند. اگر در ش��هر به دنبال این هستیم که 
جمال و جالل داشته باشیم باید بدانیم که اینها در گرو انسانیت 
و اسالمیت است و هرگونه نگاه خارج از این باور حتما ما را در 

زمره یک شهر اسالمی قرار نخواهد داد.
     اگر این گونه شد یقین کنید شهر بیرون نیز عادل، عازم  
و عاقل خواهد بود و عدالتی که در بستر فضایل نباشد عدالت 
نیست. امروز در ارزیابی ها مدیری موفق است که به خوبی سد، 
راه، پل و مترو بسازد و مشکل ترافیک را حل کند و زباله جمع 
کند. این مسائل مربوط به بخش پیدای شهر است که حتما باید 
 خوب انجام شود، اما بخش پنهان آن مسائلی چون آسیب های

 اجتماعی است که زشتی هایی را در پی دارد و باید مورد توجه 
جدی قرار گیرد. پیش��رفت مادی بدون ش��ک مطلوب است، 
ولی پیشرفت مطلوب برای ما در یک نظام و مدیریت اسالمی 
یک وسیله است و هدف رشد و تعالی شهروندانی است که در 
شهر زندگی می کنند و میزان ارزیابی مدیر در جامعه اسالمی 

بستگی به میزانی است که انسان ها بندگی خداوند را بکنند.
    آیا الزاما امروز هدف ما در مدیریت ش��هری در یک شهر 
اسالمی رسیدن به شهری مدرن است یا شهری که ما عبادت 
خدا را بکنیم؟ در جه��ت گیری ها باید به ای��ن موضوع توجه 
کنیم. این فرق مهم مدیریت در یک نظام اسالمی با یک نظام 

غیر اسالمی است.
     اسالمی بودن شهر و اسالمیت در آن هنگامی وجود دارد 
که تبلور مسلمان بودن در روابط اجتماعی آن بروز و ظهور کند. 
اگر این گونه بود زندگی ما یک زندگی مؤمنانه اس��ت. اگر فقر 
در جایی مستقر شود، جهل هم در آنجا مستقر خواهد شد و در 
شهری که جهالت درآن وجود داشته باشد نمی توان حرف از 
مدیریت و شهر اس��المی زد. جامعه چاپلوس خواهد شد و سر 
تعظیم برابر ثروت و قدرت ف��رود می آورد و دیگر نمی توان به 

آن جامعه و شهر اسالمی نام نهاد.
     ام��روز هنگام��ی که به ح��وزه علم و دانش م��ی نگریم 
می بینیم در مرزهای علم دانش قرار گرفته ایم و این از قابلیت 
های جامعه و مردم ما و بر گرفته از تالش اساتید و اندیشمندان 

ماس��ت. غصه اینجاست که 
در بح��ث تئ��وری و دانش، 
 در مرزها ق��رار گرفت��ه ایم

و با بقیه کش��ورهای پیشتاز 
دنیا رقاب��ت می کنی��م، اما 
هنگامی که م��ی خواهیم از 
این عل��م و دانش اس��تفاده 
کنیم و جامعه را به س��مت 
جامع��ه ای پیش��رفته توأم 
با عدالت با حف��ظ کرامت و 
انسانیت پیش ببریم تا جامعه 
با آرامش و آس��ایش عبادت 
خدا را کند، به این نقطه که 
می رسیم به 6 یا 7 دهه قبل 
برمی گردیم. ام��روز در این 
ح��وزه ه��ا کارنام��ه موفقی 

نداریم.
    ام��روز نیازمند مدیریتی جهادی و اس��المی هس��تیم. 
همچنین به همان فرهنگ ش��هید خرازی ها و دیگر ش��هدا 
نیازمندیم. امروز افرادی مثل من که به برکت نظام اسالمی و 
خون شهدا توسط مردم فرصتی در اختیارمان قرار گرفته است 

باید تالش کنیم تا این خألها و شکاف های بزرگ را پر کنیم.
     امروز بزرگ ترین مجاهدت و تالش و همچنین بهترین 
خدمت به مردم، نظام اسالمی، امام و شهدا و همچنین پاسخ 
گفتن به خواسته های رهبر معظم انقالب و شرمنده نبودن در 
مقابل شهدا و خانواده معظم آنان، این است که کارآمدی دین 

در اداره جامعه را در همه شئونات تحقق دهیم.

قالیباف در دومین همایش ملی شهر اسالمی در اصفهان :

عدالتی که در بستر فضایل نباشد، عدالت نیست

این بار اصفهان میزبان همایش ملی شهر اسالمی بود. در این مراسم دو روزه که در دانشگاه خوراسگان   گروه
اصفهان برگزار شد، سخنرانان بسیاری در زمینه ایجاد شهری اسالمی به ایراد سخن پرداختند که در  شهر

ادامه این گزارش گزیده ای از سخنان محمد باقر قالیباف  شهردار تهران را می خوانید: 

روح هر جامعه 
انسانی در انسانیت 

نهفته است و ما 
بر اساس باورهای 
اسالمی معتقدیم 

انسانیت و آزادگی 
 زمانی حفظ 

می شود که یک 
هدایت قدسی 

باشد

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی فراخوان های عمومی شماره 910/6023-910/6022-
910/6028-910/6027-910/6026-910/6025-910/6024

 دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: دریافت اینترنتی پرسشنامه با مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان
وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس  www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود.

تاریخ دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی: از شنبه مورخ 91/12/12 لغایت چهارشنبه مورخ 92/1/17
محل تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: اصفهان خیابان چهارباغ باال دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان

مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/1/31
نکات قابل توجه: 

1- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله فراخوان ها، در چهارچوب ضوابط و مقررات از ش��رکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهی اس��ت ارائه مدارک پرسش��نامه تکمیل ش��ده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت ش��رکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
4- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های 

مشابه استفاده نماید.
5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در پرسشنامه ها موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.
www.erec.co.ir            http://iets.mporg.ir           www.tavanir.org.ir

موضوعشماره فراخوان
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین کابل 20 کیلوولت910/6022
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 200 دستگاه لوازم میترینگ910/6023
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 30 دستگاه کلید خازنی 20 کیلوولت910/6024

910/6025
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین  4 دستگاه کلید قدرت 400 کیلوولت، 6 دستگاه 

کلید قدرت 230 کیلوولت، 18 دستگاه کلید قدرت 63 کیلوولت و 20 دستگاه 
سکسیونر ارت دار 63 کیلوولت

910/6026
ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 25 دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ خازنی 

63 کیلوولت و 6 دستگاه ترانسفورماتور جریان 400 کیلوولت و 6 دستگاه 
ترانسفورماتور جریان 230 کیلوولت

ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین 15 دستگاه سیستم مانیتورینگ910/6027

ارزیابی کیفی توان تهیه و تأمین تابلوهای حفاظت باسبار پست بهرنگ و تهیه و 910/6028
تأمین تابلوهای کنترل و حفاظت پست سد زاینده رود

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره و موضوع فراخوان ها:

م الف/ 19089روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد عملیات نمره کنی و بسته بندی تنباکو صادراتی خود را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در 
مناقصه از تاریخ 91/12/9 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/16 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع 

دخانیات اصفهان، واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- نوع، کمیت و کیفیت کار: 190000 کیلوگرم تنباکوی قابل نمره کن��ی- 80000 کیلوگرم تنباکوی قابل 
استحصال برای بسته بندی به ترتیب 75 درصد بسته یک کیلوگرمی، 10 درصد بسته نیم کیلوگرمی و 15 درصد 

بسته ربع کیلویی- 5000 عدل تنباکوی قابل عدل گیری و 5000 عدل تنباکوی قابل بارگیری.
2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز شنبه مورخ 91/12/26 می باشد.

3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 91/12/27 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.
4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 1/850/000/000 ریال می باشد.

5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت  3 ماه خواهد بود.
6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 12/050/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه 

خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.

8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع دخانیات اصفهان 
تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نمره کنی
و بسته بندی تنباکو صادراتی )نوبت دوم( به شماره 1/321/105

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

جناب آقای محمد بندرعباسی
همکار گرامی

مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان برای آن مرحومه 
طلب آمرزش و علو درجات و برای کلی��ه بازماندگان صبر 

جمیل و سالمتی مسئلت داریم.

روزنامه زاینده رود

»همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید« نوبت اول



چهره روزیادداشت

احیای واحد تبدیل کاتالیستی 
پاالیشگاه نفت اصفهان 

 گ�روه اقتصاد- ریی��س پاالی��ش »منطقه ب« ش��رکت پاالیش 
 نفت اصفهان گف��ت:  در این دوره، ح��دود ۵۰ نف��ر از همکاران در 
 دو نوبت کاری ۱۲ ساعته  )به صورت شبانه روزی( مشغول به فعالیت 

بودند.
حمید شهبان  با اشاره به این که انجام  احیای کاتالیست  از ۲۹ بهمن 
ماه آغاز ش��د، گفت: پیش بینی انجام کار  با در نظر گرفتن ش��رایط 
کاری از زمان شروع بستن واحد تا اتمام مراحل راه اندازی،  ۹ اسفند 
ماه  اعالم ش��ده بود که خوش��بختانه  با تالش نیروهای متخصص، 
مجرب و کارآزموده این ش��رکت  و اس��تفاده حداکثری از زمان و با 
رعایت کلیه اصول ایمنی و زیست محیطی، مدت زمان احیا دو روز 

کاهش یافته و روز هفتم اسفند ماه به پایان رسید.
 وی با اشاره به این که برنامه انجام احیا با در نظر گرفتن کلیه شرایط 
عملیاتی، در فواصل زمانی دوساله پیش بینی می شود،تصریح کرد: 
با اتمام کار، ش��اهد افزایش عدد اکتان بنزی��ن از ۸۷ به ۹۶ خواهیم 
بود. شهبان، واحد تبدیل کاتالیستی را )به دلیل تولید بنزین( بسیار 
با اهمیت خواند و اظهار داش��ت: این  واحد، به طور متوس��ط روزانه 
 ۲۲هزار و ۵۰۰ بش��که خوراک دریافت می کند که ب��ه دنبال آن، 
تولید   ۱۸هزار بش��که بنزین ب��ا اکتان ۹۶، ۱۸۰۰ بش��که گاز مایع 
 و همچنی��ن گازهای خ��وراک واحد هیدروژن س��ازی ش��رکت را  

بر عهده دارد.

خبر ویژه

4
کاهش قیمت سکه دربازار

بالفاصله پس از انتشار نتایج مثبت مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، قیمت سکه و دالر در بازار شروع به کاهش 
کرد. با وجود این که قیمت سکه پس از اعالم قیمت های پیش فروش سیر صعودی به خود گرفته بود، اما ۹ 
اسفند ماه عقبگردی محسوس داشت و تا آخرین ساعات روز چهارشنبه بیش از 3۰هزار تومان کاهش یافت.

تولید شمش مذاب به 11/8 
میلیون تن می رسد

 محمد مسعود سمیعی نژاد/ مدیرعامل فوالد مبارکه

براس��اس هدف گ��ذاری باید ظرفی��ت تولید ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفه��ان از۷/۷ میلیون تن تولید ش��مش م��ذاب تا پایان س��ال ۹3 به 
 ۱۱/۸ میلیون تن برس��د. س��هم ای��ن ش��رکت درتولید فوالد کش��ور

۵۰ درصد است که برای رس��یدن به این هدف تاکنون 3۸ هزار میلیارد 
ریال قرارداد طرح های توس��عه با پیمانکاران ایرانی بس��ته شده است. 
امس��ال۱۰ طرح زیس��ت محیطی با بیش از س��ه هزار میلی��ارد ریال 
س��رمایه گ��ذاری همس��و با 
برنامه ه��ای توس��عه ف��والد 
مبارکه پیش بینی ش��ده بود 
که تاکنون ش��ش طرح آن به 
بهره برداری رس��یده اس��ت. 
 این مق��دار س��رمایه گذاری

برای تولی��د 4/۵ میلیون تن 
 ف��والد در ناحی��ه ن��ورد گرم 

در نظر گرفته شده است.
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کاهش ۲۰میلیارد دالری 
درآمد نفت در الیحه بودجه

در حال��ی درآمد ریالی نف��ت در بودجه س��ال ۹۲ به میزان 
۶۶هزار میلی��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده ک��ه این رقم 
در س��ال گذش��ته ۶۸هزارمیلیارد توم��ان ب��ود. دولت در 
 الیحه بودجه س��ال ۹۲ کل کش��ور درآمد نفتی را به میزان 
3۱ میلی��ارد دالر پی��ش بینی ک��رده اس��ت، در حالی که 
 این رقم در قانون بودج��ه ۹۱ حدود ۵۱ میلی��ارد دالر بود. 
با توجه به رق��م دالری درآمد نفت در الیح��ه بودجه ۹۲ با 
 احتس��اب دالر۲۱3۰ تومانی )نرخ شناور مدیریت شده( که 
به صورت محاسباتی در بودجه دیده شده، درآمد ریالی نفت 
در کل کشور در س��ال ۹۲ به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان 
خواهد بود که این رقم ریالی از س��وی ممبینی اعالم ش��ده 
اس��ت. این گزارش اضافه می کند، بانگاهی به قانون  بودجه 
س��ال ۹۱ باید گفت که در قان��ون بودجه س��ال۹۱ درآمد 
حاصل از فروش نفت خام به میزان ۵۱ میلیارد دالر تعیین 
ش��ده بود که این ارز تا مردادماه با نرخ دالر ۱۲۲۶ تومانی و 
پس از آن ب��ا ارز مرکز مبادالت تبدیل به ریال ش��د که قرار 
بود درآم��د ریالی قانون بودج��ه ۹۱ رقم ۶۸ ه��زار میلیارد 
 تومان باش��د که به گفته ممبینی، معاون بودجه در نهایت
 4۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی سال جاری محقق شد. 

تازه ترین پیش بینی 
اکونومیست از صادرات ایران

گروه اقتصاد - واحد اطالعات اکونومیس��ت معتقد است 
که صادرات ایران در س��ال ج��اری به بی��ش از ۶۶ میلیارد 
دالر خواهد رس��ید. واحد اطالعات اکونومیست در گزارش 
م��اه فوری��ه ۲۰۱3 خ��ود ارزش ص��ادرات ایران در س��ال 
گذش��ته را برابر با ۱۱۰ میلی��ارد دالر ب��رآورد و پیش بینی 
کرد که این میزان در س��ال ج��اری با 43 میلی��ارد و 3۰۰ 
میلیون دالر کاهش، ب��ه ۶۶ میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون دالر 
 برسد. بر این اس��اس، در س��ال  آینده صادرات ایران برابر با 
۶۱ میلی��ارد و ۹۰۰ میلی��ون دالر خواهد ب��ود و پس از آن 
شاهد روند صعودی ارزش صادرات ایران خواهیم بود. گفته 
شده است که با افزایش س��ه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالری 
 نسبت به سال ۹۲، ارزش صادرات ایران در سال ۱3۹3معادل 
۶۵ میلی��ارد دالر خواه��د ب��ود. تحلیلگران اکونومیس��ت 
 معتقدن��د ک��ه در س��ال ۱3۹4 ص��ادرات ای��ران افزایش 
پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالری داشته و به ۷۰ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون دالر بالغ خواهد شد.

اخبار کوتاه

    ما در شرایط جهاد و اقتصاد مقاومتی هستیم، در حالی که با 
افزایش تعطیلی های زیاد چنین به نظر می رسد که ما در اقتصاد 

استراحتی به سر می بریم.
     عالوه بر این که مدیران نقش مهمی در اداره کردن ش��هر 
دارند، شهروندان هم باید به وظایف خود عمل کنند. به عنوان 
مثال، همان طور که ش��هرداری ها وظیفه زیباسازی شهر را به 
عهده دارند، شهروندان هم وظیفه حفظ پاکیزگی شهر را دارند.

     یک شهر باید اس��تراتژی براس��اس واقعیت داشته باشد و 
واقعیت کشور ما این است که ما کش��وری نفت خیز هستیم و 
درآمد نفتی کشور ایران در طی دهه های اخیر افزایش یافته، اما 
این سؤال مطرح است که میزان صادرات نفت به ازای هر نفر در 

هر ماه چقدر بوده است.

     منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در بودجه 
سال ۹۱، ۲/3 میلیون بشکه دیده شده و این در حالی است که 
۶۱۰ میلیارد ریال درآمد نفتی در بودجه پیش بینی شده، یک 

رقم نجومی برای نسل است.
     اگر تصور کنیم ماهی ۶۷ هزار تومان به هر نفر داده شود، باز 
هم به این نتیجه می رسیم که با این مقدار نمی توانیم مشکالت 

مسکن، ازدواج و سایر مسائل را برطرف کرد. 
     در یک ب��رآورد دیگر اگ��ر بودجه س��ال ۹۲ را ۹۸ میلیارد 
تومان درآمد در نظر بگیریم و هزینه ه��ا را ۱۲۱ میلیارد تومان 
برآورد کنیم، ب��ا جمعیت ۷۸ میلیون به این نتیجه می رس��یم 
 که تص��ور ای��ران و حکومت در خصوص معیش��ت و مس��کن 

محقق شدنی نیست.

     اختصاص عادالن��ه بودجه عمومی واجب اس��ت، اما کافی 
نیست و باید به تولید ثروت روی آورد.

     تمام مباحث سیاسی در کش��ور حول محور توزیع عادالنه 
ثروت می چرخد.

    جوان، دانشگاه و دانشجو بخشی از راه حل مشکالت هستند 
و این در حالی اس��ت که همیشه می گویند مس��ئوالن به فکر 

جوانان باشند.
     اگر کشور ما به رهنمودهای رهبری عمل می کرد، وضع ما 
بهتر بود و اگر به اقتصاد مقاومتی عمل نکنیم باید منتظر اقتصاد 

ریاضتی باشیم.
    کسی که عالوه بر سهمیه بنزین ماهانه4۰ لیتر بنزین مصرف 
می کند، س��االنه یارانه هفت میلیون تومان و ماهانه ۱۲۰ هزار 

تومان را از بیت المال می گیرد.
    ما به قشر ثروتمند بیشتر بیت المال می دهیم، در حالی که 

باید حمایت ما از قشر محروم جامعه بیشتر باشد.
    حقوق مال��ی ۶۰۰ هزار تومان کارمند معادل س��هم کامل 

صادرات نفت بیش از ۱۰ نفر است.
    مدیریت اسالمی فقط به داش��تن مدیر مسلمان و اسالمی 
نیست، بلکه باید شرایط هم اسالمی باشد و این در حالی است 
که به کارخانجات در مناسبات مزیت یارانه راهکار غلط داده اند.

     در سرمایه گذاری ها ما باید خود را برای تحول آماده و مردم 
را به این سمت س��وق دهیم؛ چرا که رفتار مردم در شکل دهی 

وضعیت کالن کشور مؤثر است.
    در رأس فش��ار خارجی تحریم اقتصادی و در بخش داخلی 
نیز فشار همه نیروهایی که زمینه و بستر مناسب را برای تحقق 
اهداف سیاست های فشار خارجی ها فراهم می کنند، وجود دارد.

    فش��ار داخلی خود به دو بخش تقس��یم می ش��ود؛ یکی از 
 این بخش ها ناآگاهی اقتصاددانان اس��ت که نوعاً در مس��یری 
سیاس��ت گذاری می کنند که خ��اص جریان مثل��ث اقتصاد 
تهاجمی غرب علیه اقتصاد کشور است. عامل دوم به بخشی از 
فعاالن اقتصادی بازمی گردد، چنان که همه کسانی که در مسیر 
واردات کاالهای مصرفی سرمایه گذاری کرده و فعال هستند و 
همه کسبه و  دست اندرکاران و کسانی که در توزیع این کاالها 
فعالیت می کنند، همان نیروهایی هس��تند که به اقتصاد ملی 
ضربات جبران ناپذیری وارد می کنند.  دسته دیگری از نیروهای 
داخلی که موجب مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی می شود، 
شرایط و مقتضیات اقتصادی کش��ور است که در سیاست های 
گذشته و در رأس آن وابس��تگی به درآمدهای ناشی از فروش 

نفت خام ریشه دارد.

در دومین همایش ملی شهر اسالمی مطرح شد؛

بخوانید اقتصاد مقاومتی، بخوانید اقتصاد استراحتی

برای شکل دهی به یک اقتصاد مقاومتی در کشور به چه ش�رایطی باید دست یافت؟ یا ماهیت   گروه
حقیقتی به ن�ام »اقتصاد مقاومتی« کدام اس�ت؟ چه چرخ�ه حیاتی در نظام اقتصادی کش�ور  اقتصاد 

تأمین کننده اقتصاد مقاومتی است؟ یا دستیابی به کدام هدف های استراتژیک ما را به شرایط 
اقتصاد مقاومتی خواهد رساند؟ به عبارت دیگر، در راهبردی به نام »اقتصاد مقاومتی« اهداف اصلی چگونه شکل می گیرد 
و آیا این اقتصاد مقاومتی به درستی در حال انجام است؟ همه این سؤاالت در اختتامیه دومین همایش ملی شهراسالمی 
توسط محمد حسین قدیری ابیانه، مدیر انجمن نخبگان جهان اس�الم به نوعی پاسخ داده شد. او معتقد است منظور از 
اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست، نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنان که مقاومت برای دفع 

موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود. صحبت های کامل او را در ادامه می خوانید.
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فقدان سند مالکیت
7672 ش��ماره: 13972 خانم مهوش آقاشاهی اردستانی به استناد یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که 
سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 9863 واقع در اردستان 
یک اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 333 دفتر 
243 ب��ه نام نامبرده باال ثبت و صادر گردیده و ذیل س��ند رهنی ش��ماره 
65759 مورخه 81/6/3 در رهن بانک مس��کن اردس��تان می باش��د بر اثر 
جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت 
صدور س��ند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک 
مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغای��ت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت 
تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی 
طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 355 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان
 

ابالغ
7673  شماره: 9110110364901039 نظر به اینکه خانم اکرم محمدهاشمی 
فرزند غالمرضا به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت خانم زینب 
الس��ادات س��لطانی فرزند مصطفی از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 
910286 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد گردید. م الف/ 
18843 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970354701729 دادنام��ه:  ش��ماره    7674
 ،8909980358301257  ،8909980358301406  ،8909980358301299

بایگان��ی ش��عبه: 891572، 891282،  8909980358301309، ش��ماره 
891369، 900010، ش��کات: 1- آق��ای علیرض��ا مقض��ی ب��ه نش��انی خ 
هات��ف ک مش��یر فاطم��ی پ 131، 2- آقای حس��ن تیموری به نش��انی خ 
هارونیه فرش س��رای هارونیه فروش��گاه قائم، 3- آق��ای اصغر مظاهری 
به نش��انی خ 8 بهش��ت ش��رقی ک 22 بهمن پ 12، 6- آق��ای علی و امیر 
و الی��اس رادی 7- آقای حمیدرض��ا یزدانی 8- آق��ای حمیدرضا قصابی 
9- آق��ای رض��ا س��لیمی بنی با وکال��ت آق��ای نصراله جعف��ری و آقای 
 حمیدرض��ا ی��زدی نظری ن��ژاد همگی به نش��انی می��دان انقالب پاس��اژ 
انقالب ط س��وم دفت��ر وکالت علیرض��ا فصیحی، 10- آقای محمدحس��ن 
احمدی ب��ه نش��انی چهارباغ خواج��و ک ش منصوری بن بس��ت ریاحی 
پ 80، 11- آق��ای مهدی احمدی به نش��انی اصفهان خیاب��ان امام خمینی 
کوچ��ه رزمندگان کوچه فرهنگی��ان پنجم پ 91 منزل احم��دی، 12- خانم 
فاطم��ه امیری به نش��انی خ عالمه امینی خ فردوس 2 فرعی 1 س��مت چپ 
ب��ن 3 پ 332، 13- خانم ش��یدا جعفری نژاد به نش��انی خ عالمه امینی خ 
س��لمانی خ س��رو بن بس��ت الله پ 115 ط 3، 14- خانم س��هیال فقیهی به 
نش��انی انتهای خ عالمه امینی شهرک پردیس خ سرو بن بست الله پ 115، 
 متهمین: 1- خانم مریم گنجی زاده 2- آقای داوود غزالی 3- آقای حس��ین 
حس��ین زاده همگ��ی به نش��انی مجهول الم��کان، اته��ام: 1- عضویت در 
ش��رکت های هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی کش��ور، گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت 

از خداون��د متعال به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی 
دادگاه: در خص��وص اته��ام متهمی��ن 1- مریم گنج��ی زاده فرزند محمد 
2- داود غزالی فرزند حس��ین 3- حس��ین حس��ینی نژاد دای��ر بر اخالل 

در نظام اقتصادی کش��ور از طریق ش��رکت هرمی موضوع کیفرخواس��ت 
دادس��رای عمومی وانقالب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت ش��اکیان 
خصوصی و گزارش مأمورین انتظامی و س��وابق کیف��ری متهمین و نظر 
ب��ه عدم حض��ور و دفاع از ناحیه متهمین در هیچک��دام از مراحل تحقیق و 
 رس��یدگی اتهام انتس��ابی به متهمین محرز و مسلم است مس��تنداً به ماده 
واح��ده الحاق یک بند و یک تبص��ره به قانون مجازات اخالل گران در نظام 
اقتصادی کش��ور هر یک از متهمین را به تحمل دو س��ال حبس تعزیری و 
پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبالغ دریافتی 
در حق ش��اکیان خصوصی محکوم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 
اس��ت. م الف/ 18844  مفیدیان- رئیس ش��عبه 121 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352901232 دادنام��ه:  ش��ماره   7675
9109980359800158، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910425، ش��اکی: آقای 
محم��د فرت��اش به نش��انی خ فیض نرس��یده به چهارراه مالهادی س��مت 
راس��ت ک ش��هید آقابابای��ی پ 25، مته��م: 1- آقای فیض ال��ه حیدری به 
نش��انی مجهول المکان، اته��ام: فروش مال غیر، گردش��کار: دادگاه پس از 
بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی اعالم به ش��رح ذی��ل مبادرت 
به ص��دور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اته��ام آقای فیض 
ال��ه حیدری فرزند خلی��ل دائر بر فروش مال غیر موضوع ش��کایت مورخ 
90/12/18 آقای محمد فرتاش فرزند اسداله با این توضیح که شاکی مدعی 
گردیده در س��ال 1369 ب��ه موجب یکبرگ قرارداد عادی بدون ش��ماره و 
تاری��خ ی��ک قطعه زمین به مق��دار 204/75 مترمربع از پ��الک 61 فرعی از 
15179 اصل��ی واق��ع در بخش 5 اصفهان اراضی اس��توار ج��ی زینبیه از 
متهم خریداری نموده ولی در تاریخ 90/11/14 که جهت سرکش��ی به محل 
 مراجعه کرده متوجه شده که متهم مجدداً در سال 85 زمین را مع الواسطه 
ب��ه آقای مجید واعظی پور فرزند محمدحس��ین فروخت��ه و مرتکب فروش 
مال غیر ش��ده است از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده 

و مندرجات نظریه کارش��ناس رسمی دادگس��تری در امور ثبتی که از این 
حکایت دارد که آقای فیض اله حیدری نس��بت به مقدار 7 هزار سهم مشاع 
از پالک اصلی 15179 بخ��ش 5 اصفهان که دارای فروعات متعدد از جمله 
پالک ش��ماره 61 می باشد مالکیت رسمی داش��ته که حسب ادعای شاکی 
مق��دار 204 مترمربع از آن را ب��ه وی فروخته و مقدار 180 مترمربع آن را 
مع الواس��طه به ش��اکی فروخته اس��ت لذا دادگاه با توجه به مراتب مزبور 
صرفنظر از صحت و س��قم ادعای ش��اکی نظر به اینک��ه مالکیت متهم در 
پالک ثبتی یاد شده محرز گردیده و با توجه به تفاوت متراژ زمین فروخته 
ش��ده مورد ادعای نامبردگان اختالف آنان در تفکیک و انطباق آن با وضع 
موجود می باش��د لذا دادگاه ب��ا توجه به مراتب مزب��ور و فقد ادله متقن 

اثبات��ی و عدم احراز وقوع بزه و فق��دان وصف کیفری موضوع و حاکمیت 
اصل برائت باس��تناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم 
بر برائت متهم از ارتکاب بزه انتسابی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 18845 حاجی زاده- رئیس شعبه 103 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970354101338 دادنام��ه:  ش��ماره   7676
9109980359400073، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910440، ش��اکی: آقای 

عباس��علی ابراهیمی به نش��انی مبارکه لنجان زیباش��هر محل��ه لنج کوی 
ش��هید محمد کریمی پ 50، متهم: آقای حس��ن رفیعی به نش��انی خ هاتف 
بازار مش��یر یخچال پاس��اژ الغدیر جنب پاس��اژ الغد)فعاًل متواری(، اتهام: 
جعل، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حس��ن رفیعی 
فرزن��د اکبر دائر ب��ر جعل چک ش��ماره 634847-87/11/26 و اس��تفاده 
از ای��ن چ��ک مجعول ب��ا ارائه آن به ش��ورای حل اختالف جه��ت مطالعه 
بدین ش��رح که متهم با جعل چک مورد ش��کایت از س��ه میلی��ون ریال به 
س��ی میلیون ری��ال اقدام به مطالب��ه وجه آن از ش��ورا را نموده موضوع 
ش��کایت آقای عباس ابراهیمی فرزند قربانعلی دادگاه با بررس��ی اوراق و 
 محتوی��ات پرونده و با توجه به کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��رای 
عمومی و انقالب اصفهان ش��کایت شاکی خصوصی استعالم به عمل آمده 
از بانک مربوطه، نظریه کارش��ناس رس��می دادگستری، عدم حضور متهم 
در مرحله دادس��را و در جلس��ه دادگاه علی رغم انتشار آگهی در روزنامه 
و با توجه به س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را 
محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسالمی رأی بر 
محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت بزه جعل چک و تحمل 
یکس��ال حبس تعزیری بابت بزه استفاده از چک مجعول صادر و اعالم می 
گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه می باشد. م الف/ 18852 نوروزی- رئیس شعبه 115 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
7677 خواهان محمدرضا صالحی دادخواستی به خواسته الزام انتقال سند 
مالکیت به طرفیت خوانده علیرضا رفیعی به شورای حل اختالف حوزه 12 
تس��لیم نموده که پس از ارجاع به این ش��ورا به کالسه 445/91 حل 8 ثبت 
گردیده است. علیهذا چون خوانده دارای نشانی معین نمی باشد به تقاضای 
خواهان و دستور ش��ورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یکبار در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می شود و 
ب��ه خوانده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف م��دت یک ماه به دفتر 
ش��ورا واقع در خمینی شهر خ بهش��تی مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به 
دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید. و در جلسه دادرسی 
تعیین ش��ده حضور یابد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور ش��ورا به 
خواس��ته رسیدگی نموده و تصمیم شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د فقط یک نوبت درج خواهد ش��د. ضمنًا 
وقت رسیدگی چهارشنبه 92/1/21 ساعت 4 می باشد. شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
7678 آق��ای قنبرعلی ش��اهین دارای شناس��نامه ش��ماره 336 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 938/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فردوس زه ناب 
چی بشناس��نامه 1173 در تاریخ 1391/10/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی شاهین 
فرزند رحم��ن ش ش 17789 )فرزند(، 2- محمد ش��اهین فرزند رحمن ش 
ش پان��زده هزار و یکصد و ش��صت و ن��ه )فرزند(، 3- فضل اله ش��اهین 
فرزن��د رحم��ن ش ش409 )فرزند(، 4- حمید ش��اهین فرزند رحمن ش ش 
5454 )فرزند(، 5- س��یف اله ش��اهین فرزند رحمن ش ش 15170 )فرزند(، 
6- قنبرعلی ش��اهین فرزند رحم��ن ش ش 336 )فرزن��د( و الغیر. اینک با 
انج��ام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر

حصر وراثت
7679 آقای عبدالرحمن کریمی دارای شناس��نامه ش��ماره 128 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 914/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی 
حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان فاطمه محمدی 
اندان��ی بشناس��نامه 2454 در تاری��خ 1388/8/1 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود 
ب��درود زندگ��ی گفت��ه ورثه حی��ن الفوت آن مرح��وم منحصر اس��ت به: 
 1- اس��ماعیل کریمی فرزن��د عبداله ش ش 17 )فرزن��د(، 2- جعفر کریمی 
فرزن��د عبداله ش ش 3310 )فرزند(، 3- عبدالرحمن کریمی فرزندعبداله ش 
ش 128 )فرزن��د(، 4- براتعل��ی کریمی فرزند عبدال��ه ش ش 123 )فرزند(، 
5- صدیق��ه کریمی فرزند عبداله ش ش 10 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350600350 دادنام��ه:  ش��ماره   7693
9009980350600890، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900901، خواهان: آقای 
مصطفی وانوانی با وکالت آقای علی نقدی به نش��انی خمینی ش��هر ابتدای 
بل��وار آزادگان مقابل ای��ران خودرو مجتم��ع اطلس واح��د 4، خواندگان: 
1- خان��م فرزان��ه فیروزمنش به نش��انی بهارس��تان ورودی بهارس��تان 
جنب پمپ بنزین نمایندگی بیمه آس��یا، 2- آقای افش��ین افش��ار به نشانی 
اصفه��ان بهارس��تان محل��ه 5 پ 155 )فع��اًل مجهول المکان(، خواس��ته: 
مطالب��ه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به محتوی��ات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوای آقای مصطفی وانونی فرزند حس��ن با وکالت 
آقای علی نقدی به طرفیت 1- آقای افش��ین افش��ار فرزند عزیز 2- فرزانه 
فیروزمن��ش فرزن��د رحیم به خواس��ته محکومیت تضامن��ی خواندگان به 
پرداخ��ت وجه ی��ک فقره چک به ش��ماره 21598 م��ورخ 89/12/12 عهده 
بانک صادرات ش��عبه ش��هرک بهارس��تان ب��ه مبل��غ 85/000/000 ریال 
به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه، از توجه به دادخواس��ت 
 تقدیم��ی وکیل خواه��ان که اعالم م��ی دارد خوانده ردی��ف اول به عنوان 
صادرکنن��ده و خوان��ده دیگ��ر به عن��وان ضامن مبادرت ب��ه امضاء چک 
اس��تنادی نموده ان��د و از پرداخت وجه چ��ک خودداری م��ی نمایند و با 
عنای��ت به تصاویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه 
بانک محال علیه به تاریخ 90/3/7 و با عنایت به اینکه خواندگان نس��بت به 
دعوای مطروحه و مس��تندات وکیل خواهان دفاع و ایرادی به عمل نیاورده 
ان��د دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تش��خیص و مس��تنداً به 
م��واد 249 و 313 قانون تج��ارت و م��واد 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی رأی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک 
و پرداخ��ت 1/755/000 ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل برابر 
تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ ص��دور گواهینامه عدم پرداخت 
لغای��ت اجرای دادنامه که از ناحیه اجرای احکام برابر نرخ ش��اخص قیمت 
ها محاس��به و وصول وایصال خواهد شد. در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمای��د. رأی صادره غیاب��ی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیس��ت روز 
 قاب��ل واخواه��ی در همین دادگاه اس��ت. محمدی- رئیس ش��عبه 6 دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

اعالم مفقودی
7692 پروان��ه گمرک��ی ب��ه ش��ماره 3286418 مرب��وط ب��ه خ��ودروی 
شاس��ی ش��ماره  و  س��فید  درب   4  2012 م��دل   CT200H  لگس��نر 

JTHKD5BHSC2066929 ترخی��ص ش��ده از گم��رک ش��هید باهن��ر 
 مرب��وط به آقای ش��هرام پرندی مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.



اتاق موسیقییادداشت

ویژه

بابک جهانبخش در اصفهان
 کنسرت بابک جهانبخش روز 29 اسفندماه در تاالر کوثر اصفهان برگزار خواهد شد. این نخستین 
اجرای بابک جهانبخش در اصفهان است که قرار است ش��بی خاطره انگیز را برای مردم اصفهان 

رقم بزند. 

5

هشتمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان 
روز پن��ج ش��نبه کار خ��ود را ب��ا حضور 
حدود500 ناشر و بیش از60 هزار عنوان 

کتاب آغاز کرد.
این نمایش��گاه که در فضایی به وس��عت 
سه هزار و500 مترمربع برگزار می شود، 
شامل س��ه بخش عمومی، دانشگاهی و 
مذهبی است. نمایش��گاه هشتم امسال 
در حالی برگزار می شود که برای نخستین بار کتاب هایی از سوی موزعان 
و ناش��ران خارجی در نمایشگاه ارایه شد اس��ت؛کتاب هایی با موضوعات 
معماری، دکوراس��یون، هنر، علوم رایانه، علوم انس��انی، پزشکی و ... که 
از کش��ورهایی مانند انگلیس، آلمان و فرانس��ه ارایه می ش��وند. یکی از 
تفاوت های دیگر نمایشگاه امسال نسبت به هفت دوره گذشته، دو نوبته 
بودن آن است؛ یعنی زمان برپایی نمایشگاه  امسال در دو نوبت، از ساعت 9 
تا 12 و از ساعت 16 تا 21 تقسیم  شده است. در نمایشگاه امسال، برگزاری 
شش نشست جنبی از سوی کمیته فعالیت های جنبی با محور خانواده، 

حجاب و عفاف و پیامبر اعظم )ص( پیش بینی شده است. 
هشتمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان تا سه ش��نبه )15 اسفند( در 

محل دائمی نمایشگاه های شهر اصفهان واقع در پل شهرستان برپاست.

دو آلبوم برای یک خواننده  
 پس از مدت ه��ا انتظار، آلبوم رس��می محمد علیزاده ب��ا نام »دلت 
با منه« توس��ط ش��رکت ای��ران گام و پخش هنر ش��هر در سراس��ر 
کشور منتش��ر ش��د. »دلت با منه« ش��امل هش��ت قطعه است که 
یکی از آنها به نام »ش��هر ب��اران« چندی پیش در قال��ب تیتراژ یک 
 برنام��ه تلویزیونی منتش��ر ش��ده و س��ایر قطعات جدید هس��تند.

اکثر تران��ه های این آلب��وم را خود علیزاده س��روده و س��ید محمد 
کاظمی، مسعود سلیمانی و مجید صالحی در این زمینه با او همکاری 
کرده اند. ملودی پنج قطعه را علیزاده س��اخته و سایر قطعات توسط 
 می��اد ترابی، امیر به��ادری و بهنام کریمی آهنگس��ازی ش��ده اند.

تنظیم قطعات »دلت با منه« نیز توس��ط 
می��اد تراب��ی، ش��هاب اکبری، فرش��اد 
حس��امی و آرتی��ن زمان��ی انجام ش��ده 
اس��ت و قطع��ه  »ش��هر ب��اران« نی��ز در 
مؤسس��ه آوای س��گال پارس ب��ا نظارت 
 به��روز صفاری��ان تنظی��م ش��ده اس��ت. 
هم��راه ب��ا اث��ر جدی��د علی��زاده، آلبوم 
»س��ورپرایز« نیز در اختیار مخاطبان قرار 
گرفته و در واقع این دو آلبوم در یک پکیج 

مشترک عرضه شده اند. 
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روبان سفید

 وقتی اقتصاد
 هنر را قبضه می کند 

گروه فرهن�گ- دنیای ام��روز دنیای اقتصاد و س��رمایه 
بوده و تقریبا همه چیز به گونه ای با مسائل مالی در ارتباط 
است و در این میان هنر نیز در قبضه سرمایه های مالی قرار 

گرفته است.
رده بندی های اقتصادی دنیا و لیست برترین های اقتصادی 
 در جه��ان را باید از زاوی��ه ای دیگر دید. معموال هر س��اله

رده بندی برترین اقتصادهای دنیا بر اساس تولید ناخالص 
ملی صورت  گرفته و از سوی ارگان های بین المللی منتشر 

می شود. 
بررس��ی علل موفقیت و چگونگ��ی قرار گرفت��ن در جمع 
قدرت های بزرگ اقتصادی امری اس��ت که بس��یار به آن 
پرداخته شده و کارشناس��ان اقتصادی، آن را مورد بررسی 
قرار داده اند، ام��ا نکته ای که در اینجا وج��ود دارد جایگاه 
هنر در کشورهایی است که قدرت های برتر دنیا محسوب 

می شوند.
 در میان ق��درت های برتر اقتص��ادی دنیا ن��ام هایی دیده 
 می ش��ود که بس��یاری از م��ردم دنی��ا آنها را با هنرش��ان 
 می شناسند. کش��وری مانند آمریکا که در باالی رده بندی

بهترین قدرت های اقتصادی قرار دارد با سینما و هالیوودش 
معروف است.

و  هالی��وود  ب��ا  را  آمری��کا  دنی��ا  م��ردم  بیش��تر    
 فیل��م هایش م��ی شناس��ند. در این کش��ور هم��ه هنرها 
به گونه ای مناس��ب رونق دارند و همواره هنرهای مختلف 
 برای دولت ها و مردم این کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای

 برخوردارند. حتی بخش��ی از اقتصاد آمری��کا با درآمدهای 
هالیوود رونق گرفته است.

 به هر ح��ال نگاهی هنری ب��ه اقتصادهای برتر دنیا نش��ان 
 م��ی ده��د ک��ه رون��ق اقتص��ادی در چنین کش��ورهایی 
همواره رونق هنری را به دنب��ال دارد. از طرف دیگر نگاهی 
 به تاریخ هنر نش��ان می ده��د هر جامعه ای ک��ه هنر را در 
خود جاری داش��ته باش��د، به طور حتم می تواند فرهنگی 
 قدرتمند و آرامش��ی ذات��ی را ب��رای مردمش ب��ه ارمغان 
بیاورد.هنر در جوامعی مطرح می شود که مردمش رفاه مالی 
نسبی داشته باشند و هر چه مردم در تأمین نیازهای ابتدایی 
زندگی راحت تر باشند بیش��تر به مسائل فرهنگی و هنری 
می پردازند، بنابرین می توان نتیجه گرفت که هنر و اقتصاد 
با هم رابطه ای مستقیم دارند، یعنی پول، هنر و فرهنگ را با 
خود به جامعه وارد می کند و نبودش، کاهش هنر و فرهنگ 

را به دنبال دارد.

گروه فرهنگ- درمیان بازیگرانی که در س��ال های اخیر به 
فیلمسازی روی آورده اند، علی مصفا از موقعیتی ویژه و ممتاز 
برخوردار است. مصفا همواره به عنوان بازیگری با انتخاب های 
خاص شناخته می شود، نه یک ستاره سینما یا بازیگری حرفه 
ای. در فیلمسازی نیز بیش از آن که رویکرد حرفه ای به سینما 
داشته باشد، فیلمسازی با دغدغه های متفاوت به حساب می 
آید که دنبال تجربه های دگرگونه و برخوردار با مخاطب خاص 
بوده است. »پله آخر« تازه ترین و البته کامل ترین فیلم او نیز 

در ادامه همین مسیر قرار می گیرد.
لیلی )لیا حاتمی( س��تاره سینماس��ت و به تازگی شوهرش 
را از دس��ت داده اس��ت. س��ر صحن��ه فیلمب��رداری ناگهان 
مقابل دوربی��ن خنده اش م��ی گی��رد و از کار باز م��ی ماند. 
 هیچ کس نمی تواند دلی��ل خنده هایش را ح��دس بزند و... .

»پله آخر« پس از فیلم »س��یمای زنی در دوردست« دومین 
ساخته سینمایی علی مصفا در مقام کارگردان است. 

این فیلم توانس��ت در جش��نواره س��ی ام فیلم فجر، سیمرغ 
 بلورین بهترین فیلمنامه اقتباس��ی را نصیب علی مصفا کند، 
همین طور جای��زه گوی بلورین بهتری��ن بازیگر زن از چهل و 
هفتمین دوره جشنواره فیلم کارلووی واری را به لیا حاتمی 

اختصاص داد.
»پله آخر« داستان مردی میانس��ال به نام امیر است که بعد از 

سال ها به ایران بازگشته و همراه مادرش زندگی می کند. وی 
با شنیدن خبر مرگ یکی از دوستان دوران کودکی، به خانه او 

می رود و درگیر ماجرای مرگ او می شود.
فیلم، منطق خود را دارد و با ش��خصیت پردازی درست و لحن 
صمیمی ای که دارد جذابیتش را دوچندان کرده اس��ت. فیلم 
با کاراکتر علی مصفا که آزاد و رها و با چشم های بسته در حال 
اسکیت سواری است شروع می ش��ود. او همان ابتدای داستان 
می گوید از کودکی حافظه درست و حسابی نداشته و اتفاقات 
را به ترتیب به یاد نمی آورد، بنابراین روایت غیرخطی با توجه 
به خود داس��تان انتخاب ش��ده و از لحاظ منطق��ی کاما بجا 

بوده است.
فیلمنامه »پله آخر« برداشتی آزاد از رمان »مردگان« اثر جیمز 
جویس است و همچنین گفتاری روی فیلم استفاده شده است. 
در طول داستان فاش بک های زیادی وجود دارد و چندین و 

چند بار به عقب برمی گردیم تا بفهمیم حقیقت چیست.
روایت غیرخطی، مهم ترین ویژگی آخرین ساخته علی مصفا 
است. علی مصفا در »پله آخر«، عناصر زمان و مکان را در هم 
می شکند تا از البه الی این عدم توازن، پیامش را انتقال دهد. 
لزوم اس��تفاده از س��اختار غیرخطی برای روای��ت قصه فیلم، 
مهم ترین سؤالی اس��ت که درمورد این فیلم  باید به آن پاسخ 
داد. داستان، مفهوم و ساختار، سه ضلع مثلثی هستند که فیلم 

را می سازند و ارتباط بین این س��ه، همواره ارتباطی دو سویه 
است. روایت غیرخطی و استفاده از شکست ها یا گسست های 
زمانی، باید در ذات داستان، غیرخطی باشد، به نحوی که نتوان 
داستان دیگری را با این ساختار، ساخت یا برای روایت این فیلم 

از ساختاری جز این نوع، استفاده کرد. 
نمای پایانی فیلم همس��ان ب��ا نمای آغاز اس��ت. فیلم با پان 
دیالوگ لیا حاتمی که در ابتدا می بینیم، تمام می شود و تکرار 
این نما به شکلی حساب شده در ذهن مخاطب پایان را تداعی 
می کند و کل فیلم را در پرانتزی قرار می دهد که به س��اختار 
روایتی غیرخطی انس��جام می بخش��د. عدم قطعیت، دومین 
ویژگی فیلم »پله آخر« علی مصفاس��ت. س��اختار غیرخطی 
و روایت یک فیلم در فیلم س��بب شده اس��ت که مخاطب در 
مواجهه با این فیلم همیشه در برزخی قرار بگیرد که همیشه در 

ورطه جدا ک��ردن حادثه ها، 
کنش ه��ا، ش��خصیت ها و 
موقعیت های دنیای مخلوق 
فیلم باش��د که کدام را باید 
واقعی و کدام را باید ناواقعی 
انگاشت و اتفاقا همین ویژگی 
س��بب شده اس��ت مخاطب 
همیش��ه درگیر ح��ل پازل 
داس��تانی فیل��م باش��د. در 
فیلم می بینیم که علی مصفا 
بیهوش کف آشپزخانه افتاده 
است و به ناگاه مانند روح، سر 
از صحنه بع��دی درمی آورد. 
همین مسأله سبب می شود 
که مخاط��ب، در باب دنیای 
خ��ارج از فیل��م )اعتقادات 

بیرونی( و حتی انتظارها و اعتقاداتی که خود فیلم می آفریند 
)اعتقادات درون��ی(، خوانش ها و تعبیرهای ش��خصی خود را 
داشته باشد. پیش بینی های ماورایی خسرو یا کتابی که مادر 
دکتر امین به تایپ آن مشغول اس��ت و ما سپس شاهد تکرار 
این حوادث هستیم نیز طعنه ای به این موضوع می زند که آیا 
به راستی هنر، نسخه دوم زندگی اس��ت یا زندگی، نسخه دوم 

جهان هنر؟!
حال و هوای نوستالژیک فیلم و فضاها در ادامه شمه هایی که در 
»سیمای زنی در دوردست« دیده بودیم، حاکی از شکل گرفتن 

سینمای خاص علی مصفاست.

گذرا درباره سینمایی تازه علی مصفا

ساحل به پله آخر رسید

 آغاز به کار هشتمین
 نمایشگاه استانی کتاب اصفهان 

  علی مصفا 
در »پله آخر«، 
عناصر زمان و 

 مکان را 
 در هم می شکند 

 تا از البه الی 
این عدم توازن، 

 پیامش را 
 انتقال 

دهد
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
7659 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1089/91 خواه��ان حمی��د عابدی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه 1 فقره چک به مبل��غ 3/500/000 ریال 
و هزین��ه دادرس��ی به طرفیت ولی ال��ه نوروزی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 92/1/31 س��اعت 18/15 عصر تعیی��ن گردیده، با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7660 کالس��ه پرونده: 903/91، ش��ماره دادنامه: 1210، مرجع رس��یدگی: 
شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی فرزند عبداله 
نشانی: خ سجاد مقابل بانک صادرات بیمه توسعه، خوانده: عباس امیدعلی 
فرزند علی اصغر نش��انی: مجهول الم��کان، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی حمید عابدی فرزند عبداله 
بطرفیت عباس امیدعلی بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و نهصد و ده هزار 
ریال وجه چک شماره 812745-91/3/24 عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7661 کالس��ه پرونده: 722/91، ش��ماره دادنامه: 1206، مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف، خواهان: حمید عابدی نشانی: اصفهان خ 
س��جاد مقابل بانک صادرات بیمه توس��عه، وکیل: اصیل، خوانده: مسعود 
نیرل��و مجهول المکان، وکیل: اصیل، خواس��ته: مطالبه وجه چک به مبلغ دو 
میلی��ون ریال، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خص��وص دعوی آقای حمید 
عابدی بطرفیت آقای مسعود نیرلو به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون ریال 
2/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 336488-90/12/10 به عهده بانک 
مل��ی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده و 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وج��ه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دع��وی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 

حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ دو میلیون ریال 2/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و پنج��اه هزار ریال 50/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف 

)90/12/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 27 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353301452 دادنام��ه:  ش��ماره   7662
9109980364600808، شماره بایگانی شعبه: 910855، شاکی: آقای محمد 
کریمی به نش��انی خ کهندژ خ امام رضا ک جنب پارک امام رضا ک ش��هید 
اعتصامی، متهمین: 1- آقای ناصر آذری 2- آقای نریمان صحت آراء همگی 
به نش��انی مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص اتهام آقایان ناصر آذری و نریمان صحت آراء مبنی بر خیانت 
در امانت، دادگاه با توجه به ش��کایت ش��اکی آقای محمد کریمی، ش��هادت 
ش��هود وی و متواری بودن متهم وسایر قرائن موجود درپرونده بزهکاری 
ایش��ان را محرز دانسته فلذا با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمی 
هر کدام را به یکس��ال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف/ 18882 رحیمی فرد- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7663 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1715/91 خواه��ان ابراهیم ملکوتی 
دادخواس��تی مبنی بر اعتراض ثالث پرون��ده 631/90 و 1512/91 ش 8 به 
طرفیت علی اکبر نیش��ابوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
92/1/27 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7664 در خص��وص پرونده کالس��ه 1907/91 خواهان آق��ای حمیدرضا 
قربانی دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودرو به طرفیت آقایان 
عباس نظری- کامران دادجو رودش��تی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 92/1/19 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7665 در خصوص پرونده کالس��ه 1939/91 ش 9 خواهان ش��هاب ابدالی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت مقوم به ده میلیون 

ریال به طرفیت حسین بهرمان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
پنج ش��نبه مورخ 92/2/5 ساعت 8/45 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
ب��ه این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
مؤسس��ه  خواه��ان   1676/91 کالس��ه  پرون��ده  خص��وص  7666در 
مال��ی و اعتب��اری مهر ش��عبه تختی اصفهان ب��ا وکالت ژیال ش��هریاری 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالب��ه مبل��غ 10/600/000 ری��ال بانضمام کلیه 
خس��ارات دادرس��ی ب��ه طرفی��ت فاطم��ه فریدن��ی- خ��داوردی طاهری 
بلمی��ری فرزن��د اروجعل��ی تقدی��م نموده اس��ت. وق��ت رس��یدگی برای 
 م��ورخ 92/1/18 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
ب��ه این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7667 در خصوص پرونده کالسه 2041/91 خواهان معصومه سیفی آبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی جعفری تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/4 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
7668 خانم کبری رس��ول زاده خواجه غیاثی دارای شناس��نامه شماره 1 
به ش��رح دادخواست به کالس��ه 873/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست 
گواه��ی حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان علی 
قوج��ا خواج��ه قیاث��ی بشناس��نامه 925 در تاری��خ 1391/8/15 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
 اس��ت ب��ه: 1- کبری رس��ول زاده خواج��ه غیاثی فرزند قرب��ان ش ش 1 
)م��ادر متوفی(، 2- زهره قوج��ا خواجه غیاثی فرزند س��لمان ش ش 306 
)همس��ر دائمی متوفی(، 3- محس��ن قوج��ا خواجه قیاث��ی فرزند علی ش 
ش 23004 )فرزن��د(، 4- پیم��ان قوج��ا خواجه غیاثی فرزن��د علی ش ملی 
4-344501-001 )فرزن��د(، 5- احس��ان قیاس��ی نژاد فرزن��د علی ش ش 
9-001119984 )فرزن��د(، 6- مجید قوج��ا خواجه غیاثی فرزند علی ش ش 
7359 )فرزند(، 7- الهه قوجا خواجه غیاثی فرزند علی ش ش 8069 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پ��ی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7669 آق��ای عزیزال��ه ش��اهین دارای شناس��نامه ش��ماره 40 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 956/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهناز ش��اهین 
بشناس��نامه 332 در تاری��خ 91/2/27 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عزیز اله ش��اهین 
فرزن��د رجبعلی به ش ش 40 پدر، 2- مهی��ن دباغی فرزند عباس به ش ش 
2642 مادر، 3- مس��عود نیک خواه فرزند رجبعلی به ش ش 362 همس��ر، 
4- مه��رداد نیک خواه فرزند مس��عود ب��ه ش ش 9-005465-113 فرزند، 
5- علیرضا نیک خواه فرزند مس��عود به ش ش 8-034490-113 فرزند، 
6- مهرشاد نیک خواه فرزند مسعود به ش ش 3-4777331-127 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پ��ی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک 
 ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

فقدان سند مالکیت
اکبرآق��ا  فرزن��د  رحمان��ی  غالمحس��ین  آق��ای   4521 ش��ماره:   7670
ش��هود  امض��اء  و  هوی��ت  ک��ه  محل��ی  استش��هاد  یکب��رگ  باس��تناد 
 رس��مًا گواه��ی ش��ده مدع��ی اس��ت ک��ه س��ند مالکی��ت ش��ش دان��گ 
ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی مش��هور س��ه جریبی دش��ت ویرق��ان پالک 
21 واق��ع در دش��ت ویرق��ان کام��و بخ��ش 12 کاش��ان 

1688
ش��ماره 

ک��ه در صفح��ه 425 جل��د 7 ام��الک ذی��ل ثب��ت 996 بنام س��لطان خانم 
اس��کندری فرزن��د کرب��ال اس��ماعیل ثب��ت و ص��ادر و تس��لیم گردیده 
و رهن نمی باش��د نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن به علت اس��باب کش��ی 
 منزل مفقود ش��ده اس��ت چون درخواس��ت ص��دور المثنی س��ند مالکیت 
نامب��رده را نموده طبق تبص��ره یک اصالحی م��اده 120 آئین نامه قانون 
س��ند مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد 
از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری- رئیس ثبت 

جوشقان
 

فقدان سند مالکیت
7671 ش��ماره: 4522 آق��ای کریم نوروزیان میمه فرزند ولی اله باس��تناد 
یک برگ استش��هاد محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده 
مدعی اس��ت که س��ند مالکیت ش��ش دانگ یک باب خانه و یک باب کاهدان 
1 واقع در کوی میانده جوش��قان 

متص��ل به هم پالک ش��ماره 535 و 534
بخش 13 کاش��ان ک��ه در صفحه 358 جلد 38 امالک ذی��ل ثبت 7346 بنام 
کری��م نوروزیان میم��ه فرزند ولی اله ثب��ت و صادر و تس��لیم گردیده و 
رهن نمی باش��د نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن به علت اسباب کشی منزل 
مفقود ش��ده است. چون درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده 
را نم��وده طب��ق تبصره ی��ک اصالحی م��اده 120 آئین نامه قانون س��ند 
مراتب آگهی می ش��ود که ه��ر کس مدعی انجام معامل��ه )غیر از آنچه در 
 این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت نزد خود باشد 
از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری- رئیس ثبت 

جوشقان



پیروزی سپاهان مقابل النصر امارات در لیگ قهرمانان آسیا

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب آهن 
روی نیمکت تراکتورسازی

گفته می شود ریخته گران به عنوان مدیر رسانه ای باشگاه تراکتورسازی 
و با ق��راردادی موقت برای مس��ابقات لیگ قهرمانان آس��یا به باش��گاه 
تراکتورس��ازی تبریز پیوسته اس��ت، این در حالیس��ت که او همچنان 
مدیریت روابط عمومی باشگاه ذوب آهن را بر عهده دارد. او در بازی تیم 
تراکتورسازی روی نیمکت تیم اصفهانی نشس��ته بود و حتی در صحنه 
شادی گل های تراکتوری ها نیز همراه با س��ایر اعضای کادر فنی تیم به 
شادی می پرداخت؛ اتفاقی که شاید فقط در فوتبال ایران شاهد آن باشیم. 
در این که اقدام مدیر روابط عمومی ذوب آه��ن تا چه حد حرفه ای بوده، 
حرف و نقل های زیادی وجود دارد، اما سؤال اینجاست که آیا ریخته گران با 
هماهنگی باشگاه ذوب آهن با تراکتورسازی قرارداد امضا کرده یا قصد دارد 
همزمان در دو عنوان به فعالیت ادامه دهد و مسئوالن ذوب آهن خبری از 

این کار مدیر روابط عمومی خود ندارند؟

 گیتی، منصوری را برد 
اما قهرمان نشد

دیدار تیم های فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان و منص��وری قرچک در 
چارچوب رقابت های هفته بیست و پنجم لیگ برتر با نتیجه4 بر صفر به 
سود گیتی پسند به پایان رسید. این بازی با حاشیه های فراوانی همراه 
بود، به دلیل عدم حض��ور نیروی انتظامی، این دیدار با دس��تور نماینده 
فدراسیون بدون تماشاگر برگزار شد.گیتی پسند با وجود برتری دراین 
دیدار و صدرنشینی، همچنان برای قهرمانی باید تا هفته آینده صبر کند.

 نشست فوق العاده اعضای 
هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک 

پس از عدم تأیید اساس��نامه کمیته ملی المپیک از سوی IOC اعضای 
هیأت اجرایی در نشستی فوق العاده  امروز شنبه دور هم جمع می شوند 
تا تأیید نهایی در خصوص ارس��ال اساسنامه کمیته صورت گیرد.پس از 
برگزاری نشست، این اساسنامه به وزارت ورزش ارسال می شود تا از سوی 
وزیر نیز مورد تأیید قرار بگیرد و به دلیل عدم تأیید اساس��نامه از سوی 

IOC اجازه برگزاری مجمع انتخاباتی به ایران داده نشده است.

 ماهانی ها دست به دامان
 فدراسیون جهانی شدند

دیدار دوم تیم های مهرام و ماهان در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 
با اعتراض های زیادی به داوری همراه بود. ماهانی ها که به شدت نسبت 
عملکرد داوری در این مسابقه معترض هستند قرار است فیلم بازی را به 
فدراسیون جهانی بسکتبال ارسال کنند تا آنها عملکرد داوران را در این 
بازی بررسی کنند. این باش��گاه تصمیم دارد این فیلم را به فیبا آسیا هم 
ارسال کند. هروس آوانسیان رییس ایرانی کمیته داوران آسیاست و باید 
دید چه پاسخی در این خصوص به ماهانی ها خواهد داد. ماهانی هاپیش از 
این هم نسبت به کوبل داوری این دیدارها اعتراض داشتند، اما فدراسیون 
بسکتبال بی توجه به این اعتراض ها همچنان به رویه خود ادامه داده است.

 قول وزیر ورزش برای
 حل مشکل مهمات تیراندازان

مش��کالت مربوط به مهمات و کمبود فشنگ، مدت هاس��ت تیراندازان 
ایرانی را آزار می دهد و کار تا جایی پیش رفته که بعضا رقابت های داخلی 
 تیراندازی به خاطر عدم وجود فشنگ لغو می شود. نکته قابل توجه این که

 تیراندازی ایران در س��ال92 میزبان رقابت های قهرمانی آسیاست و به 
نظر می رسد در صورت ادامه این مش��کالت، سرنوشت خوبی در انتظار 
 این رشته ورزش��ی برای میزبانی این رقابت ها نباش��د. بر همین اساس 
سید مهدی هاشمی رییس فدراسیون تیراندازی در دیداری که با محمد 
عباسی وزیر ورزش داشت از وزیر قول گرفت تا دو هفته آینده مشکالت 

مربوط به کمبود فشنگ ها و مهمات رفع شود.

شک نکنید برای فینالیست شدن 
تالش می کنیم

کرانچار/ سرمربی تیم سپاهان  
مس��ابقه خوبی بود، از آغاز بازی بر حریف مسلط بودیم و سازماندهی 
خوبی ارایه کردیم و اگرچه سه گل زدیم، اما موقعیت های گلزنی زیادی 
را هم از دست دادیم. هر آنچه در دستور کار قرار دادیم بازیکنان عینا 
اجرا کردند. معیار و مقیاس نظر من را تأیید می کند. شاید انتظاراتی 
فراتر از النصر داشتیم، اما آنقدر خوب بازی کردیم 
که نتوانستند شانه به شانه ما بیایند. به بازیکنانم 
و تی��م حریف هم تبری��ک می گویم ک��ه بازی 
جوانمردانه ای انجام دادند. بازیکنان ملی پوشی 
داریم که تعدادش��ان افزایش هم پیدا کرده، 
اگرچه بای��د قدم های بلندتری نس��بت به 
فصل قبل برداریم که محکم تر باشد. شک 
نکنید تمام تالشمان را برای فینالیست 

شدن انجام می دهیم.

6
روزانه۱۶۰کارگردرورزشگاهنقشجهانکارمیکنند

حمیدرضا رحیمی مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت : به صورت میانگین روزانه۱۶۰ نفر 
در این ورزشگاه کار می کنند که به2۰۰ نفر نیز رسیده است و با پیگیری های صورت گرفته شاهد 
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دالیل استعفای مارتینتی معلوم شد
فائل مارتینتی نسبت به انتقادهای مطرح شده از سوی مامیاشویلی 
رییس فدراسیون کشتی روسیه که وی را بی کفایت خطاب کرده بود 
و همچنین دالیل استعفای خود و شبهاتی که پیش آمده بود، نامه ای 

تنظیم کرد و آن را در اختیار رسانه های گروهی قرار داد.

ژاوی به رکورد رائول رسید
ژاوی در دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت های 
کوپ��ا دل ری، س��ی و هفتمین حض��ور خ��ود را در 
رقابت  های ال کالس��یکو به ثبت رساند. وی اکنون 
به رکورد بازیکنانی چون رائول و هیرو رسیده است.

ابهام در حضور مسی در ال کالسیکو
مس��ی دارنده 4 توپ طالی فوتبال جه��ان، دچار تب 
و ضعف عمومی شده و نتوانس��ت در تمرینات تیمش 
شرکت کند. بارس��ایی ها امیدوارند بتوانند این ستاره 
ارزشمند  را در دیدار مقابل رئال در اختیار داشته باشند.
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 با ورود نویدکیا
 بهتر ظاهر شدیم

 در آسیا 
حق اشتباه نداریم

مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: همه بازی های آینده ما سخت است و 
تمام تیم ها برای سرگروهی می جنگند.

محمدرضا خلعتبری که نمایش درخش��انی مقابل النصر داشت، ولی در 
امر گلزنی ناکام بود، در گفتگو با ایمنا گفت: شرایط فوتبال طوری است که 
اگر شانس و قسمت نباشد توپ ها تبدیل به گل نمی شود. مهم موفقیت 
سپاهان است و خدا را شاکرم که توانستیم گام اول را محکم برداریم و به 3 
امتیاز این بازی دست پیدا کنیم و امیدوارم به روند پیروزی های خود در 
بازی های آینده ادامه دهیم. خلعتبری ادامه داد: ما در این بازی نویدکیا 
را که یک پاس��ور عالی است و در شرایط س��خت و حساس خیلی به تیم 
کمک می کند، در نیمه اول دراختیار نداش��تیم، ولی وقتی او وارد زمین 

شد، شرایط بازی را تغییر داد و تیم به مراتب بهتر ظاهر شد. 

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: تعداد بازی های آسیایی کم است، بنابراین 
به هیچ وجه حق اش��تباه نداریم و نباید امتیاز از دست بدهیم. فرشید طالبی 
درمورد پیروزی 3 بر صفر س��پاهان مقابل تیم النصر بیان داشت: گرفتن این 
سه امتیاز اول خیلی مهم بود. خوشحالم که گام اول را محکم برداشتیم و این 3 
 امتیاز خیلی می تواند در آینده به ما کمک کند و حتی از لحاظ روحی می تواند 
تأثیر گذار باش��د. در این بازی مردم حمایت کردند، بازیکنان هم تمام تالش 
خودشان را به کار گرفتند و وقتی می بینیم دل مردم را شاد کردیم و خندان 
 هس��تند، غرور خاصی به ما دس��ت می دهد. مدافع س��پاهان افزود: از لیگ 
نمی شود غافل بود، هر چند لیگ هم فشردگی خاص خودش را دارد. امیدوارم 
سازمان لیگ هم شرایطی ایجاد کند که تیم های ایرانی که در آسیا هم بازی 

دارند به نحو احسن در جام باشگاه های آسیا شرکت کنند.

شایعه ش��ده که قرار اس��ت تیم هایی که  گروه 
مربی��ان تیم ملی در آن هس��تند فینال را ورزش

برگزار کنند، حتی اگر چنین تفکری وجود 
داشته باشد من قول می دهم که در اصفهان، مهرام کار سختی 
در پی��ش رو دارد و م��ا ب��ه راحتی از ای��ن تیم نم��ی گذریم. 
مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان بعد از این که دیدار 
حساس تیمش مقابل مهرام را نظاره کرد طی گفتگویی که با 
مسئوالن فدراسیون داشت اعتراض هایی به نحوه داوری این 

 دیدار انجام داد. او  اعالم کرد از داوری این بازی، این طور اثبات 
می شود که فضای سنتی حاکم بر بسکتبال ایران تنها متوجه 
یک مجموعه خاص است و همواره چراغ فدراسیون برای این 
مجموعه سبز است. هیچ کس منکر تالش و زحمات این افراد 
در طول این سال ها نیست، اما شیوه برخوردها در فدراسیون 
مناسب نیس��ت. به اعتقاد محمدرضا س��اکت، داور این دیدار 
جایی که باید فول می گرفت و یا به بازیکن تکنیکال می داد به 
وظیفه اش عمل نکرد و در قضاوت یک س��و و یک جهت عمل 

 نکرد: ما بارها این موضوع را به فدراس��یون اع��الم کردیم و با 
این که معتقدیم مسئوالن فدراسیون افردی با درایت هستند، 
اما احساس ما از وضعیت داوری موجود احساس خوبی نیست.

وی می گوید: وقتی سرمربی تیم ملی در یک تیم حضور دارد و 
از طرفی نحوه قضاوت داوران در دو نیمه تا این اندازه متفاوت 

است باید به ما و این احساس حق داد.
مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان سپاهان اشکاالت فنی تیمش 
را می پذیرد و می گوید: ما هم ورزش کرده ایم و با رشته های 
مختلف آشنایی داریم و می دانیم که  نقش سوت های اشتباه 
داور تا چه اندازه می توان��د بازیکنان یک تی��م را عصبی و بار 
روانی زیادی را  به آنها تحمیل کند. از نظر ما اشتباهات داوری 

خواسته یا ناخواسته اتفاق افتاد.

س��اکت اما بر ای��ن نکته تأکی��د زی��ادی دارد ک��ه برخی در 
فدراسیون، س��نت ش��کنی در بس��کتبال را بر نمی تابند، در 
حالی که به اعتقاد بنده باید همه اجزای بس��کتبال  با هم رشد 
کنند و این رشته به یک نام و یک برند و یک عنوان نیست، هر 
چند که معتقدم آنها هم برای بس��کتبال زحمت کشیده اند و 

شایسته تجلیلند.
وی شایعه ای که این اواخر در برخی محافل بسکتبال شنیده 
 می شود را بازگو می کند و می گوید: ش��ایعه شده  قرار است  
تیم هایی ک��ه مربیان تیم ملی در آن هس��تند فینال را برگزار 
 کنند، حت��ی اگر چنین تفکری وجود داش��ته باش��د من قول 
می دهم که در اصفهان، مهرام کار سختی در پیش رو دارد و ما 

به راحتی از این تیم نمی گذریم.

ساکت؛

چراغ سبز فدراسیون بسکتبال به یک باشگاه خاص
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در بین س��ه نماینده فوتبال ایران، سپاهان بهترین 
نتیجه را به دست آورد و با زدن سه گل به شاگردان 
والتر زنگا از این تیم اماراتی به خاطر حاشیه سازی 
هایش درمورد انتق��ال ناگهانی برونو س��زار انتقام 
گرفت و البته مهاجم برزیلی و سابق سپاهان هم که 
این بار با لباس آبی، راهی ورزشگاه فوالدشهر شده 
بود فهمید که تفاوت س��بک بازی سپاهان با النصر 

امارات از زمین تا آسمان است.
 نکته مهم ترکیب اولیه س��پاهان، نیمکت نشینی 
مح��رم و ب��ازی ک��ردن احم��د جمش��یدیان در 
ترکیب اصلی ب��ود که به نظر می رس��ید در همان 
 دقای��ق اولیه بازی، النص��ری ه��ا را غافلگیر کرد و 

برنامه های س��رمربی ایتالیایی این تی��م را به هم 
ریخت. فش��ار حمالت سپاهان ازس��وت آغاز بازی 
که بیشتر از کناره های میدان خط دفاعی، النصر را 
 مورد تهدید قرار می داد کاری ک��رد که اماراتی ها

چاره ای به جز عقب نش��ینی نداش��ته باشند و اگر 
مهاجمان س��پاهان ب��ه خصوص س��وکای با دقت 
بیشتری عمل می کردند ش��اید کار النصری ها در 
همان نیمه اول یکسره می شد، ولی تأکید کرانچار 
بر استفاده از س��انتر و تکنیک پا به توپ خلعتبری 
که مدافع��ان النصر را به هم ریخته بود، باعث ش��د 
تا س��پاهان در این بازی به اندازه تعداد انگشتان دو 
دست موقعیت گل به دست آورد و در سوی مقابل 

هم کوچک ترین فرصتی به آبی های اماراتی ندهد 
تا با رس��یدن به یک پیروزی ش��یرین، مقتدرانه به 

صدر جدول گروه سوم برسد.

خلعتبری ستاره میدان بود
بازی درخشان خلعتبری که با سه پاس گل همراه 
ش��د و البته پاس های دیگری که به گل ننشست، 
مهاجم سپاهان را تبدیل به بهترین بازیکن میدان 
کرد و یک خط عقب تر هم امید ابراهیمی در نبرد با 
ماسکارا و لئو لیما کاری کرد که بازیکنان سرشناس 
النصر در مقابل سپاهان حرفی برای گفتن نداشته 
باشند. شناخت خط دفاعی سپاهان از حرکات برونو 

س��زار و مهار همه جانبه او باعث شد تا این مهاجم 
خطرناک در مقابل تیم سابقش حرفی برای گفتن 
نداشته باشد و شهاب گردان هم با تکیه بر نمایش 
درخشان خط دفاعی س��پاهان یک بازی بدون گل 
خورده دیگر را هم در کارنامه خود به ثبت رس��اند. 
سپاهان با این نتیجه نش��ان داد که چرا عنوان بین 
المللی ترین تیم فوتبال ایران را به خودش اختصاص 
داده و حتی در سخت ترین شرایط هم طوفان زرد 
فوتبال آسیاست. بازی دوم سپاهان، 23 اسفند ماه 
در کش��ور قطر و در مقابل الغرافه ای برگزار خواهد 
ش��د که در بازی اول خود با دو گل مغلوب االهلی 
عربستان شد و ش��اگردان کرانچار اگر بتوانند تا آن 
روز، همین شرایط ایده ال خودشان را حفظ کنند، 
کس��ب دومین پیروزی زردها هم دور از دسترس 

نیست.

یاشاسین تراکتور
تراکتورس��ازی تبریز هم در اولین ش��روع آسیایی 
خود و در حضور9۰هزار تماشاگر مشتاق تبریزی، 
الجزیره را در ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز زمینگیر 
کرد تا ش��اگردان تونی اولیویرا با این نتیجه حضور 
مقتدرانه خود را در فوتبال باش��گاهی آسیا به ثبت 

برسانند.
مه��م ترین نقط��ه ق��وت قرمزهای تبری��ز حضور 
بازیکنانی مث��ل س��یدصالحی،کریمیان،نصرتی و 
 کاظمیان  در ترکیب این تیم بود که در س��ال های
 قبل تجربه حض��ور در ای��ن مس��ابقات را با لباس

تیم هایی مثل سپاهان، استقالل و پرسپولیس در 
کارنامه داشتند و همین مسأله باعث شد که با وجود 
حمالت خطرناک اماراتی ها، تراکتورسازی بتواند 
شرایط بازی را کنترل کند و ضربه نهایی را به تیمی 
وارد کند که همین یک هفته قبل سرمربی  خود را 

برکنار کرده بود .
سید صالحی با گلزنی در این مسابقه، نام خود را به 
عنوان بازیکنی تاریخ ساز ثبت کرد که با لباس سه 
تیم ایرانی موفق به گلزنی در لیگ قهرمانان آس��یا 
ش��ده و تبریزی ها هم با این بازی درخش��ان خط 
و نش��انی بزرگ برای اس��تقالل در راه رس��یدن به 
 عنوان قهرمانی لیگ برتر کش��یدند. تراکتور سازی

اگر بتواند همین روند را در بازی های خارج از خانه 

 هم ادامه ده��د و از آنجایی که نس��بت به تیم های
سپاهان و استقالل گروه ساده تری نصیب قرمزهای 
تبریز شده، بدون شک می توان پدیده جدید فوتبال 
ایران را در مرحله بعد این مسابقات دید. بازی بعدی 
تراکتورسازان،22 اسفند در کشور قطر و در مقابل 

الجیش برگزار می شود.

دفاع لرزان استقالل
اما استقالل در حالی که سه بار از الریان قطر پیش 
افتاد، در نهایت تن به نتیجه تساوی سه بر سه داد تا 
شاگردان امیرقلعه نویی در روزی که می توانستند 
به سه امتیاز ش��یرین خارج از خانه برسند، به یک 
امتیاز راضی ش��وند. الریان قطر روی کاغذ نسبت 
به تیم هایی مثل العین امارات و الهالل عربس��تان 
ضعیف ترین تیم گروه چهارم این مس��ابقات است 
 و کس��ب س��ه امتیاز در این ب��ازی خ��ارج از خانه 
می توانست شروعی خوب برای استقالل رقم بزند، 
اما اش��تباهات فراوان در خط دفاعی اس��تقالل به 
خصوص از سوی بازیکنی مثل حنیف عمران زاده 
باعث شد تا آبی ها نتوانند از گل های زده خودشان 
دفاع کنند و مهدی رحمتی در اتفاقی نادر، سه بار 

توپ را از درون دروازه اش خارج کند.
امیر قلعه نویی هم نش��ان داد که با وجود افتخارات 
 فراوان در عرص��ه فوتبال داخلی، هن��وز هم مانند 
سال های قبل در مس��ابقات بین المللی مشکالت 
زی��ادی دارد و اگر م��ی خواهد این برچس��ب را از 
خود دور کن��د باید در ب��ازی های بع��دی تیمش 
 کمی با برنامه تر ظاهر شود. استقاللی ها اگر کمی

منطقی تر در مقابل الریان ب��ازی می کردند و گل 
نخ��وردن برایش��ان از گل زدن مهم تر بود، ش��اید 
حداکث��ر امتیازات روز اول مس��ابقات به حس��اب 
نمایندگان فوتب��ال ایران ریخته می ش��د، ولی در 
هر حال مس��اوی خ��ارج از خانه در ب��ازی اول هم 
نتیجه بدی نیست و آبی ها می توانند در پنج بازی 
باقیمانده، خودشان را به تیم های مدعی این گروه 
ثابت کنند. بازی بعدی استقالل هم روز 23 اسفند 
و در ورزش��گاه آزادی در مقابل تی��م پرقدرت این 
گروه یعنی العین امارات برگزار می شود که در بازی 
اول خود موفق شد با س��ه گل، الهالل عربستان را 

شکست دهد.

روز خوب فوتبال ایران

سزارتفاوتسپاهانوالنصررافهمید

دور اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با دو پیروزی و یک تساوی برای نمایندگان فوتبال ایران  مسعود 
به پایان رسید تا فوتبال باشگاهی ایران شروعی امیدوار کننده در این مسابقات داشته باشد. زدن 9 گل در سه مسابقه افشاری

از سوی تیم های سپاهان،تراکتورسازی و استقالل به نمایندگان فوتبال امارات و قطر نشان داد که کشورهای کوچک 
 و پرمدعای حاش�یه خلیج همیش�ه فارس با وجود هزینه کردن دالرهای نفتی در فوتبال و اس�تفاده از س�تاره های پا به سن گذاشته و 

چند ملیتی هنوز هم نتوانسته اند فرصتی برای عرض اندام در رده باشگاهی فوتبال آسیا در مقابل نمایندگان ایران پیدا کنند.



یادداشت

 تشکیل شورای مشورتی 
بانوان بهزیستی 

مدیر کل بهزیستی استان از تشکیل ش��ورای  مشورتی بانوان بهزیستی 
خبر داد. حسین س��عیدی مدیر کل بهزیستی اس��تان در اولین جلسه 
تشکیل این شورا گفت: نقش تأثیرگذار س��ازمان بهزیستی بر جامعه و 
 خانواده و تخصصی بودن فعالیت های این نهاد، از یک طرف و انتظار سایر 
دستگاه های نظارتی از بهزیستی از طرف دیگر تشکیل شورای مشورتی 
 بانوان در دس��تور کار قرار گرفت. سعیدی ش��ناخت نقاط قوت وضعف 
برنامه ها، مطالعه خدمات تخصصی س��ازمان در حوزه زنان و خانواده و 
تقویت این فعالیت ها و شناسایی خألهای قانونی وضعف های اجرایی را 
از جمله اهداف تشکیل این شورا ذکر کرد. ثریا جاللی مشاور اموربانوان 
بهزیستی نیز خاطر نش��ان کرد: این شورا س��عی دارد با بحث و بررسی 
مباحث مربوط به فعالیت های تخصصی سازمان در حوزه زنان و خانواده 
به شناسایی نقاط ضعف و قوت این فعالیت ها بپردازد و در راستای تقویت 
این فعالیت ها برنامه ریزی کند. وی ادام��ه داد: عالوه بر حوزه اجتماعی 
که به صورت تخصصی در خصوص زنان سرپرست خانوار فعالیت هایی 
را انجام می دهد، در سایر حوزه ها نیز اقدامات بسیار مناسبی در مبحث 
زنان و خانواده در دستور کار سازمان قرار دارد که نشان از اهمیت ویژه ای 
است که سازمان  بهزیستی برای خانواده قائل است که می توان به برگزاری 
کارگاه های آموزشی، ارایه مشاوره توس��ط مراکز مشاوره و مراکز ترک 
اعتیاد، برگزاری همایش های مختلف توسط حوزه پیشگیری در بحث 

آگاه سازی خانواده ها و... اشاره کرد.

خبر ویژه

محمود عیدی/ معاون عمرانی استاندار

سد سورک در چهارمحال و بختیاری93درصد پیشرفت در کل پروژه  
دارد. سد سورک از جمله پروژه های مهر ماندگار است  که 12 اردیبهشت 
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. عملیات اجرایی این سد از سال 
 85 بوده است و شبکه های این س��د،50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
 60 درصد ش��بکه آبی��اری این س��د همزمان ب��ا افتتاح س��د، افتتاح 
می ش��ود. حجم س��د، 25 میلیون متر مکعب، ارتفاع آن 39 متر، طول 
این سد590 متر و عرض آن 11 متر اس��ت. نیاز پیشرفت فیزیکی باند 
دوم محور ارتباطی ش��هرکرد 
– ب��ن – داران تا هفته س��وم 
 مه��ر ۴۴ درصد اس��ت. طبق

پیش بینی های صورت گرفته 
و  با توجه به پیشرفت فیزیکی 
کنونی این پروژه، در زمان یاد 
ش��ده به۴0 درصد پیشرفت 

فیزیکی می رسد. 

پیشرفت 93 درصدی سد 
»سورک« در استان

چهره روزیادداشت
محل بازی کودکان استاندار سازي شود

منوچهر اعتدالپور معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندارشهرستان شهرکرد  گفت: 
محل بازی کودکان در پارکها  ایمني و اس��تاندارد سازي ش��ود و  این بازرسی باید 

بصورت مستمر در تمام طول سال صورت گیرد و تنها برای  ایام نوروز نباشد.
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اخبار کوتاه

برگزاري 1680 نفر ساعت 
آموزش، توسط شرکت گاز

یوسف ش��اهرخي سرپرست امور بهداش��ت، ایمني، محیط 
زیس��ت و پدافند غیر عامل این ش��رکت با تأکید بر فاکتور 
توجه به ایمني نیروي انساني حین انجام پروژه به عنوان  یک 
اصل حرفه اي و انساني از برگزاري دوره هاي آموزشي ورود 
به فضاهاي بسته و بلومن، حفاري و گود برداري و مجموعه 
مقررات صدور پروانه هاي انجام کار توسط این امور خبر داد.

وي  با ابراز رضایت از کیفیت دوره هاي آموزشي برگزار شده  
اظهار داشت: طي 9 دوره آموزشي،230 نفر از نیروهاي امداد، 
تعمیرات و گازباني پس1680نفر ساعت، آموزش هاي فوق 
را با موفقیت سپري کردند . ش��رکت کنندگان در این دوره 
آموزشي در خصوص تجهیزات استحفاظي فردي در فضاي 
بسته، خطرات حفاري هاي با عمق بیش از1/20متر و ضرورت 
رعایت مقررات صدور پروانه هاي انجام کار اطالعات الزم را 

دریافت کردند.  

جهاد کشاورزی   اجازه تغییر کاربری 
پل زمان خان را نمی دهد

کارشناس فنی شهرداری شهر سامان گفت: جهاد کشاورزی 
 اجازه تغییر کارب��ری اراضی برای اح��داث پارکینگ در پل 
زمان خان را نمی دهد. پژمان سنایی در جلسه شورای ترافیک 
با اشاره به  این که  ش��هر توریستی سامان یکی از قطب های 
گردشگری استان است، اظهارداشت: منطقه گردشگری پل  
زمان خان با ازدحام ترافیک همراه اس��ت که خود به  یکی از 
معضالت مهم  شهر سامان تبدیل  و وجود ترافیک  باعث ایجاد 
مشکالتی برای مردم این شهر شده و ازدحام پارک اتومبیل ها  

منجر به تصادفات زیادی در این شهر شده است.

کمر بندی 15خرداد شهرکرد 
استاندارد  نیست

 جانش��ین پلی��س راه��ور شهرس��تان ش��هرکرد گف��ت: 
استاندارد سازی کمربندی 15 خرداد ضرورت دارد.

ایرج حسین پور با اشاره به این که کمر بندی 15خرداد  یکی 
از محورهای  مهم و پر تردد برای عبور به مناطق توریس��تی  
و گردش��گری کوهرنگ  و شهرستان فارس��ان است، گفت: 
اس��تاندارد س��ازی کمربندی 15 خرداد ب��رای تأمین جان 
مسافران و شهروندانی که از این  مسیر عبور  می کنند باید در 

دستور کار قرار گیرد.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
مریم 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: رویکرد پوراعتماد

برنامه های آموزش��ی این اداره کل برای 
نوروز92تقویت مهارت های حل مسأله و تصمیم گیری، تفکر نقادانه 

و خالق در دانش آموزان است.
به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس از ش��هرکرد، عب��ارت »تکلیف 
ش��ب عید«، بس��یاری از ما را یاد روزه��ای پایانی اس��فندماه در 
 دوران تحصیل می ان��دازد؛ روزهایی که معلم هایم��ان با گچ روی 
تخته سیاه فهرس��ت تکالیفی را که باید در روزهای تعطیل نوروز 
انجام می دادیم می نوش��تند، فهرس��تی که شاید ش��یرینی ایام 
ن��وروز را برای برخی تلخ می کرد، اما با گذش��ت س��ال ها تکالیف 
معلمان در ش��ب عید، جای خود را ب��ه پیک ن��وروزی داد و این 
پیک ها جای »مش��ق«های ن��وروزی را پر ک��رد. البته پیک های 
نوروزی هر س��اله مش��کالت چاپی و محتوایی زی��ادی به همراه 
داش��ته و از آن گذش��ته با بازگش��ایی مدارس بع��د از تعطیالت 
ن��وروز در فروردین ماه ب��دون توجه برخی معلمان به گوش��ه ای 
انداخته می شد، اکنون اما خبر می رس��د که تصمیمات جدیدی 
 برای پیک های نوروزی در س��ال92گرفته ش��ده که ش��اید برای 
دانش آموزان، شیرینی عیدنوروز را با خود هدیه بیاورد. برای بررسی 
چگونگی توزیع پیک های نوروزی در تعطیالت نوروزی سال92با 
فاطمه قائد امینی معاون ابتدای��ی آموزش و پرورش چهارمحال و 

بختیاری گفتگو کرده ایم که در ذیل آورده شده است.
رویکرد برنامه های نوروزی دانش آموزان حول چه 

محورهای آموزشی است؟
این برنامه ها با هدف غنی س��ازی و بهبود کیفی��ت فعالیت های 
آموزشی و پرورشی دانش آموزان و استفاده از فرصت زمانی مناسب 
ایام نوروز و اوقات فراغت دانش آموزان، توجه و تعمق در سند تحول 
و توجه به منوی��ات حکیمانه رهبر معظم انقالب درمورد س��بک 
زندگی و ضرورت فرهنگ سازی در این راس��تا، فرهنگ و آداب و 
رس��وم تعالی بخش و لذت بخش از این ایام در راستای دستیابی 
به حیات طیبه اس��ت و از این نظر تصمیم گرفته ش��د که آنان با 
روش های پیشنهادی به انجام فعالیت بپردازند و در واقع رویکرد 
آن، یادگیری مهارت های زندگی بوده و به عنوان مکمل برنامه های 

درسی مورد توجه قرار بگیرد.
نحوه طراح�ی پیک نوروزی س�ال جدی�د به چه 

شکلی است؟
 ش��یوه نامه، تحت عنوان فعالیت های دانش آموزان در تعطیالت 
نوروزی به گونه ای برنامه ریزی و تدوین شده است که دانش آموزان 
موضوعات گوناگ��ون و مختلف��ی را می  توانند انتخ��اب کنند و با 
انجام یک فعالیت پژوهش��ی، هنری، علمی و عملی و با استفاده از 
روش های پیش��نهادی از جمله مصاحبه، نقاشی، ساختن وسیله، 
تهیه گزارش و تهیه فیل��م و عکس می توانند تج��ارب یادگیری 

مفیدی را کس��ب کنند و نتایج حاصل از فعالیت ه��ای خود را در 
قالب نمایشگاهی از آثار دانش آموزی در آموزشگاه خود به نمایش 

خواهند گذاشت.
 آیا فعالیت های نوروزی قرار است تنها در حد یک 

تکلیف درسی باشد؟
 در صورتی ک��ه رویکرد انج��ام فعالیت های ن��وروزی، یادگیری 
مهارت های زندگ��ی را در برگیرد و به ص��ورت هدفمند طراحی و 
تدوین شود و به عنوان مکمل برنامه های درسی باشد و صرفا جنبه 
تکالیف درسی نداش��ته بوده و آنان را با اصول و فنون پرسشگری، 
روش تحقیق و حل مس��أله و تصمیم گیری، تفکر نقادانه و خالق 

آشنا سازد، قطعا اثربخشی و تأثیرگذاری بسزایی خواهد داشت.
فعالیت ه�ای ن�وروزی ت�ا چه ح�د ب�ر یادگیری 

دانش آموزان مؤثر است؟
 در صورت��ی تکالی��ف و فعالیت های ن��وروزی می توان��د کارایی 
و اثربخش��ی داش��ته باش��د که به صورت هدفمند و متناس��ب با 
اهداف آموزش و پرورش تدوین و طراحی ش��ده باش��د، لذا توجه 
به رویکردهای یادگیری به ویژه در مبح��ث مهارت های زندگی، 
تفکر خ��الق فعالیت  های هن��ری، عملی و هرگون��ه فعالیت های 
آموزشی و پرورشی که فرصت مناس��بی را برای آموزش مفاهیم 
 اجتماعی، پرورش��ی، مکم��ل و ف��وق برنامه و آنچه ک��ه با حس 
زیبایی شناختی دانش آموزان و روحیه جستجوگری آنان مرتبط 
باش��د و در نهایت با به نمایش گذاش��تن آن تجارب یادگیری در 
معرض دید دانش آموزان و گروه های همس��ال قرار گیرد، تکالیف 

نوروزی می تواند لذت بخش باشد.
برنامه شاخص شما در طرح ریزی برنامه های پیک 

نوروزی امسال چیست؟
 اوال در سال جدید مبحث طرح سؤاالت نوروزی به شکل تکالیف 
درسی و شبیه سال های گذش��ته را نداریم بلکه شیوه نامه حاضر 
راهنم��ای فعالیت های نوروزی اس��ت که بیش��تر ب��ر جنبه های 
پژوهش��ی، علمی، فرهنگی، آداب و رس��وم و جمع��ا مهارت های 
زندگی تکیه دارد و در قالب موضوعات پیشنهادی است که شامل 
ارزش ها، رفتارهای ف��ردی، آداب اجتماعی، دی��دار با همنوعان، 
بازدید از اماکن تاریخی و زیارتی می شود، برهمین اساس در تدوین 
چنین فعالیت هایی گروهی با مدرسان و اعضای گروه های آموزشی 
دوره ابتدایی و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی متناسب با نیاز و 
پیرامون آماده سازی و تدوین فعالیت ها و موضوعاتی که با این گروه 
سنی مرتبط باشد به بحث و تبادل نظر پرداخته و پس از پایان طرح 
به ارزشیابی اجرایی آن می پردازیم و با استفاده از پرسشنامه های 

نظرسنجی به روند بهبود و تدوین فعالیت  ها توجه می شود.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری؛
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تحدید حدود اختصاصی
5323 ش��ماره: 10533 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین دایر و بایر دو 
رجلی بش��ماره پالک 35- اصلی مکرر واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز بنام آقای مس��یب دی��ودل و غیره در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم 
حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 1392/2/8 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مق��رر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمن��ًا اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 287 شادمان- رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5324 ش��ماره: 10532 چون تحدید حدود شش��دانگ چهارقطعه زمین دایر و بایر 
تقریبًا چهار رجلی بش��ماره پالک 35- اصلی مکرر واقع در کش��ه جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز بنام آقای مس��یب دیودل و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر 
م��اده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 1392/2/8 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 286 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

احضار
5726 چون آقای سعید بمانی فرزند غالمرضا شکایتی علیه آقای نوروز علمدار 
مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910896 ک 121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 92/1/21 ساعت 12 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب م��اده 180 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و ازمتهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13808 دفتر شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6308 ش��ماره: 12657 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ تقریبًا هشت 

رجلی در س��ینه مارچون و بش��ماره پالک 369 فرع��ی از 37- اصلی واقع در 
کش��ه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام عزت اس��دی کشه فرزند فتح اله در 
جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/8 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل حضور بهم 
رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 

340 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت دادرسی
6370 کالسه پرونده: 1490-91 ح/ 16، وقت رسیدگی: 92/1/19 ساعت 10/30، 
خواهان: راضیه جعفری، خوانده: میرزا حس��ین حس��نی، خواسته: تنفیذ طالق 
نامه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
ب��ه ش��عبه 16 حقوقی اصفه��ان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 

بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. 

م الف/ 15477  دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350206084 ابالغی��ه:  ش��ماره   7150
9109980350201054، شماره بایگانی شعبه: 911077، خواهان سیدعلی عاملی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده رضا کیانی فرزند جمعه علی به خواسته مطالبه 
وجه چک و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
304 ارجاع و به کالس��ه 9109980350201054 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 92/1/18 س��اعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. قربانی- 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7429 خواهان فاطمه بیگدلی دادخواس��تی به ش��ماره پرون��ده 911535 ح 25 به 
طرفی��ت خواندگان 1- زهرا 2- س��کینه 3- نصرت 4- س��تاره 5- مینا 6- تورج 
7- فرش��ید 8- اکب��ر 9- همایون 10- کتایون همگی کاکاوندی چقاس��عیدی 11- 
پری طلعتی فر به خواس��ته مطالبه مهریه تقدیم ش��عبه 25 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری طبقه دوم نموده 
اس��ت و وقت رسیدگی آن 1392/1/19 ساعت 10/30 تعیین گردیده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خواندگان 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. ابن علی- مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7444 کالس��ه پرونده: 911010 ح/ 15، وقت رسیدگی: 1392/2/1 ساعت 9/30 
صبح، خواهان: مؤسسه مالی و اعتباری مهر، خوانده: حسین ابی زاده، خواسته: 
مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. رحیمی- 

مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
7547 آقای رحمت اله طائی فرزند س��یف اله باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود از 
59 واقع در مزرع��ه دهان بخش ثبتی 

شش��دانگ یک قطعه زمین پالک ش��ماره 201
س��میرم که در صفح��ه 37 دفتر 31 امالک ذیل ثبت 5935 بنام آقای محمدحس��ن 
منصورزاده فرزند حیدر ثبت و صادر گردیده و بعداً بموجب س��ند رسمی شماره 
915-88/12/23 دفترخان��ه 354 س��میرم باو انتقال قطع��ی یافته و معامله دیگری 
انجام نش��ده است. چون درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ 

انتش��ار این آگهی تا 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تس��لیم نماید. در صورت انقض��اء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی سند 
مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 245 موس��وی- رئیس ثبت اسناد 

و امالک سمیرم

تحدید حدود اختصاصی
7602 ش��ماره: 15557 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین معروف خواجه 
رحی��م و بش��ماره پالک 898 فرع��ی از 9- اصلی واقع در علی��اء جزء بخش 9 
ح��وزه ثبتی نطنز بنام عباس��علی مهربانی فرزند محم��د و غیره در جریان ثبت 
می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به 
موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/1/26 در محل ش��روع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار 
می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
ضمن��ًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 401  

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ وقت رسیدگی
7650 در خصوص پرونده کالس��ه 1946/91 خواهان طلعت نظری دادخواستی 
مبنی بر الزام به تحویل یک قطعه زمین به شماره پالک 28 اصلی بخش 16 ثبتی 
اصفهان به طرفیت مرتضی مطاع تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
یکش��نبه مورخ 92/2/8 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7651 در خصوص پرونده کالسه 1940/91 خواهان معصومه سیفی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره سفته به شماره 530623 و هزینه دادرسی و تأخیر 
تأدیه به طرفیت مصطفی جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
92/1/28 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7652 خانم سودابه اسدی آقبالغی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسه 6854/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اردشیر اسدی آقبالغی بشناسنامه 1 در تاریخ 91/7/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: پدر و مادر به نام های ذیل: 1- سودابه اسدی آقبالغی ش ش 1 )مادر متوفی(، 2- 
ابوالفضل اسدی آقبالغی ش ش 516 )پدر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 19147 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7653 خان��م زه��را کریمی هراتمه دارای شناس��نامه ش��ماره 1203 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6855/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا قائدی بارده بشناسنامه 
1270132903 در تاری��خ 1391/7/19 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- زهرا کریمی هراتمه ش ش 
1203 )م��ادر(، 2- آیت اله قائدی ب��ارده ش ش 13 )پدر( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 19146 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ تجدیدنظرخواهی
7655 در خصوص پرونده کالسه 224/91 شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 
تجدیدنظرخ��واه آقای فرهاد پیل رام به طرفی��ت ایمان مومنی تجدیدنظرخواهی 
نموده اس��ت، لذا با توجه به مجهول المکان ب��ودن تجدیدنظرخوانده آقای ایمان 
مومن��ی فرزند امیر برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نش��ر آگهی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور 
دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. 

دفتر شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7656 در خصوص پرونده کالس��ه 1991/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس زمانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/1/27 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه پنجم حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7657 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 460/91 ش ح 35 خواه��ان حمید عابدی 
دادخواس��تی مبن��ی بر صدور رأی ب��ه محکومیت تضامنی خوان��دگان به مبلغ 
49/000/000 ریال چهل و نه میلیون ریال اصل خواسته سفته و هزینه دادرسی 
و خس��ارت تأخیر به طرفیت مریم احمدی ونه��ری و محمدعلی رمضانی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخه 92/1/27 ساعت 
3/45 بعدازظه��ر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در خ جی خ مس��جد علی روبروی پیام نور سابق شورای حل 
اختالف اصفهان- شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 35 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7658 در خصوص پرونده کالس��ه 459/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر صدور حکم ب��ه محکومیت تضامنی خواندگان ب��ه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه س��فته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر به طرفیت 1- مریم احمدی 
ونه��ری 2- محمدعلی رمضانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
سه ش��نبه مورخه 92/1/27 س��اعت 3/30 بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خ جی خ مسجد علی روبروی 
پیام نور س��ابق شورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 35 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

 پاک ترین صنعت کشور 15 هزار شغل جدید در فوالد مبارکه ایجاد کرد
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به طرح توسعه شرکت فوالد مبارکه 
درصدد ایجاد 15 هزار شغل جدید در این شرکت هستیم. محمد مسعود سمیعی نژاد 
با بیان این که فوالد مبارکه تندیس زرین بهره وری در کشور را کسب کرده، افزود: 

فوالد مبارکه به دنبال آینده پایدار در سیاست تولید و توسعه کشور است. 
وی گف��ت: ام��روزه ف��والد مبارک��ه ب��زرگ تری��ن تولیدکنن��ده صنع��ت فوالد 
در خاورمیان��ه اس��ت و ای��ن یک غرور اس��امی اس��ت که م��ا بای��د آن را حفظ 
و توس��عه دهی��م.  س��میعی نژاد ب��ا بیان ای��ن که س��هم تولی��د ف��والد مبارکه 
 را 45 درص��د هدف گ��ذاری کرده ای��م، بی��ان ک��رد: ام��روز 49/8 درص��د

 س��هم تولی��د ف��والد مبارک��ه در کش��ور اس��ت.  وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه بیش از 
س��ه هزار و 800 میلیارد تومان قرارداد توس��عه با پیمانکاران ایران منعقد ش��ده، 
 تصریح کرد: براس��اس برنام��ه، باید ظرفیت 7/7 تولید ش��مش م��ذاب را تا پایان 

سال 93 به 11 برسانیم. 

طرح توسعه فوالد هرمزگان تا پایان سال
سمیعی نژاد با بیان این که در س��ه حوزه فوالد مبارکه، فوالد صبا و فوالد هرمزگان 
طرح های توسعه انجام می شود، افزود: براساس این توسعه ها تا پایان سال بیش از 

500 میلیارد تومان طرح آماده افتتاح است. 
وی ادامه داد: امسال بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان طرح توسعه در راستای 

افزایش ظرفیت، سیاست گذاری شده است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: از لحاظ برنامه تولید در ذوب، نسبت به برنامه 

7 درصد و نسبت به سال گذشته نیز 7 درصد افزایش تولید فوالد خام داشته ایم. 

رشد تولید  فوالد مبارکه در رنکینگ جهانی 
سمیعی نژاد ادامه داد: رتبه تولید فوالد کشور در جهان در سال 2012 از 17 به 15 
رسید که 86 درصد بهبود این رتبه مربوط به افزایش تولید فوالد مبارکه در کشور 
بوده است.  وی افزود: در تولید ورق گرم نسبت به برنامه 10 درصد و نسبت به سال 
قبل از آن 7 درصد و در تولید ورق سرد نس��بت به برنامه 4 درصد و نسبت به سال 
قبل 8 درصد رشد داش��ته ایم.  مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه همچنین تصریح 
 کرد: در رابطه با فروش محصوالت نسبت به برنامه 15 درصد و نسبت به سال قبل 
10 درصد رشد داش��ته ایم و امس��ال بیش از 35 هزار قطعه بومی سازی و در مدار 

تولید قرار گرفت. 
س��میعی نژاد با بیان این که بیش از 40 هزار قطعه مهندس��ی معکوس ش��ده در 
ماش��ین  آالت و71/2 درصد قطع��ات یدکی را بومی س��ازی کرده ای��م. وی گفت: 
 در مواد مصرف��ی 44 درصد و مواد اولی��ه 85/2 درصد از تولیدات، داخلی ش��ده و 

نیاز فوالد مبارکه را به خارج کاهش داده ایم.
مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارک��ه ب��ا اش��اره ب��ه دو ه��دف مه��م ف��والد 
مبارک��ه در محی��ط اجتماع��ی، گف��ت: نی��روی انس��انی ب��ه عن��وان ارزش 
 مل��ی ب��رای س��ازمان درنظ��ر گرفت��ه ش��ده و سیاس��ت ها و موفقیت ه��ای 

 ش��رکت فوالد مبارکه حاصل تعامل و تعلق س��ازمانی کارکنان در تولید و توسعه 
است. 

دانشگاه محیط زیست را در مبارکه می سازیم
سمیعی نژاد با اشاره به طرح های زیست محیطی مهم در فوالد مبارکه، تصریح کرد: 
بیش از 10 طرح محیط زیست امس��ال در برنامه توسعه شرکت فوالد مبارکه قرار 

گرفته و بیش از شش طرح محیط زیستی افتتاح شده است. 
وی ادامه داد: 70 میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح های توسعه زیست محیطی 
در فوالد مبارکه انجام شده و بیش از 300 میلیارد تومان طرح زیست محیطی جدید 
شروع شده است. مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه با بیان این که طرح جمع آوری 
و تبدیل فاضاب شهرهای اطراف فوالد مبارکه یکی از طرح های بزرگ انجام شده 
توسط این شرکت است، گفت: این طرح برای استان زیرساختی است و در راستای 
هدف گذاری از منابع آب از دو سال پیش مطالعات آن شروع و تفاهم نامه آن با وزارت 

نیرو منعقد شده است. 
سمیعی نژاد ادامه داد: براساس این طرح، فاضاب ش��هری شهرهای اطراف فوالد 
مبارکه توسط خطوط احداث ش��ده، جمع آوری و تبدیل به آب صنعتی می شود و 
در تولید مورد اس��تفاده قرار می گیرد.  وی بیان کرد: بی��ش از 200 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری به مدت سه سال برای این طرح که بزرگ ترین طرح زیست محیطی 
کشور است، انجام می شود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: در تاش هستیم 
دانشگاه محیط زیست را در مبارکه بس��ازیم و در حال حاضر در حال نقل و انتقال 
زمین آن هستیم. سمیعی نژاد با اشاره به این که در فوالد مبارکه از پاک ترین روش 
تولید فوالد که استفاده از گاز طبیعی است استفاده می شود، اظهار کرد: اولویت اول 
شرکت، مسائل زیست محیطی است و برای این کار با صرف میلیاردها تومان برای 

پایش آناین در مرکز شهر هزینه کرده ایم. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به ایجاد خط مترو از شرکت فوالد مبارکه 
 به اصفهان، گفت: قراردادهای این طرح منعقد و پیش پرداخت ها نیز انجام ش��ده

است. 

ایجاد 15 هزار شغل جدید در فوالد مبارکه 
سمیعی نژاد با بیان این که برنامه قطار شهری وابسته به سیاست های شرکت متروی 
اصفهان است، گفت: شرکت فوالد مبارکه ساالنه 10 میلیارد تومان برای کمک به 
این کار اختصاص داده است. وی ادامه داد: با طرح های توسعه فوالد، 15 هزار شغل 
جدید در فوالد مبارکه عاوه بر 21 هزار شغل مستقیم ایجاد شده است. مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: تصفیه خانه صنعتی، بازیافت آب، بازیافت فضوالت 
 انس��انی و کنترل گرد و غبار در طرح های توس��عه و نصب سیس��تم آناین پایش 
 مس��ائل زیس��ت محیطی در فوالد از دیگر طرح های زیس��ت محیطی این شرکت 

است. 
س��میعی نژاد با این بیان ای��ن که فوالد مبارک��ه بزرگ ترین کم��ک مالی به طرح 
بهشت آباد را انجام داده است، گفت: قرار بود فوالدمبارکه 60 میلیارد تومان به این 
طرح کمک کند که تاکنون نیمی از آن را پرداخت کرده و نیم دیگر آن را سال آینده 

با توجه به پیشرفت پروژه، پرداخت خواهد کرد.  
وی افزود: سال 89 فوالد مبارکه بیش از 40 میلیون متر مکعب آب برداشت کرده 
ولی امسال این رقم به کمتر از 22 میلیون متر مکعب رسیده است چرا که طرح های 
 بازیافت به نتیجه رس��یده و مصرف آب را کاهش داده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
فوالد مبارکه ب��ا بیان اینکه نیاز کش��ور به فوالد 25میلیون تن اس��ت، اظهار کرد: 
ظرفیت تولید فوالد در سال 84 نزدیک به 10 میلیون تن بوده است ولی هم اکنون 
با سیاس��ت های دولت نهم و دهم، ظرفیت تولید فوالد نزدی��ک به 20 میلیون تن 

رسیده است.  
سمیعی نژاد با بیان این که در این بخش نیاز به واردات داریم، گفت: قیمت فوالد در 
کشور با توجه به نرخ ارز و واردات تعیین می شود و ما نمی توانیم زیر قیمت جهانی، 
فوالد در کش��ور بفروش��یم؛ چرا که واردات، قیمت داخلی را مشخص می کند. وی 
افزود: در چشم انداز سال 1404، سهم 45 درصدی تولید فوالد را جزء برنامه های 
استراتژیک قرار داده ایم که به تصویب هیأت مدیره شرکت نیز رسیده و همچنین 
تولید پنج میلیون تن فوالد در افق 1404 هدف گذاری ش��ده اس��ت، ولی این امر 

بستگی به پتانسیل های زیرساختی در کشور دارد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه ادامه داد: فوالد مبارکه هر کجا که احساس کند 
می تواند در توسعه کش��ور قدم گذارد، س��رمایه گذاری می کند و مطالعات زیست 
محیطی و زیرس��اختی آن را در هر استانی انجام می دهد.  س��میعی نژاد ادامه داد: 
توسعه کشور وابسته به توسعه فوالد مبارکه است و به همین دلیل تمام دستگاه های 

اجرایی باید متوازن با توسعه این شرکت کارهای زیرساختی را انجام دهند.

قصد تصاحب نقش جهان را نداریم
وی با اش��اره به مصوبه دولت در موضوع نقش جهان، گفت: شرکت فوالد مبارکه، 
10 میلیارد تومان به توسعه ورزش��گاه نقش جهان اختصاص داده و این ورزشگاه 
را به مدت 10 سال برای تیم سپاهان اجاره کرده اس��ت.  مدیرعامل شرکت فوالد 
 مبارکه ادامه داد: باش��گاه توان خرید ورزشگاه را نخواهد داش��ت، اما سیاست ما، 
جابه جایی اموال مازاد و استفاده بهینه از باشگاه است. تمام امکانات ورزشی را در 

باغ فردوس قرار داده ایم و باشگاه را به آنجا منتقل خواهیم کرد.
 وی افزود: م��ا قصد نداریم ورزش��گاه نقش جهان را تصاحب کنیم، ولی ورزش��گاه 
 نقش جهان باید تکمیل ش��ود؛ چرا که متعلق ب��ه تمام مردم اصفهان اس��ت و ما 
 کمک می کنیم که ورزش��گاه زودت��ر تکمیل گردد. س��میعی نژاد با بی��ان این که 
فوالد مبارکه برای تکمیل مصای اصفهان وارد عمل شده است، گفت: هفته جاری 

حدود 1/5 میلیارد تومان برای تکمیل مصای اصفهان پرداخت کرده است.  
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه تصریح کرد: فوالد مبارکه با 68 دانش��گاه کشور 
قرارداد منعقد کرده و در زمینه فنی، اقتصادی، سامت، اجتماعی، زیست محیطی، 
تحقیقات و مطالعات را به کمک آنها انجام می دهد. وی با بیان این که اقتصاد ما نباید 
دور زدن تحریم ها باشد، ادامه داد: اقتصاد ما باید مقاومتی، دراز مدت و مقابله ای 

با تحریم ها باشد. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که بیش از هشت هزار نفر در توسعه های 
فوالد مبارکه مش��غول به فعالیت هس��تند، اظهار کرد: از س��ال 89 تاکنون حتی 
 50درصد این افراد در توس��عه ها جابه جا شده و اش��تغال آنها حفظ شده و بیش از 
دو هزار نفر نیز از طریق برگزاری آزمون در طرح های راه اندازی ش��ده اس��تخدام 

شده اند.  
س��میعی نژاد بزرگ ترین ضعف ش��رکت های فوالدی کشور را نداش��تن تفکر در 
رابطه با تأمین مواد اولیه دانس��ت و افزود: تأمین مواد اولی��ه یکی از چالش های ما 
در سال های آینده بود که با دستور ش��خص رییس جمهور، در افتتاح طرح شهید 
خرازی در کنار فوالد سنگان سرمایه گذاری را شروع کردیم و تا به امروز 15 درصد 
 رشد داشته و امیدواریم که بتوانیم در طرح های تأمین مواد اولیه کشور بیشتر قدم 

بگذاریم.

کاهش 40 درصدی حجم صادرات فوالد مبارکه   
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  با بیان این که نباید مواد خام را صادر کنیم، گفت: 
باید ایجاد ارزش افزوده را مدنظر قرار دهیم و ما نیز در شرکت فوالد مبارکه سیاست 
 صادرات محص��والت را عوض کرده و به س��مت تولید با ارزش اف��زوده باال حرکت 

کردیم.  
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم، 
ادامه داد: امسال بیش از 40 درصد از حجم صادرات فوالد مبارکه را کاهش داده ایم 

و بیش از 71 درصد از قطعات را در داخل کشور بومی کردیم.

ارتقای فوالد مبارکه در بازار بورس به رتبه اول
 سمیعی نژاد خاطرنش��ان کرد: ارزش بازار بورس فوالد مبارکه در سه سال گذشته 
س��ه هزار و 500 میلیارد تومان بود، امس��ال به بیش از 12 میلیارد تومان افزایش 

داشت که این نشان از روند رو به رشد فوالد مبارکه در بازار سرمایه است. 
وی با بیان این که س��ال گذش��ته ش��رکت فوالد مبارکه رتبه س��وم از نظر ارزش 
شرکت های بورسی را در کشور داشت، تصریح کرد: امس��ال فوالد مبارکه به رتبه 
 اول ارتقا یاف��ت و در حال حاضر 5 درص��د ارزش بازار بورس را ب��ه خود اختصاص 

داده است. 
وی بیان کرد: اصفهان می تواند سیاس��ت س��اخت و تولید فوالد کش��ور را توسط 
متخصصین خود رهبری کند و فوالد مبارکه با کسب تندیس زرین بهره وری یک 

مدل صنعتی برای کشور شده است. 
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