
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری خواستار افزایش 
تس��هیالت طرح ه��ای آمایش صنعت ب��ه منظور 
تأمین س��رمایه در گردش واحدهای صنعتی شد. 
به گزارش ایرنا، »علی اصغر عنابستانی« در بازدید 
از شهرک صنعتی س��فید دشت از توابع شهرستان 
بروجن، اظهار داشت: تأمین مواد اولیه و پرداخت 
هزینه های ج��اری از ضروریت های طرح آمایش 

صنعت و معدن است. 
وی با تأکید بر لزوم اعطای به موقع این تسهیالت 
به فعاالن صنعتی، افزود: تثبیت و پایداری اش��تغال 
و فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی از اصول این 

طرح است. 
عنابستانی با اشاره به پیشتاز بودن استان های کمتر 
توس��عه یافته در استفاده از تس��هیالت سرمایه در 
گردش، تأکید کرد: ارائه تس��هیالت برای ترغیب 
س��رمایه گذاری و تس��ریع در پیش��رفت فیزیکی 

پروژه های صنعتی باید با جدیت ادامه یابد. 
رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری 
نیز در این بازدید گفت: 25 طرح آمایش صنعتی و 

معدنی در چهارمحال و بختیاری تهیه شده است. 
رحمان کرمی افزود: شرکت های صبا فوالد زاگرس 
و ذوب ریس��ی چهلستون واقع در شهرک صنعتی 
س��فید دشت به ترتیب از 280 و 225 میلیارد ریال 

تسهیالت طرح آمایش استفاده کرده اند. 
وی اظه��ار داش��ت: در صورت اعط��ای به موقع 
تس��هیالت، این دو واحد صنعتی در سال آینده به 

بهره برداری خواهند رسید. 
کرمی تأکید کرد: بان��ک صنعت و معدن به عنوان 
متول��ی پرداخت این تس��هیالت ب��ه بخش تولید، 
همکاری خوبی با صنای��ع چهارمحال و بختیاری 

دارد. 
ش��هرک صنعت��ی س��فید دش��ت ب��ا ی��ک هزار 
 هکت��ار وس��عت، بزرگ تری��ن ش��هرک صنعتی 

چهارمحال و بختیاری است.

اگر چه هنوز به صورت رس��می 
هیچ گونه تغییر و تحولی در جمع 
اعض��ای پنج نفره هی��أت مدیره 
باش��گاه ذوب آهن رخ نداده ولی 
ش��نیده های تا ح��دودی موثق 
ما حکایت از انج��ام تغییرهایی 

گسترده و سونامی وار در هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن دارد. البته بحث 
تغییر و تحول در هیأت مدیره این باشگاه به خصوص...

ورزش/ صفحه7

سونامی کم سابقه 
در هیأت مدیره ذوب آهن

افزایش تسهيالت طرح 
آمایش براي تأمين سرمایه 

واحدهاي صنعتي  

در هفتمين نمايشگاه بين المللي صنعت خودرو

120 شركت خودروسازي در اصفهان

ش��ب یلدا مثل همه آیین ها در 
ش��هرها و در بین اقوام مختلف 
با فرهنگ و سنن همان منطقه ها 
ترکیب شده است. اصفهانی های 
قدی��م در این زمین��ه برای خود 
آیین های ویژه ای داش��ته اند که 

هنوز هم کم و بیش ادامه دارد. بیش��تر جش��ن ها و آیین ها در گذشته به 
بهانه تغییر فصل برپا می ش��ده که ش��ب یلدا هم از آن جمله است. در 

فرهنگ فارسی عمید، یلدا به معنی وقت والدت است...
جامعه/ صفحه4

رئیس س��تاد فوالد کشور اعالم 
ک��رد: در روز اول اجرای طرح 
هدفمند کردن یارانه ها، قیمت های 
محصوالت فوالدی هیچ تغییری 
نکرده اس��ت. به گ��زارش ایلنا، 
س��میعی نژاد  مسعود   محم���د 

گفت: سیاس��ت های حمایتی دولت باعث ش��ده است که اجرای طرح 
هدفمندکردن یارانه ها هیچ تأثیری بر روی قیمت های فوالد...

سراسری/ صفحه2

حقیقت فلسفه شب یلدای ایرانیان

مديرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد:
ثبات قیمت محصوالت فوالدی 

در روز اول هدفمند شدن یارانه ها 

صفحه 6

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

معاون وزير بازرگانی: 
بازار در شرایط عادی به سر می برد 

رئيس جمهور و امير قطر تأکيد کردند: 
ضرورت وحدت کشورهای اسالمی در مقابل 
فتنه انگیزی دشمنان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس س��تاد فوالد کش��ور اعالم 
ک��رد: در روز اول اج��رای ط��رح 
هدفمند کردن یارانه ها، قیمت های 
محصوالت ف��والدی هیچ تغییری 
نکرده اس��ت. ب��ه گ��زارش ایلنا، 
 محم�����د مس��عود س��میعی نژاد 
گفت: سیاست های حمایتی دولت 
باعث ش��ده است که اجرای طرح 
هدفمندکردن یارانه ها هیچ تأثیری 
و  ف��والد  قیمت ه��ای  روی  ب��ر 
محصوالت فوالدی نداش��ته باشد. 
ادامه   مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه 
داد: در روز اول اج��رای این طرح، 
به دلیل اتخ��اذ تدابیر الزم در بازار 
بورس، عرضه فوالد بیش از تقاضا 
بوده و قیمت ها هیچ تغییری نکرده 

است. رئیس س��تاد فوالد کشور با اشاره به اینکه 
در حال حاضر فوالدس��ازان ای��ن اطمینان را پیدا 
کرده اند که بس��ته حمایتی دولت جلوی افزایش 

قیمت ها را خواهد گرفت، تصریح کرد: جلوگیری 
از افزایش قیمت ها هم به نفع تولیدکننده اس��ت 
 و هم ب��ه نفع مصرف کنن��ده. وی با بی��ان اینکه 
هم اکنون نگرانی ناشی از احتمال افزایش قیمت ها 

در صنع��ت ف��والد برطرف ش��ده 
اس��ت، گفت: این ح��س اطمینان، 
باعث شکسته شدن تقاضای کاذب 
در بازار ش��ده اس��ت. سمیعی نژاد 
تأکی��د کرد: در ح��ال حاضر روند 
بازار فوالد کشور عادی و مطلوب 
است، به  گونه ای که در بازار فوالد 
کشور به دلیل افزایش تولید ثبات 
حاکم اس��ت. وی ارسال محصول 
ب��ه مصرف کننده واقع��ی را یکی 
از دالی��ل ثب��ات در ب��ازار ف��والد 
دانست و افزود: اتخاذ سیاست های 
حمایتی دولت یکی دیگر از دالیل 
ثب��ات در بازار اس��ت ک��ه باعث 
افزایش  به  تش��ویق تولیدکنندگان 
 تولید ش��د. س��میعی نژاد تصریح 
کرد: تبیین و تشریح بسته حمایتی وزارت صنایع و 
معادن از صنعتگران در ستاد تحول این وزارتخانه 

را از دالیل دیگر ثبات بازار است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: صبح دیروز 11 نفر از 
وابستگان گروهک تروریستی جندالشیطان و عوامل خود فروخته بیگانه 
که طی ماه های اخیر در حادثه های تروریستی استان، درگیری با مأموران 
انتظامی و به شهادت رساندن مردم بیگناه نقش داشتند، در زندان زاهدان 
اعدام شدند. ابراهیم حمیدی در اطالعیه نمابر شده به خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، افزود: این عناصر فاسد و محارب، با تالش نیروهای امنیتی و 
اطالعاتی و سربازان گمنام امام زمان)عج( شناسایی و دستگیر شدند. در 
اطالعیه آمده است: این عناصر پس از تحویل به دستگاه قضایی استان طبق 
موازین شرعی و قانونی و انجام تشریفات دادرسی عادالنه در جلسه علنی 
دادگاه محاکمه شدند. همه این عناصر به اتهام افساد فی االرض و محاربه 
با خدا و رسول)ص( و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به 
اعدام محکوم و حکم آنان پس از تأیید مراجع عالی قضایی کشور به اجرا 
درآمد. حمیدی افزود: بار دیگر به همه اشرار و معاندان و کسانی که صف 
خود را از ملت جدا کرده اند هشدار می دهیم تا دیر نشده به دامان ملت 
بازگردند و دست از حمایت بد خواهان و اجانب و مزدوران خود فروخته 
استکبار بردارند که در غیر این صورت دیر یا زود در چنگال عدالت گرفتار 

شده و در آتش قهر ملت خواهند سوخت. 

برنج،  قیمت  یارانه ها  هدفمندسازی  قانون  اجرای  روز  اولین  در 
ایلنا،  گزارش  به  یافت.  کاهش  فرنگی  گوجه  رب  و  ماکارونی 
 رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی ایران با اعالم این خبر 
 90 کاهش  موجب  قیمت ها  اصالح  نخست  مرحله  اجرای  گفت: 
تومانی برنج در هر کیلوگرم، 200 تومانی رب گوجه فرنگی در هر 
قوطی و 50 تومانی ماکارونی در هر بسته شده است. قاسمعلی حسنی، 
با تأکید بر برنامه های دولت برای کاهش قیمت برخی از اقالم غذایی، 
ادامه داد: حفظ و تثبیت قیمت ها تا پایان سال جاری در دستور کار 

این اتحادیه قرار دارد. 
وی، ذخیره مواد غذایی در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هیچ 
نیاز مردم در کشور وجود  تأمین کاالهای مورد  با  مشکلی در رابطه 
سراسر  در  منظم  و  گسترده  پخش  شبکه  به  اشاره  با  حسنی  ندارد. 
کشور، گفت: در صورت بروز هرگونه کمبود در نقاط مختلف کشور، 
تأمین کاال در نقطه  به  اقدام  شبکه توزیع در کوتاه ترین زمان ممکن 
مورد نظر خواهد کرد. وی ادامه داد: در حال حاظر آرامش در بازار 
به شدت  تخلف  هرگونه  با  نیز  بازرسان  و  است  حاکم  غذایی  مواد 

برخورد خواهند کرد.

زاینده رود
هیأت  )رئیس  نی��ک  ی��زدان  احم��درضا 
مطبوعاتی  نشست  در  اصفهان(  پرستاری   مدیره 
گفت: در اصفهان سهم هر تخت بیمارستانی یک تا 

1/1 پرستار است.
وی افزود: وضعیت تخت های عادی با تخت های 
مراقبت ویژه تفاوت دارد. از سویی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی وجود 8/1 پرستار به ازای 
هر تخت بیمارستان را پذیرفته که باید جهت اجرای 

آن اقدام هایی صورت پذیرد.
رئیس هیأت مدیره نظام پرستاری اصفهان ضمن 
از  پرستاران  فعلی  زیاد وضعیت  فاصله  به  اشاره 
استانداردهای نظام پرستاری خاطرنشان کرد: این 
امر سبب شده که مردم از خدمات پرستاری ایمن 
و مناسب برخوردار باشند. از سویی کمبود پرستار 
سبب شده که جامعه از حق خود بهره کافی نبرد 
بنابراین قانونی تحت عنوان بهره وری نیروی انسانی 
در نظام سالمت تصویب شد که این قانون شامل 
حال پرستاران، جامعه پزشکی و افرادی که فعالیت 

بالینی انجام می دهند، می شود.
احمدرضا یزدان نیک ضمن اشاره به اینکه کاهش 
ساعت کاری پرستاران جزو مهم ترین مطالبه های 
نظام پرستاری است تصریح کرد: رئیس جمهور بر 
قانون کاهش ساعت کاری و اجرایی شدن آن و نیز 
استخدام 23 هزار پرستار تأکید نمود که موضوع 
دوم در کمیسیون تلفیق منتفی شد. وی خاطرنشان 
کرد: جامعه پرستاری موضوع مذکور را به صحن 
علنی مجلس کشاند، اما این بحث توسط نمایندگان 
سند  با  قانون  این  که  بودند  معتقد  آنها  شد   رد 

چشم انداز دولت مغایرت دارد.
در  اصفهان  پرستاری  نظام  مدیره  هیأت  رئیس 
ادامه گفت: با توجه به اینکه بحث کاهش ساعت 
کاری بین دولت و مجلس مرتب رد و بدل می شد 
و نتیجه ای هم حاصل نشد؛ مقام های باالی نظام 
پیگیری کرده و برنامه اعتراضی را ترتیب دادند و 
اینجا بود که مطالبه های سازمان به پنج مورد افزایش 

یافت.
یزدان نیک تصریح کرد: استخدام 23 هزار پرستار، 

پرداخت مابه التفاوت حاصل از کاهش ساعت کاری 
در ماه هایی که قانون اجرا نشده و هم چنین رسیدن 
به استاندارد پرستاری یعنی وجود 8/1 پرستار به 

ازای هر تخت از دیگر مطالبه های سازمان بود. 
گفتنی است: جامعه پرستاری منتظر اجرای پیاده 

شدن دو قانون مذکور است.
وی افزود: در استان اصفهان به غیر از شهرستان های 
نجف آباد و لنجان 6000 پرستار وجود دارد، البته 
باید متذکر شویم که آمار دقیقی از تعداد پرستاران 
در دست نیست چون 30 تا 50 درصد این افراد 

وارد بازار کار نمی شوند.
اینکه کشور ما  با اشاره به  یزدان نیک در خاتمه 
از نظر ترکیب نیروی انسانی در بخش پرستاران 
 جزو چهار کشور اول دنیا به شمار می رود گفت: 
پرستاری  نیروهای  از 80 درصد  بیش  اکنون  هم 
برای  از سویی  این ح��وزه اند،  کارشناس  کشور 
آموزش پرستاران باید بودجه کافی در نظر گرفته 
شود. هم چنین آموزش تخصصی هم الزم است که 

در حال حاضر وجود ندارد.

محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل 
ثانی در مالقات با یکدیگر مهم ترین مسائل مربوط 
به گسترش روابط دو جانبه و آخرین تحول های 
منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر 
جمهوری  رئیس  ایسنا،  گزارش  به  دادند.  قرار 
اسالمی ایران و امیر قطر در دیدار با یکدیگر در 
محل نهاد ریاست جمهوری ضرورت وحدت و 
هم دلی کشورهای اسالمی را در مقابل فتنه انگیزی 
و اختالف افکنی دشمنان مورد تأکید قرار دادند. 
احمدی نژاد در این مالقات روابط تهران – دوحه 

جمهوری  گفت:  و  دانست  ممتاز  و  برادرانه  را 
اسالمی ایران تالش می کند سطح همکاری های 
خود با سایر کشورهای منطقه را هم متناسب با 
سطح روابط با قطر ارتقاء دهد. وی با اشاره به 
اهمیت هماهنگی تهران و دوحه در موضوع های 
مهم منطقه ای و بین المللی اظهار داشت: ایران و 
می توانند  یکدیگر  مشورت  و  هماهنگی  با  قطر 
وحدت و هم بستگی کشورهای منطقه را تقویت 

کرده و امنیت و ثبات را برقرار کنند.
با  باید  منطقه  کشورهای  افزود:  جمهور  رئیس 

همکاری های  خود،  روابط  و  مناسبات  تقویت 
بدون  و  باشند  داشته  یکدیگر  با  را  کاملی 
و  صلح  رفاه،  مسیر  در  کدورتی  کوچک ترین 
امیر  ثانی  آل  خلیفه  بردارند. شیخ  گام  پیشرفت 
قطر نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور 
در راستای منافع دو ملت و منطقه در حال تحکیم 
جمهوری  همکاری های  گفت:  است،  تعمیق  و 
ایران و قطر می تواند موجب شکوفایی  اسالمی 
کشورهای منطقه شده و ثبات و امنیت منطقه را 

تضمین کند. 

سراسری
جهان نماايران نصف النهار

پايان بی نتيجه نشست شورای امنيت 
کره شمالی با بازگشت بازرسان 
سازمان ملل متحد موافقت کرد 

اعضای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در جلس��ه اضطراری خود بر سر 
بیانیه ای مشترک درباره وضعیت شبه جزیره کره به توافقی دست نیافتند. 
به گ��زارش ایلنا به نقل از خبرگزای فرانس��ه، امری��کا و برخی دیگر از 
اعضای ش��ورای امنیت، از این شورا خواسته اند که کره شمالی را به دلیل 
دو حمله مرگبار به کره جنوبی در سال جاری میالدی محکوم کند ولی به 

گفته دیپلمات ها، چین و روسیه با این موضوع مخالفت کرده اند. 
»ویتالی چورکین«، نماینده روس��یه در سازمان ملل متحد، پس از هشت 
ساعت گفتگو در شورای امنیت، از کره جنوبی خواست که رزمایش خود 
را لغو کند. وی گفت: در شرایط کنونی بهتر است که این رزمایش انجام 
نشود. وی افزود که سازمان ملل متحد نتوانسته است به توافقی برای حل 
این بحران برس��د اما مذاکره بین قدرت های ب��زرگ ادامه خواهد یافت. 
چین و روس��یه از کره جنوبی می خواهند این رزمایش را متوقف کند اما 
امری��کا می گوید که متحدش حق دارد اطمین��ان حاصل کند که در برابر 
تحریک های مستمر آمادگی الزم را دارد. »سوزان رایس«، سفیر امریکا در 
سازمان ملل متحد نیز گفت که بعید است اختالف های موجود بر طرف 
ش��ود. روس��یه که برگزاری این گفتگوها را پیشنهاد داده است، می گوید 
که خواس��تار آن است که سازمان ملل »نش��انه های لزوم خویشتن داری« 
را برای هر دو کره بفرس��تد. از طرف دیگر برخی گزارش ها حاکی است 
که مقام های کره ش��مالی بع��د از مذاکره با »بیل ریچاردس��ون«، فرماندار 
ایالت »نیومکزیکو«، با بازگش��ت بازرسان هسته ای سازمان ملل متحد به 
پیونگ یان��گ موافقت کرده ان��د. بنا بر این گزارش، ای��ن توافق به عنوان 
بخش��ی از برنامه تالش برای کاهش تنش ها در ش��به جزیره کره حاصل 
شده است. کره ش��مالی هم چنین عالوه بر موافقت با بازگشت بازرسان 
آژانس، مذاکره درباره فروش 12 هزار میله سوختی و انتقال آن به خارج 
از کش��ور را نیز پذیرفته است. هم چنین احتمال می رود که ریچاردسون 
از مقام های کره ش��مالی خواس��ته باش��د در قبال رزمایش جدید نظامی 

کره جنوبی، واکنش تندی نشان ندهند.

آغاز مانور نظامی کره جنوبی 
در جزیره یون پیونگ  

مقام های ک��ره جنوبی آغاز مانور نظامی در جزی��ره یون پیونگ را تأیید 
کردند. به گزارش ایرنا، ش��بکه تلویزیونی فران��س 24 گزارش کرد: این 
مانور در حالی آغاز ش��ده که نشس��ت 8 ساعته ش��ورای امنیت سازمان 
ملل بر سر تنش در شبه جزیره کره که به درخواست روسیه برگزار شده 
بود، بدون نتیجه پایان یافت. س��اکنان محلی به دنبال نگرانی از اقدام کره 
ش��مالی در پاسخ به این مانور نظامی به پناهگاه های امن منتقل شده اند. 
در حمل��ه توپخانه ای 23 نوامبر)2 آذرماه( کره ش��مالی به این جزیره، 4 
نفر که دو تن غیر نظامی بودند کشته شدند. این در حالی است که بنا بر 
گزارش رس��انه های خارجی، وزارت خارجه کره شمالی اعالم کرده بود 
که در ص��ورت انجام چنین مانوری کره جنوبی ب��ا یک فاجعه رو به رو 

خواهد شد.

وزير خارجه ترکيه: 
بار دیگر برای دستیابی به کرسی 

شورای امنیت نامزد می شویم
وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد که کشورش برای بار دوم درخواستی 
برای نامزدی خود جهت دستیابی به کرسی غیر دائم شورای امنیت ارائه 
خواهد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، احمد داوود 
اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در اجالس حزب عدالت و توسعه عنوان 
داش��ت که عضویت ترکیه در شورای امنیت در 31 ماه جاری میالدی به 
پایان می رسد و برای تمدید دو سال دیگر، ترکیه درخواستی را به شورای 
امنیت ارائه خواهد کرد. داوود اوغلو گفت: ترکیه طی دو س��ال گذش��ته 
تنها در جهت نزدیک ساختن دیدگاه های کشورهای مختلف و برقراری 
صلح تالش کرده اس��ت. وزیر امور خارجه ترکیه عنوان داش��ت که در 
نشست اخیری که در سطح وزیران خارجه در شورای امنیت برگزار شد؛ 
تعدادی از وزیران خارجه و مسئوالن بین المللی به وی اطمینان دادند که 
ترکیه این  بار به بیش از 153 رأی نمایندگان شورا دست پیدا می کند. وی 
خاطرنش��ان کرد: میزان رأیی که ما در سال 2008 برای کرسی غیر دائمی 
در ش��ورای امنیت به دست آوردیم بسیار باال بود، بنابراین بار دیگر خود 

را برای دستیابی به این کرسی نامزد خواهیم کرد.

عذرخواهی برادر صدام از ملت عراق 
ب��رادر صدام به خاطر تجاوز و جنایت هایی که حزب بعث در حق ملت 
عراق مرتکب شد از مردم این کشور عذرخواهی کرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از روزنامه فرا منطقه ای الشرق االوسط، وطبان التکریتی، برادر صدام 
در برابر دادگاه و قاضی محمد العریبی اعالم کرد که من آن چه را که برای 
تاریخ نوشته ام و آن چه که میان ظالم و مظلوم در سایه نظام سابق عراق 

اتفاق افتاده است را خواهم نوشت. 
م��ا در دوره محرومی��ت و فقر زندگی کردیم و ب��رادرم صدام تنها حلقه 
ارتباط��ی میان من و حزب بعث بود و با نبود وی من هیچ گونه ارتباطی 
با این حزب ندارم و می توانم آزادانه صحبت کنم. برادر صدام گفت: باید 
از مل��ت بزرگ عراق که حزب را ی��اری کردند عذرخواهی کنم. وطبان 
در برابر درخواس��ت قاضی محمد العریبی که از وی خواس��ت بار دیگر 
اظهاراتش را به خاطر عدم شنیدن صدای وی توسط هیأت قضات تکرار 
کند گفت که باید از ملت عراق عذرخواهی کنم. وی عنوان داش��ت که 
حزب بعث به گونه ای رفتار کرد که گویی خود را محق می دانست. وی 
افزود: در پی وقایع س��ال 1991 من از صدام خواس��تم که حزب بعث را 
که باری بر دوش مردم عراق بود منحل کند اما برخی نگذاش��تند.  آنها به 
صدام گفتند که وطب��ان از حزب بعث انتقاد می کند. من دو روز پیش از 
اعدام صدام با او دیدار داش��تم و از او خواس��تم که حزب بعث را منحل 
کند و به او گفتم که ش��یوه حزب بعث به طور کامل اش��تباه بود و حزب 

بعث مرتکب اشتباه های زیادی شد. 

سال 2010 خونین ترین سال ناتو 
در افغانستان  

شمار تلفات نیروهای خارجی از زمان حمله به افغانستان در سال 2001 
تاکنون به دو هزار و 270 تن رسید. سال جاری میالدی مرگبارترین سال 
برای نیروهای خارجی در خاک افغانس��تان ش��د. به گزارش ایلنا، آمارها 
حاکی است که از سال 2001 میالدی تاکنون، تعداد 52 نظامی فرانسوی 
در خاک افغانس��تان کشته شدند و اکنون ش��مار نیروهای خارجی کشته 
ش��ده در خاک این کش��ور به 700 تن می رسد در س��ال 2009 میالدی 
521 نیروی نظامی خارجی در درگیری های مختلف در افغانس��تان جان 

باختند.

مديرعامل فوالد مبارکه اعالم کرد: 

ثبات قیمت محصوالت فوالدی 
در روز اول هدفمند شدن یارانه ها 

هم گرایی اقتص��ادی، چالش ها و 
فرصت ها 

همانط��ور که پیش تر گفته ش��د یکی از 
هدف های اصلی شورای همکاری خلیج 
فارس، هدف های اقتصادی بوده اس��ت. 
اعضای ش��ورا در این اندیشه بوده اند که 
همکاری ه��ای اقتصادی میان اعضا را به 
حدی گسترش دهند که در آینده منتهی 
به تش��کیل یک اتحادیه اقتصادی شود. 
در س��ال 1981 میالدی )1360 شمسی( 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس با تش��ریفات و بحث های زیاد با 
امضای یک توافقنامه اقتصادی مش��ترک 
یک چهارچوب مش��خص و اولیه ای را 
به منظور همبستگی اقتصادی کشورهای 
عضو ش��ورا فراهم کردند. این توافق 28 
ماده ای که در عین ح��ال محدود نبوده 
و قابل توس��عه و اصالح اس��ت، از نظر 
بن��ای همکاری های  بس��یاری س��نگ 
اقتص��ادی را ایج��اد ک��رده و از نظری 
نی��ز مهم تری��ن موفقیت این ش��ورا در 
همکاری های مش��ترک اقتص��ادی میان 
اعضا بوده اس��ت. این سند سرفصل های 
کلی همکاری ه��ای اقتصادی بین اعضا 
را به این ش��رح اعالم کرد: ایجاد منطقه 
آزاد تجاری ب��رای حذف موانع گمرکی 
منطقه ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک 
ب��رای واردات خارج��ی، تقویت قدرت 
چانه زنی در مذاکره با ش��رکای تجاری 
خارج��ی، ایجاد ب��ازار مش��ترکی که به 
ش��هروندان این حق را بده��د که برای 
مسافرت کار و س��رمایه گذاری در تمام 
کش��ورهای عضو شورا جا به جا شوند، 
هماهن��گ س��اختن طرح های توس��عه 
برای ارتقای هم گرایی، اتخاذ سیاس��ت 
نفتی مش��ترک، هماهنگ کردن سیاست 
صنعتی به وی��ژه در خصوص تولیدهای 
مبتن��ی بر نفت، اتخاذ چارچوب حقوقی 
مش��ترک برای تجارت و سرمایه گذاری 
افزایش طرح های مش��ترک  منطق��ه ای، 
ب��رای هماهنگ��ی زنجیره ه��ای تولید و 
پیوند دادن ش��بکه های حمل و نقل. در 
س��ال های اخیر س��ه موضوع منطقه آزاد 
تجاری، بازار مشترک و پول واحد عربی 
محور اصلی گفتگوهای اقتصادی رهبران 
این شورا برای توسعه هم گرایی اقتصادی 
در درون این ش��ورا بوده است. کوشش 
رهب��ران عرب خلیج ف��ارس در عرصه 
اقتصادی از یک س��و ب��ه افزایش تعامل 
و هم گرای��ی اقتص��ادی در چارچ��وب 
ش��ورای همکاری معطوف اس��ت و از 
سوی دیگر، در آن رویکرد و اقدام هایی 
جدی برای گس��ترش روابط اقتصادی با 
کشورها و اتحادیه های اقتصادی جهانی 
قابل مشاهده است. پیوستن این کشورها 
به سازمان تجارت جهانی و گفتگوهای 
اقتص��ادی گروهی با اتحادی��ه اروپا، در 
جهت ایج��اد منطق��ه آزاد تج��اری، از 
اقتصادی  اقدام ه��ای  عم��ده  نمونه های 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
محس��وب می ش��ود. به ط��ور طبیعی بر 
س��ر راه هم گرایی اقتصادی در ش��ورای 
هم��کاری خلیج فارس موانع بس��یاری 
وج��ود دارد ک��ه بنا بر نظر کارشناس��ان 
مهم ترین این موان��ع عبارتند از: ضریب 
پایین تحرک )نیروی کار س��رمایه و...( 
در میان کشورهای عضو، تنوع اقتصادی 
پایین و مکمل نبودن اقتصاد کش��ورها، 
س��طح پایین تجارت در می��ان اعضای 
شورا نس��بت به تعامل تجاری کلی آنها، 
یکپارچگ��ی پیچی��ده در س��طح اقتصاد 
کالن، تکیه اقتصاد اعضا به صدور انرژی 
و واردات کاالهای لوکس، هم گرایی کم 
بازار مالی و اس��تراتژی ها و سیاست های 

توسعه ای ناسازگار. 
امنیت��ی،  و  سیاس��ی  هم گرای��ی 

چالش ها و فرصت ها 
یک��ی از هدف های اصلی ش��ورا از بدو 

تاکنون هم گرایی کش��ورهای  تأس��یس 
عضو در زمینه مس��ائل سیاسی و امنیتی 
بوده اس��ت. چنانچه در اولین کنفرانس 
سران ش��ورا، مس��أله هماهنگ ساختن 
تالش ه��ای دفاع��ی- امنیت��ی اعضا در 
دس��تور جلس��ه رس��می قرار گرفت و 
کشورهای عضو به شکل جدی تری یک 
رش��ته تعهدهای امنیت��ی و نظامی را در 

برابر یکدیگر پذیرفتند.
از دی��دگاه نظامی، رخداده��ای متعدد 
منطقه ای در دو ده��ه 80 و 90 میالدی 
همچ��ون جنگ های خلیج فارس باعث 
ش��د ت��ا اعضای ش��ورا توج��ه خاص 
خوی��ش را بی��ش از هر چی��ز دیگر به 
مس��ائل نظامی- امنیتی خ��ود معطوف 
کنن��د. در ای��ن م��ورد نی��ز ب��ا وجود 
انگیزه های ق��وی در زمینه های نظامی، 
پیشرفت های مهمی مشاهده نمی شود. 
مهم ترین پیش��رفت حاص��ل در این امر 
عبارت از تش��کیل اجالس های رؤسای 
ستاد مشترک ارتش و وزیران دفاع این 

کشورهاست. 
ع��الوه بر برگزاری مانورهای مش��ترک 
نظامی از بدو تأس��یس ش��ورا تاکنون، 
اعض��ای ش��ورا در س��ال 1984 توافق 
کردند که یک نیروی واکنش س��ریع به 
نام س��پر جزیره متش��کل از واحدهای 
نظام��ی خ��ود و ب��ا ی��ک فرمانده��ی 
مش��ترک برای رویارویی ب��ا بحران ها 
تش��کیل  خارج��ی  تهاجم ه��ای   و 
دهن��د. از جمله هدف ه��ای نیروهای 
مذک��ور، تأمی��ن امنیت منطق��ه، ترتیب 
ادامه جریان نفت به سوی غرب بود. در 
نیروهای  نظامی،  استراتژی های  تحلیل 
امری��کا )فرمانده��ی  واکن��ش س��ریع 
مرک��زی( ب��رای مداخله و وارد ش��دن 
در درگیری ه��ای گس��ترده و پیچی��ده 
طراحی ش��ده و نیروهای واکنش سریع 
شورای همکاری خلیج فارس نیز برای 
کنترل درگیری هایی با ابعاد کوچک تر، 
هم چنین سرکوب جنبش های داخلی یا 
منطقه ای و در نهایت تقویت طرح های 
امری��کا ب��رای مقابل��ه ب��ا تهدیده��ای 
ش��وروی در منطقه در نظر گرفته شده 
بود. تعداد نف��رات اولیه این نیروها 10 
هزار نفر متش��کل از دو تیپ و فرمانده 
 اولی��ه آن ی��ک ژنرال س��عودی و مرکز 
فرماندهی اش در ریاض مستقر است. 

برخی کشورهای عضو شورای همکاری 
مدعی اند که این شورا شاهد دستاوردها 
و موفقیت هایی در زمینه اتحاد سیاسی 
چ��ه در س��طح داخلی و چه مس��ائل و 
امور خارجی بوده اس��ت. براساس این 
ادعا اعضای ش��ورای همکاری آگاهانه 
خ��ود را به مثابه یک گروه کش��ورهای 
 هم دل و هم زبان در امور سیاس��ی نشان 
داده ان��د؛ کش��ورهایی ک��ه از طری��ق 
نهادهای سیاسی ش��ان به صورتی منظم 
ب��ا یکدیگر همکاری کرده و نس��بت به 
مسائل سیاس��ی داخلی و خارجی خود 
عکس العمل هایی مشابه و هماهنگ نشان 
می دهند. این افراد مهم ترین پیش��رفت 
و دس��تاورد سیاس��ی اعضای ش��ورای 
همکاری خلیج ف��ارس را تمرکزگرایی 
تدریجی هوی��ت منطقه ای می دانند که 
از نظ��ر آنه��ا محصول طبیع��ی افزایش 
تعامل های بین کش��وری اعضاس��ت. با 
این وجود تجربه س��ال های اخیر نشان 
داده که این شورا نتوانسته در چالش ها 
و بحران های امنیتی پیش آمده در منطقه 
نقش��ی فعال و تأثیرگذار داشته باشد. به 
عنوان مثال در س��ه جنگ بزرگی که در 
منطقه طی س��ه دهه فعالیت این ش��ورا 
رخ داد )جن��گ عراق علیه ایران، جنگ 
ع��راق علیه کویت و نی��ز جنگ امریکا 
علی��ه عراق( بیش��تر کش��ورهای عضو 
 ای��ن ش��ورا موضع��ی انفعال��ی اتخاذ 

کردند. 

خلیج فارس و ضرورت همکاری های 
فراگیر منطقه ای )قسمت دوم(

چه خبر از پایتخت

معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی 
اس��تانداری تهران گفت: حدود 200 نفر 
از کارمندان اداره های استان تهران دورکار 

شدند. 
 نعم��ت ال��ه ترک��ی در گفتگو ب��ا ایرنا 
افزود: حدود 10 دس��تگاه اس��تان تهران 
اج��رای آیی��ن نام��ه دورکاری را آغ��از 

کردن��د. وی اظه��ار داش��ت: س��ازمان 
تبلیغات اسالمی، میراث فرهنگی، جهاد 
کشاورزی و اداره کل تعزیرات حکومتی، 
ثبت اس��ناد و امالک و فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی از جمله اداره هایی هس��تند که 
آیین نامه دورکاری را اجرا کرده اند. ترکی 
ادامه داد: اداره های اس��تان تهران دو روز 
دیگر مهلت دارن��د تا فعالیت هایی را که 
می توانند به صورت دورکاری ارائه دهند 
شناس��ایی و به کمیت��ه تخصصی اجرای 
آیین نام��ه دورکاری معرفی کنند. معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
تهران گفت: براساس آیین نامه دورکاری، 
تمام دس��تگاه های اجرایی استان مکلفند 
فعالیت های مربوط به مشاغل عمومی و 
خصوصی را احصا و از طریق دورکاری 

انجام دهند. 

معاون استاندار تهران: 
حدود 200 نفر از کارمندان استان تهران 

دورکار شدند 

11 نفر از اعضای گروهک 
جندالشيطان اعدام شدند

کاهش قيمت برنج، ماکارونی 
و رب گوجه فرنگی در بازار 

رئيس هيأت مديره نظام پرستاری اصفهان:
به ازای هر تخت بيمارستانی یک پرستار وجود دارد

ایستگاه یارانه

معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی 
گفت: با ش��روع مرحله اصلی قانون هدفمندی 
یارانه ها هیچ مش��کلی به لح��اظ تغییر قیمت ها 
گزارش نش��ده و بازار در ش��رایط عادی به سر 
می ب��رد. محمدعلی ضیغم��ی در گفتگو با ایرنا، 
اظهار داش��ت: پیش از اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها مهم ترین بخش پشتیبانی کننده در حوزه 
بازار هماهنگی با تولید، تأمین شبکه های توزیع، 
شرکت های پخش، صنفی و خرده فروشی بوده و 
به همین دلیل تغییری در حوزه عرضه و تقاضا به 
وجود نیامده است. وی به مصوبه هیأت وزیران 
در حدود یک ماه و نیم گذشته اشاره کرد و آن را 
یکی دیگر از دالیل ثابت ماندن قیمت ها در روز 

نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست. 
وی تصریح کرد: در مصوبه تأکید ش��ده هرگونه 
تغییر و یا افزایش قیمت ها ابتدا باید به س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
ش��ده و پس از آن در کارگروه تنظیم بازار برای 

تصویب مطرح شود. 
مع��اون وزیر بازرگانی درباره تخلف های صنفی 
نی��ز گفت: تلفن 124 به عنوان س��امانه ارتباطی 
بازرگانی در تمام نقاط کش��ور فع��ال بوده و به 
س��رعت شکایت های مردم را پیگیری می کند. با 
توجه به اصالح قیمت حامل های انرژی، وزارت 
بازرگانی ارائه تس��هیالت به واحدهای تولیدی 
انرژی بر را در برنامه خود قرار داده، ضیغمی در 

این باره توضی��ح داد: واحدهای تولیدی متأثر از 
تغییر قیمت ها در قالب بس��ته حمایتی در حوزه 
انرژی با هدف افزایش بهره وری مورد پشتیبانی 
قرار می گیرند. معاون وزیر بازرگانی گفت که در 
مرحله  نخس��ت و در طول سه ماه کنونی حدود 
45 هزار واحد صنفی تولیدی برای جبران هزینه 
تولید و خدمات خود از بانک های عامل تسهیالت 

دریافت می کنند. 
وی به ذخیره س��ازی اقالم اساس��ی و مورد نیاز 
مردم از مدت ها پیش اشاره کرد و گفت: هرچند 
پیش بینی می شود که بازار با هیچ مشکلی مواجه 
نش��ود اما به محض بروز کوچک ترین مسأله از 

ذخایر استفاده می شود. 

معاون وزير بازرگانی: 
بازار در شرایط عادی به سر می برد 

رئيس جمهور و امير قطر تأکيد کردند: 
ضرورت وحدت کشورهای اسالمی در مقابل فتنه انگيزی دشمنان
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ويژه نمايشگاه خودرو

اساس خودروهای سواری تویوتا بر پایه اقتصادی، مصرف سوخت 
پایین، وسعت و راحتی سرنشینان، زیبایی، امکانات رفاهی، امنیت، 
ایمنی، عملکرد و حفظ هوای پاک محیط زیست نهاده شده است. 

در حال حاضر س��ه خودروی تویوتا کمری، تویوتا کروال و تویوتا 
یاریس در ایران موجود می باشد. 

خودروهای شاسی بلند - اسپورت تویوتا 
اس��اس خودروهای شاس��ی بلند اس��پورت تویوتا بر پایه قدرت، 
اس��تحکام خودرو، س��رعت، وس��عت و راحتی سرنش��ینان برای 
سفرهای طوالنی، امکانات رفاهی در شرایط مختلف آب هوایی و 
رانندگی، ایمنی در شرایط دش��وار رانندگی، قدرت کشش اجسام 
س��نگین، امنیت در کنار زیبایی نهاده ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
دو خ��ودروی تویوتا پ��رادو و تویوتا لندک��روزر در ایران موجود 

می باشد.      
  خودروهای تجاری تویوتا 

اساس خودروهای تجاری تویوتا بر پایه قدرت، استحکام خودرو، 
وسعت و راحتی هم برای سرنشینان و حمل بار برای مسافت های 
طوالنی، ایمنی در ش��رایط دش��وار رانندگی، قدرت کشش اجسام 
س��نگین، امنیت در کنار زیبایی نهاده ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
دو خ��ودروی تویوتا هایلوکس و تویوتا های��س در ایران موجود 

می باشد.

خودروهای سواری تویوتا 

معرفی محصوالت صنعت خودروسازی ایران
چهارده��م مهرماه س��ال 1338، کارخانه جی��پ به عنوان 
اولی��ن واحد مونتاژ خودرو در ای��ران فعالیت خود را آغاز 
کرد. پیش از آن که دهه 1330 به پایان برس��د، شرکت های 
دیگ��ری نیز به تولید و مونتاژ خودرو، در ایران روی آورده 
بودن��د. از جمله می توان از روترز، لیالند، روور و امریکن 
موتور، دایملر- بنز، سیتروئن، ولوو، و در آغاز دهه 1340، 
کارخانه ایران ناس��یونال برای مونتاژ اتوبوس و مینی بوس 

تأسیس شد. 
در سال 1346، این شرکت خط تولید پیکان را با همکاری 
یک شرکت خودروسازی بریتانیایی راه اندازی کرد. پشتیبانی 
دولت از صنعت خودرو در دهه پنجاه تمایل ش��رکت های 
بزرگ خودروس��ازی جهان برای حض��ور در بازار ایران را 
افزایش داد. ش��رکت های فیات، مزدا و جن��رال موتورز از 
جمله شرکت هایی بودند که در آن سال ها وارد بازار مونتاژ 
خودرو در ایران ش��دند. افزایش ناگهانی درآمدهای حاصل 
از ص��دور نفت از 6/2 میلیارد دالر در س��ال 1352 به 21 
میلیارد دالر در سال 1353 تغییرهای عمده ای را در صنایع 

خودرو سازی به همراه آورد. 
توقف تولید 

ب��ا وقوع انق��الب و در پی آن، جنگ با عراق، بس��یاری از 
ش��رکت های فروش خ��ودرو نمایندگی ه��ای خود را در 
ایران تعطیل کردند. شرکت های بزرگی چون ایران خودرو 
ملی ش��دند و واردات خودرو متوقف ش��د. با آغاز جنگ، 
تمام امکانات کش��ور در خدمت جنگ در آمد و از جمله، 
تولید خودرو به ش��دت کاهش یافت. در سال های جنگ، 
دولت به صورت محدود امکاناتی را برای ساخت اتوبوس 

و خودروهای سنگین فراهم کرد. 
راه اندازی 

در اوای��ل ده��ه 1370، تغییرهایی در بخ��ش خودرو بروز 
کرد و ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا به مونتاژ مدل 
پژو ساخت فرانس��ه و پراید ساخت کره جنوبی پرداختند. 
در همین زمان، دولت برای تش��ویق سرمایه گذاران بخش 
خصوص��ی، به ش��رکتها اج��ازه داد 5 تا 10 هزار دس��تگاه 
خ��ودرو به صورت قطعات ب��زرگ وارد و در داخل مونتاژ 
کنن��د و بع��د از آن به تولید همان خودروه��ا بپردازند. این 
تالش دولت برای جلب هم��کاری بخش خصوصی ناکام 
ماند. تنها ش��رکتی که از این راه وارد عرصه خودرو سازی 
کشور شد، ش��رکت کرمان خودرو بود. در اواسط دهه 70 
دولت، چاره دیگری اندیشید و زمینه تولید قطعات خودرو 
را در داخل بنیاد نهاد.س��ایپا، شرکت سازه گستر را پی نهاد 
و ایران خودرو به ایجاد ش��رکت س��اپکو مبادرت ورزید. 

تولید داخلی 
اکن��ون بی��ش از 90 درصد قطعات خودروه��ای ایرانی در 
داخ��ل تولید می ش��ود. البت��ه برخی از ای��ن قطعات هنوز 
از کیفی��ت مطلوب��ی برخوردار نیس��ت و مش��تریان از آنها 
ناراضی هس��تند. در این س��ال ها، دولت بیش از حد الزم 
از خودروسازان داخلی حمایت می کند و به همین جهت، 
این طفل چهل س��اله هنوز که هنوز اس��ت نتوانسته بر پای 
خویش بایس��تد و در سایه این سیاس��ت ها بوده است که 

اقتصاد کش��ور پیشرفت چندانی نداش��ته است و همزمان، 
افزای��ش تقاضای داخلی باعث ب��اال رفتن قیمت تولیدهای 

عرضه شده در بازار داخلی شده است. 
ادغام خودروسازان داخلی 

با گس��ترش و توسعه خودروسازی در ایران موضوع ادغام 
ش��رکت های خودرو ساز داخلی از سوی مسئوالن، مدیران 
و صاحبان س��هام ب��ا توجه به الگوبرداری از ش��رکت های 
خودروساز بزرگ دنیا مطرح و مورد نظر قرار گرفته است. 
در این راس��تا الزم اس��ت ابتدا موضوع ادغام شرکت های 
خارج��ی را بررس��ی و دالئ��ل، اهداف، اس��تراتژی و خط 

مش��ی های مورد نظر آنان تحلیل 
ش��ود، س��پس به 

ادغام  مقوله 

پرداخت.  ش��رکت های خودروس��از داخل��ی 
صنع��ت خودرو، از بد و تولد در حال پیوس��تگی و 

یکپارچگی بوده اس��ت. اواخر ده��ه 1920، در حدود 
270 ش��رکت خودرو سازی وجود داش��ت که بیشتر آنها 

متعلق به ایاالت متحده امریکا بودند، 
به طور کلی اهداف ادغام ش��رکت های خودرو س��ازی در 

جهان را می توان در چند بخش تقسیم کرد: 
1- کاهش قیمت تمام شده 

2- کاهش هزینه های طراحی 
3- کاهش رقبای بالفعل 

4- افزایش سود حاصل از فروش 
5- دستیابی به بازارهای بالقوه و جدید 

6- کاهش هزینه های بازاریابی 
شرکتهای بزرگ خودروساز جهان به تدریج به علت رقابت 
با س��ایر رقبا، اقدام به کاهش قیم��ت فروش محصول های 
خود نمودند که این موضوع کاهش حاش��یه سود و نزدیک 
ش��دن به نقطه سر به سر تولید را به دنبال داشت. بنابر این 
ش��رکت های خودروس��از با چالش جدی در کسب سود و 
دستیابی به سهم بیشتر از بازار تقاضا مواجه شدند، بنابراین 
راه چاره را در این دیدند که با انجام ادغام در تحقق کاهش 
قیمت تمام شده محصول ها گام مؤثری بردارند و سود خود 
را تضمی��ن نمایند. حال باید دید که با ادغام ش��رکت های 
خودروس��از داخلی هدف های مذکور محقق خواهد ش��د؟ 
تفاوت اصلی و ماهوی خودروسازان داخلی و خارجی در 

مالکیت آنها می باشد. ش��رکت های خودروساز خارجی در 
تملک اش��خاص حقیقی و بخش خصوصی می باش��د ولی 
خودرو س��ازان داخلی ماهیتا در قیومیت دولت می باش��د. 
این تفاوت بنیادی در اتخاذ تصمیم ها، هدف ها، چشم انداز 
و راهکارهای اجرائی نقش به س��زائی خواهد داش��ت و از 
طرفی قوانین حاکم بر دس��تگاه های اقتص��ادی و بازرگانی 
کش��ور که تابع سیستم های دولتی می باشند، اجازه توسعه و 
گسترش به بخش خصوصی را به سختی می دهند. بنابراین 
سازگاری و همسو بودن این قوانین با ساختار و هدف های 
بخش خصوص��ی باید از هدف های دولت باش��د، مدعای 
این گفتار اینکه، قانون تجارت ایران در س��ال 1307 
ه.ش بر اس��اس قوانی��ن غربی تدوین و 
تصوی��ب ش��ده و فقط در س��ال 
آن  به  1347 اصالحی��ه ای 
اس��ت.  ش��ده  الحاق 
ادغام  بنابرای��ن 

ش��رکت های خودروس��از داخلی نه تنها 
باعث تحقق هدف های مورد نظر نمی ش��ود 
بلکه مش��کل های عدیده ای در هدایت و مدیریت 
ش��رکت بزرگ تر دولتی را در پی خواهد داشت. برای رشد 
ای��ن صنعت باید روح مدیری��ت خصوصی در این صنعت 

دمیده شود.
ب��ا این که مدی��ران دولتی عنوان می کنن��د صنعت خودرو 
ای��ران دیگر دولتی نیس��ت اما تحول ه��ای مدیریتی که در 
صنعت خودرو رخ می دهد نشان گر دولتی بودن آن است 
ب��ه گونه ای که این صنعت با تغییر دولت ها ش��اهد تغییر 

استراتژی و یا تغییرهای مدیریتی می شود. 
هم اکنون 40 درصد س��هام دو خودروساز بزرگ ایران در 
بورس، از آن شرکت س��هامی سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع است که این شرکت نیز قصد فروش ندارد؛ همچنین 
ش��ش درص��د متعلق به ش��رکت س��رمایه گ��ذاری تأمین 
اجتماعی، سه درصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، سه 
درصد ش��رکت تدبیر، س��ه درصد تعاونی کارکنان شرکت، 
هشت درصد صندوق بازنشستگی، سه درصد شرکت های 
سرمایه گذار، هفت درصد در اختیار شرکت رنا و باقی نیز 

در اختیار سرمایه گذاران خرد است. 
در این میان، ش��رکت رنا در اختیار شرکت سهامی سازمان 
گس��ترش است، س��ازمان تأمین اجتماعی نیز نهادی دولتی 

اس��ت و ضرر یا سود برایش چندان حیاتی نیست، صندوق 
بازنشس��تگی هم وضعیت مش��ابهی دارد و خرده س��رمایه 
گذاران و باقی ش��رکت ها و س��رمایه گ��ذاران خرد نیز با 
توجه به س��ازمان دهی نامناسب و در اقلیت بودن، به طور 
معمول چندان تأثیرگذار نیس��تند و تغییر مدیریت ها که در 
برخی مواقع س��بب ضرر می ش��ود نیز انگار به این خرده 
س��رمایه گذاران و مردمی باز می گردد ک��ه به دلیل تجربه 
ک��م که در اثر تغییرهای زودهنگام مدیران و اس��تراتژی ها 
ص��ورت می گیرد، بای��د خودروهای تاریخ گذش��ته و در 

بعضی بی کیفیت را تحمل کنند. 
در ش��رایط فعلی ط��رح ادغام ش��رکت های خودروس��از 
ب��ه طوری آماده ش��ده که بر اس��اس هش��ت نمونه آن که 
تجربه جهانی بوده، تدوین ش��ده و فقط کافی اس��ت یکی 
از این مدل ها ترازیابی ش��ود به طوری که کم ترین خطرها 
 و حداق��ل مقاوم��ت را ب��رای صنع��ت خودروی کش��ور 

داشته باشد. 
گرچه در درازمدت راهی جز ادغام شرکت های خودروساز 
وجود ندارد اما ش��رایط فعلی این صنع��ت اجازه انجام 
چنی��ن کاری را نمی دهد. از طرفی هنوز مش��خص 
نیس��ت که طی چند سال آینده این صنعت به چه 
وضعیتی دچار می شود و با شرایط رقابتی موجود 
در جهان و ابهامی که در وضعیت تعرفه ها وجود 
دارد، ای��ن صنع��ت وضعی��ت مطلوب��ی نخواهد 
داش��ت. اما ادغام هنگامی اثرگذار خواهد بود که 
خودروس��ازان بتوانن��د هزینه های خ��ود را کاهش 
داده و یک محصول رقابتی با تیراژ باالی یک میلیون 
دس��تگاه در س��ال تولید کنند. این در حالی اس��ت که هم 
اکنون به جز پراید سایر خودروها با تیراژ بسیار پایین تولید 

می شوند.
س��ایر خودروس��ازان جهان ب��رای این که بتوانن��د در بازار 
رقابتی موفق عمل کنند بیش از هر چیز به ش��اخص کیفیت 
و قیمت تمام  شده توجه می کنند. کاهش قیمت تمام  شده و 
خ��ارج کردن یا هضم کردن رقبای کوچک از بازار از دیگر 

سیاست های این خودروسازان است. 
از طرف��ی هزینه های تولی��د، بازاریابی و ف��روش را نیز به 
طور مستمر کاهش می دهند صنعت خودروسازی در ایران 
به ش��دت دولتی اس��ت و این بزرگ ترین مشکل محسوب 
می ش��ود. در این ش��رایط دول��ت باید تصدی خ��ود را در 
این صنعت به صفر برس��اند و با تدوین سیاس��ت ها و امور 
حاکمیت��ی و واگ��ذاری س��هام آن ها اجازه ده��د که بخش 
خصوصی مانند تمام دنیا در این صنعت فعال شود و بتواند 
با ابزارهای رقابتی به کار و تولید معقول با قیمت اقتصادی 

بپردازد. 
همچنین در راس��تای سیاست های اصل »44« قانون اساسی 
باید خصوصی س��ازی در این صنعت توسعه یابد، زیرا این 
موضوع باعث می ش��ود تا شرکت های بزرگ خودروسازی 
مجبور ش��وند که س��هام خود را از راه بورس واگذار کنند 
و بخ��ش خصوصی با قدرت، تحول ه��ای جدیدی در این 

صنعت به وجود آورد. 
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برگی از تاریخ

پنجره

ناصرالدی��ن ش��اه فرم��ان داده  بود که 
و چهره های��ی  وزی��ران  از  ش��ورایی 
کش��وری فراهم شود و بر حل مشکل 
ای��ران بپردازن��د. اعضای این ش��ورا 
کس��انی چون امین الملک، عالء الدوله 
و ناصرالمل��ک بودند. ولی این ش��ورا 
در عم��ل کاری از پی��ش نبردند زیرا 
می دانستند که گره مشکل ها در دست 
کس��انی چون فرزندان ش��اه اس��ت و 
کوش��ش برای حل این مش��کل ها به 
دشمنی با ایشان می انجامد. ناصرالدین 
ش��اه هم چنی��ن ب��ه ابوالقاس��م خان 
ناصرالممالک دستور داد تا به ترجمه و 
نگارش قانون بپردازد، ولی با اعتراضی 
ک��ه بر نوش��تن قانون نو که ب��ه منزله 
دش��منی بر قانون شرع اس��الم بود و 
نیز بهانه پیروی ناصرالممالک از میرزا 
ملکم خان این کار نیز به پایان نرسید.

سفرهای اروپایی 
ناصرالدین ش��اه نخستین پادشاه ایران 
بعد از اس��الم بود که به اروپا مسافرت 
 1252 در  ب��ار  نخس��تین  وی  ک��رد. 
هجری شمس��ی و دوب��اره در 1257 
و ب��رای آخرین ب��ار در 1268 )که در 
آن بازدی��دی کامل از ن��اوگان جنگی 
بریتانی��ا کرد( به اروپا س��فر کرد. وی 
در اولین س��فر خود به بریتانیا به لقب 
ش��والیه انجمن گارت��ر )باالترین مقام 
سلحش��وری بریتانیا( نائ��ل آمد. وی 
اولین ش��اه ایران بود که ای��ن مقام را 
بدس��ت آورد. آوردن دوربین عکاسی 
به ایران از جمله کارهای او است. وی 
خود نیز به کار عکاس��ی عالقمند بوده 
اس��ت. او سیستم پستی نوین، حمل و 
نقل قطار، و انتش��ار روزنامه را با خود 
به ایران آورد. بانک شاهنش��اهی ایران 
در پی س��فرهای اروپایی وی تأسیس 

شد.
ایران در روزگار ناصرالدین شاه

ای��ران در روزگار این پادش��اه باز هم 
رو ب��ه ناتوان��ی رف��ت و پیمان ه��ای 
آخ��ال و پاری��س - ک��ه در برابر آنها 
بخش های دیگ��ری از ایران جدا و به 
رخنه بیگانگان بر کش��ور افزوده  ش��د 
- در زمان این پادش��اه بس��ته  گردید. 

ه��م چنین دولت او به اس��تثنای زمان 
زمامداری امیرکبیر و چند ش��خصیت 
دلس��وز و کاردان دیگر به وضع کشور 
و مش��کل های اقتص��ادی و اجتماعی 
ای��ران توجهی نداش��ت. ب��رای نمونه 
هنگام��ی که در ربیع الثانی 1299 میرزا 
ملکم خان را از فرنگ فرا خواندند به 
جای ستایش از خدماتش وی را مورد 

خوارداشت قرار دادند. 
برای نمونه ظل السلطان پسر ناصرالدین 
ش��اه گزارش می دهد که: »... به جای 
صحبت دولتی، از میوه و گل و بلبل...
گفتگو می ش��ود...« یا بی��ان می کند که 
یکی از دغدغه های دولت و دربار این 
بوده که ش��ایع ش��ده  است که زن های 
شاه می خواهند بدو جگر خرس بدند 
تا اخته ش��ود و این س��وژه گفتگوی 
زمامداران می ش��ده است. هم چنین از 
نامه های به جای مانده از بیگانگانی که 
در آن زم��ان در ایران بوده اند می توان 
ب��ه آش��فتگی و نابه س��امانی روزگار 

ناصری پی برد. 
ب��رای نمونه کن��ت دو گوبین��و - که 
نماینده سیاس��ی آن زمان فرانس��ه در 
ته��ران ب��ود - در نامه های��ش از این 
آشفته بازار سخن می گوید. برای نمونه 
رفتار اروپایی ها را در ایران مغرورانه و 
طمع آمیز و برخورد ایرانیان را نیز ساده 
 انگارانه و نادرس��ت می خوان��د. او با 
اینکه به ویژگی های نیکوی ایرانیان نیز 
اش��اره دارد ولی از روزگار ناخوشایند 
آن زمان پرده  بر م��ی دارد. برای نمونه 
در نام��ه ای ک��ه در 1863 )می��الدی( 
نوشته  اس��ت می گوید: »... مردم ایران 
م��ردم کارکن و باهوش هس��تند و به 
طبع از تج��ارت و صناعت و زراعت 
خوشش��ان می آی��د و آرزویش��ان این 
اس��ت که حکوم��ت بگ��ذارد ثروت 
ارضی مملکتشان را مورد استفاده قرار 

بدهند...« 
هم چنین می گوید که رفتار زش��ت و 
خشن سردمداران دولت نیز زیر فشار 
اف��کار عمومی کم کم رو ب��ه بهبود و 

نرمش می رود.
ادامه دارد...

الدن سلطانی 

شب یلدا مثل همه آیین ها در شهرها و در 
بین اقوام مختلف با فرهنگ و سنن همان 

منطقه ها ترکیب شده است.
اصفهانی های قدیم در این زمینه برای خود 
آیین های ویژه ای داشته اند که هنوز هم کم 
و بیش ادامه دارد. بیشتر جشن ها و آیین ها 
در گذشته به بهانه تغییر فصل برپا می شده 

که شب یلدا هم از آن جمله است.
در فرهنگ فارس��ی عمی��د، یلدا به معنی 
وقت والدت است به بیان دیگر شب چله 
بزرگداش��ت تولد خورشید است چرا که 
به باور آیین مهرپرس��تی در سه هزار سال 
پیش،  خورش��ید در شب اول دیماه متولد 

شده است.
وجه تسمیه چله یا یلدا، زایش و تولد است 

و شب چله یعنی شب زایش خورشید.
اصفهانی های قدی��م بر این باور بودند که 
زمستان به دو بخش چله و چله کوچیکه 
تقسیم می شود که از اول دیماه تا 10 بهمن 
را چل��ه و از 10 بهمن تا 30 بهمن را چله 

کوچیکه می نامیدند.
آیین شب یلدا در شهر اصفهان خانوادگی 
برگزار می شده و خانواده های اصفهانی با 
پهن کردن س��فره ای با عنوان سفره شب 
چله، این ش��ب را گرامی می داش��تند. اما 
هندوانه به عنوان نمادی کروی که برونش 
سبز و درونش قرمز است و سمبل خورشید 
محسوب می شود به عنوان مهمترین میوه بر 
سر سفره چله قرار می گیرد. از دیگر اقالم 
تشکیل دهنده سفره شب چله می توان به 
هفت میوه اشاره کرد البته خوردن میوه و 
آجیل اهل خانه از رس��وم ثابت آیین شب 

یلدا بوده است.
آجیل مخصوص به نام چهل اسمه از اقالم 
مهم سفره شب چله است. چهل اسمه یا 
در معنی عامیانه چلس��مه آجیلی متشکل 
از چهل نوع خش��کبار بوده که با یکدیگر 
مخلوط می کردند و در س��فره شب چله 

قرار می دادند.
جمع ش��دن خانواده ها در من��زل بزرگتر 
فامیل و گفتگو و خواندن اشعار شاعران، 
خواندن اشعار حافظ یا به بیانی گرفتن فال 

از دیگر برنامه های شب یلدا است.
باز کردن در اتاق از دیگر آیین های ش��ب 
یلدا در اصفهان است. بر اساس اعتقادهای 
قدیم، زمانی که عم��و چله می خواهد به 

خانه ها بیاید باید در اتاق ها باز باش��د تا او 
پشت در نماند.

مراس��م ش��ب یل��دا در فری��دن 
اصفهان:

در این ش��هر اهالی در منزل بزرگ فامیل 
جمع ش��ده و ب��ا آوردن محصول خود از 
قبیل میوه های زمس��تانی و خش��کبار در 
برگزاری و هم بهره ش��دن و کمتر کردن 
هزینه اجرای مراسم او را یاری می نمایند. 
گفتنی اس��ت بودن هندوانه،  انار و انگور 
از ضرورت های اجرای مراس��م شب یلدا 

است.
جعفر شهری در کتاب تهران قدیم درباره 
خوراکی های مخصوص ش��ب یلدا و راز 
همنشینی آن ها می نویسد: با خوردنی های 
ش��ب یلدا مثل خوراکی های سفره هفت 
س��ین،  طبیعت گرم را می توانند س��رد و 
طبیعت س��رد خ��ود را گرم کنن��د به این 
صورت که اگر از گرمی مزاج رنج می برند 
هندوانه و انار و اگر از س��ردی مزاج رنج 
می برند توت، کشمش،  خرما و مثل اینها 

را بخورند.
البته برپایی مراسم شب یلدا در ایران متنوع 
اس��ت به عنوان مثال در غرب کش��ور در 
شهرهای نقده، پیرانشهر، اشنویه و مهاباد 
در این شب، بیت خوان ها به خواندن بیت 
کردی می پردازند و جوانان هم به جوراب 
بازی و فنجان بازی سرگرم می شوند. هم 
میهنی��ان کرد بر این باورند که ش��ب یلدا 
بدون برف و ب��اران رونقی ندارد و بارش 

برف و باران در این شب را نشانه پربرکتی 
س��ال آینده می دانند. زنان کرمانشاهی نیز 
پوس��ت آجیل ش��ب یلدا را در آب روان 
می ریزند تا س��ال پربارانی داشته باشند و 
همچنین ریختن مقداری از آجیل ش��ب 

یلدا در آجیل عروسی را شگون می دانند.
هموطنان ترک زبان ما هم مراس��م ش��ب 
یلدا را با شکوه خاصی برگزار می کنند. به 
عنوان مثال ساکنان اردبیل شب چله بزرگ 
را جشن می گیرند و پس از خوردن شام و 
هندوانه و خربزه و سایر میوه ها و خشکبار 

یکی از اعضای خانواده ماستی را که شبیه 
پنیر درست ش��ده بدین منظور آورده و با 
کارد می ب��رد و می گوید: درد و بالهایمان 
را امش��ب  بریدیم و امیدواریم که عمرمان 
زیاد شود. خوردن ماست بریده شده را هم 
در شب یلدا سبب مقاومت بدن در سرمای 

زمستان می دانند.
در مرن��د نیز ضم��ن اج��رای برنامه های 
ش��بیه به سایر نقاط کش��ور، میوه هایی از 
قبیل هندوانه، س��یب قرمز، انگور و آجیل 
و حل��وای مخصوص که از ش��یره انگور 
تهیه می شود و مربای خانگی و... استفاده 
می نماین��د. در ضم��ن جه��ت خان��واده 
عروس، گذشته از خوراکی ها چراغی هم 
رسم بوده که به همراه قواره ای پارچه هدیه 
می فرس��تادند. در واقع ای��ن چراغ جهت 

روشنایی و خوشبخت بودن آنهاست.
آیین شب یلدا در سایر کشورها:

به ترجمه نیکی محجوب، در دوران قدیم 

مصری ها مانند ایرانیان در این روز جشن 
فصل بذر را برپا می کردند که با الهام از این 
جش��ن ایرانی، مصری ها خانه های شان را 
تزئین می کردند و جنگ و خشونت در این 
روز فراموش می ش��د. همه کنار هم جمع 
می شدند و از نکته های جالب این مراسم 
این است که فرزندان در این روز سرپرست 
خانه بودند و در همین حال تا صبح، شمع 
روشن می کردند تا تاریکی و ظلمت فرار 
کند. با ظهور مسیحیت و اعالم روز تولد 
حضرت عیسی به عنوان مهم ترین جشن 
مس��یحیان این جش��ن یعنی یلدا و تولد 
مسیح در یک روز جشن گرفته می شد. یک 
محقق زرتشتی می نویسد: با پیروزی اسالم 
در سرزمین پارس و شرایط حاکم بر ایران 
در سال های نخست، بسیاری از جشن های 
پارسی به فراموشی س��پرده شد. در حال 
حاضر ش��ب یلدا به یک جشن اجتماعی 
بدل ش��ده که اقوام و دوستان در کنار هم 
جمع می ش��وند و میوه های خشک و تازه 
زمس��تان در این مراس��م خورده می شود. 
کلیمی های ای��ران که دارای تمدن قدیمی 
هستند شب چله را با جشن درخت خود 
که همزمان با یلدا اس��ت جشن می گیرند 
و این جشن بس��یار به شب چله نزدیک 
است. شمع ها روشن و میوه های مختلف 
در جش��ن چیده و گوش��ت خاصی طبخ 
می شود. در جنوب روسیه هم جشن های 
بس��یار نزدیک وشبیه به شب چله برگزار 
می شود. نان های شیرین به شکل حیوانات 
و انس��ان چیده می شود،  آتش روشن و به 

دور آن شادی می کنند.
دکتر جابر عناصری پژوهش��گر و اس��تاد 
دانشگاه می گوید: مردمان باستان بلندترین 
شب س��ال را که در آن تاریکی بیشتر در 
زمین می ماند، مظهر اهریمن دانسته و این 
ش��ب را نحس و بدیمن شمرده و آن را با 
بگو و بخندها و آتش افروزی ها و ش��ب 
زنده داری ها برطرف می کردند تا غم بر دل 

نگیرند.
شایان ذکر است: در اجرای مراسم ایرانی 
و در بین اقوام مختلف آن از گذش��ته های 
دور رازی اساسی تر هم هست و آن اینکه 
س��نت های ایرانی در عین سادگی شامل 
مفاهیم��ی بس ژرف هس��تند ک��ه در آن 
می کوشند رشته های عواطف و همبستگی 
را در نهاد خانواده و جامعه گسترش داده 

و محکم کنند.

زندگی آن چیزی اس��ت ک��ه ما آن را 
می سازیم، همیشه بوده است و همیشه 
خواهد ب��ود. چگونه می توان تا پایان 
عمر، نیرو و نش��اط جوان��ی را حفظ 
کرد و ش��بح ل��رزان ناکامی و پیری را 
از خود دور س��اخت؟ رسیدن به این 
مقصود آس��ان است و در این خالصه 
می ش��ود که فکر و خیال جوان را در 
خود حف��ظ کنید و ط��راوت روح و 
قلب خویش را از دست ندهید. برای 
بهره بودن از زندگی و به دست آوردن 
پیروزی در کارها، که سعادت حقیقی 
بسته به آن اس��ت، نخست هدف های 
خود را در زندگی مش��خص سازید و 
آن وقت درباره رسیدن به این هدف ها 
بیندیشید. بیش��تر اشخاص، عمری به 
س��ر می آوردند، بی آنکه خود دانسته 
باشند از زندگی چه می خواهند! و راه 
مشخصی برای پیمودن آن در زندگانی 
خود پیش نگرفته اند! این اشخاص در 
کارهای خود برنامه روش��نی ندارند و 
خود را به دس��ت تصادف ها و پیش 
آمدها س��پرده اند. نشس��ته اند تا ببینند 
چه پی��ش می آید، آن وقت اگر ش��د 
کاری انج��ام می دهند! اش��خاص راه 
راس��ت و درس��ت زندگ��ی را که به 
س��ر منزل مقصود می رس��د، در نیافته 
و نخواس��ته اند بشناس��ند، این اس��ت 
که از طریق صواب منحرف ش��ده اند. 
هم چنین نقش��ه هایی که برای رسیدن 
به هدف و انج��ام دادن کارهای خود 
می کشید و شیوه ای که پیش می گیرید، 
باید نقشه ای عملی و شیوه ای پسندیده 
باش��د. نکته دیگر اینک��ه هدف نهایی 
شما نباید پس��ت و کوچک باشد. هر 
لحظ��ه از زندگی انس��ان بای��د دارای 
هدف بزرگ تری باش��د، یعنی ما باید 
در پی مقاصد برجس��ته و شرافتمندانه 
قدم برداریم، به طوری که فکر رسیدن 
ب��ه این مقصود تمام نیروی جس��می، 
روح��ی، مادی و معنوی م��ا را به کار 
ان��دازد و در ضمن عق��ل ما را صیقل 
ده��د و افق ت��ازه ای در برابر افکار و 
خیاالت ما بگش��اید و به راه زندگانی 
ما پرتوی��ی افکند ک��ه برازنده هدف 
ش��رافتمندانه ما باش��د. م��ا باید برای 
رس��یدن به هدف، تمام نیروی خود را 
ب��ه کار بریم، یعنی قوای نهفته خود را 
ب��ه کار اندازی��م و روح خویش را از 
بندهایی که ب��دان زده ایم برهانیم. آن 
وقت خواهیم دید ک��ه چه نتیجه های 

درخش��انی از زندگی می توان گرفت. 
ش��ک نیس��ت که در وجود هر کس، 
سرچش��مه ای از بصی��رت و وجدان 
وج��ود دارد ک��ه از عواطف و عوامل 
مح��رک زندگی موج می زن��د. از این 
سرچشمه است که انسان می تواند راه 
راس��ت و درس��ت را پیش گیرد. این 
قدرت نیز در ما هست که شعور باطن 
و ظاهر خود را با افکار و اندیشه های 
سالمی مسلح سازیم و روح خود را از 
تارهای بدبینی و ی��أس بیرون آوریم 
و به جای آنکه بگذاریم عوامل فس��اد 
بر ما چیره ش��ود، بخواهیم که عوامل 
مثبت و نیرومند خی��ر و نیکی و امید 
و خوشبینی، عرصه روح ما را روشن 
س��ازند و ما را به راه راس��ت و هدف 
ب��زرگ زندگی هدایت کنن��د. فاجعه 
عصر حاضر در این اس��ت که بسیاری 
از مردم، دس��تخوش نومیدی و تسلیم 
یأس ش��ده اند. زیرا احساس می کنند 
که بر سرنوش��ت خود حاکم نبوده و 

نیستند. 
م��ردم این زمان��ه از ف��رط حرص و 
سرگش��تگی، دائ��م در اضط��راب و 
نگرانی به س��ر می برن��د، در صورتی 
که م��ا می توانی��م آرام��ش روحی و 
تس��کین خاط��ر را در نم��ازی که به 
درگاه خدا می گزاریم، در اندیشه های 
عمی��ق و تأمل های عابدانه، در مطالعه 
کتاب ه��ای امید بخ��ش و مقدس، در 
عشق، در مطالعه ش��عرهای شیوا، در 
موس��یقی دل انگیز و تماشای طبیعت 
روح پ��رور و خالص��ه در تم��ام این 
قبیل چیزها، بنا ب��ه طبع و مزاجی که 
داریم، به دست آوریم. در هر صورت 
این ایمان اس��ت که یأس و نامیدی را 
از م��ا دور می س��ازد و نمی گذارد که 
هرگز در زندگی احس��اس شکس��ت 
ی��ا تباهی کنی��م. خوش��بختی حقیقی 
هنگامی به دس��ت می آید که انس��ان 
مشغول کار است. ما وقتی با تمام قوا 
مش��غول کار ش��دیم، احساس سبکی 
و ش��ور می کنی��م. کار، عامل اصلی و 
ض��روری زندگانی توأم ب��ا کامیابی و 
ش��ادی و سعادت اس��ت. اما کار باید 
ما را به سوی تعالی روحی سوق دهد 
و بهترین طرز کارکردن آن اس��ت که 
انس��ان بتواند قوا و حواس خود را در 
آن متمرکز س��ازد. تنها ب��ا کار کردن 
اس��ت که انسان می تواند برای همیشه 

سالم و جوان بماند. 

خوب زندگی کنيد  

جامعه

توزیع 10 هزار بسته غذای گرم 
بین ایتام چهار محال و بختیاری 

نظام صنفی رایانه ای اصفهان 
آماده رسیدگی 

به شکایات اینترنتی

مع��اون مش��ارکت های مردمی کمیت��ه امداد امام 
خمین��ی)ره( چهارمح��ال و بختی��اری گفت: در 
راس��تای اجرای طرح اطعام ایتام حس��ینی در روزهای 
تاسوعا و عاش��ورا امس��ال تعداد 10 هزار بسته غذای 
گرم و م��واد اولیه خوراک��ی نذورات م��ردم بین ایتام 

سطح استان توزیع شد. 
محس��ن س��لیمی در گفتگو ب��ا ایرنا اف��زود: این طرح 
سراسری با هدف ساماندهی نذورات عزاداران اباعبداله 
حس��ین)ع( برای افراد بی بضاعت و ایتام نیازمند اجرا 
ش��د. وی میزان ن��ذورات و کمک ه��ای جمع آورری 
ش��ده در روزهای تاسوعا و عاش��ورای حسینی را بالغ 
ب��ر 310 میلیون ریال برآورد کرد گف��ت: از این میزان 
ن��ذورات 10 میلیون ریال وجه نقد و 280 میلیون ریال 
 مابقی م��واد غذایی گ��رم و مواد اولی��ه خوراکی بوده 

است. 
وی از اس��تقرار 15 اکیپ ثابت و سیار در سطح استان 
ب��ه منظور جمع آوری و توزی��ع نذورات مردم به افراد 
واجد شرایط محلی خبر داد و افزود: اکیپ طرح اطعام 
ایتام حسینی در پایگاه های این نهادحمایتی تا اواخرماه 
مح��رم و صفر به جمع آوری ن��ذورات مردمی خواهند 

پرداخت. 

رئیس کمیس��یون اینترنت نظام صنف��ی رایانه ای 
استان اصفهان گفت: این سازمان آماده دریافت و 
رس��یدگی به ش��کایات صنفی اینترنتی در سطح استان 
است. فرش��اد جعفریان در گفتگو با ایرنا افزود: در پی 
واگذاری رس��یدگی ب��ه تخلفات صنفی ش��رکت های 
اینترنتی دارنده پروانه فعالی��ت به نظام صنفی رایانه ای 
اصفهان این س��ازمان آماده اجرای کامل این مسئولیت 

است. 
وی ی��ادآور ش��د: ب��ر اس��اس نام��ه س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیویی منطقه مرکزی کش��ور، 
رس��یدگی به تخلفات صنفی شرکتهای سرویس دهنده 
اینترن��ت)ISP(، توزیع کننده اینترنت )ISDP( و ارائه 
دهنده اینترنت پر س��رعت )PAP( اس��تان اصفهان به 
نظ��ام صنفی رایانه ای محول ش��د. جعفریان ادامه داد: 
رس��یدگی به این تخلفات توس��ط کمیسیون اینترنت با 
همکاری شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای صورت 
می گی��رد و نتیجه های حاصل از آن برای تأیید نهایی و 

اجرا به سازمان تنظیم مقررات ارسال می شود. 
وی گف��ت: مردم و فعاالن بخ��ش اینترنت از این پس 
می توانند تخلفاتی مانند تقلب در فروش، سرویس بد، 
گران فروش��ی، کم فروش��ی، عدم اجرای تعهدات بین 
سرویس دهنده و سرویس گیرنده و ادعای خالف واقع 
و دروغین در تبلیغات را برای رسیدگی به نظام صنفی 

رایانه ای اصفهان اعالم کنند.

هم��ان ط��ور که از نام آن پیداس��ت، یعنی اج��ازه عبور 
از م��رز، گذرنامه یا پاس��پورت، قرن ها ب��ه عنوان برگه 
شناس��ایی و حمایت از مس��افرانی که در زمان صلح و 
جنگ به کشورهای خارجی مس��افرت می کردند، مورد 
استفاده قرار می گرفت. ولی انتخاب آن به عنوان مدرکی 

ضروری برای مسافرت، تا حدودی جدید است. 
ام��روزه، داش��تن گذرنام��ه هم��راه ب��ا وی��زا، ب��رای 
مس��افرت های خارج از کش��ور الزامی اس��ت. داش��تن 
ای��ن مدارک ب��ه منزله اج��ازه ورود به کش��ور خارجی 
اس��ت. اما هم��واره نکته های��ی درب��اره گذرنامه وجود 
دارد و پلی��س گذرنام��ه از ش��هروندان می خواه��د ت��ا 
 هن��گام دریافت گذرنامه به برخ��ی نکته های مهم توجه 

کنند.
 قس��مت باالی صفحه اول گذرنامه بارکد درج شده و 

مخدوش نباشد. 
 گذرنام��ه خ��ود را از نظر تعداد صفح��ه »40 برگ« و 

ترتیب صفحه ها بررسی کنید. 
 در صفحه دوم مشخصات شناسنامه ای متقاضی از نظر 
فارس��ی و التین، عکس و س��ایه چاپ شده آن، شماره 
مل��ی، تاریخ صدور و تاریخ انقضاء گذرنامه فارس��ی و 
التین صحیح درج ش��ده و ش��ماره گذرنامه مندرج در 
باالی عکس با شماره گذرنامه تایپ شده مطابقت داشته 

باشد. 
 جنسیت متقاضی صحیح درج شده باشد. برای مردان 

 .) F( و برای بانوان ) M( حرف
 طلق صفحه 2 بایس��تی سالم و به صورت کامل پرس 

شده باشد. 
 در صفحه سوم نام کشور محل اقامت درج شده باشد 

و سایر مندرجات صفحه نیز مخدوش نباشد. 
 در صفحه چهارم مشخصات سجلی، جنسیت، نسبت 

و تعداد همراهان با تقاضا مطابق باشد. 
 در صفحه پنجم عکس همراهان اسکن شده باشد. 

 در صفحه 6 یا صفحه های بعدی که مهر اجازه خروج 
درج می ش��ود به تاریخ خاتمه اعتبار و نوبت های خروج 

و تعداد همراهان دقت شود. 
 در ص��ورت وج��ود هرگونه اش��کال در صفحه های 
گذرنامه تا قبل از اس��تفاده از گذرنامه، بایستی با مراجعه 
به پلیس گذرنامه نسبت به رفع نقص اقدام کنید. بدیهی 
است که پس از استفاده، اصالح و تعویض گذرنامه فقط 

با پرداخت هزینه ممکن است. 
 نظ��ر به اینکه ص��دور گذرنامه المثن��ی منوط به طی 
ش��دن مرحله ه��ای زمانی طوالن��ی و در بعضی موردها 
نیاز به موافقت مراجع قضایی است، بنابراین در حفظ و 
نگهداری گذرنامه نهایت دقت را داش��ته باشید و جز در 

موردهای ضروری آن را حمل نکنید.

توصيه های 
پليس درباره گذرنامه

برپایی مجلس شورای دولتی و کوشش 
برای نگارش قانون )قسمت ششم(

دث
حوا

س��ه واحد صنفی که مب��ادرت به فروش گس��ترده 
پوسترهای گروه های شیطان پرست می کردند توسط 
مأموران پلیس امنیت عمومی پلمپ و متصدیان آنها 

دستگیر شدند. 
به گزارش)ایس��نا(، س��رهنگ میرعباس صوفی وند، 
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه س��ه واحد صنفی ویدئو کلوپ و لوازم 
التحری��ر به فروش گس��ترده پوس��ترهای مربوط به 
گروه های شیطان پرستی مبادرت می کنند موضوع در 
ق��رار گرفت. وی اف��زود: در این باره تحقیقات الزم دس��تور کار اداره نظارت براماکن عمومی این پلیس 

انجام و پس از اطمینان از صحت موضوع، مأموران با 
هماهنگی مقام قضایی این واحد های صنفی را مورد 

بازدید قرار دادند. 
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان تصریح ک��رد: در بازدید از این واحدها یک 
دستگاه کیس رایانه حاوی تصاویرغیراخالقی، تعداد 
441 حلقه سی دی غیرمجاز و یک هزار و 289 عدد 
تابلو و پوس��تر مربوط به گروه های ش��یطان پرستی 
کش��ف و ضبط ش��د. صوفی وند خاطر نش��ان کرد: 
متهم��ان برای س��یر مراحل قانون��ی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

پلمپ سه مغازه فروش پوسترهای شيطان پرستی

 اگر دقت کرده  باش��ید، متوجه شده اید که 
طول روز )و شب(  در زمان های متفاوتی از سال 
یک سان نیست. و در واقع مدت روز به صورت 
یک چرخ��ه یک س��اله در حال تناوب اس��ت. 
ایرانیان باس��تان نیز این تغییرهای س��االنه طول 
ش��ب و روز را مورد توجه قرار داده  بودند و آن 
را نشانه ای از جنگ میان روشنایی ) خوبی ها( و 
تاریکی )بدی ها( می دانس��تند، جنگی که زمانی 
ب��ه نفع بدی پیش م��ی رود و در زمان دیگر این 
روش��نایی است که غالب می ش��ود. در این باور 
طوالنی ترین شب سال، شب بسیار مهمی است، 
ش��بی اس��ت که پس از آن کم کم از طول شب 
کاس��ته و به روز افزوده می شود، شبی است که 
گویی خداوندگار روش��نایی جان��ی تازه در آن 
می گی��رد و کم کم در روز های بع��د بر تاریکی 
چیره می شود، این شب، شب یلدا، شب دوباره 
متولد ش��دن خورشید است، ش��ب دوباره زاده 
ش��دن خداوندگار روشنایی، نخستین شب پیش 
از آغاز ماه دی؛ ماهی که به ش��کرانه جان گرفتن 
خداوند روش��نایی، ماه خداوندگار نامیده ش��ده 

است.
ایرانیان باس��تان در ش��ب یلدا در بیرون از خانه 
آتش��ی روش��ن می کردند تا به نوعی کمکی به 
خداوندگار روش��نایی در جنگ س��هم گین اش 
کرده باش��ند، س��پس خ��ود به هم��راه اعضای 
خانواده ش��ان در داخل خانه دور کرس��ی شب 
زنده داری می کردند، میوه و س��بزی  بر سر سفره 
می گذاش��تند و برای محصول سال بعدشان دعا 
می کردن��د و از خداوند س��الی پ��ر از موفقیت 
طل��ب می نمودن��د، ایرانی��ان باس��تان ه��زاران 
سال اس��ت که ش��ب یلدا را جش��ن می گیرند 
و ش��اید به ج��رأت بتوان ادعا ک��رد قدمت این 
مراس��م به زمان��ی بر می گردد که انس��ان ها پایه 
 زندگی شان را تغییرهای فصلی در یک سال قرار 

دادند. 
دیر زمانی اس��ت که مردمان ایرانی و بسیاری از 
جوامع دیگر، در آغاز فصل زمستان مراسمی را 

شب چله: 

شب زایش خورشيد و آغاز سال نو ميترایی

حقیقت فلسفه شب یلدای ایرانیان

برپ��ا می دارند که در می��ان اقوام گوناگون، 
نام ها و انگیزه های متفاوتی دارد. 

هر چند امروزه برخی به اشتباه بر این گمانند که 
مراس��م ش��ب چله برای رفع نحوست بلندترین 
ش��ب س��ال برگزار می ش��ود؛ اما می دانیم که در 
باورهای کهن ایرانی هیچ روز و ش��بی، نحس و 
بد یوم شناخته نمی شده است. جشن شب چله، 
همچون بس��یاری از آیین های ایرانی، ریش��ه در 

رویدادی کیهانی دارد. 
خورشید در حرکت س��االنه خود، در آخر پاییز 
به پایین ترین نقطه افق جنوب ش��رقی می رس��د 
که موج��ب کوتاه ش��دن ط��ول روز و افزایش 
زمان تاریکی شب می ش��ود. اما از آغاز زمستان 
یا انقالب زمستانی، خورش��ید دگرباره به سوی 
ش��مال ش��رقی باز می گردد که نتیجه آن افزایش 

روشنایی روز و کاهش شب است. 
به عبارت دیگر، در ش��ش ماهه آغاز تابس��تان تا 
آغاز زمس��تان، در هر شبانه روز خورشید اندکی 
پایین تر از محل پیشین خود در افق طلوع می کند 
تا در نهایت در آغاز زمس��تان به پایین ترین حد 
جنوبی خ��ود با فاصله 23/5 درجه از ش��رق یا 
نقطه اعتدالین برس��د. از این روز به بعد، مس��یر 
جابه جایی های طلوع خورش��ید معکوس ش��ده 
و دوباره به س��وی باال و نقطه انقالب تابس��تانی 
باز می  گردد. آغاز بازگردیدن خورش��ید به سوی 
شمال ش��رقی و افزای��ش طول روز، در اندیش��ه 
و باورهای مردم باس��تان به عن��وان زمان زایش 
یا تولد دیگر باره خورش��ید دانس��ته می ش��د و 
آن را گرامی و فرخنده می داش��تند. در گذش��ته، 
آیین هایی در این هنگام برگزار می شده است که 
یکی از آنها جش��نی ش��بانه و بیداری تا بامداد و 
 تماش��ای طلوع خورش��ید تازه متولد شده، بوده 

است. 
جش��نی که از الزمه های آن، حضور کهنساالن و 
بزرگان خانواده، به نماد کهنس��الی خورش��ید در 
پایان پاییز بوده اس��ت، و همچنین خوراکی های 
فراوان برای بیداری درازمدت که همچون انار و 

هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ خورشید 
باشند. بسیاری از ادیان نیز به شب چله مفهومی 
دین��ی دادند. در آیین میترا )و بعدها با نام کیش 
مهر(، نخس��تین روز زمستان به نام »خوره روز« 
)خورش��ید روز(، روز تولد مهر و نخستین روز 
سال نو به شمار می آمده است و امروزه کارکرد 
خود را در تقویم میالدی که ادامه گاه ش��ماری 
میترایی اس��ت و حدود چهارصد س��ال پس از 
مبدأ می��الدی به وج��ود آمده؛ ادام��ه می دهد. 
فرقه های گوناگون عیس��وی، ب��ا تفاوت هایی، 
زادروز مس��یح را در یک��ی از روزهای نزدیک 
به انقالب زمس��تانی می دانند و همچنین جشن 
س��ال نو و کریس��مس را همچ��ون تقویم کهن 
سیس��تانی در همین هنگام برگ��زار می کنند. به 
روای��ت بیرونی، مبدأ سال ش��ماری تقویم کهن 
سیس��تانی از آغاز زمس��تان بوده و جالب اینکه 
 نام نخس��تین ماه س��ال آنان نیز »کریست« بوده

است. 
نخستین روز زمستان در نزد خرمدینانی که پیرو 
مزدک، قهرمان بزرگ ملی ایران بوده اند. سخت 
گرامی و بزرگ دانسته می شد و از آن با نام »خرم 
روز« ی��اد می کرده و آیین هایی ویژه داش��ته اند. 
همچنین در تقویم کهن ارمنیان نیز از نخس��تین 
ماه س��ال نو با نام »ناواسارد« یاد شده است که 
با واژه اوس��تایی »نوس��رذه« به معنای »سال نو« 
در پیوند اس��ت هر چند برگزاری مراس��م شب 
چله و میالد خورش��ید در سنت دینی زرتشتیان 
پذیرفته نش��ده است؛ اما خوش��بختانه آنان نیز 
می کوشند تا این مراسم را همچون دیگر ایرانیان 
برگزار کنند. البته در تقویم نوظهوری که برخی 
زرتش��تیان از آن استفاده می کنند و دارای سابقه 
تاریخی در ایران نیس��ت، زمان شب چله با 24 
آذرماه مصادف می ش��ود که نه با تقویم طبیعی 
انطباق دارد و نه با گاهشماری دقیق ایرانی و نه 
با گفتار ابوریحان بیرونی که از ش��ب چله با نام 
»عید نود روز« یاد می کند. از این رو فاصله شب 

چله با نوروز، نود روز است.
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آگهي
تحديد حدود اختصاصي

9/321 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک شماره 2/8948 
واق��ع در فض��ل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي س��ید 
منوچهر موس��وي کهیاني فرزند س��یدعلي زمان در جریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حض��ور متقاضي ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخی��ر از ماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/10/23 
س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع 
ذیص��الح قضایی اخذ و به این اداره ارائ��ه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با 
 تعطیلی پیش بینی نش��ده گ��ردد تحدید حدود در روز بع��د از تعطیل انجام خواهد 

شد.
 تاریخ انتشار: 89/9/30

میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
 

ابالغ وقت رسيدگي
9/322 در خصوص پرونده کالسه 706/89 خواهان خانم اعظم محمدي دادخواستي 
مبني بر مطالبه مهریه به طرفیت آقاي مهدي آذري بلس��مي تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگي براي روز شنبه مورخ 89/11/2 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 12898                         شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��ماره   ،8909970907300362 دادنام��ه:  ش��ماره   9/324
پرون��ده:  کالس��ه   ،890129 ش��عبه:  بایگان��ي  ش��ماره   ،8909980002002041
 ،13/362/89 دادنام��ه:  ش��ماره   ،1389/8/16 رس��یدگي:  تاری��خ   ،2042/13/22
تجدیدنظرخ��واه: جمع��ه خان��ي محم��د و مجی��د و محم��د دی��ن خان��ي و غیره، 
تجدیدنظرخوانده: اولیاء دم مرحوم غالم نبي امامي و نازي گل، تجدیدنظرخواس��ته 
دادنامه ش��ماره: 4-3-100872-88/10/30 صادره از ش��عبه 17 دادگاه کیفري استان 
اصفهان، مرجع رس��یدگي: ش��عبه 13 دیوان عالي کش��ور، هیأت ش��عبه: آقایان علي 
اصغ��ر باغاني )رئیس( و علي اکبر یس��اقي )عضو معاون(، خالص��ه جریان پرونده: 
خانمي به نام زرمینه خاني فرزند جمعه با تقدیم ش��کوائیه اي به دادس��راي عمومي 
انقالب فالورجان، اعالم کرده اس��ت که همس��ر ش��رعي و قانوني آق��اي گل میرزا 
نظري مي باش��م که در تاریخ ذکر شده همس��رم به اتفاق باجناق و خواهرم در منزل 
آق��اي جمعه به هم��راه محمد و مجید و جمعه دین خاني، نشس��ته بودند که از این 
تاریخ به بعد نه از شوهرم نه از خواهرم هیچ گونه اطالعي نداشته و ندارم و در این 
مدت مش��غول جستجوي شخص نامبرده بودم که نتیجه اي حاصل نگردیده و اکنون 
برادر ش��وهر خواهرم ادعا مي کنند که برادر بنده را ش��وهر تو از بین برده اس��ت در 
صورتي که از س��ه نفر آنها خبري نمي باش��د تقاضاي صدور دستورات الزم را دارم 
ص 1. نامبرده در دادس��را در تش��ریح ش��کایت خود گفته است که از آقاي جمعه و 
محمد و مجید و محمد دین که پس��ران جمعه مي باش��ند، دائر بر گم شدن آقاي علي 
میرزا نظري ش��وهرم ش��کایت دارم. ش��وهرم را مفقود کرده اند... شوهرم با جمعه و 
محمد و مجید )ناخوانا( رفت و آمد داشته است. هر روز با آنها رفت و آمد مي کرد. 
ب��ا اف��راد دیگر غیر متهمین رفت و آمد نمي کرده اس��ت. تقاض��اي تحقیق از آنها را 
دارم. ش��وهرم هفت روز است مفقود ش��ده است ص 5. از مشتکي عنه تحقیق شده 
اس��ت محمد خان��ي فرزند جمعه در ص 8 گفته اس��ت: من اطالعي ن��دارم آنها را 
ندیده ام دروغ است آنها در خانه ما نیامده اند. جمعه خاني فرزند نورخان گفته است 
من اطالعي ندارم و کس��ي به منزل ما مراجعه نکرد ص 9. ش��اکیه مجدداً در ص 11 
گفته اس��ت از این جهت شکایتم علیه این افراد است که خواهرم نازي گل به اتفاق 
ش��وهرش و شوهر من به منزل پدرم دعوت داشتند. در خصوص خصومت احتمالي 
بین مش��تکي عنهم و مفقودین شهود ش��کات گفته اند خانواده همسر دوم آقاي غالم 
نبي امامي،  با ازدواج وي با دخترشان مخالف بودند ولي آنها علي رغم میل خانواده،  
ب��ا ه��م ازدواج نمودند به همین جهت گل میرزا باجناق غ��الم نبي امامي بود با وي 
تماس مي گرفت و از او دعوت مي کرد جهت صلح و س��ازش به روستاي پیربکران، 
من��زل همس��ر دومش برود. ولي م��ا او را از رفتن ب��ه آنجا نه��ي مي کردیم و به او 
مي گفتی��م اگر تو به آنجا بروي آنها تو را به خاطر این ازدواج مي کش��ند تا اینکه در 
تاری��خ 86/6/12 آق��اي غالم نبي امامي ب��ا ضمانت آقاي گل می��رزا جهت صلح و 
س��ازش به طرف پیربکران حرکت نمود تاکنون مراجعه ننموده اس��ت. اوراق تحقیق 
پیوست اس��ت. ص 57. س��رانجام محمد خاني فرزند جمعه در بازجوئي 86/7/17 
مي گوید: »حاج نادر )داماد جمعه( با داماد دیگرمان گل میرزا تماس داشت و ایشان 
را وادار ک��رده ب��ود ب��ه اینکه با ما صحبت کن��د و ما کار آنها را تم��ام کنیم. او »گل 
میرزا« به ما مي گفت که غالم نبي امامي )مقتول( به ناموس��مان تجاوز کرده اس��ت و 
در تش��ریح چگونگي قتل نیز گفته اس��ت: گل میرزا با غالم نبي و خواهرمان تماس 
داش��ت. در مورخه 86/6/12 آنها را به منزل ما دعوت کرده بود تا اینکه س��اعت 11 
ش��ب به منزل ما آمدند و تا س��اعت 2 ش��ب که غالم نبي و خواهرم در یک دیگر 
خوابیده بودند و گل میرزا گفت پدرم )جمعه( گفته اس��ت که آنها را بکش��یم و گل 
میرزا به اتفاق عبدالرحیم همس��ایه قبلي مان و 3 نفر از دوستان خود گل میرزا که من 
آنها را نمي شناس��م وارد اطاقي که نبي و نازي )نازگل( بودند شدند و طبق گفته هاي 
گل می��رزا اول نب��ي را با یک طناب خفه کردند. و بعد از آن هم نازي را خفه کردند 
و بعد از آن گل میرزا به اتفاق یکي از دوس��تانش با موتورس��یکلت خود غالم نبي 
اجساد را به محل روستاي وزیرآباد برده و در آنجا به چاه انداختند من هم در همان 
من��زل بودم ترس��یدم به اطاق دیگر رفت��م ص 85-86. اربابي فرزن��د حبیب نیز در 
بازجوئي گفته اس��ت:  گل میرزا غالم نبي و نازگل را به منزل جمعه دعوت کرد. این 
منزل در خوانس��ارک واقع اس��ت تا س��اعت 2 شب که جمعه دس��تور داده بود که 
دخترش را بکش��ند و من باتف��اق محمدخاني، مجید خاني، جمع��ه دین خاني، گل 
میرزا و دو نفر از دوس��تان گل میرزا را که آنها را نمي شناس��م داخل اطاق نرفتیم و 
دس��ت و پاي آنها را بس��تیم و اول نازي گل را با یک طناب آبي رنگ خفه کردیم و 
بع��د از آن غ��الم نبي را کش��تیم و بعد آنها را به روس��تاي وزیرآباد ب��رده و در چاه 
انداختند چون به دستور جمعه این کار را کردیم ما با گفتن بسم اله و اله اکبر انجام 
دادیم و من فقط پاهاي نازي گل را گرفتم ص 88-87. سرانجام اجساد در روستاي 
وزیرآباد پیربکران کش��ف و در صورتجلس��ه کشف اجساد قید شده اجساد متعلق به 
یک زن 20 س��اله و یک مرد 27 ساله مي باشد که دچار فساد نعش شده و حدود 45 
مي باش��د که از زمان قتل به چاه افکنده شده اند اجساد توسط اولیاء دم شناسایي شد 
احتیاجي به انگش��ت نگاري نمي باشد اجس��اد به پزشکي قانوني منتقل گردید اولیاء 
دم علیه متهمان در صفحات 98 تا 100 اعالم ش��کایت و تقاضاي قصاص کرده اند. 
محم��د خاني فرزند جمعه در ص 101 در تاریخ 86/7/18 گفته اس��ت: »قبول دارم 
بن��ده موقع خف��ه کردن مرحوم غالم نبي و نازگل خاني حضور داش��تم. البته من در 
خف��ه کردن هر دو دخالت داش��تم، من و اربابي و گل می��رزا نظري و مجید خاني و 
دو نفر در خفه کردن غالم نبي و نازگل خاني همکاري داش��تیم و همه ما دو نفر را 
خف��ه کردیم و م��ن هم طناب را دور گلوي هر دو فش��ار دادم. پ��درم جمعه خاني 
دس��تور داد که نازگل خاني خواهرم و غالم نبي امامي فرار کردند و رفته اند مشهد و 
کار خالف کرده اند آنها را بکش��یم س��اعت 2 نیمه ش��ب آن دو را کش��تیم. ابتدا گل 
می��رزا نظ��ري هر دو مرح��وم را دعوت ب��ه منزل پ��درم جمعه کرد و در ش��هرک 
خوانس��ارک پیربکران به بهانه صلح و س��ازش دعوت نمود و به دستور پدرم هر دو 
را کش��تیم، حاج نادر به دو نفر ناش��ناس و گل میرزا پول داده اس��ت همچنین گفته 
اس��ت به وکیل نیز پول مي دهم تا تبرئه ش��ود ص 101 نیز ضمن تکرار اقاریر خود 
در صفحه 102 گفته است بنده داماد جمعه هستم جمعه دستور داده بود در آن شب 
ما به ش��هرک خوانس��ارک بیاییم و هر دو را به خاطر خالفکاري آنها بکشیم من هم 
قبول کردم در ش��ب مورخ 86/6/13 به خانه جمعه در خوانسارک رفتیم من و مجید 

با همس��رانمان رفتیم نیمه ش��ب ب��ه همراه گل میرزا نظ��ري و مجید خاني و محمد 
خاني و دو نفر ناش��ناس هر دو را با طناب خفه کردم منزل جمعه اجازه اي و متعلق 
ب��ه ی��ک نفر به ن��ام عبدالوهاب محمدي ب��ود و من و محمد و گل می��رزا با موتور 
مرحوم غالم نبي اجس��اد را شبانه بردیم و در چاهي کشاورزي در روستاي وزیرآباد 
پیربک��ران انداختی��م جمعه دس��تور قتل هر دو را صادر کرده ب��ود و گفت دخترم با 
غ��الم نب��ي امامي فرار کردن��د و آّبرویم را بردند آنها را به قتل برس��انید. لذا من هم 
قبول کرده ام ص 102 مجید خاني نیز در صفحه 103 گفته اس��ت اتهام را قبول دارم 
ه��ر دو را با طناب خف��ه کردیم بنده نیز در خفه کردن ه��ر دو از بین بردند و مردم 
مي گفته اند که خالف )زنا( با یکدیگر کرده اند دس��تور قتل صادر نموده و ما هم آن 
دو نفر را کش��تیم. گل میرزا محمد خاني و جمعه الدین در اطاق آنها را خفه کردند 
من هم نگهباني مي دادم ص 104 جمعه خاني در صفحه 106 گفته است: قبول دارم 
زیرا غالم نبي امامي و نازي گل خاني آبروي مرا بردند بدون اینکه عروس��ي کنند با 
همدیگر فرار کردند و کار خالف کردند آبرویم را بردند لذا دس��تور دادم که دو نفر 
را بکش��ند به دامادم گل میرزا نظري و پسرهایم و حسین اربابي گفتم بیایند آن شب 
دو نفر را بکش��ند و آنها را دعوت کردم منزل خودم روستاي خوانسارک و در تاریخ 
86/6/13 نیم��ه ش��ب آنها را کش��تیم من در قت��ل و خفه کردن غ��الم نبي و نازگل 
دخالتي نداش��تم من آنها را خفه نکردم در اطاق دیگري نشس��ته بودم که گل میرزا 
نظري و پس��رهایم و چند نف��ر دیگر که آنها را گل می��رزا آورده بود دو نفر را خفه 
کردن��د با طناب خف��ه کردند من فقط دس��تور دادم ص 106. زن جمعه به نام نفس 
گل نی��ز به اته��ام معاونت در قتل مورد بازجوئي قرار گرفته و گفته اس��ت در اطاق 
دیگر در خواب بودم هیچگونه سر و صدایي نشنیدم بعد از مدتي پسرم محمدخاني 
قضی��ه قتل را ب��راي من تعریف کرد در ه��ر حال نازگل خاني دخت��رم و غالم نبي 
دام��ادم خالف ک��رده بودند و ب��ا همدیگر فرار کردن��د و بین آنه��ا هیچگونه عقد 
زوجیت نبوده اس��ت به خاطر اینکه آبروي خانواده ما را بردند ش��وهرم دستور قتل 
آنها را داده بود ص 108 حاج نادر امام باي که متهم است که پول داده تا آن دو نفر 
را بکش��ند. در ص 111 گفته است اتهام را قبول ندارم من پولي به گل میرزا نداده ام 
هر کس��ي گفته دروغ گفته اس��ت. دو روز قبل از ماه رمضان از افغانس��تان به ایران 
رس��یدم و اطالع��ي از قتل دو نفر ن��دارم. ص 111 محمد رحیم ع��رب زاده نیز که 
متهم به معاونت در قتل اس��ت گفته اس��ت اتهام را قبول ندارم درشبي که قتل انجام 
ش��د من در منزلمان بودم ص 113. حسین اربابي که متهم به مشارکت در قتل است 
در صفحه 152-153 گفته اس��ت اتهام را قبول دارم بنده در موقع خفه کردن حضور 
داش��تم من و مجید خان��ي و محمدخاني و جمعه خاني و دام��اد جمعه و گل میرزا 
داماد جمعه و جمعه الدین پس��ر جمعه حضور داش��تند البته خود جمعه و نفس گل 
زن جمعه و مریم خاني در اطاق دیگر بودند... گل میرزا یک طناب اول گردن غالم 
نبي انداخت و محمد و جمعه الدین طناب را دور گردن وي فش��ار مي دادند. دست 
غ��الم نبي را گرفته ب��ود و مجید نازگل را گرفته بود البت��ه گل میرزا نیز دور گلوي 
غالم نبي را فش��ار داد. البته پاي غالم نبي را گرفته بود و من دس��ت نازگل را گرفته 
ب��ودم مجید و گل می��رزا طناب را دور گردن نازگل فش��ار دادن��د و نازگل را خفه 
کردی��م. در واقع مقصر اصلي گل میرزا بود که طناب را دور گردن غالم نبي فش��ار 
داد و هم طناب را انداخت دور گردن نازي گل و فش��ار داد و محمد و جمعه الدین 
در خفه کردن و فش��ار دادن طناب دور گردن نازي گل نقش داش��ته اند و من هم در 
گرفتن دستهاي نازي گل نقش داشتم طناب در خفه کردن نازگل دست مجید و گل 
میرزا و دست من نبود ص 151 حاج نادر امامي که متهم است به اینکه با دادن پول 
ب��ه قاتلی��ن آنها را به قتل تحریک کرده اس��ت در صفحه 195 م��ورد بازجوئي واقع 
ش��ده و نامبرده گفته اس��ت اتهام را قبول ندارم من بیگناه هس��تم، شاکي غالم با من 
کینه قبلي و دیرینه دارد و ش��هود را نیز فریب داده اس��ت که علیه من شهادت بدهند 
اظهارات ش��هود کذب و بي اساس مي باشد گل میرزا را فقط سه سال پیش دیده ام و 
ارتباطي با وي ندارم که به وي پول بدهم اظهار بنده همان اس��ت که قباًل گفته ام. در 
صفح��ه 232 زن جمعه به نام نقش گل عرب زاده اربابي ضمن تکرار اظهارات قبلي 
خود گفته است من چون مریض هستم آن شب نیز از اول شب با بچه هاي کوچکم 
)خردس��ال س��ه فرزند( به خواب رفتم از حادثه اي که اتفاق مي افتد اطالع نداش��تم. 
پ��س از چن��د روز از حادثه محمد خاني پس��رم به من گف��ت در صفحه 258 ضمن 
بازسازي صحنه قتل مراتب اظهارات متهمان قید شده است محمدخاني اظهار داشته 
اس��ت خانم نازي گل را با دست خفه کردم و در خفه کردن وي کسي نقش نداشت 
حس��ین اربابي دس��ت ن��ازي گل را گرفته بود که ب��ه این امر اعت��راف نمودند. در 
خصوص قتل غالم نبي نیز جمعه دین و گل میرزا دو طرف طناب را مي کش��یدند و 
پ��اي وي را گرفت��ه و جمعه دین و گل میرزا دو طرف طناب را مي کش��یدند و پاي 
وي را گرفت��ه و جمع��ه دین و گل می��رزا دو طرف طناب را مي کش��یدند در همان 
صفحه محمدخاني اظهار داش��ته اس��ت زماني که غالم نب��ي را به محل چاه آوردیم 
گل میرزا او را روي ش��انه خود انداخت و ب��رد در چاه انداخت و هنگامي که نازي 
گل را آوردیم گل میرزا او را به روي ش��انه خود گذاش��ت و من اول پاي نازي گل 
را گرفت��ه ب��ودم و بعداً ول کردم. ص 258. س��رانجام بازپ��رس در صفحات 316 تا 
321 ق��رار مجرمی��ت جمعي از متهم��ان فوق را صادر کرده اس��ت و در مورد خانم 
نق��ش گل عرب زاده محمد رحیم عرب زاده مریم خاني عبدالعلي امامي که متهم به 
معاونت در قتل ها بوده اند قرار منع پیگرد صادر نموده اس��ت این قرارها به موافقت 
دادس��تان رسیده و به ذینفعان نیز ابالغ شده اس��ت سپس کیفرخواست در صفحات 
326-327 صادر گردیده اس��ت. متهمان برخي داراي وکی��ل تعییني و برخي داراي 
وکی��ل تس��خیري اند س��رانجام محاکم��ه آن��ان در دادگاه کیفري اس��تان انجام و در 
صفحات 514 لغایت 534 قید ش��ده اس��ت محمد خاني در آخرین دفاع گفته است 
حرفي ندارم مجید خاني نیز گفته اس��ت حرفي ندارم اتهام را قبول دارم ص 533 و 
532. ن��ادر امامي گفته اس��ت اینها تهمت اس��ت قبول ن��دارم. گل میرزا نظري گفته 
است قبول ندارم. اربابي نیز گفته است قبول ندارم ص 523. آنگاه دادگاه وارد شور 
گردید. ضمن اس��تناد به اینکه همگي متهمان اقرار نموده اند که به دس��تور و تحریک 
و تش��ویق جمع��ه خاني پدر نازي گل اق��دام به قتل آنها نموده اند و اجس��اد آنها را 
محمدخان��ي و گل می��رزا نظري به چاه انداخته اند. دفاعی��ات متهمان و انکار قتل و 
عدم حضور آنان در محل وقوع قتل قابل پذیرش نمي باش��د. متهم محمد خاني را به 
اتهام مش��ارکت در قتل عمدي غالم نبي امامي به قصاص نفس با پرداخت دو س��وم 
دیه از س��وي اولیاء دم به وي متهم مجید خاني را به دلیل گذش��ت اولیاء دم )یعني 
پدرش جمعه و مادرش نقش گل( به اتهام مباشرت در قتل خانم نازي گل خاني به 
ش��ش س��ال حبس متهم گل میرزا نظري را به اتهام مشارکت در قتل غالم نبي امامي 
ب��ه قص��اص پس از پرداخت دو س��وم دیه کامل در حق متهم از س��وي اولیاء دم و 
متهم جمعه دین خاني را به قصاص نفس به اتهام مش��ارکت در قتل غالم نبي امامي 
پس از پرداخت دو س��وم دیه کامل در حق متهم از س��وي اولیاء دم و در خصوص 
جنبه خصوصي اتهام مباشرت در قتل عمدي مرحومه نازي گل متهم مجید خاني را 
با توجه به گذش��ت اولیاء دم و قابل گذشت بودن بزه ارتکابي قرار موصوفي تعقیب 
ص��ادر نموده اس��ت. در خصوص آمری��ت نیز جمعه خاني را ب��ا توجه به اظهارات 
متهمان که صرفًا تحریک و ترغیب و تشویق به قتل مي نموده است آمریت را محرز 
ندانس��ته و اقدامات وي را معاونت در قتل تش��خیص و وي از جهت آمریت تبرئه 
کرده اس��ت و متهم محمدخاني را به اتهام معاونت در قتل نازي گل به س��ه س��ال 
حب��س حفیظ اله ارباب��ي را به اتهام معاون��ت در قتل غالم نبي به پنج س��ال حبس 
اربابي با به اتهام معاونت در قتل عمد نازي گل به س��ه سال حبس و جمعه خاني را 
به تحمل 7 س��ال حبس به اتهام معاونت در قت��ل عمدي هر دو مقتول و نادر امامي 
را به اتهام معاونت در قتل عمدي از طریق کمک مالي به س��ه س��ال حبس تعزیري 
محکوم نموده اس��ت و گل میرزا نظري را به سه سال حبس به اتهام معاونت در قتل 
عمدي نازي گل محکوم نموده اس��ت. س��پس رأي به محکوم ابالغ گردید و وکالي 
آن��ان با تقدیم لوایحي مدعي ش��ده اند که متهمان با عقیده ب��ه نادم بودن نازي گل و 
غالم نبي اقدام به قتل آنان نموده اند که حین شور قرائت خواهد شد. پس از وصول 
اعتراض به شماره 89/2/13/110/89/2353 ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است 
هیأت ش��عبه پس از ش��ور ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح برگ  آتي مبادرت به 
ص��دور رأي مي نمای��د. هیئت ش��عبه در تاریخ باال تش��کیل گردید پ��س از قرائت 
گزارش آقاي علي اکبر یساقي عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبي آقاي حسن 
قاس��مي دادیار دیوان عالي کش��ور اجماالً مبن��ي بر عقیده به تأیید دادنامه مش��اوره 

نموده ختم رسیدگي را اعالم چنین رأي مي دهد:
رأي شعبه

اعت��راض محکومی��ن پرونده کالس��ه 872/3/4 ب��ه دادنامه ش��ماره 100872/3/4-
88/10/30 ک��ه ط��ي آن آقاي محم��د خاني به اتهام مش��ارکت در قتل به قصاص با 

پرداخت دو سوم دیه از سوي اولیاء دم به وي مجید خاني با توجه به گذشت اولیاء 
دم به شش سال حبس گل میرزا نظري به اتهام مشارکت در قتل غالم نبي به قصاص 
پس از پرداخت دو س��وم دیه کامل از س��وي اولیاء دم به وي و جمعه دین خاني به 
قصاص به اتهام مش��ارکت در قتل غالم نبي پس از پرداخت دو س��وم دیه کامل در 
حق متهم از س��وي اولیاء دم محکوم شده اند و جمعه خاني نیز از جهت معاونت در 
قتل به هفت س��ال نادر امامي به اتهام معاونت در قتل به س��ه س��ال محمد خاني به 
اتهام معاونت در قتل نازي گل به س��ه سال حفیظ اله اربابي به اتهام معاونت در قتل 
غالم نبي به پنج س��ال و گل میرزا نظري به اتهام معاونت در قتل نازي گل به س��ه 
س��ال حبس محکوم شده اند و موجه نیست چرا که با توجه به اقاریر صریح عده اي 
از متهم��ان و وج��ود دالئل و قرائن و امارات کافي تمامي ش��رایط قانوني در صدور 
رأي رعایت ش��ده و قواعد دادرس��ي ملحوظ نظر قرار گرفته است بنابراین رأي در 
م��ورد تمامي محکومین ب��ه جز آقاي جمعه خاني مطابق با موازین اس��ت با عنایت 
ب��ه صدور رأي از محکمه اي صالح با رعایت تش��ریفات قانوني و توجه به دالیل و 
مدافع��ات آنان و مطابقت رأي با محتوی��ات پرونده و قانون در مورد همه محکومان 
به جز جمعه خاني و باستناد بند الف م/ 265 ق.آ.د.ک ابرام مي گردد اما رأي صادره 
در مورد جمعه خاني مطابق با محتویات پرونده نیست چرا که سراسر اوراق پرونده 
و مجموع��ه دالی��ل، قرائن و اوضاع و احوال و اقاریر صریح آقاي جمعه خاني و نیز 
اظهارات س��ایر مباش��رین در وقوع قتل نیز معاونت کنندگان حکایت از آن دارد که 
اصل ماجرا ریش��ه در دس��تورات وي و آمریت اش در قتل نازي گل و غالم نبي دارد 
موقعیت اجتماعي وي نیز به گونه اي بوده اس��ت که دس��تور وي و آمریت او عامل 
اصلي وقوع قتل ها بوده اس��ت و اقدام کنندگان به قتل در جاي جاي پرونده گفته اند 
که به دستور او متقولین را به خانه وي دعوت و به دستور او آنها را کشته اند از جمله 
گل میرزا در ص 86-85 گفته اس��ت پدرم دس��تور داد نازگل و غالم نبي را بکشیم. 
حفیظ اله در ص 88-87 گفته اس��ت جمعه دس��تور داد که دخترش را بکشند. چون 
به دس��تور جمعه این کار را کردیم ما با گفتن اهلل اکبر و بس��م اهلل این کار را انجام 
دادیم. در ص 101 محمدخاني گفته اس��ت به دس��تور پدرم جمعه خاني آن دو نفر 
را کش��تیم. دس��تور قتل صادر نمود ما هم آن دو نفر را کش��تیم. خود جمعه خاني با 
اق��رار صریح به آمریت در ص 106 پرونده گفته اس��ت: »قبول دارم چون غالم نبي 
و نازي گل خاني آبروي مرا بردند... لذا دس��تور دادم که دو نفر را بکش��ند.« حفیظ 
اله نیز گفته اس��ت: جمعه دس��تور داده بود در آن شب ما به شهرک خوانسارک بیایم 
و هر دو را به خاطر خالفکاري آنها بکش��یم. م��ن هم قبول کردم ص 102 نیز گفته 
اس��ت جمعه دستور قتل هر دو را صادر کرده بود ص 102 در ص 103 مجید خاني 
ضمن قبول اتهام قتل گفته اس��ت به دستور پدرم دو نفر را کشتیم خود جمعه خاني 
در ص 106 گفته است من در اطاق دیگر نشسته بودم و در قتل دخالتي نداشتم من 
فقط دس��تور دادم همسر جمعه خاني نیز در ص 108 گفته است شوهرم دستور قتل 
آنها را داده بود. بنا به دالیلي که یاد ش��د. اتهام جمعه خاني با آمریت در قتل منطبق 
اس��ت که موضوع ماده /211 ق.م.ا که مقرر مي دارد: »اکراه در قتل یا دس��تور به قتل 
دیگري مجوز نیست. بنابراین اگر کسي را وادار به قتل دیگري کنند یا دستور به قتل 
رساندن دیگري را بدهند. مرتکب، قصاص مي شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد 
مي گردند. بنا به آنچه یاد ش��ده رأي در این قس��مت مطابق با موازین شرع و قانون و 
دالیل و محتویات پرونده نیس��ت رأي صادره در م��ورد جمعه خاني فرزند نورخان 
باس��تناد بند چهار ش��ق ب م/ 265 ق.آ.د.ک نقض و جهت رسیدگي مجدد به دادگاه 

هم عرض ارجاع مي گردد. این رأي قطعي است.
رئیس شعبه: علي اصغر باغاني عضو معاون شعبه: علي اکبر یساقي

م الف/ 12768                                                شعبه 13 دیوان عالي کشور

ابالغ رأي
9/325 شماره دادنامه: 8909970353501277، شماره پرونده: 8709980358301351، 
شماره بایگاني ش��عبه: 880143، شکات: 1. آقاي عبدالعلي ابوطالبي جزي به نشاني 
خ کاوه- خ ش رجائ��ي- روب��روي آپارتمان آس��مان- ص 46، 2- آقاي احمدرضا 
کاوه نافچي به نش��اني خ جابر انصاري- خ 5 آذر- ک آذر 3- پنجمین پالک ساخته 
ش��ده س��مت چپ، 3- آقاي اکبر ش��اه چراغي به نش��اني خ دکتر بهشتي- الستیک 
فروش��ي چراغي، 4- آقاي رامین فاتحي بروجني به نش��اني تهران- ش��هریار- ولي 
عصر- ک ش ثمري- بن بس��ت ش��اهمیري- پ 100، 5- آق��اي داریوش جعفري 
برواتي به نشاني جاده شیراز- مرغ- کوي نوید- پ 789، 6- آقاي رمضان محبي به 
نش��اني فعال مجهول المکان، 7- آقاي کوروش خس��روي به نشاني خ ش باهنر- ک 
25- ک ش خدم��ت کن- نب��ش ک امید- پالک اول- واحد 3، 8- آقاي علي بخش 
خدارحمي به نش��اني مبارکه- خ حافظ ش��رقي- ک سپهر- بن بست دوم، 9- آقاي 
براتعلي پورکبیریان به نش��اني خانه اصفهان- چهارراه نیروي هوایي- خ ارغوان- ک 
یاس- بهاران- بن بست بهار- پ 4- سمت راست، 10- آقاي جعفر زماني به نشاني 
خ کاوه- ک آزادي- ک احمد روزبهاني- سمت چپ بن بست اول- در پنجم منزل 
زماني، 11- آقاي محمود هادیان به نش��اني خ کاوه- ک اتحاد- برج نور- ساختمان 
مهتاب- پ 21، 12- آقاي عزیز عس��کاره به نشاني خوزس��تان- رامشیر- روستاي 
ابودوی��ان جدید، 13- آقاي مصطفي س��قائي نیا به نش��اني خ رزمن��دگان- مقابل خ 
اصفهان ویال- منزل دو طبقه- پ 1، 14- آقاي حسام نوري به نشاني خ شیخ صدوق 
جنوبي- ک بهمن- پ 9، 15- آقاي مجتبي رضایي به نش��اني خ شهیدان غربي- ک 
سپاهان- ک صفا- پ 23، 16- آقاي حمیدرضا رضایي به نشاني ابتداي خ طیب- بن 
بس��ت ش مهدوي- جنب داروخانه س��بز- ساختمان نبش بن بست یاس طبقه دوم، 
17- آقاي محس��ن ش��ریفي به نشاني مش��تاق اول- بلوار ابوالحس��ن اصفهاني- ک 
ارغوان )شماره 6(- پ 10-8، 18- آقاي محمد حاتمي، 19- آقاي صادق یزداني به 
نشاني خ پروین- مجتمع مسکوني ش توانگر- بن بست توحید- پ 47، 20- آقاي 
داوود حیدري فرد به نشاني خ امام خمیني- سه راه ملک شهر- شهرک قدس- بلوک 
60- واحد 4، 21- آقاي س��ید رس��ول فاضل به نش��اني اصفهان- خ ملت- شهیدان 
کاظمي- روبروي ش��ریف- ک حکیم داوودي- بن بست خرداد- پ 46، 22- آقاي 
مجید نجفي به نش��اني خ زینبیه- خ ش��اهد- ک ش اکبر اثني عشري- پ 13، 23- 
آقاي محمدعلي آل حیدر رناني به نش��اني کهندژ- رهنان- ک ش رسول آل حیدر- 
پ 52، 24- آق��اي رض��ا قادري به نش��اني خ بزرگمهر- خ رک��ن الدوله- ک مجید 
الفتح- پ 29، 25- آقاي محمدعلي اس��ماعیلي به نش��اني خ جي- ک کشاورز- ک 
امیني- پ 42، 26- آقاي محمدرضازائري به نشاني خ امام خمیني- کیلومتر 2- ک 
ش صادقي- پ 27، 27- آقاي علي معصومي به نش��اني عاش��ق آباد- ک ش باهنر- 
جنب آرایش��گاه مهتاب، 28- آقاي عبداله قرباني به نش��اني خ ش��یخ بهایي- ک ش 
بهش��تي نژاد- بن بس��ت صبا )احتماال کوچه صبا(- طبقه 2، 29- آقاي محمد شهرام 
فرد به نش��اني یزد- چه��ارراه فرهنگیان- بلوار پاک نژاد- ک اش��تري- پ 3، 30- 
آقاي علي فراس��ت به نش��اني یزد- خ چمران- ک رهبر- ک منصوري- پ 21/44، 
31- آقاي ایرج ذوالفقاري به نشاني یزد- خ کاشاني- ک حافظ- پ 42، 32- آقاي 
ابوالقاس��م خادم صفدرخاني به نشاني یزد- خ کاشاني- ک حافظ- ک صلح- جنب 
مدرس��ه پاک نژاد- پ 32، متهم: آقاي اسماعیلي دیناروم به نشاني فعال ساکن زندان 
مرکزي اصفهان، خواس��ته: درخواست ادغام رأي، دادگاه با بررسي محتویات پرونده 

ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص تقاضاي دایره اجراي احکام کیفري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
مبن��ي بر ادغام کلیه اح��کام محکومیت صادره علیه محکوم علیه اس��ماعیل دیناروم 
فرزند کیامرث و صدور حکم واحد علیه وي، دادگاه با مالحظه مفاد دادنامه ش��ماره 
0168-86-86/10/12 ص��ادره از ش��عبه 104 دادگاه عمومي جزائي شهرس��تان یزد 
در پرونده کالس��ه 0874-86 ع/104 آن ش��عبه که قسمتي از آن متهمین محکومیت 
نامبرده به تحمل یک س��ال حبس تعزیري و پنجاه ضربه ش��الق بعلت ارتکاب بزه 
مشارکت در سرقت و همچنین محکومیت وي به تحمل یکسال حبس تعزیري بابت 
ارتکاب بزه مش��ارکت در تخریب مي باشد و دادنامه شماره 88/12/23-88-01769 
صادره از این دادگاه در پرونده کالس��ه 0143-88 ع/109 که قس��متي از آن متضمن 
محکومی��ت نامب��رده به تحمل دو س��ال حبس تعزیري و هفتاد ضربه ش��الق بعلت 
ارتکاب بزه مشارکت در سرقت هاي متعدد تعزیري مي باشد نظر به اینکه دادنامه هاي 
ص��ادره بلحاظ عدم تجدیدنظرخواهي از ناحیه متهم در مرحله بدوي، قطعي گردیده 
است لذا دادگاه در اجراي بند الف ماده 184 قانون آئین دادرسي کیفري با نقض هر 
دو دادنامه فوق االش��اره مس��تنداً به مواد 42، 47، 656، 667 و 677 قانون مجازات 
اس��المي اوالً متهم موصوف را بعلت ارتکاب بزه مش��ارکت در س��رقت هاي متعدد 
ع��الوه بر الزام به رد ام��وال مالباختگان موضوع دادنام��ه اخیرالذکر به تحمل جمعًا 

س��ي ماه حبس تعزیري و هفتاد ضربه شالق بصورت متعارف و ثانیًا بعلت ارتکاب 
بزه مش��ارکت در تخریب به تحمل یک سال حبس تعزیري محکوم مي نماید. بدیهي 
اس��ت ایام بازداش��ت قبلي متهم از میزان حبس وي کس��ر خواهد شد. رأي صادره 
 ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل اعت��راض در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان

 است.
م الف/ 12749           کلیشادي- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
حصر وراثت

9/328 خانم زهرا خس��روي دس��تگردي داراي شناسنامه ش��ماره 0021202222 به 
ش��رح دادخواست به کالسه 89-4105 ح 10 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین خسروي دستگردي بشناسنامه 
10 در تاریخ 89/5/20 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه فرزند و دو همسر به اسامي زیر: 1- اقدس سهرابي ش 
ش 9 همسر مرحوم، 2- طاهره صنعتي سفلي ش ش 32633 همسر مرحوم، 3- زهرا 
خسروي دستگردي ش ش 0021202222 فرزند مرحوم، 4- محمد خسروي ش ش 
1365 فرزن��د مرحوم، 5- بهرام خس��روي ش ش 537 فرزند مرحوم. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس��ي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 12895                         شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تأسيس
9/329 ش��ماره: 13013 خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و شرکتنامه شرکت »جرثقیل 
داران کویر اردستان« با مسئولیت محدود که در تاریخ 89/9/16 تحت شماره 774 و 
شناسه ملي 10980022513 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمي کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به شرح ذیل آگهي مي شود. 1- نام 
و نوع ش��رکت: »جرثقیل داران کویر اردس��تان« )با مس��ئولیت محدود(، 2- موضوع 
ش��رکت: کلیه کارهاي فني و خدمات مربوط به جرثقیل هاي س��نگین و سبک، انجام 
کلیه فعالیت هاي فني و تأسیساتي مکانیکي، تهیه و تأمین انواع جرثقیل ها و باالبرها و 
کلیه ماشین آالت صنعتي و تأسیساتي، خرید و فروش کلیه قطعات و لوازم موردنیاز 
ش��رکت و انجام کلیه فعالیت  هاي خدماتي شامل کانال کشي، خاکبرداري، زهرکشي، 
جدول بندي، محوطه سازي و مبلمان شهري و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتي و خصوصي،  انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني و مونتاژ و مونتاژ دستگاه هاي سنگین جرثقیل، 3- مدت 
ش��رکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 4- آدرس محل ش��رکت: اردستان خیابان 
ام��ام خمیني )ره( جنب بنیاد ش��هید کدپس��تي 77911-83819، 5- مدیر و صاحبان 
ش��رکت: خانم فاطمه عامري به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا کریم فرد 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي حس��ین کریم فرد اردس��تاني به س��مت 
مدیرعام��ل و عضو هیئت مدیره براي مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اس��ناد 
مالي و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسالمي با امضاء منفرد 
مدیرعامل و مهر ش��رکت معتبر است. 6- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدي که 

از طرف شرکاء پرداخت و در اختیار و تحویل مدیرعامل مي باشد.
م الف/ 293                           فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ رأي
9/330 کالس��ه پرونده: 1526/88، ش��ماره دادنامه: 723-89/5/31، مرجع رسیدگي: 
ش��عبه سیزده ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: قرض الحسنه مهر بسیجیان به 
نمایندگي آقاي علي نیکوپناه، نشاني: اصفهان، خ رباط اول، نبش خ شهید باهنر، وکیل: 
خانم س��مانه باقري نشاني: شهرک بهارس��تان، خ الفت- جنب دفترخانه 110، پالک 
180، خواندگان: 1- آقاي مراد فتاحي مجهول المکان، 2- خانم مهین بادیه نش��اني:  
اصفهان- سه راه حکیم نظامي- اداره آموزش و پرورش ناحیه 3، خواسته: مطالبه مبلغ 
15074400 ری��ال )پانزده میلی��ون و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال( بابت یک 
فقره چک 641174 و یکفقره سفته 443034، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
 مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي قرض الحس��نه مهر بس��یجیان به نمایندگي آقاي علي نیکوپناه با وکالت خانم 
س��مانه باقري بطرفیت  آقاي م��راد فتاحي و خانم مهین بادیه بخواس��ته مطالبه مبلغ 
چه��ارده میلیون ریال بابت چک ش��ماره 641174 و یک میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت س��فته شماره 443034 ریال وجه چک و سفته، شماره چک  641174 و سفته 
ش��ماره 443034 عهده بانک استان شعبه ش��هید صدوقي فلکه احمدآباد به انضمام 
مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان با توجه به ابالغ 
قانوني )نش��ر آگهي( در جلس��ه رس��یدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي مدني حکم بر محکومیت خواندگان تضامنًا 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و دویس��ت و 
یازده هزار ریال هزینه دادرس��ي و س��ه مرحله نشر آگهي بابت هزینه دادرسي و حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه قانوني و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده 
اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید و نس��بت به مازاد تا 
پان��زده میلیون و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال رد مي گردد. رأي صادره غیابي 

و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه مي باشد. 
م الف/ 11285                         شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
9/331 کالسه پرونده: 820/88، شماره دادنامه: 847-89/6/9، مرجع رسیدگي: شعبه 
45 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان به 
نمایندگي آقاي مراد علي نیکوپناه، نشاني: اصفهان، خ رباط اول، نبش خ شهید دکتر 
باهنر، وکیل: خانم س��مانه باقري نش��اني: بهارس��تان، خیابان الفت- جنب دفترخانه 
110، پالک 180، خواندگان: 1- امین ا... حدادي نشاني: اصفهان، خ بزرگمهر، بانک 
مل��ي نورباران، 2- رضا رنجبر مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ یازده میلیون و 
چهارصد و یازده هزار ونهصد و نود و چهار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسي- 
هزینه دادرس��ي، حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگي با 

استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم سمانه 
باق��ري به طرفیت 1- امی��ن ا... حدادي 2- رضا رنجبر بخواس��ته مطالبه مبلغ یازده 
میلی��ون و چهارص��د و یازده هزار و نهصد و نود و چهار ریال وجه چک به ش��ماره 
988635-88/1/18 عهده بانک ملي به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه با 
توجه به دادخواست تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده ردیف 
اول ب��ا ابالغ قانوني وقت و خوانده ردیف دوم از طریق نش��ر آگهي مورخ 89/4/8 
روزنامه زاینده رود و انتظار کافي در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوي و 
مس��تندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي بعمل نیاورده و مس��تندات ابرازي نیز از 
اش��تغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسي مدني و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یازده 
میلیون و چهارصد و یازده هزار و نهصد و نود و چهار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ي و شش هزار ریال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 88/1/18 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ حش��اخص بانک مرک��زي و حق الوکاله وکیل در حق خواه��ان صادر و اعالم 
 مي گردد رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه 

خواهد بود.
م الف/ 11286                        شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

در هفتمين نمايشگاه بين المللي صنعت خودرو
 120 شرکت خودروسازي 
در اصفهان گرد هم  آمدند

هفتمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ي صنع��ت خ��ودرو ب��ا حض��ور 
120 ش��رکت از اس��تان هاي اصفه��ان، ته��ران، خراس��ان رضوي،  
برگ��زار  هم��دان  و  غرب��ي  آذربایج��ان  ش��رقي،   آذربایج��ان 

مي شود.
در بخ��ش نماین��دگان خارجي ش��رکت هایي از کش��ورهاي چین، 
هندوس��تان، تایوان، امارات متحده عربي، فرانسه، ژاپن، کره جنوبي 

و آلمان حضور دارند.
 ب����ه گ��زارش واح��د رس�����انه ش����رکت نم���ایش��گاه هاي 
 بی��ن الملل��ي   اس��تان اصفهان،  ای��ن نمایش��گاه مانند س��ال هاي 
 گذش��ته ی��ک س��وم از فض��اي خ��ود را ب��ه بخ��ش قطع��ه ها و 
 مجموعه هاي  وابس��ته اختصاص داده است و مابقي به خودروهاي
تعل��ق  واردات��ي  مونت��اژ  خودروه��اي  و  داخ��ل  تولی��دي    

دارد.
دیگر قس��مت ها در بخش خودروهاي سواري،  وانت، خودروهاي 

نیمه سنگین و سنگین )دیزل( طبقه بندي شده است.
حضور حداکثري گروه صنعتي ایران خودرو با تمامي زیرش��اخه ها 
و ش��رکت هاي زیرمجموعه و اقماري خود از ویژگي هاي نمایشگاه 

است.
این گ��روه در دوره حاضر تمام واحدهاي تابعه خود ش��امل ایران 
خ��ودرو، ایران خ��ودرو دیزل، گ��روه طراحي مهندس��ي و تأمین 
قطع��ات ایران خودرو )س��ابکو(، ش��رکت تهیه و توزی��ع قطعه ها 
و لوازم یدکي ایران خودرو )ایس��اکو(، ش��رکت مهندسي خدمات 
صنعتي ایران خودرو )ایسیکو(، شرکت خودروهاي سفارشي ایران 
خ��ودرو )آیکو(، امداد خ��ودرو تمام نمایندگي هاي مجاز اس��تاني 
 و برگزی��ده را در مس��احتي بالغ بر 3500 مترمرب��ع به همراه آورده 

است.
دیگر ویژگي بارز نمایش��گاه هفتم، حضور ش��رکت نگین خودرو 
نماینده انحصاري ش��رکت رنوي فرانس��ه در ایران است که پس از 
30 س��ال براي نخس��تین بار در یک نمایش��گاه ایراني و آن هم در 
ش��هر اصفهان حضور یافته است. این شرکت 850 مترمربع فضا را 

در اختیار دارد.
نمایندگان ش��رکت آسان موتور در بخش ارائه خودروهاي سواري 
هیوندا، شرکت بهمن دیزل در بخش خودروهاي دیزل و در بخش 
کش��نده هاي س��نگین و مجموع��ه آریا دیزل در نمایش��گاه حضور  
دارن��د. یکي از س��الن هاي نمایش��گاه به قطع��ات و مجموعه هاي 
وابس��ته خ��ودرو در زمینه ه��اي تولید و ارائه ان��واع قطعات اصلي 
موت��ور، زی��ر و بند، بدن��ه،  صنایع و ابزارآالت وابس��ته ب��ه تولید، 
 صنای��ع و تجهی��زات جانب��ي و تزئیني خ��ودرو اختص��اص یافته  

است.
این نمایشگاه طي روزهاي 30 آذر تا 4 دي ماه در محل نمایشگاه هاي 
بین المللي اصفهان واقع در پل شهرس��تان و در س��اعت 15 تا 22 
برپا خواهد ش��د. این نمایشگاه وسعتي برابر 8500 مترمربع فضاي 

سرپوشیده و 850 مترمربع فضاي باز دارد.

اشاره

ويژه نمايشگاه خودرو

1- تاريخچه: 
اولین اتومبیل س��واری ک��ه وارد ایران گش��ت یک اتومبیل 
فورد بود که در اوایل قرن بیس��تم به دس��تور مظفرالدین شاه 
قاجار از کش��ور بلژیک خریداری ش��د. این اتومبیل که دود 
 زی��ادی از آن خارج می ش��د به »کالس��که دودی« معروف 

بود. 
به دنبال گسترش شهرنش��ینی میزان واردات خودرو از سال 
1300 هجری شمس��ی )1920میالدی( افزایش یافت. اغلب 
اتومبیل ها در آن سال ها از کشورهای آمریکا و انگلیس وارد 
می شد. اولین اتومبیل ساخته شده در ایران اتومبیل پیکان بود 
که در شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال 
تحت لیس��انس کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال 

1346 وارد بازار شد. 
تولید وانت، مینی بوس، اتوبوس نیز به تدریج در س��ال های 
بعد در این کارخانه ش��روع شد. در همان سال سواری های 
آریا و شاهین نیز در کارخانه پارس خودرو و در سال 1347 
سواری ژیان در کارخانه سایپا تولید و به بازار عرضه گشت. 
در س��ال 1351 با تبدیل کارخانه پارس خودرو به ش��رکت 
جنرال موتورز ایران تولید اتومبیل های آریا و شاهین متوقف 
و تولید س��واری های ش��ورولت )اپل( 2500 و 2800 سی 
سی همچنین تولید سه نوع اتومبیل سواری بیوک، کادیالک 
و ش��ورولت نوا تحت لیسانس جنرال موتورز آمریکا شروع 

گردید. 
تولید این نوع سواری ها تا پایان سال 1360 ادامه داشت. در 
سال 1359 تولید سواری ژیان در کارخانه سایپا متوقف و به 
جای آن تولید س��واری رنو 5 که از سال 1354 در کنار تولید 
ژیان آغاز گشته بود ادامه یافت. در سال های اخیر تولید اتومبیل 
هایی با تکنولوژی جدیدتر آغاز گردیده است که از جمله آنها 

می توان به تولید اتومبیل های پراید، پژو 405 
 و 206، نیس��ان پاترول و مزدا 323 اشاره 

کرد.
شرکت ايران خودرو )ايران ناسيونال 

سابق(:
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال )ایران 
خودرو( که بزرگ ترین کارخانه اتومبیل 

سازی در ایران اس��ت در 12 مهرماه 1341 
جهت تولید انواع خودرو ایجاد شد و یک سال بعد 

درتاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرارگرفت. 
در اردیبهش��ت ماه 1346 بهره برداری از تأسیس��ات ساخت 
اتومبیل پیکان و در س��ال های بعد بهره برداری از خط تولید 
مینی ب��وس بنز 309 و خط تولید اتوب��وس بنز 302 و خط 
تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقالب اس��المی نام 
شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت. به 
دنبال تعطیلی کارخانه تالبوت انگلستان شرکت ایران خودرو 
اقدام به خرید ماشین آالت خط تولید آن کرد و از آن به بعد 
بیشتر قطعات خودرو پیکان در ایران تولید می شود. همزمان 
با ورود ماشین آالت ش��رکت تالبوت در سال 1367 قرارداد 
اس��تفاده از قوای محرکه شرکت پژوی فرانسه و تولید پژوی 

405 در ایران خودرو منعقد گردید. در س��ال 1376 نیز تولید 
اتومبیل پژو RD و مینی بوس هیوندای و در سال 1378 تولید 
اتومبیل پژوپارس )پرشیا( و پژو استیشن در این کارخانه آغاز 
گشت. در ادامه این روند و در خرداد ماه سال 1380 نیز تولید 
خودروی سواری پژو 206  و خودرویX 7 یا خودروی ملی 

)سمند( آغاز شد. 
شرکت سهامی عام صنعتی و توليدی مرتب:

این ش��رکت در مهر ماه سال 1336 به منظور خرید و فروش 
و نمایندگی انواع خودرو تأس��یس گردی��د و پس از پاره ای 
تغییرها در اساسنامه از سال 1349 به امر مونتاژ و تولید انواع 
اتومبیل های دو دیفرانس��یل لندرور )وانت، آمبوالنس، وانت 
استیشن( و قطعات یدکی ماشین آالت پرداخت. در سال های 
اخیر این ش��رکت عالوه بر تولید خ��ودروی پاژن )لندرور( 
اقدام به تولید قطعات ماشین )میل گاردان، صفحه کالچ و...( 

می نماید.
شرکت سهامی ايرانی توليد اتومبيل سايپا:

این ش��رکت در سال 1345 تأس��یس گردید و اقدام به تولید 
اتومبیل ه��ای ژیان، پیکاپ، آه��و و اتومبیل رنو 2 و 4 درب 
)از س��ال 1353( و فروش لوازم یدکی آنها نمود. این شرکت 
 از س��ال1361 تولید وانت یک دیفرانس��یل نیس��ان با موتور

2400 س��ی س��ی را آغاز نمود و از س��ال 1371 نیز عرضه 
اتومبیل رنو-21 توس��ط این ش��رکت آغاز گردید که تا سال 
1375 ادامه یافت و در س��ال بعد )1372( ب��ه دنبال قرارداد 
منعقده با ش��رکت کیا موتور کره جنوبی این شرکت اقدام به 
مونت��اژ وتولید اتومبیل پرای��د، در دو مدل چهار درب و پنج 

درب نمود.
 

همچنین تولید اتومبیل س��واری رن��و زانتیا نیز در 
بهمن سال 1380 در این شرکت آغاز گردید.

شرکت زامياد:
شرکت زامیاد در سال 1342 جهت واردات و ساخت کامیون، 
وانت و سایر وسایل نقلیه تأسیس گردید. از سال 1348 تولید 
کامیون ولو و از سال 1351 تولید وانت نیسان یک دیفرانسیل 
با موتور 2400 س��ی س��ی در این کارخانه آغاز گش��ت. در 
سال های اخیر نیز با خرید امتیاز لیسانس تولید مینی بوس از 
شرکت ایوکو ایتالیا اقدام به تولید مینی بوس ایوکو و از سال 
1370 ب��ا وارد کردن قطعات منفصله اقدام به مونتاژ و عرضه 

کامیون های ایوکو ایتالیا نموده است. 

شرکت پارس خودروی ايران:
این ش��رکت در سال 1346 بنام جیپ تأسیس شد و تا پایان 
س��ال 1351 اتومبیل های جی��پ کروکی، وانت استیش��ن، 
آمبوالنس همچنین اتومبیل های سواری آریا و شاهین تولید 
می نمود. در سال 1352 پس از انعقاد قرارداد با شرکت جنرال 
موتور آمریکا نام ش��رکت به جن��رال موتور ایران تغییر نمود 
و انواع اتومبیل های س��واری شورولت، بیوک و کادیالک و 
وانت شورولت عالوه بر اتومبیل جیپ تولید می نمود. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی و قطع تولید خودروهای فوق آن 
ش��رکت اقدام به مونتاژ و تولید انواع اتومبیل نیس��ان پاترول 
در مدل های وانت و وانت استیش��ن با موتور چهار و شش 

سیلندر نمود. 
از س��ال 1376 همزمان با تولید خودروی نیس��ان پاترول با 
خرید تجهیزات خط مونتاژ از ش��رکت س��ایپا اقدام به تولید 
 خودروی س��واری رن��و-5 تحت عن��وان س��پند-2 نموده 

است. 
شرکت شهاب خودرو )ليالند موتور ايران(:

این ش��رکت در س��ال 1343 با هدف تولید ان��واع کامیون، 
اتوبوس و کامیونت تأسیس و اقدام به تولید انواع اتوبوس و 
کامیون نمود. پس از پیروزی انقالب با خرید شاسی اتوبوس 
از ش��رکت ایران خودرو و موتور بنز از ش��رکت ایدم تبریز 
اقدام به تولید اتوبوس بنز 302 نمود. در سال های اخیر تولید 
شاسی اتوبوس در این شرکت آغاز و فعالیت هایی نیزجهت 
استفاده از نیروی محرکه اتوبوس محصول شرکت رنو انجام 

شده است.
گروه صنعتی خاور:

در س��ال 1338 کارخانه بنز خاور جهت تولید کامیون تحت 
لیس��انس کارخانه بن��ز آلمان در تهران تأس��یس گردید و به 
س��اخت انواع کامیون و کامیونت مبادرت ورزید. ش��رکت 
خاور در س��ال 1378 در ش��رکت ایران خودرو ادغام گردید 

و گروه ایران خودرو دیزل را تشکیل داد.
کارخانج��ات اتومبیل س��ازی مزدا )گ��روه خودرو 

سازی بهمن(:
شرکت سهامی خاص 
ت  نج��ا خا ر کا
س��ازی  اتومبیل 
م��زدا در س��ال 
1331 ب��ه ن��ام 
سهامی  شرکت 
کوب��ا  خلی��ج 
جه��ت امور حمل و نقل 

تأسیس شد و به موجب اجازه دریای��ی 
نامه وزارت صنایع ابتدا اقدام مونتاژ موتورس��یکلت وس��پا 
کرد. درس��ال 1349 تولیدات ش��رکت به ساخت خودروی 
وانت محصول ش��رکت مزدا ژاپن تغییر یافت و نام شرکت 
به شرکت سهامی اتومبیل س��ازی مزدا تغییر یافت. در حال 
حاض��ر عالوه بر تولید وانت اقدام به تولید خودرو س��واری 

مزدا 323 می نماید. 
توليدات صنايع خودروساز:

بر اساس آمار وزارت صنایع، شرکت های خودروسازی ایران 
درس��ال 1379 بالغ بر 297467 دس��تگاه انواع خودرو تولید 
کرده اند که 23/7 درصد نسبت به سال 1378 افزایش داشته 

اس��ت. در این مدت تولیدات سواری با 32/6 درصد رشد به 
249076 دستگاه و تولید مینی بوس و کامیون با 251/8 و 8/7 
درصد رشد به 2906 و 4428 دستگاه رسید. تولید اتوبوس، 
وانت و دو دیفرانس��یل نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب 36، 10/8 و 19/6 درصد کاهش داشته است.
پيش بينی توليد:

بر اس��اس برنامه وزارت صنایع تا س��ال 1383 میزان تولید 
انواع خودرو از رقم 297467 دس��تگاه در سال 1379 به رقم 
2660730 دس��تگاه خواهد رسید که بیانگر رشدی به میزان 

54.9 درصد در طی دوره خواهد بود. 
سهم شرکت های خودروساز در توليد انواع خودرو:

طی سال 1379 گروه ایران خودرو با تولید 182382 دستگاه 
خ��ودرو 61/3 درصد تولید را به خود اختصاص داد و گروه 
س��ایپا با تولید 68082 دس��تگاه 22/8 درصد و س��ایر تولید 

کنندگان مابقی تولید را در اختیار داشته اند. 
بررسی سهم شرکت های خودروساز از تولید نشان می دهد. 
ش��رکت ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا با داش��تن 63/6 و 
26/8 درص��د بیش��ترین س��هم را از بازار تولید س��واری در 
اختیار دارند. همچنین شرکت ایران خودرو و شرکت زامیاد 
ب��ا داش��تن ح��دود 53 و 38/6 درصد از ب��ازار تولید وانت 
بیش��ترین سهم را از این بازار در اختیار دارند. در تولید مینی 
ب��وس و اتوبوس نیز ش��رکت ایران خودرو دیزل با داش��تن 
 س��همی براب��ر 72/4 و 48/9 درصد بیش��ترین س��هم را دارا

است.
صادرات صنايع خودرو:

ط��ی دوره 1373 الی 1378 صادرات صنایع خودروس��ازی 
با متوس��ط رش��د دوره 20 درصد به رقم 48/9 میلیون دالر 
افزایش یافت. در ده ماهه اول سال نیز 1379 صادرات صنایع 
خودرو به 49/8 میلیون دالر رس��ید که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 47 درصد رشد داشت.
کيفيت خودروهای ساخت داخل:

با ازدیاد همکاری های ش��رکت های داخلی با شرکت های 
س��ازنده خودرو درصد س��اخت قطعات در داخل کشور در 
سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. برای مثال این امر از 
95، 27/1، 47/1 و15/9 درصد برای اتومبیل های پیکان، پراید 
و پژو و پاترول به 98، 85، 86/2 و54 درصد در س��ال 1378 
افزایش یافته اس��ت. همچنین به دنبال بهبود کیفیت قطعات 
س��اخت داخل تولید کنندگان ایرانی در امر ساخت قطعات 
توانس��ته اند به اس��تانداردهای باالی بین المللی و دریافت 

گواهینامه کنترل کیفیت سری ISO 9000 دست  یابند. 
تقاضا برای ثبت نام خودروهای سواری: 

بر اساس برآوردهای منتشر شده توسط شرکت ساپکو میزان 
تقاضا برای ثبت نام خودروهای سواری )میزان تقاضا برای ثبت 
نام خودروی سواری از حاصل ضرب میانگین تولید طی دوره 
مورد بررسی بر اساس روزهای کاری، در زمان انتظار متقاضی 
برای تحویل خودرو بدست می آید( از 164500 دستگاه در 
فروردین س��ال 1376 به 243600 دستگاه در فروردین سال 
1377 )حدود 48 درصد رش��د( و به 293761 دس��تگاه در 
فروردین سال 1378 )حدود 78/5 درصد رشد( رسیده است. 
در دی ماه سال 1379 این میزان به 367222 دستگاه رسید که 
 نسبت به دیماه سال 1378 حدود 27/2 درصد افزایش داشته 

است. 

اطالعات جامع خودرو ایران

بازارياب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  يک 
متقاضيان  نمايد.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های زير 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و يا به آدرس خيـــابـان ارتش – جنب پل 

حسين آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمايند.

دعوت به همکاری 
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منصوریان: 
طالی جهانی برای 
من بسیار با ارزش 
است

بازگشت کاکا 
به رئال مادرید 
پس از 6 ماه

جریمه یک تا پنج 
میلیونی بازیکنان 
گیتی پسند

 ملی پوش ووشوی بانوان ایران گفت: کسب مدال طالی 
جام جهانی چین برایم بس��یار مهم بود و خوش��حالم که 

توانستم نتیجه بهتری نسبت به گوانگژو کسب کنم.
اله��ه منصوریان در گفتگو با ایرنا خاطرنش��ان ک��رد: این مدال 
طال برای من بسیار با ارزش است و از این که توانستم جواب 
محبت ها و اعتماد مس��ئوالن فدراس��یون و مربی��ان را بدهم، 

خوشحالم.
وی افزود: این مسابقه ها فرصتی خوبی بود تا توان خود را نشان 
دهم و بتوانم با کسب مدال طالی جهان، برنز گوانگژو را جبران 
کنم. منصوریان یادآور شد: به دلیل آن که نتوانستم در گوانگژو 
به مدال طال برس��م به دنبال فرصتی بودم که بار دیگر خودم را 
نشان بدهم به همین دلیل تمام تالشم را به کار بستم تا در جهان 
به مدال طال برس��م. وی با اش��اره به این ک��ه رقابت های جام 
جهانی از سطح کمی و کیفی باالیی برخوردار بوده است، ادامه 
داد: من در وزن منهای 48 کیلوگرم سهمیه ورود به جام جهانی 
را به دست آورده بودم، به همین دلیل 4 کیلوگرم ورن کم کردم 

و کار سختی در پیش داشتم. 

کاکا پس از 6 ماه در تمرین های تیم فوتبال رئال مادرید 
ش��رکت کرد و به گفته س��رمربی این تی��م می تواند در 
ژانویه سپیدپوش��ان مادریدی را همراهی کند. بازیکن برزیلی 
تی��م فوتبال رئ��ال مادرید در تاری��خ 5 اوت 2010 )14 مرداد 
1389( پ��ای خ��ود را به تیغ جراحان س��پرد، ام��ا به تازگی 
س��المتی خود را بازیافته و در تمرین های باش��گاه اسپانیایی 
حضور پیدا کرده اس��ت. خوزه مورینی��و در این خصوص به 
اس��کای اس��پورتس گفت: کاکا در تمرین های کم فشار ما که 
خطر آن زیر صفر اس��ت، حضور پیدا کرد. طبق گفته سرمربی 
پرتغالی رئال مادرید، بازیکن س��ال 2007 جهان می تواند این 
تیم را در س��ال جدید میالدی همراه��ی کند. مدت ها بود که 
رئ��ال مادرید به خاط��ر عدم حضور این بازیک��ن و با وجود 
هزینه ه��ای هنگفت��ی که صرف می ک��رد از اس��تفاده از این 
بازیکن محروم ب��ود تا اینکه بعد از رهایی از بند مصدومیت، 
کاکا بار دیگر به جمع رئالی ها می پیوندد. ش��اید اگر کاکا در 
ال کالس��یکو حضور داش��ت نتیجه بهتر ی برای مادریدی ها 

رقم می خورد.

 کادر فنی و بازیکنان تیم فوتس��ال گیتی پسند اصفهان 
بعد از شکس��ت برابر دبیری تبریز از یک تا پنج میلیون 
تومان جریمه ش��دند. روز یکش��نبه، هفته هفدهم لیگ برتر 
فوتس��ال در شهرهای مختلف پیگیری شد که شکستی دیگر 
در کارنامه تیم مدعی گیتی پسند به ثبت رسید. بر این  اساس 
مدیریت این باشگاه تصمیم گرفت بازیکنان را از یک تا سه 
میلی��ون تومان جریمه نقدی کند. کادر فنی این تیم نیز از دو 
تا پنج میلیون تومان جریمه ش��دند. در عین حال مدیرعامل 
گیتی پس��ند اعالم کرد که این جریمه ش��امل حال بازیکنانی 
که عملکرد انتقادآمیزی برابر دبیری تبریز نداش��تند، نخواهد 
ش��د. در جریان این بازی که در سالن علوم پزشکی تبریز به 
انج��ام رس��ید علی جنتی، رئی��س هیأت مدی��ره و طاهری، 
مدیرعامل باش��گاه از بابک معصومی، کاپیتان سابق تیم ملی 
تجلیل کردن��د. جدال دو تیم گیتی پس��ند و دبیری قرار بود 
همانند س��ایر بازی ها س��اعت 15:30 آغاز شود؛ اما به دلیل 
نبود آمبوالنس در س��الن، مس��ابقه با 20 دقیقه تأخیر شروع 

شد.

خبر

موض��وع بخش��ش محرومیت پنج جلس��ه ای وحید شمس��ایی از 
همراهی تیم فوالد ماهان در جلسه هیأت مدیره این باشگاه اصفهانی 
مورد بررسی قرار گرفت. بعد از شکست فوالد ماهان برابر گسترش فوالد 
تبریز، مدیریت باش��گاه اصفهانی که از عملکرد وحید شمسایی به شدت 
ناراح��ت بود، ب��رای این بازیکن 40 درصد جریمه نقدی و پنج جلس��ه 
محرومیت از همراهی تیم را در نظر گرفت. در غیاب شمسایی، ماهانی ها 
به یک برد و یک باخت دست پیدا کردند و حاال در آستانه دربی اصفهان 

به نظر می رسد محرومیت وی نیز مورد بخشش قرار گیرد.

رئی��س فدراس��یون پزش��کی ورزش��ی در واکن��ش به ش��ایعه 
نمونه گیری در دربی فوتس��ال اصفهان گفت: اعزام مأموران ستاد 
مبارزه با دوپینگ به مس��ابقه ها، به طور کامل محرمانه اس��ت. لطفعلی 
پورکاظمی اظهار داش��ت: اعزام مأموران  به سالن های ورزشی و انجام 
نمونه گی��ری محرمانه اس��ت و حتی اعالم آن پی��ش از حضور، جرم 
محس��وب می شود. جز اینکه وادا برای اعزام نمایندگانش به ایران، 48 
س��اعت قبل به ما اطالع می دهد تا نفرات مورد نظرش��ان در دسترس 
باش��ند. وی ادامه داد: به همین دلیلی که ذکر ش��د، نمی توانم در مورد 
حضور یا عدم حضور مأم��وران کنترل دوپینگ در اصفهان اظهار نظر 
کنم. دربی اصفهان ساعت 16 روز پنج شنبه هفته جاری در قالب هفته 
هجدهم لیگ برتر فوتس��ال در س��الن پیروزی برگزار خواهد شد که 
ش��ایعه ش��ده قرار اس��ت از بازیکنان دو تیم آزمای��ش دوپینگ گرفته 

شود.

پویان قوی بیان 

در حالی دو تیم فوالد ماهان سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در روز یکشنبه 
28 آذر ب��ه مصاف ه��م رفتند که تیم تهرانی در بازي رف��ت با نتیجه 6 بر 2 به 

پیروزی رسیده بود.
فوالد ماهان که برای انتقام پا به دیدار در مقابل تیم آخر جدول رده بندی لیگ 
فوتسال گذاشته بود با توجه به نتیجه های ضعیف چند هفته گذشته در رده های 

باالیی جدول قرار گرفته است.
تنها 10 دقیقه قبل از ش��روع بازی در ورزشگاه پیروزی به روی تماشاگران باز 
ش��د و طرفداران نه چندان زیاد تیم میزبان به داخل س��الن آمده و به تش��ویق 

بازیکنان محبوب خود پرداختند.
از نکته ه��ای جالب توجه این دیدار حضور شمس��ایی در بین تماش��اگران و 
ه��م چنین عدم حض��ور رضا ناص��ری درون دروازه تیم اصفهان��ی بود. بازی 
رأس س��اعت 15:30 آغاز ش��د و هر دو تیم با ت��ک حمله هایی به محک زدن 
هم می پرداختند تا در دقیقه س��وم روی ضربه ایس��تگاهی گل اول بازی برای 
پرس��پولیس به ثمر رس��ید و همانطور که پیش بینی می ش��د نقش حیدریان در 
آرام ک��ردن و کنترل بازی انکار ناپذیر بود و در مقابل بی برنامه گی، عدم دقت 
در ارس��ال پاس، عدم برنامه روی ضربه های آزاد و کرنرها از همان ابتدا بازی 
ضعیفی را از سوی فوالد ماهان نمایش می داد و در ادامه معدود حمله های تیم 
اصفهانی بی نتیجه بود تا بازی در نیمه اول با همان نتیجه یک بر صفر به س��ود 

سرخپوشان به پایان برسد. 
نیمه دوم مطابق انتظار با حمله های ماهانی ها ش��روع ش��د و بر خالف جریان 
بازی و باز هم در دقیقه س��وم و باز هم توس��ط نصراله مؤمنی پرس��پولیس به 
گل رس��ید ت��ا تیم پر س��تاره دیار نصف جهان بیش��تر از پیش ب��ه هم بریزد و 
 بازی منطقی پرس��پولیس در این دقیقه ها مزید بر علت  ش��د تا بر بازی س��وار 

شود.
 در مقاب��ل تی��م ماهان از ضع��ف بدنی و تاکتیکی رنج می ب��رد و در این میان 
نبای��د از نقش دروازه بان پرس��پولیس در خروج های موفق و عکس العمل های 

فوق العاده در مهار ضربه ها چشم پوشی کرد.
در حالی که کل تیم فوالد ماهان روز بدی را پشت سر می گذاشت؛ عدم آمادگی 
س��تاره های چند میلیونی به اصفهان کوچ کرده بیش��تر به چشم می آمد و ادامه 
حمله های پیروزی و ش��روع پرس از داخل زمین ماهان سپاهان و بازی حساب 
شده آنها، عرصه را بر میزبان پر آوازه تنگ کرده بود تا اینکه در دقیقه 12 نیمه 
دوم ماهان توسط طاهری اختالف را به حداقل رساند و در ادامه بازی احساسی 
و بی برنامه بازیکنان حس��ن افضلی ادامه داشت و فریادهای وحید شمسایی بر 
س��ر بازیکنان و مربی تیم هم فایده ای نداش��ت و پرسپولیس در دقیقه 14 نیمه 
دوم به گل رس��ید تا آب سردی باشد بر حمله های احساسی و بی هدف فوالد 

ماهان. 
در دقیقه ه��ای آخر بازی مطابق دقیقه ه��ای قبل حمله های بی نتیجه ماهان و 
پرس و دفاع منطقی پرس��پولیس ادامه داشت تا در دقیقه 19 گل محمد قاسمی 
برای میزبان بازی را به اوج حساسیت رساند و چیزی نمانده بود با کمال خوش 
شانس��ی بازی را مس��اوی کند که حمله های 5 نفره کار دستشان داد و در دقیقه 
آخ��ر نصراله مؤمنی عالوه بر باز کردن دروازه خالی قهرمان آس��یا هتریک کرد 
 تا تماش��اگران هم به یاد وحید شمس��ایی سکونش��ین بیفتند و او را هم تشویق 

کنند. 
انتظار می رفت س��رمربی فوالد ماهان مطابق شکس��ت های قبل برای کنفرانس 
 مطبوعات��ی حضور پی��دا نکند که ب��ه هیچوجه خبری از کنفران��س مطبوعاتی 

نبود.
فوالد ماهان در بازی آینده به مصاف گیتی پسند می رود که اگر چه این هفته در 
مقابل دبیری تبریز شکس��ت را پذیرفت ولی این روزها آماده تر از فوالد ماهان 

به نظر می رسد.

ورزش

ذوب آهن در صدر یکه تازی می کند
صمد جواب دسته گل را با 

توهین داد
زاینده رود

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کش��ور با شکس��ت 
مشابه 4 بر یک سرخابی های پایتخت، تثبیت صدرنشینی 
ذوب آهن، توقف سپاهان مقابل حریفش ملوان بندرانزلی 

و قعرنشینی پیکان دنبال شد.
تیم پرس��پولیس تهران با حساب 4 بر یک مغلوب صبای 
قم ش��د و این نتیجه باعث شد که علی دایی استعفا دهد. 
اس��تقالل تهران نیز در ورزش��گاه تختی اه��واز با همین 
نتیجه بازی را به فوالد خوزس��تان واگذار کرد. ملوان هم 
در بندرانزلی با تس��اوی بدون گل سپاهان را متوقف کرد. 
دو تیم پاس همدان و اس��تیل آذین به تساوی یک بر یک 
رضایت دادند. تراکتورسازی با گل علی علیزاده بر راه  آهن 
غلبه کرد و ش��هرداری تبریز با یک گل تیم نفت تهران را 
از پیش رو برداشت. شاهین بوشهر با حساب 2 بر یک از 
س��د پیکان قزوین گذشت. صنعت نفت آبادان با یک گل 
مغلوب سایپای البرز شد و در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، 
تی��م ذوب آهن در یک ب��ازی جنجالی و در دقیقه 96 تیم 
مس کرمان را با شکست بدرقه کرد. با شروع بازی در نیمه 
نخست هر دو تیم بیشتر توپ را در میانه میدان به جریان 
انداختند و ت��ا حدودی تیم م��س از نظر فرصت گلزنی 
نس��بت به شاگردان ابراهیم زاده برتری محسوسی داشتند. 
شاگردان مرفاوی سعی می کردند توپ را توی عمق برای 
ادینهو مهیا کنند که در این دیدار پاس های مهرداد پوالدی 
و کیوان امرایی بیش��تر به چشم می خورد اما هر دو تیم با 
تساوی بدون گل به رختکن رفتند. در نیمه دوم شاگردان 
ابراهی��م زاده برای زدن گل برتری تالش خود را مضاعف 
کردند اما در یک ضد حمله میالد شیخ فخرالدینی مدافع 
مس صاحب توپ شد که شهاب گردان گلر ذوبی ها دقیقه 
60 روی او مرتک��ب خطا ش��د و داور اعالم پنالتی کرد. 
لوس��یانو ادینهو با مکث زیاد ای��ن ضربه را تبدیل به گل 
کرد که طب��ق قانون گل از طرف کم��ک داور اول )داود 
رفعتی( نه سعید بخش��ی زاده )داور مسابقه( مردود اعالم 
ش��د و این باعث ش��د که ادامه مسابقه به جنجال کشیده 
شود و اشتباه های داوری در این دیدار به طور محسوسی 
موج می زد تا اینکه دقیقه 96 ذوب آهن توسط سید جالل 
رافخایی به گل برتری رس��ید و ب��ا 39 امتیاز و با 5 امتیاز 
اختالف نسبت به تیم دوم جدول )استقالل( جایگاه خود 

را در صدر جدول تثبیت کرد. 
از حاشیه های این دیدار می توان به شکستن شیشه رختکن 
مس��ی ها پس از بازی توس��ط مهرداد پوالدی که از داور 
مس��ابقه کارت قرمز گرفت، اش��اره کرد. قبل از مس��ابقه 
منصور ابراهیم زاده با دس��ته گل به س��وی صمد مرفاوی 
رفت و به او خوش آمد گفت اما در پایان مسابقه مرفاوی 
به سرمربی ذوب آهن در کنفرانس مطبوعاتی توهین کرد. 
قبل از این رقابت نیز علی احمدی، س��ید محمد حسینی، 
حسین ماهینی و مهدی رجب زاده بازیکنان ذوب آهن به 
سمت نیمکت مس رفتند و از صمد مرفاوی برای ورود به 

زمین رخصت گرفتند.

جواد سلطانی  

اگ��ر چه هنوز به صورت رس��می هیچ گونه 
تغیی��ر و تحولی در جمع اعض��ای پنج نفره 
هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن رخ نداده ولی 
ش��نیده های تا حدودی موثق ما حکایت از 
انجام تغییرهایی گس��ترده و س��ونامی وار در 
هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن دارد. البته بحث 
تغییر و تحول در هیأت مدیره این باشگاه به 
خصوص مدیری��ت عامل آن از چند ماه قبل 
و از اواسط سال جاری مطرح بود، ولی گویا 
وضعیت حس��اس تیم فوتبال این باشگاه در 
لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا سبب می شود 
تا این شایعات هیچ گاه از قوه به فعل درنیاید 
ت��ا اینکه اوایل هفته جاری از گوش��ه و کنار 
شنیدیم که چهار نفر از جمع پنج نفر اعضای 

هیأت مدیره این باش��گاه به نام های مهندس 
بابایی، مدیرعامل س��ابق کارخان��ه و رئیس 
هیأت مدیره باش��گاه، غالم شیران )مدیرکل 
سابق تربیت بدنی اصفهان(، صالحی فروز و 
فرشته سموعی جای خود را به افراد جدیدی 
به نام های طالی��ی )معاونت مالی کارخانه(، 
ابراهیمی )معاونت فنی کارخانه(، س��رهنگ 
بهرامی )مشاور مدیرعامل کارخانه( و جمالی 
نژاد )رئیس دفتر اس��تاندار اصفهان( داده اند. 
مرور بر گذشته های نه چندان دور حکایت از 
آن دارد که حدود دو سال قبل نیز با توجه به 
تغییر و تحول های صورت گرفته از مدیریت 
کارخانه ذوب آهن و جایگزین شدن مهندس 
بابایی به ج��ای مهندس س��بحانی به عنوان 
مدیرعامل کارخانه، هیأت مدیره باش��گاه نیز 

دستخوش تغییر و تحول های گسترده شد، به 
گون��ه ای که به غیر از س��عید آذری که از آن 
ایام هم عضو هیأت مدیره بود هم مدیرعامل 
 باش��گاه، بقیه اعض��ای هیأت مدی��ره تغییر 
کردند. پ��س از آن تغیی��ر و تحول ها بود که 
آذری در یک اقدام عجیب و به نشانه اعتراض 
به این تغییرها ب��ه خصوص حذف مهندس 
ابکاء )رئیس هیأت مدیره باشگاه و مدیرعامل 
اس��بق کارخانه( که حامی درجه اول او بود، 
از مدیرعاملی باشگاه استعفا داد تا در نهایت 
اصغر دلیلی که مسئول دفتر مهندس بابایی بود 
و هیچ سابقه ورزشی نداشت در میان تعجب 
همگان مدیرعامل باش��گاه شود. حاال پس از 
گذشت چیزی در حدود دو سال گویا تاریخ 
در حال تکرار اس��ت با ای��ن تفاوت که باید 
منتظر ماند و دید که در صورت علنی ش��دن 

این تغییرها و ح��ذف چهار نفر از جمع پنج 
عضو هیأت مدیره این باش��گاه به خصوص 
مهن��دس بابایی مدیرعامل س��ابق کارخانه و 
حامی اول دلیلی، آیا دلیلی به س��ان آذری که 
در اعت��راض به آن تغییرها ب��ه ویژه برکناری 
مهندس ابکاء از س��مت و مسئولیت خود به 
عنوان مدیرعامل کنار خواهد رفت یا نه؟ البته 
گفته می ش��ود تغییر مدیرعامل باشگاه نیز در 
دس��تور کار مسئوالن کارخانه بوده ولی بنا به 
توصیه ش��خص اس��تاندار و با این توجیه که 
تی��م فوتبال این باش��گاه نایب قهرمان آس��یا 
ش��ده در حال حاضر این کار منتفی گش��ته 
است. در کنار مس��ائل فوق و ترکیب جدید 
اعضای هیأت مدیره این باش��گاه باید گفت: 
طبق اساس��نامه باش��گاه، رئیس هیأت مدیره 

باش��گاه باید ش��خصیت حقوقی مدیرعامل 
وق��ت کارخانه یعنی دکتر براتی باش��د ولی 
ب��ر خالف اساس��نامه هیچ نامی از ش��خص 
مدیرعامل کارخان��ه در جمع اعضای هیأت 
مدیره باشگاه وجود ندارد که این خود نقض 
آش��کار اساسنامه باشگاه اس��ت. البته ممکن 
است ظرف روزهای گذشته مسئوالن کارخانه 
اقدام به اصالح این بند از اساس��نامه باشگاه 
کرده باش��ند. به هر جه��ت باید تا پایان هفته 
و آغاز تعطیلی نیم فصل مس��ابقه ها صبر کرد 
و دید که سونامی مطرح شده از هیأت مدیره 
باش��گاه تا چه اندازه از قوه به فعل درخواهد 
آمد. امیدواریم هرگونه تغییر و تحول احتمالی 
زمینه س��از تقویت، رش��د و بالندگی ورزش 
 ذوب آه�ن باش��د نه این�که خ���دای ناکرده 

زمینه ساز تضعیف آن.

گزارش یک

احتمال بخشش شمسایی برای 
شهرآورد اصفهان

فوالد ماهان خوش شانس بود

در واکنش به شایعه نمونه گیری در دربی فوتسال اصفهان

محرمانه بودن اعزام بازرسان 
دوپینگ به مسابقه ها 

آیا تاریخ تکرار می شود؟

سونامی كم سابقه در هیأت مدیره ذوب آهن

کارشناس

فوتسال

گزارش دو

دی��دار ذوب آه��ن و م��س کرمان با 
تصمی��م جنجالی تیم داوری این بازی 
همراه بود و پنالتی ادینهو به دلیل اینکه 
این بازیکن قب��ل از زدن ضربه مکث 
ک��رده بود مردود اعالم ش��د و جالب 
اینجاست که داور این پنالتی را تکرار 
نکرد تا مرتکب اش��تباه فاحشی شود. 
در این شرایط خیلی ها در انتظار تکرار 
این مسابقه هستند ولی چنین چیزی در 
آیین نامه مسابقه های لیگ ایران وجود 
ندارد. هوش��نگ نصیرزاده کارش��ناس 
داوری و حقوقی فوتبال ایران می گوید: 
با توجه به مق��ررات جدید اگر زننده 
پنالتی قب��ل از زدن ضربه مکث کند و 
در واقع اس��باب فری��ب دروازه بان را 
فراهم کن��د، رفتار غیرورزش��ی تلقی 
شده و بازیکن اخطار می گیرد البته بعد 
از آن دو ش��رط وجود دارد، اگر توپ 
به گل تبدیل ش��ود پنالت��ی باید تکرار 
ش��ود ولی اگ��ر توپ گل نش��ود باید 
یک ضربه آزاد غیرمس��تقیم علیه تیمی 
که صاحب پنالتی اس��ت اعالم ش��ود. 

به نظر می رس��د داور ب��ا یک تصمیم 
اشتباه به جای تکرار پنالتی، ضربه آزاد 
غیرمس��تقیم اعالم کرد. نصیرزاده ادامه 
لیگ  مس��ابقه های  آیین نامه  می ده��د: 
ایران زیرنظر هیأت رئیس��ه و سازمان 

لیگ اس��ت نه فیف��ا،  به همین 
برگزاری  آیین نامه  دلیل 

فیف��ا  مس��ابقه های 
در ای��ران کاربرد 
همانطور  ندارد،  
نیز  یوف��ا  ک��ه 
ب��رای خودش 
مقررات خاصی 
دارد و به عنوان 

بازی های  مث��ال 
نیم���ه تم��ام را از 

زمان��ی که م��دت آن 
باق��ی مان��ده اس��ت تکرار 

می کند، اما فیفا همیشه مسابقه هایی که 
ناتمام می ماند را از ابتدا تکرار می کند. 
هر تش��کیالتی که بازی برگزار می کند 
برای خود آیین نامه مجزایی دارد و این 

یک امر طبیعی در فوتبال جهان است. 
نصی��رزاده خاطرنش��ان می کند:  تکرار 
مس��ابقه در چنین موردهایی در کشور 
ای��ران فاقد هر گونه پش��توانه حقوقی 
و قانون��ی اس��ت و در آیین نام��ه لیگ 
دیده نش��ده است. در ماده 38 
آیین نامه انضباطی آمده 
که در صورت اشتباه 
رسمی  مقام های 
برگ��زاری  در 
مسابقه می توان 
تأیید  را  نتیجه 
را  ب��ازی  ی��ا 
تکرار ک��رد اما 
همی��ن آیین نامه 
رس��می  مقام های 
هیأت ه��ا،   ش��امل  را 
باش��گاه ها  و  فدراس��یون 
می داند و داور مس��ابقه جزو مقام های 
رسمی مسابقه اس��ت. منظور ماده 38 
اشتباه سازمان لیگ یا کمیته مسابقه ها 
است نه داوران مسابقه، زیرا در قانون 

5 فوتبال آمده که تصمیم های داور در 
ورزش فوتبال نهایی و پایان  یافته تلقی 
می ش��ود و توسط مقام های دیگر قابل 
تغییر و تبدیل نیس��ت. این کارشناس 
داوری تأکید می کند: در بازی ازبکستان 
و بحرین که داور ژاپنی مرتکب اشتباه 
ش��د فیفا از ماده ای استفاده کرد که در 
آن آم��ده بود. تصمیم های��ی که هیأت 
برگ��زاری در بازی ه��ا می گیرد نهایی 
است. تکرار مسابقه نه براساس قوانین 
هفده گانه فوتبال که برای 208 کش��ور 
جهان معتبر اس��ت اتفاق می افتد بلکه 
تک��رار احتمال��ی براس��اس آیین نامه 
برگزاری مسابقه است که چنین چیزی 
در ایران وجود ندارد، همانطور که یوفا 

هم چنین مقرراتی ندارد. 
بنابرای��ن ب��ا وجود اش��تباه هنگفت و 
فاحش��ی که بخش��ی زاده انجام داد و 
ضایع ش��دن ح��ق مس کرم��ان را در 
بر داش��ت، این بازی نباید تکرار شود 
 چون تکرار مس��ابقه پش��توانه قانونی 

ندارد.

مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان اصفهان 
گفت: دیدار گیتی پس��ند و ماهان برای 
ما حس��اس نیست، بلکه با حاشیه های 
حس��اس  مقاب��ل  تی��م   مدیرعام��ل 

می شود. 
فوالد ماهان در هفته هفدهم لیگ برتر 
باز ه��م باخت تا کارش ب��رای تکرار 
قهرمانی مش��کل تر از قبل شود. گرچه 
خیلی ها وضعیت ای��ن تیم را بحرانی 
می دانند؛ اما فیروز ریخته گران این طور 

فکر نمی کند. 
مدیرعام��ل ماهان در این ب��اره گفت: 
بحرانی در کار نیست. بچه های ما روز 
یکشنبه به خودش��ان باختند. وقتی بد 
بازی کنی، می بازی. برای ما هم چنین 
اتفاق��ی رخ داد. ماه��ان از نظ��ر مالی 
مشکلی ندارد؛ اما به هر حال همه چیز 
که پول نیس��ت. ریخته گران هم چنین 

در این باره به سایت باشگاه فوالدماهان 
گفته اس��ت: قبل از این بازی بارها به 
بازیکنان گوش��زد کردم که برای انتقام 
بازی رفت به میدان نروید؛ اما متأسفانه 
گوش نکردند و یک بازی احساسی را 
به نمایش گذاش��تند. پرسپولیس شش 
موقعیت گل داش��ت که چهار تای آن 

وارد دروازه شد. 
بچه ه��ای تی��م ماهان آنق��در بد بازی 
کردند که می توان عملکردش��ان را در 
حد یک لیگ شهرستانی ارزیابی کرد. 
وی در خص��وص احتم��ال تغییر در 
کادر فنی تیمش تصریح کرد: تا زمانی 
که من هستم حسین افضلی نیز هست 
و هر وقت که من رفتم فوتسال باشگاه 
ماهان منحل می ش��ود چرا که بیش از 
90 درصد س��هام این باشگاه متعلق به 

من است. 

افضلی از دوس��تان نزدیکم اس��ت که 
ب��ه خاطر ای��ن دوس��تی نزدیک، وی 
حاضر به جدایی در میانه فصل از تیم 
گیتی پس��ند اصفهان ش��د. ریخته گران 
درب��اره دربی اصفه��ان نیز حرف های 
جالب��ی را مطرح کرده  و گفته اس��ت: 
به اعتق��اد من این ب��ازی به هیچوجه 

حساس نیست. 
نمی دانم چرا عده ای به دنبال حساس 
کردن رابطه ما و گیتی پسند هستند. من 
و آقای جنتی مالک گیتی پس��ند رابطه 

دوستانه ای داریم. 
هر چند عده ای در باش��گاه گیتی پسند 
به دنبال ایجاد حاشیه میان ما و خانواده 
جنتی ها هستند. از نظر من بازی ماهان 

و فیروز صفه حساس تر بود. 
دیدار با گیتی پسند اگر هم حساسیتی 
داشته باش��د، بابت حاشیه هایی است 

که مدیر عامل باشگاه گیتی پسند ایجاد 
می کند. وی ادامه داد: این طبیعی است 
که گیتی پس��ند دیدار با ما را حس��اس 
بداند؛ چون ماه��ان پرافتخارترین تیم 
فوتسال ایران و مدافع عنوان قهرمانی 

آسیا است. 
نمی دانم چرا آنها از ابتدای فصل خود 
را مقاب��ل م��ا قرار داده و مدام س��عی 
بر حاشیه س��ازی می کنند. متأس��فم که 
در س��ایه حاش��یه هایی که می��ان ما و 
گیتی پس��ند ایجاد ش��ده و ما کمترین 
س��هم را در آن داش��تیم، ای��ن تی��م 
منصوری قرچک بود که توانس��ت به 
خوب��ی کار خود را پیش ببرد و تا این 
جای ج��دول حرکت کن��د. برای من 
مهم نیس��ت ک��ه ماهان قهرمان ش��ود 
یا گیتی پس��ند مهم ماندن قهرمانی در 

اصفهان است.

نصیرزاده: 

بازی ذوب آهن و مس نباید تکرار شود

تا من هستم ماهان و افضلی هم هستند

ریخته گران: دربی اصفهان با حاشيه های علی طاهری حساس می شود
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بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
Tuesday 21 December 2010    420 سه شنبه 30 آذر 1389/ 15 محرم 1432/ شماره

امام حسین)ع(:
 به درستی که 
 شیعیان ما قلبشان 
 از هر ناخالصی و حیله  
 و تزویر پاک 
است.

با  عمومی  مناقصه  طريق  از  را  ذيل  های  پروژه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  شرکت آب 
واجد  و  بندی  رتبه  دارای  پيمانکار  به  ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان   1388 سال  بهای  فهرست 

صالحيت واگذار نمايد.

برآورد )ريال(تضمين )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

توسعه شبکه آب منطقه سه 89-4-402
شهر اصفهان

93/000/0003/351/306/534جاری

خط انتقال آب خيابان مصلی از 89-4-403
کوچه شاطر گلی تا خيابان مير

27/000/000537/720/262جاری

شبکه جمع آوری و انتقال 89-4-404
فاضالب برخوار

46/000/000904/517/307جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 مورخ 89/10/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/10/12

دريافت اسناد: سايت اينترنتی www.abfa-esfahan.com شماره تلفن: 6680030 - 0311

مناقصه لوله گذاری آب و فاضالب 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مدیرعامل محترم شرکت سيمان سپاهان درگذشت برادر گراميتان را صميمانه تسليت عرض 
مي نمایيم از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و دیگر بازماندگان 

صبر و سالمتي مسئلت داریم. 

بدینوسيله درگذشت برادر گراميتان مرحوم سيد عماد سيدان را به شما و کانون 
مصيبت دیده تسليت عرض مي نمائيم.

هیأت کونگ فو استان اصفهان 
سید مجتبي شیرزادي- محمد کاظم زاده

روابط عمومي شرکت سیمان سپاهان

جناب آقاي مهندس سیدان

جناب آقاي مهندس سیدان
مدیریت عامل محترم شرکت سیمان سپاهان


