
فرمانده س��پاه چهارمح��ال و بختياري گفت: ما 
ام��روز ميراث دار رش��ادت و ازخودگذش��تگي 

شهدا هستيم. 
 ب��ه گ�����زارش ف�����ارس از ش��ه����ركرد، 
»رضا محمد سليماني« در جمع شركت كنندگان 
در دوره آموزش��ي راويان دفاع مقدس، بر لزوم 
ترويج فرهنگ ايثار، از خودگذش��تگي و تالش 
و نهادينه شدن اين فرهنگ در جامعه تأكيد كرد 
و افزود: هم��ه ما امروز به عن��وان ميراث داران 
رش��ادت ها و از خود گذشتگي شهدا هستيم و 
نبايد اجازه دهيم دشمنان كوچك ترين خدشه اي 

به نظام اسالمي و دستاوردهاي آن وارد كنند. 
محمدس��ليماني ادام��ه داد: ايم��ان، اخ��الص، 
فداكاري و ش��جاعت ش��هدا و رزمن��دگان در 
دوران دف��اع مق��دس، درس ارزش��مندي براي 
 آحاد مردم به ويژه نسل جوان است. وي اضافه 
ك��رد: جوانان ب��ا ايمان و انقالبي كش��ور ما در 
دوران هشت سال جنگ تحميلي با انتخاب خود 
به مقام ش��هادت نائل آمدند و امروز ما به عنوان 
ميراث داران آن عزيزان بايد به دنبال ترويج اين 
فرهنگ غني به نسل جوان باشيم. فرمانده سپاه 
قمر بني هاشم)ع( يكي از راه هاي انتقال فرهنگ 
ايثار و فداكاري به نس��ل ج��وان را حضور در 
منطقه ه��ای عملياتي عنوان كرد و گفت: راويان 
فتح با حضور در منطقه های عملياتي و تش��ريح 
اوج  باي��د  مرحله ه��ای مختل��ف عمليات ه��ا 
مظلوميت و عزت و بزرگواري رزمندگان اسالم 

را بيان كنند. 
وي رسالت فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس 
را حس��اس توصيف كرد و گفت: الزم اس��ت 
يادگاران هشت س��ال دفاع مقدس خاطره های 
خود را به رش��ته تحري��ر درآورده و در اختيار 
آح��اد مردم قرار دهن��د تا هنرمن��دان بتوانند با 
ش��يوه هاي هنري اين فداكاري ه��ا را در تاريخ 

ثبت كنند. 

فرمانده سپاه چهارمحال و بختياري:
ما ميراث دار 

ازخودگذشتگي شهدایيم 

در صورت وجود منابع آبی و نياز کشور؛

انتقال آب به سایر نقاط محدود نیست

به گفته س��ردار كرمی در دوران 
فتنه س��ال 88 پليس نقش بسيار 
انقالبی در تمامی صحنه ها داشت 
و در راه اطاع��ت از بيانات مقام 

معظم رهبری ثابت قدم بود.
وی اف��زود: از چند م��اه قبل از 

انتخابات در همين دوره رياست جمهوری دشمنان سرمايه گذاری وسيع 
و تبليغات زيادی صورت دادند كه بعد از يك دوره روی كار آمدن ...

شهرستان/ صفحه4

صب��ح چهارش��نبه هش��تم دی 
م��اه ه��م زم��ان ب��ا برگ��زاری 
ششمين جش��نواره و نمايشگاه 
دستاوردهای پژوهشی و فناوری 
اس��تان اصفه��ان، طی مراس��م 
باشكوهی در سالن همايش های 

نمايشگاه بين المللی اصفهان، از پژوهشگران برتر استان در اين جشنواره 
تقدير شد. ششمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی و ...

شهرستان/ صفحه4

اصالح  و  سازی  آماده  معاون 
ساختار بن�گاه ها و عضو هيأت 
عامل سازمان خصوصی سازی 
گفت: براساس توافق هايی كه با 
به  مديريت ذوب آهن اصفهان 
در 26  شركت  اين  آمده،  عمل 

دی وارد بورس می شود. به گزارش ايرنا، اسماعيل غالمی در جريان 
ديدار با مدير عامل شركت ذوب آهن اصفهان...

سراسری/ صفحه2

در فتنه سال 88 چهره دشمن 
مشخص شد

پانزده درصد از دانشمندان جهانی 
کشور اصفهانی هستند

ذوب آهن اصفهان 26 دی ماه وارد 
بورس می شود 

صفحه 2

صفحه 4
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نهم دی ماه؛ 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت

پيام تبریک رئيس جمهور 
به مناسبت آغاز سال نو میالدی 
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برگزاری نمایشگاه،  ارتقاء سطح بازار مبلمان را در پي دارد

جناب آقای آمهدی 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 
تبریک عرض نموده و اميد است با عنایت خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت 

ولی عصر)عج( هميشه سربلند و سرافراز باشيد.
شهاب اکبریان 

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل گروه انتخاب 
)اسنوا – بست - دوو(

بازاریاب  تعــدادی  از  مطبوعــاتی  فــرهنگی  موسسه  یک 
متقاضيان  نماید.  می  همکاری  به  دعوت  آقا  و  خانم   ثابت 
می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های زیر 
 –6250732  6292468  –  6292458 حاصل  تماس 
 09135454415 و یا به آدرس خيـــابـان ارتش – جنب پل 

حسين آباد – ساختمان 119 طبقه همکف مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ایستگاه یارانه

رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه كشور 
گفت: حمايت همه جانبه از قانون هدفمندسازی 
 يارانه ه��ا وظيف��ه ش��رعی و قانون��ی همگان 

است.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيدرضا تقوی 
در گردهماي��ی ائمه جمعه اس��تان تهران كه با 
حضور اس��تاندار تهران برگزار شد، افزود: در 
س��ال های پس از پي��روزی انقالب اس��المی، 

س��خن از اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها 
بس��يار بود، اما كس��ی ج��رأت اج��رای آن را 

نداشت. 
وی اظهار داش��ت:  فك��ر پيامدهای اجرای اين 
قانون تا پيش از دولت نهم و دهم، لرزه به اندام 
حتی شجاع ترين مديران اجرايی می انداخت. 
حج��ت االس��الم تق��وی ادام��ه داد: قان��ون 
هدفمندس��ازی يارانه ها قانونی مربوط به كل 

نظام و ثروت ملی است. 
رئيس ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان تهران، 
ائمه جمعه را مديران فرهنگی ش��هرها دانست 
و تصري��ح كرد:  هيچ گاه ميان روحانيت و ائمه 
جمعه يا مديريت كالن اس��تان و اس��تانداری 
تهران تا اين اندازه هماهنگی وجود نداشته كه 
اي��ن خود يك ظرفيت عال��ی برای ائمه جمعه 

استان تهران به شمار می آيد. 

رئيس شورای سياستگذاری ائمه جمعه کشور: 
حمایت همه جانبه از قانون هدفمندسازی یارانه ها وظيفه شرعی و قانونی همگان است 

زاینده رود
انتقال آب به ساير نقاط كشور در 
صورت وجود آب در اين استان و نياز 
نخواهد  محدوديتی  كشور  نقاط  ساير 
حالت  ترين  بينانه  با خوش  اما  داشت. 
ممكن در صورت بارش باران در سال 
جاری 10 شهر از 27 شهر اين استان در 

سال آينده جيره بندی آب خواهند شد. 
اجرای مطلوب هدفمندی یارانه ها 
وظیفه مسئوالن را سنگین تر کرد. 
بختياری   است���اندار چه��ارمح��ال و 
گفت: اجرای مطلوب قانون هدفمندی 
يارانه ها وظيفه مسئوالن را در خدمت به 

مردم سنگين تر از گذشته كرد. 
نشست  در  عنابستانی  اصغر  علی 
مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه 
چهارمحال و بختياری، اظهار داشت: روند 
مطلوب اجرای هدفمندی يارانه ها نشان 
داد كه مردم به نظام و دولت خود اعتماد 
دارند. وی با تشكر از همكاری گروه های 

مختلف مردم، اصناف، بازاريان و اصحاب رسانه در 
اجرای هر چه بهتر اين قانون افزود: دولت در اجرای 
اين طرح همراه مردم خواهد ماند و همراهی مديران 
با مردم از ضروريات است. استاندار چهارمحال و 
به ميزان صرفه جويی صورت  اشاره  با  بختياری 
گرفته در هفته اول اين قانون، تصريح كرد: به گواه 
آمارهای رسمی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی در 
كشور، روزانه 7 ميليون ليتر در مصرف بنزين كشور 
صرفه جويی شده است. اين مقام مسئول تغيير در 
ساختار مصرف كشور را از هدف های بلند مدت 
اجرای اين قانون عنوان نمود و تصريح كرد: تغيير 
در روش زندگی، بهره وری بيشتر و رقابتی كردن 
اجرای هدفمندی  بلند مدت  از هدف های  توليد 
سخنانش  از  ديگری  بخش  در  عنابستانی  است. 
روز نهم دی ماه را روز قيام مردم عليه فتنه طراحی 
شده دشمن و پايان آشوب های خيابانی فتنه گران 
عنوان كرد. استاندار تأكيد كرد: هدف دشمن از فتنه 
88 اعتراض به نتيجه انتخابات نبود بلكه مقابله با 
بيداری اسالمی و ايجاد تشكيك در افكار عمومی 
و متالشی كردن نظام جمهوری اسالمی از درون 
بود. عنابستانی با اشاره به نقش ولی فقيه در پيروزی 

امت، گفت: حرمت شكنی اصحاب فتنه، تاب و 
حوصله مردم را تمام كرد و مردم سيلی محكمی به 

اين جريان زدند. 
یارانه ها  با هدفمندی  صنعت گردشگری 

توسعه می یابد 
استاندار چهارمحال و بختياری در پاسخ به پرسش 
ايرنا، در مورد نقش هدفمندی يارانه ها در توسعه 
صنعت گردشگری،گفت: با پويايی اقتصاد، صنعت 
خواهد  رونق  نيز  گردشگری  رونق  و  ايرانگردی 
يافت. وی افزود: صاحبان هتل ها و فعاالن صنعت 
گردشگری نگران اجرای هدفمندی نباشند، چرا كه 

دولت توسعه اين صنعت را يك اصل می داند. 
تغییر مدیران استانی امری طبیعی است و 

تزلزل کاری وجود ندارد 
روند  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  عنابستانی 
وی  مسئوليت  دوران  در  استانی  مديران  تغيير 
تا  مديران  كرد:  تأكيد  بختياری،  و  در چهارمحال 
روزی كه مسئوليت دارند از بيشترين حمايت های 

اينجانب برخوردارند. 
وی با انتقاد از تخريب های صورت گرفته عليه 
بعضی مديران استانی، تصريح كرد: تخريب مديران 
كار صحيحی نيست، با اصول اخالقی و دينی ما 

متناقض است و حرمت شكنی و هتك 
حيثيت آنها مذموم است. 

احداث راه آهن چهارمحال و بختیاری 
تا پایان سال جاری اجرایی می شود 
عنابستانی از تأمين اعتبار احداث راه آهن 
چهارمحال و بختياری از جدول 12 خبر 
داد و گفت: انتظار ما برای شروع عمليات 
اجرايی اين پروژه 200 ميليارد ريال اعتبار 
با  پروژه  اين  اجرايی  عمليات  كه  بود 
اعتبار 60 ميليارد و 300 ميليون ريال تا 

پايان سال جاری شروع خواهد شد. 

تسریع در روند احداث پتروشیمی 
مسئوالن  کار  دستور  در  بروجن 

است 
استاندار چهار محال و بختياری با اشاره 
به توليد پلی اتيلن سنگين در پتروشيمی 
از  بخشی  مجموعه  اين  افزود:  بروجن 
و  است  كشور  غرب  اتيلن  لوله  خط 
خوراک مورد نياز اين مجتمع از محصول 

اتيلن مجتمع گچساران تأمين خواهد شد. 
ميليون   430 را  طرح  اوليه  گذاری  سرمايه  وی 
يورو عنوان كرد و گفت: با توجه به مشكل های 
موجود در تغذيه اين مجتمع، مدير عامل شركت 
صنايع پتروشيمی كشور قول داده زمان دقيق شروع 
عمليات اجرايی اين پروژه را تا روزهای آينده اعالم 

كند. 
استاندار افزود: احداث يك مجتمع پتروشيمی با 
همين ميزان سرمايه گذاری كه به اتيلن نياز نداشته 
باشد از پيشنهادهای مسئوالن اجرايی استان برای 

تسريع در احداث اين پروژه است. 
چهارمحال و بختیاری در ورزش نشان داد 

که حرف های زیادی برای گفتن دارد 
توسط  مدال   5 كسب  به  اشاره  با  عنابستانی 
گوانگژو،  مسابقه های  در  استان  اين  ورزشكاران 
است و  زياد  استان  اين  پتانسيل های  كرد:  تأكيد 
توسعه ورزش همگانی و قهرمانی از واجبات اولی 
در اين استان است. استاندار گفت: هنر ورزشكار 
چهارمحال و بختياری اين بوده كه دوی 800 متر 
 را كه يك ورزش انفرادی بود به ورزش ملی تبديل 

كرد. 

بن�گاه ها  ساختار  اصالح  و  آماده سازی  معاون 
سازی  خصوصی  سازمان  عامل  هيأت  عضو  و 
مديريت  با  كه  توافق هايی  براساس   گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عمل آمده، اين شركت در 

26 دی وارد بورس می شود. 
جريان  در  غالمی  اسماعيل  ايرنا،  گزارش  به 
 ديدار با مدير عامل شركت ذوب آهن اصفهان، 
فرآيند  در  نسبی  مزيت های  به  توجه  با  افزود: 
هدفمند كردن يارانه ها، ذوب آهن با ورود در 

بورس، رقابت پذير است. 
وی به همراه مدير پذيرش شركت بورس و مدير 
عامل كارگزاری بانك صنعت و معدن به منظور 
بررسی آخرين وضعيت ذوب آهن برای ورود به 
بورس، با مدير عامل و تعدادی از مسئوالن اين 

شركت ديدار كرد. 
اصفهان،  آهن  ذوب  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمی در پايان اين ديدار با اشاره به توانمندی ها 
به  ورود  برای  آهن  ذوب  نسبی  مزيت های  و 
بورس گفت: عالقه مندی مسئوالن اين شركت 
برای عرضه سهام ذوب آهن در بورس باعث شد 
تا 26 دی ماه به عنوان موعد پذيرش اين شركت 

در بورس در نظر گرفته شود. 
بن�گاه ها  ساختار  اصالح  و  آماده سازی  معاون 
سازی  خصوصی  سازمان  عامل  هيأت  عضو  و 

سهام  درصد  پنج  اول  مرحله  در  شد:   متذكر 
 ذوب آهن برای كشف قيمت اوليه به بازار عرضه 

می شود. 
غالمی افزود: در شرايط فعلی تمايل خريداران 
اثر  ها،  يارانه  كردن  هدفمند  كه  شركتی  هر  به 
كمی بر هزينه های آن داشته باشد بيشتر است 
برخوردار  مزيت  اين  از  اصفهان  آهن  ذوب   و 

می باشد. 
وضعيت  همچون  اموری  خصوص  در  وی 
صندوق بازنشستگی كاركنان فوالد و زمين های 
ذوب آهن نيز گفت: در جهت اجرايی كردن جزء 
»ر« بند 7 قانون بودجه كل كشور، توافقنامه ای 
فوالد  كاركنان  بازنشستگی  صندوق  ادغام  برای 
برای هيأت  و  تنظيم  اجتماعی  تأمين  با سازمان 
به  فرصت  اولين  در  و  شده  ارسال  دولت 
 تصويب هيأت وزيران رسيده و اجرايی خواهد 

شد. 
و  هزار  هفت  مبلغ  را  اين صندوق  كسری  وی 
306 ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: با ادغام 
ارائه  اجتماعی و  تأمين  به سازمان  اين صندوق 
اين  طريق  از  پرداخت ها  الزم،  راهكارهای 

سازمان انجام می شود. 
سازی  خصوصی  سازمان  عامل  هيأت  عضو 
تصريح كرد: زمين های مازاد شركت ها كه در 

سودآوری تأثيری ندارند، براساس قانون به قيمت 
سهام  حقيقت،  در  و  می شود  اضافه  سهم  پايه 
ذوب آهن اصفهان بدون زمين هايش به فروش 
می رسد. وی در پايان با اشاره به دستاوردهای 
ذوب آهن در زمينه های توليد، ايجاد 18 هزار 
هكتار فضای سبز و تربيت نيروی انسانی توانمند 
گفت: با حذف يارانه ها، ذوب آهن سود آوری 
خواهد داشت و می تواند طرح های توسعه خود 

را با جديت دنبال كند. 
از  نيز  اصفهان  آهن  ذوب  شركت  عامل  مدير 
اتمام پروژه كك سازی به عنوان آخرين بخش 
از طرح توازن و تكميل اين طرح تا اواسط سال 

آتی خبرداد. 
صفرعلی براتی با اعالم اين خبر افزود: با اتمام 
پروژه كك سازی به عنوان آخرين پروژه طرح 
توازن، ظرفيت توليدی ذوب آهن به 3/2 ميليون 

تن در سال می رسد. 
را  كاظمی  شهيد  طرح  آهن،  ذوب  عامل  مدير 
و  دانست  شركت  اين  توسعه  طرح  مهم ترين 
انجام  طرح  اين  شدن  عملياتی  مقدمات  گفت: 
به  آن  اجرای  كلنگ  آينده  ماه های  در  و  شده 
زمين خواهد خورد. براتی تصريح كرد: با انجام 
اين طرح، ظرفيت توليد ذوب آهن به 5/2 ميليون 

تن در سال افزايش خواهد يافت. 

سراسری

در صورت وجود منابع آبی و نیاز کشور؛

انتقال آب به سایر نقاط محدود نیست
بهمن زین الدین

غبار فروپاشی برج های دوقلو، هنوز در 
يازدهم سپتامبر فرو ننشسته بود كه تب 
و تاب ها برای يافتن »مسلمان ميانه رو« 
باال گرفت، كسانی كه پاسخ های الزم را 
در اختيار بگذارند و فاصله خود را با اين 
خشم جنون آميز حفظ كنند به دنبال اين 
امر، در ذهنيت طبقات حاكم غرب، دو 
طبقه متمايز از مسلمانان به سرعت شكل 

گرفت، مسلمان »خوب«، مسلمان »بد«.
به دنبال حمله های يازده سپتامبر،  جامعه 
به  بيشتر كشورهای غربی  مسلمانان در 
خود  به  دفاعی  حالت  محسوسی  طرز 
خوب  مسلمانان  بندی  تقسيم  گرفت. 
اذهان جوامع  در  به طور گسترده  بد  و 
تروريستی  القا می شد. حمله های  غربی 
يازدهم سپتامبر كه ادعا می شد به دست 
مسلمانان انجام شده، نه تنها محكوم شد، 
بلكه حمله اياالت متحده، ناتو و اشغال 
افغانستان به عنوان قسمتی از يك كارزار، 
جهت گيری شده عليه بنيادگرايی اسالمی 
اين واقعيت  مورد حمايت قرار گرفت. 
توسط  سپتامبر  يازدهم  حمله های  كه 
توسط  هرگز  باشد  داده  رخ  مسلمانان 
چرا  اما  نشد؛  تأييد  اسالمی  دولت های 
فازی  تغيير  جهان،  سياسی  ادبيات  در 
محسوس اتفاق افتاد كه شعار »جنگ با 
تروريسم« به لكه دار كردن علنی چهره 
دولت  چه  اگر  شد؟  تبديل  مسلمانان 
اوباما به آزادی مذهبی تأكيد می كند اما 
عليه  گسترده تر  جنگی  برای  را  طبل ها 

مسلمانان به صدا درآورده است. 
پرده  پشت  كه  است  اين  واقعيت 
»مسلمان  هرگز  غرب،  سياست های 
و  نداشت  وجود  بد«  مسلمان  خوب؛ 
اين  بود.  اسالم«  »حذف  اصلی  هدف 
شكل  گيری  شكل  به  منجر  هدف، 
عليه  صليبی  جنگ های  از  جديدی 
چه  اگر  شد.  حاضر  قرن  در  مسلمانان 
آزادی مذهب سخن می گويد،  از  اوباما 
می دهد  رخ  امريكا  جامعه  در  آنچه  اما 
)به  نژادی  بندی های  تقسيم  از  حاكی 

معنای عام آن( است.
كه  آزادی مذهبی  ديگر، شعار  از سوی 
مترقی  جامعه  يك  عنوان  به  را  غرب 
چنان  آن  می كند،  مطرح  خواه  آزادی 
آشكارا خود را نقض می كند كه نمی توان 
به  حتم  طور  به  آن  از  لحظه ای  برای 
عنوان يك استراتژی عوام فريب ياد كرد. 
حكومت های  كه  آشكاری  دخالت های 
غربی در جريان های سياسی كشورهای 
اسالمی توسط عوامل دست نشانده خود 
اين  بر  آشكاری  گواه  می دهند،  انجام 

مدعاست.
و  تلخ  حادثه های  تمام  با   1388 سال 
اسالمی  جمهوری  برای  خود،  شيرين 
ايران، ويژه تر از ديگر سال هاست و در 
ايران جاودانه شده است.  تاريخ  حافظه 
عاشورای سال گذشته، زخمی داشت كه 
بی شك  بود.  توهم  پايان يك  مرهمش 
فتنه گران حادثه های پس از انتخابات سال 
پايان  كه  نمی كردند  باور  گذشته، هرگز 
حادثه تا اين اندازه زودهنگام باشد. ابعاد 
آن  فتنه گران  كارشكنی های  و  خيانت ها 
قدر وسيع بود كه گاه برخی دوستان و 
حاميان نظام را نيز مضطرب می ساخت، 
اما حادثه نهم دی ماه مصداق واقعی »عدو 
بود.  خواهد«  خدا  اگر  خير  سبب  شود 
حماسه ای كه حضور ميليونی مردم در آن 
روز آفريد باعث ايجاد 3 تأثير عميق بر 3 
گروه مختلف شد. در درجه اول، نهم دی 
ماه 1388 نقطه عطفی در تاريخ 30 ساله 
انقالب اسالمی پديد آورد كه به دوستان 
و دوستداران انقالب اسالمی در سراسر 
دنيا فهماند اين انقالب برای مردم ايران 

هم چنان مقدس و ارزشمند است.

عظيم،   حادثه  اين  از  كه  گروه  دومين 
تأثير مستقيم گرفتند دشمنان و منافقانی 
واهی  خوابی  در  هاست  سال  كه  بود 
مقدس  نظام  عليه  مردم  منتظر شوريدن 
جمهوری اسالمی هستند. اگر چه خشم 
و عصبانيت اين گروه از حضور ميليونی 
ذهن  هر  برای  ماه  دی  نهم  در   مردم 
اما  بود،  درک  قابل  هم  انديشی  ساده 
نشينی  عقب  و  انفعال  با  همراه  واكنش 
و  خورده  شكست  چهره  از  پرده  آنان، 
بی مقدارشان برداشت و ماهيت پوچ و 

توخالی آنان را آشكار ساخت.
گروه سومی كه از اين واقعه تأثير مستقيم 
گرفتند آنهايی بودند كه در طول ماه های 
بررسی  و  تحليل  در  انتخابات،   از  بعد 
ترديد شده  و  ايران، دچار شك  اوضاع 
دشمنی  در  چه  اگر  گروه،   اين  بودند. 
آگاهانه با نظام مقدس جمهوری اسالمی 
شد  عنوان  كه  همانگونه  اما  نبودند، 
كارشكنی های  و  خيانت ها  وسيع  ابعاد 
پايه های  شدن  سست  باعث  فتنه گران، 
فكری و عقيدتی آنان شده و سايه های 
مستولی  افكارشان  بر  را  ترديد  و  شك 
نهم  ماندنی  ياد  به  حماسه  بود.  كرده 
مقابل  از  را  پرده شك  توانست  ماه  دی 

چشمان اين افراد به كنار نهد.
مردم  كه  حماسه ای  ديگر،  سوی  از 
دهنده  نشان  آفريدند  روز  آن  در  ايران 
حاكميت  به  آنان  اعتقاد  و  ارادت  عمق 
واقع، حضور همه  در  بود.  فقيه  واليت 
در  مختلف  سياسی  طيف های  از  افراد 
صحنه راهپيمايی رفراندومی بود در تأييد 
دی،  نهم  راهپيمايی  فقيه.  واليت  اصل 
صحنه حضور همه طيف های سياسی در 
بود  و رهبری  انقالب  از  زمينه حمايت 
و  مهم ترين  عنوان  به  آن  از  می توان  كه 
سال های  سياسی  جريان  تأثيرگذارترين 

اخير نام برد.
روزی  عنوان  به  را  ماه  دی  نهم  آنچه 
داد،  كشور جای  رسمی  تقويم  در  مهم 
اصل حركتی بود كه مردم برای حمايت 
اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  كيان  از 
انجام دادند. در واقع می توان گفت: زمان 
اهميت  اندازه  آن  حركت،  اين  مكان  و 
ندارد كه اصل و اساس تفكر و بصيرت 
اين حركت خودجوش و  بر آن.  حاكم 
مردمی كه در تمام نقاط كشور اسالمی 
در روزهای پس از هتك حرمت عاشورا 
رخ داد، در روز نهم دی ماه در ام القرای 
سرزمين اسالمی به تكامل رسيد وگرنه 
ساير  در  آن  از  پيش  روزهای  در  آنچه 
كم  تنها  نه  بود  داده  رخ  كشور  نقاط 
پايتخت  دی  نهم  حركت  از  اهميت تر 
نبود كه می توان آن را مبدأ و پيشاهنگ 
جنبش عظيم مردمی در پايتخت دانست. 
واليتمدار  و  فهيم  مردم  كه  حركتی 
يك  يعنی  دی  هشتم  روز  در  اصفهان 
رساندند،  ظهور  منصه   به  قبل،  روز 
 پيوندی عميق و ناگسستنی با نهم دی ماه 
دارد. حضور پرشور مردم اصفهان در آن 
روز،  همه توطئه ها و فتنه های دشمنان و 
باعث  را خنثی كرده و  انقالب اسالمی 
بيمه شدن انقالب اسالمی و ريشه درخت 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  تنومند 
گرديد. شكل گيری حركت خودجوش 
دوباره  تولد  اصفهان،  مردم  دی  هشتم 
اسالم ناب محمدی)ص( را در اين خطه 
از سرزمين اسالمی به نمايش گذاشت و 

روح ديگری به انقالب و كشور داد.
وجود  با  گفت:  می توان  كالم  يك  در 
بهره مندی از مردمی چنين فهيم و بصير 
نهم  و  هشتم  حماسه های  خالقان  كه 
نگران  نبايد  ديگر  بودند  ماه 1388  دی 
آينده كشور بود زيرا دشمنان بايد بدانند 
است  مستحكم  نظام  اين  پايه های  كه 
نتيجه ای  آن  براندازی  برای  تالش  و 

نخواهد داشت.

نهم دی ماه؛ 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت

ری  شهرس��ت���ان   فرم���ان������دار 
گف��ت: برنامه ريزی اساس��ی برای رفع 
مشكل واحدهای توليدی و صنعتی اين 
شهرس��تان انجام شده است. به گزارش 
ايرن��ا، جعفر فرجی در جمع صنعتگران 
شهرس��تان ری اظهار امي��دواری كرد تا 
با اج��رای اين برنامه ها مش��كل صنايع 
اين شهرس��تان برطرف شود. وی آينده 
صنايع اين شهرس��تان را روشن دانست 
و اظهار داش��ت: بايد با تعامل مناس��ب 
بي��ن اداره صنايع و مع��ادن و صاحبان 
صنع��ت، از توانايی های نهفته ش��ده در 
اين شهرس��تان به بهترين شكل استفاده 
ش��ود. فرماندار شهرس��تان ری سرعت 
در اج��رای كار را از عوامل پيش��رفت 
و ب��ه نتيجه رس��يدن كارها دانس��ت و 

گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمند 
سازی يارانه ها و با ابالغ بسته حمايتی 
دول��ت از بخ��ش صنعت، بس��ياری از 
نگرانی ه��ا و دغدغه ه��ای اين بخش 
 مرتفع خواهد ش��د. در ادامه اين مراسم 
فرماندار شهرستان ری سهيل ابوالحسنی 
را به عنوان رئيس جديد اداره صنايع و 
معادن اين شهرستان معرفی كرد. رئيس 
جديد اداره صنايع و معادن شهرس��تان 
ری در اين نشست برنامه خود را برای 
رفع مش��كل واحدهای صنعتی تشريح 
ك��رد. در اين دي��دار بخش��داران تابعه 
صنعتی  شهرک های  مديران  شهرستان، 
ش��مس آباد، خاورش��هر منطقه صنعتی 
تهران و تع��دادی از واحدهای صنعتی 

نيز حضور داشتند.

فرماندار ری: 
برنامه ریزی اساسی برای رفع مشکل های 

واحدهای صنعتی انجام شده است 

جهان نما ایراننصف النهار

چه خبر از پایتخت

ذوب آهن اصفهان 26 دی ماه وارد بورس می شود 

بنیامین نتانیاهو: 
آنکارا باید عذرخواهی کند نه تل آویو 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی معذرت خواهی از تركيه در ارتباط با حمله 

سال گذشته نيروهای اسرائيلی به كشتی تركيه را منتفی اعالم كرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير 
 رژيم صهيونيس��تی در مصاحب��ه ای ب��ا ش��بكه تلويزيون��ی »كان��ال 10« 
گفت: معذرت نمی خواهيم، اما تأسف خود نسبت به اين رويداد را به تركيه 
ابراز می كنيم. كماندوهای رژيم صهيونيستی در حمله به كاروانی متشكل از 

شش كشتی، ۹ تن از سرنشينان ترک را كشتند.
ش��ش كشتی ياد شده برای شكس��تن محاصره نوار غزه رهسپار آن منطقه 
بودند كه با اين حمله روبه رو ش��دند. اين حمله مرگبار روابط اس��رائيل و 
تركيه را بحرانی كرد و بس��ياری از كش��ورها و نهادها خواستار تحقيقات 
مستقل درباره آن شدند. بنيامين نتانياهو ادامه داد: نمی خواهيم كه سربازانمان 
به دادگاه های بين المللی كش��انده شوند. سربازان ما طبق استانداردها عمل 
كردند. وی در ادامه افزود كه پوزش خواهی در اين مورد می تواند به عنوان 
پذيرش تقصير به شمار آيد. سخنان بنيامين نتانياهو يك روز پس از آن بيان 
می شود كه آويگدور ليبرمن، وزير خارجه رژيم صهيونيستی نيز درخواست 
معذرت خواهی از س��وی تركيه را »حرفی وقيحان��ه و يا فراتر از وقيحانه« 
لقب داد و افزود: اگر قرار باش��د معذرت خواهی صورت بگيرد اين دولت 
تركي��ه اس��ت كه بايد از ما مع��ذرت بخواهد نه ما از آنه��ا.  اين در حالی 
است كه تركيه پوزش رسمی، پرداخت غرامت و محاكمه عامالن و آمران 
برخورد دريايی با كشتی »ماوی مرمره« را سه شرط اساسی بهبود مناسبات 

اعالم كرده  است.

یک مقام ارشد روس: 
دومای روسیه پیمان استارت را تا 

اواخر ژانویه تصویب می کند 
يك مقام ارش��د روس��يه اعالم كرد كه ش��ورای فدراس��يون )مجلس سنا( 
پيمان كاهش تس��ليحات استراتژيك موسوم به »اس��تارت-3« را بيست  و 
شش��م ژانويه س��ال 2011 تصويب خواهد كرد. به گزارش ايلنا به نقل از 
خبرگزاری ريانووستی، »ميخائيل مارگلوف«، رئيس كميته امور بين المللی 
ش��ورای فدراسيون روسيه )مجلس سنا( گفت: تصويب پيمان استارت در 

سنای امريكا با موفقيت انجام شد. 
اميدوارم كه قطعنامه س��نای امريكا مبنی بر تصويب اين پيمان مانعی برای 
پارلمان روسيه نباشد تا بتوانيم آنچه كه به ما مربوط می شود را ژانويه سال 
2011 انج��ام دهيم. وی افزود: جدول زمانی به ط��ور طبيعی بايد اين طور 
باش��د كه هر دو مجلس روس��يه )مجلس دومای دولتی و مجلس شورای 
فدراسيون( پيمان استارت را تا اواخر ژانويه سال آينده به تصويب برسانند. 
مجل��س س��نای امريكا اين پيمان را 22 دس��امبر تصويب ك��رد. بنا بر اين 
گزارش، مجلس دومای روسيه جمعه گذشته قرائت نخست اليحه قانونی 
تصويب استارت-3 را تائيد كرد. قرائت دوم اين اليحه در ماه ژانويه انجام 
می ش��ود. به گفته مارگلوف، قرار اس��ت قرائت دوم اليحه مذكور روز 14 
ژانويه در مجلس دوما انجام شود. وی در اين باره گفت: شورای فدراسيون 
روز 26 ژانوي��ه آن را بررس��ی می كن��د، به عبارت ديگر ام��روز به جرأت 
می توان پيش بينی كرد كه 26 ژانويه شورای فدراسيون پيمان استارت-3 را 

تصويب و اين سند را برای امضا به مدودف تقديم خواهد كرد.

بحران مسکن در دوبی تشدید شده است 
پايگاه اطالع رس��انی روزنامه فرانس��وی لوموند از تش��ديد بحران اقتصاد 
س��اختمان سازی در دوبی خبر داد. به گزارش ايرنا، لوموند در مقاله ای به 
قلم فرستاده ويژه خود در امارات متحده عربی، به بررسی وضعيت اقتصاد 
س��اختمان س��ازی در دوبی پرداخت و نوشت: اقتصاد ساختمان سازی در 
دوبی )پس از سال ها رونق و شكوفايی( اكنون چنان در بحران گرفتار شده 
ك��ه با وجود كاهش 40 تا 60 درصدی قيمت ها، نيمی از س��اختمان ها و 

برج های نوساز آن خريدار ندارند. 
خبرن��گار لوموند افزود: پيش از بحران مالی و اقتصادی جهانی، بس��ياری 
از س��رمايه گذاران و حتی م��ردم عادی در دوبی خان��ه و آپارتمان هايی را 
خريداری می كردند كه فقط طرح و نقشه آنها كشيده شده بود. اين تجارت 
چنان سوددهی بااليی داشت كه گاهی يك واحد ساختمانی از زمان طراحی 
نقش��ه تا زمان تحويل به خريدار نهايی، س��ه يا چهار بار معامله می ش��د 
و همواره اين تبادالت س��ود قابل توجهی را عايد فروش��نده می كرد. اين 
روزنامه افزود: بر پايه آمار و ارقام رسمی، بيش از 40 درصد از ساختمان ها 
و برج های نوس��از در دوبی خالی مانده اند، به طوری كه تنها يك چهارم 
واحده��ای مس��كونی برج معروف خليفه كه با 828 مت��ر ارتفاع بلندترين 
ساختمان جهان به حس��اب می آيد، فروش رفته است. اين گزارش حاكی 
اس��ت: در حالی كه مقام های دولتی دوبی اعالم كردند، در دو يا س��ه سال 
آينده وضعيت به حالت عادی خود بر خواهد گشت، بسياری از كارشناسان 
بين المللی معتقدند كه حداقل پنج تا هفت س��ال زمان الزم اس��ت تا ميزان 
عرضه و تقاضا در دوبی به تعادل رسيده و وضعيت اقتصاد ساختمان سازی 

به حالت عادی خود بازگردد.

سفیر سودان در تهران فاش کرد 
 تجزیه سودان، طرح مشترک امریکا 

و صهیونیست ها 
سليمان عبدالتواب الزين سفير سودان در جمهوری اسالمی ايران از تالش 
مشترک امريكا و رژيم صهيونيستی برای جدا كردن جنوب سودان از شمال 
اين كشور خبر داد. الزين در جمع سردبيران، دبيران و كارشناسان اداره كل 
اخبار خارجی  ايرنا  جدايی جنوب از ش��مال سودان را خواست كشورهای 
استعمارگر و صهيونيسم جهانی دانست و تأكيد كرد: غرب با تجزيه سودان 
به دنبال تجزيه ساير كشورهای عربی و اسالمی است. سفير سودان در تهران 
فاش كرد كه صهيونيس��ت ها و شماری از كشورهای غربی به ويژه امريكا 

در صدد ايجاد پايگاه های دايمی برای خود در جنوب سودان هستند. 
وی افزود: با تجزيه سودان،  صهيونيست ها با چنگ انداختن بر رود نيل در 
صدد در تنگنا قرار دادن مصر و شمال سودان خواهند بود. الزين از تجزيه 
كش��ورش به عنوان يك موفقيت برای امريكا نام برد و از اتحاديه عرب و 
كشورهای اسالمی خواست تا از نظر سياسی، نظامی و اقتصادی خارطوم را 
مورد حمايت خود قرار دهند. سفير سودان با اشاره به تحول های كشورش 
اظهار داشت: رويكرد اسالمی در سودان نارضايتی غرب را به همراه داشت 
و به همين دليل اس��تكبار جهانی توانايی خارطوم را در اداره كش��ور مورد 
شك و ترديد قرار داد و انواع تسليحات مدرن نظامی را در اختيار شورشيان 
جنوب س��ودان قرار داد و كشورهای اس��المی و عربی از ارائه كمك های 

نظامی به خارطوم دريغ ورزيدند. 
دولت سودان طبق توافق نامه صلحی كه در ۹ ژانويه 2005 در كنيا امضا شد 
و به جنگ داخلی دوم سودان پايان داد، به جنوب اين كشور خودمختاری 
اعطا كرد. جنوب س��ودان از ش��رق به اتيوپی، از جنوب به كنيا، اوگاندا و 
جمهوری دموكراتيك كنگو و از غرب به جمهوری آفريقای مركزی محدود 
می شود. حدود 11 تا 13 ميليون نفر در اين منطقه زندگی می كنند. جنوب 
سودان منطقه غنی از منابع طبيعی است و مهم ترين صادرات آن نفت است 
كه در آن 85 درصد از ذخاير اثبات رسيده متمركز شده است. مردم جنوب 
س��ودان و جنوبی هايی كه در شمال اين كش��ور به سر می برند قرار است 
در نهم ژانويه )1۹ دی( و طی يك همه پرس��ی درباره جدايی جنوب اين 

كشور تصميم بگيرند. 

نو  سال  رسيدن  فرا  پيامی  در  جمهور  رئيس 
موحدان جهان  و  مسيحيان  به عموم  را  ميالدی 
تبريك  كشورمان  مسيحی  هموطنان  ويژه  به  و 
گفت. به گزارش ايرنا، پايگاه رياست جمهوری 
اعالم كرد، محمود احمدی نژاد در پيام خود راه 
نجات بشريت از نابسامانی های اجتماعی، سياسی 
و اقتصادی امروز دنيا را در گروی بازگشت به 
و  عشق ورزی  محبت،  خداپرستی،  ارزش های 
به  پيام  اين  متن  است.  دانسته  گستری  عدالت 

شرح زير است: 
ايام والدت  با  آغاز سال نو ميالدی كه مصادف 
پيامبر  مريم)ع(  بن  عيسی  حضرت  پرميمنت 
عموم  بر  است،  بشر  سعادت  مبشر  و  رحمت 
مسيحيان و موحدان جهان به ويژه هموطنان عزيز 
مسيحی مبارک باد. راه و منش حضرت عيسی)ع( 

محبت،  پرستی،  خدا  راه  الهی،  انبياء  همه  و 
عشق ورزی، عدالت گستری و برپا كردن جهانی 
كه  است  خونريزی  و  جنگ  هرگونه  از  عاری 

بی شك نجات بشريت از نابسامانی های اجتماعی، 
سياسی و اقتصادی امروز دنيا، در گرو برگشت به 
همين ارزش هاست. خوشبختانه با گرايش ملت ها 
به اين ارزش ها رونمای تحقق و استقرار عدالت 
و عشق ورزی در جهان تحت زعامت مصلح و 
موعود امم حضرت بقيه العظم )عج( با همراهی 
ترديد  نزديكتر شده و بدون  حضرت مسيح)ع( 
برای  را  آرمانی  فضيلت های  و  زيبايی ها  همه 
از  اينجانب  آورد.  خواهد  ارمغان  به  مردم  تمام 
و  مسيحی  برای هموطنان  متعال  درگاه خداوند 
مسيحيان جهان سربلندی و سالی سرشار از نشاط 
و بهروزی مسألت نموده و اميدوارم در سال نوی 
نوع  معنويت،  از  سرشار  ايامی  شاهد  ميالدی 
دوستی و خدمت بی شائبه به بندگان خدا در تمام 

نقاط دنيا باشيم. 

پيام تبریک رئيس جمهور به مناسبت آغاز سال نو ميالدی 
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رئيس اتحادیه صنایع مبل اصفهان:
هشتمین نمایشگاه تخصصی 

صنایع مبل و دکوراسیون خانگی 
در اصفهان برگزار می شود

زاینده رود
نمايشگاه  هشتمين 
تخصص��ی صنايع مبل و 
دكوراس��يون خانگ��ی با 
حضور صنايع معتبر مبل 
كش��ور از تاريخ هش��تم 
ماه  يازده��م دی  لغايت 
نمايشگاه های  محل  در 
بي��ن الملل��ی اصفه��ان، 
جن��ب پ��ل شهرس��تان 

برقرار می گردد. 
ساعت  از  نمايشگاه  اين 
۹ ال��ی 12 و 15 الی 21 
بع��د از ظهر آم��اده بازديد عالقه مندان خواهد بود. اين نمايش��گاه 
به همت اتحادي��ه صنف توليدكنندگان و فروش��ندگان صنايع مبل 
 اصف�هان و شرك�ت نمايش�گاه های بي�ن المل�لی اصفه�ان برگ�زار 

می شود. 
عزيزاله پورحقانی رئي��س اتحاديه صنايع مبل اصفهان در گفتگو با 
زاينده رود اظهار داش��ت: از دو س��ال پيش برگزاری نمايش��گاه به 
اتحاديه س��پرده ش��ده و اين اتحاديه با برنامه ريزی دقيق و اصولی 
و تمركز بر مش��تری مداری، كيفيت توليدات، داشتن پروانه كسب 
و رعايت اس��تانداردها، اقدام به تأييد افراد و صنايع داوطلب برای 
شركت در نمايشگاه كرده است. وی افزود: امسال نمايشگاه مبلمان 
 اداری از بخ��ش خانگی جدا ش��ده و در اس��فندماه برگزار خواهد

شد.
پورحقان��ی از 7 برابر ش��دن متقاضيان ش��ركت در نمايش��گاه خبر 
داد و گف��ت: ح��دود 130 واحد صنف��ی معتبر، با س��ابقه و دارای 
اس��تانداردهای روز و فناوری مدرن مبل س��ازی در اين نمايشگاه 
حضور خواهند داشت و برای افتتاحيه نمايشگاه از مسئوالن استانی 
و صاحب نظران دانشگاهی نيز دعوت به عمل آمده است. پورحقانی 
خواس��تار توجه بيشتر مسئوالن به مش��كل های صنايع مبل شده و 
 مبل س��ازی اصفهان را اليق س��يطره به بازار ص��ادرات مبل جهان 

دانست.
محمدعلی اكبرزاده دبير برگزاری نمايشگاه اظهار داشت: به واسطه 
ني��از در زمين��ه ارائه كارهای مناس��ب با صن��ف و ارائه طرح ها و 
الگوه��ای مدرن و خالق از طرف توليدكنن��دگان داخلی به بازار و 
برای رش��د و نمو هر چه بيشتر مجموعه ها اين اتحاديه از دو سال 
پي��ش با برگزاری اين نمايش��گاه همواره در تحقق رش��د و كيفيت 

برگزاری آن بوده است. 
وی افزود: از اس��تان های تهران، خراس��ان، فارس و آذربايجان نيز 
در اين نمايش��گاه شركت می كنند و امسال به دليل افزايش تقاضا، 

نمايشگاه در دو سالن برگزار شده است.

خبر

ویژه نمایشگاه مبل

جواد ذوالقدر 

يكی از شاخصه های رشد تمدن، تغيير و تحول در نگرش 
انسان نسبت به زندگی بوده و به دنبال آن تغيير در طراحی 
در كليه اس��باب و لوازم مورد استفاده در زندگی از طراحی 
در لباس تا معماری و دكوراس��يون منزل و مبلمان و... بوده 

است. 
مبلم��ان از تغيي��ر ش��كل و تح��ول پايه ها، چه��ار پايه ها، 
نيمكت ها، ميزهای س��اده و... ب��ه وجود آمد و اين تغييرها 
كم كم در طول زمان حاصل شد. مبلمان در زندگی انسان، 
هم��راه با گذر از كوچ نش��ينی تا زمان س��كونت به وجود 

آمده است. 
اين تغييرها همراه با پيش��رفت كش��اورزی ش��روع شد و 
تاريخچه مبلمان نيز با ش��هر نش��ينی آغ��از و تا زمان حال 
ادامه داش��ته اس��ت.در دوران نئ��و ليتي��ك )آخرين دوره 
عص��ر هجر(، اولي��ن نظم و ترتيب مكانی كه در راس��تای 
سكونت انسان ها به وجود آمده از راه حل ها و سيستم های 
برگرفت��ه از عادات و رس��وم ك��ه همواره ثاب��ت بوده اند 
 تش��كيل ش��ده كه نيازی به اس��تفاده از مبلمان نيز نداشته 

است.
ام��ا برای انجام برخی از كارها از يك بلندی 
به عنوان وس��يله ای برای نشس��تن اس��تفاده 
می ش��دكه با گذر زم��ان مردم از وس��ايلی 
مانند چهار پايه و صندوق نيز به عنوان اولين 
مبلمان اس��تفاده كردند. انسان ها در گذشته، 
پيوسته در اطراف يك رهبر جمع می شدند. 
اي��ن رهبربا توج��ه به باوره��ای آن زمان از 
نس��ل پروردگار بوده و يك وجود مقدس به 
حس��اب می آمده است. در اين زمان يكی از 
مهم ترين نشانه های تش��خيص بين رهبر و 
ديگر انسان ها مبلمان بوده كه به عنوان نشانه 

برتری مورد استفاده قرار می گرفته است. 
ت��ا آنجا ك��ه وی همواره مبلم��ان را با خود 
حم��ل می كرده و  بع��د از مرگش هم همراه 
ب��ا اين فرد دفن می ش��ده. مبلمان رهبران با 
سمبل های بسيار زياد و مقدس كه بيشتر آنها 
برگرفته از باور های مردم بود تزئين می شد 
در همي��ن زمان نگاهی ب��ه  تاريخ كهن ايران 
حاكی از آن اس��ت كه  صنايع چوب، ريش��ه 
در تاريخ چند هزار س��اله اين كش��ور دارد، 
نمونه ه��ای موجود در تخت جمش��يد بيان 
كننده درس��تی اين مطلب می باشد. پيشرفته 

تري��ن مبلمان عصر آنتيك در دوره تمدن مصر ثبت ش��ده 
اس��ت و بيش��تر مبلمان هايی كه به دليل خصوصيت های 
 اقليمی تا دوره ما س��الم مانده اند از آرامگاه فرعون كشف 

شده اند. 
در س��بك های اوليه توس��ط مصريان، كارب��رد طرح پای 
حيوانات بس��يار متداول بود اما ب��ه ترتيب پايه های چهار 

گوش جايگزين آن پاها ش��دند و در بسياری از مبلمان ها، 
 كار گذاش��تن س��نگ های قيمتی و طالكاری بدون نقص 
و ايراد انجام ش��ده اس��ت. در اواخر قرن نخس��ت پس از 
ميالد،خصوصيت های س��بك رومی ش��امل تكيه گاه ها و 
كناره های بلند، كاناپه های مدرن و مش��هور، پديدار شد. 
عش��ق رومی ها به رنگ و هم چنين راحتی در كاناپه های 
تشك دوزی شده و روكش های طرح دار در آن ديده می شد. 
در دوران آنتيك و در بررسی مبلمان مربوط به تمدن يونان، 
 تأثيرهای مصر قابل مش��اهده است. امروز از مبلمان يونان 
هيچ گونه نمونه ای در دس��ت نيس��ت  و فقط در تصاوير 
 گلدان ها به نمونه هايی از مبلمان اين دوره می توان برخورد 

كرد. 
صندلی و ميز عس��لی »كليس موس« كه متناس��ب با انسان 
ساخته ش��ده، مهم ترين نمونه مبلمان تمدن يونان به شمار 
می رود و هم چنين نوعی نيمكت دراز به نام شزالنق است 
كه از مبلمان های بارز اين دوره به حساب می آيد. در مبلمان 
 دوره روم در كنار مبلمان يونان تأثير مبلمان اتروسك نيز ديده 

می شود.
اي��ن دوره به دلي��ل اينكه تمدن عصر آهن نيز محس��وب 
می ش��ود با كمدهای طبقه دار و ميز های جالب نيز جلب 

توجه می كند. پس از فروپاش��ی امپراطوری روم 
و ظه��ور تدريج��ی اثر انحط��اط تمدن 

و تس��لط اقوام كوچ نش��ين،  رسم 
اس��تفاده از مبلمان به خصوص 

در اروپ��ای ش��مالی به طور 
كلی از بين رفت و فقط در 

اروپای جنوبی و آن هم 
محدودی  منطق��ه  در 

باق��ی  رس��م   اي��ن 
ماند. 

ادام��ه  در 
س��ال  صده��ا 
برای  ت��الش 
نش��ينی  شهر
و به موازات 
موفقيت  آن 
ام��ر  در 
نت  س��كو
ق��رن  در 

مبلمان  دهم، 
دوباره توانست 

را  خ��ود  جايگاه 
ثروتمن��دان به دس��ت در مكان ه��ای مرب��وط ب��ه 

آورد. پادش��اهان ثروتمند اروپا هم زمان با دوران رنسانس 
همان خط ها و نش��ان ها را به عنوان س��مبل برتری خود 
اس��تفاده می كردند و به طور كلی م��كان و مبلمان را برای 

مقام و شأن خود الزم می دانستند. 
مبلمان س��ال های طوالن��ی جايگاه خ��ود را در ميان مردم 

پيدا نكرد و فقط س��مبل قدرت و شكوه قصرها به حساب 
می آمد و خط ها طراحی مورد نظر برای معماری و اس��تيل 
قصرها نيز موجب تغيير در س��اختار مبلم��ان می گرديد. 
مبلمان همراه با پيشرفت های به وجود آمده در صنعت، به 
يك نش��انه ثروت، موقعيت و اعتبار برای مردم هم تبديل 

شد.
تا پايان قرن هفدهم مبل سازان فرانسوی شروع به ساخت 
ان��واع كاناپه ه��ای ابتدايی كردند بعض��ی از آنها تنها يك 
دس��ته داشتند كه به عنوان تكيه گاه و برای استراحت و لم 
دادن مورد اس��تفاده قرار می گرف��ت در حالی كه در ديگر 
مدل ه��ا دو دس��ته در طرفين بوده و چندي��ن نفر بر روی 

آن می نشستند.
از قرن بيستم در طراحی مبلمان تحول هايی صورت گرفت 
و ب��ه صورت موازی در زمين��ه كاری نيز راه زيادی را طی 
ك��رده و هنوز هم نش��انه موقعي��ت و اعتب��ار را ادامه داده 
است. انتخاب مبلمان براساس شخصيت ها همچنان نشانه 
تشخيص و فرق بين موقعيت ها باقی مانده و نقش مشخص 
كنن��ده خ��ود را در اين راس��تا حفظ ك��رده و اينك وجود 
مبلمان در تمام كش��ورها و حفظ جايگاه خود در بهترين و 
مكان ها  مهم ترين 

توج��ه   جال��ب 
است.

گذری برخط س��ير صنعت چوب و مبلم��ان ايران در 50 
س��ال گذشته نش��ان می  دهد اين صنعت كه تا اواسط دهه 
40 خورش��يدی به صورت س��نتی دنبال می شد به تدريج 

تحت تأثي��ر جهش های علمی و تكنولوژي��ك بهره  برداری 
از چ��وب و توليد مبلمان در جهان، حركت رو به رش��دی 
را آغ��از كرد و كمت��ر از يك دهه ظه��ور و بروز جديدی 
را در عرص��ه صنعت و اقتصاد ايران به نمايش گذاش��ت و 
اينك در قرن بيس��ت و يكم انجم��ن صنفی مبل ايران برپا 
شده كه با اقدام های شايسته ای از جمله ايجاد يك تشكل 
با س��رمايه های علم��ی و مادی باال، بر پايی س��مينارهای 
داخلی و بين المللی، برپايی يك كرس��ی علمی با مشاركت 
دانشگاه های بين المللی، احداث شركت صنعتی مبلمان ويژه، 
احداث اولين موزه مبل ايران و خدمات شايسته ديگر همراه 
می باش��د و هم اكنون استادان– پی به اين مطلب برده اند 
ك��ه روند معماری و آرايش يك خانه، پيش از آن كه اقدام 
به خريد اولين تكيه از لوازم آن را بنماييد شروع شده است، 
يعنی در ذهن شما و در حقيقت از كودكی شروع می شود، 
آگاهان��ه و يا ناخود آگاه نكته هايی در ذهنتان نقش می بندد 
 و آن ديدگاه و نظرتان در مورد زيبايی و طراحی يك خانه 
اس��ت. بايد گفت اگر در مجل��ه ای يك مبل زيبا را ديديد 
اي��ن مبلمان هم��ان چيزی نبوده كه برای خانه ما مناس��ب 
اس��ت. صحيح آن است كه برای شی يا طرحی كه مناسب 
 فك��ر و ني��از ماس��ت ارزش قاي��ل ش��ده و آن را انتخاب 

كنيم. 

انتخاب مبلمان 
براساس 

شخصیت ها 
همچنان نشانه 

تشخیص و فرق 
بین موقعیت ها 

باقی مانده و نقش 
مشخص کننده 
خود را در این 

راستا حفظ کرده و 
اینک وجود مبلمان 
در تمام کشورها و 
حفظ جایگاه خود در 
بهترین و مهم ترین 
 مکان ها جالب توجه 

است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان :
پيام اصلی طرح هدفمندسازی یارانه ها 

عدالت و اصالح الگوی مصرف
 زاینده رود 

جلسه فوق العاده مديران شركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
موضوع هدفمندسازی يارانه ها و كاربردی نمودن اين طرح در بخش 

آب در چهارم دی ماه سال جاری برگزارشد.
مهندس امينی مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به جلسه برگزارشده با حضور وزير محترم نيرو و مديرعامل شركت 
مهندسی آبفای كشور گفت: ش��روع طرح تحول اقتصادی مهم ترين 
گام و اساس��ی ترين قدم اين طرح است كه خوشبختانه با عزم جدی 
و راس��خ دولت آغاز شد و حالوت و ش��يرينی اين طرح انشاءا... به 

مردم خواهد رسيد.
وی پي��ام اصلی ط��رح تحول و هدفمندس��ازی يارانه ها را عدالت و 
اص��الح الگوی مصرف دانس��ت و گفت : ما در كن��ار مردم آنرا اجرا 
خواهي��م كرد. وی در بحث عدالت گف��ت: با اجرای موفق اين طرح 
منابع ملی به دس��ت كسانی كه محق دريافت آن هستند برسد و اصل 

عدالت در خدمات و پرداخت های دولتی لحاظ شود.
مهندس امينی پيام ديگر اين طرح را اصالح الگوی مصرف دانست و 
با اش��اره به آنكه بخشی از جامعه ما متأسفانه مصرف بهينه را رعايت 
نكرده و نمی كنند و انرژی كش��ور را به هدر می دهند گفت: متضرر 
اين موضوع نسل های آينده جامعه خواهد بود كه با اين طرح تالش 
خواهد شد فرهنگ صحيح مصرف ترويج يافته و بهينه مصرف كردن 

به فرهنگ جامعه تبديل شود.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به آنكه 
اين طرح از ضرورت های اساس��ی جامعه است و در ضرورت اجرای 
آن هي��چ ترديدی نيس��ت گفت: آنچه موفقيت اي��ن طرح را تضمين 
خواهد كرد همكاری همه جانبه مديران و همكاران آب و فاضالب در 

بحث هدفمندسازی يارانه های آب است.
وی س��اده س��ازی و شفاف س��ازی و دقت در صدور قبض، افزايش 
راندم��ان در بخش ه��ای مختلف ش��ركت، كاه��ش هدررفت آب، 
رس��يدگی به موقع و س��ريع به ح��وادث، هوش��ياری و دقت الزم و 
برخورد صادقانه و مس��تدل و اميدواركننده با مردم را از اهم الزام های 
كاری مديران شركت در مرحله اجرای اين طرح دانست و از همكاران 
خود در شركت آب و فاضالب استان اصفهان خواست با رعايت ادب 
و نزاكت اس��المی پاسخگوی كليه سئواالت همشهريان عزيز با ارائه 

مدارک دقيق، مستدل و منطقی باشند.

تهيه دستورات اجراي طرح 
هدفمندسازي یارانه ها در بخش آب

 زاینده رود 
به منظور اجرايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه ها در بخش 
آب؛ دس��تورالعمل يازده بندي اجراي اين طرح در ش��ركت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان تهيه و به كليه منطقه هاي خودگردان ابالغ 

شد.
كارگروه هدفمندس��ازي يارانه ها در بخ��ش آب كه پس از مراحل 
اوليه و جلس��ه هاي توجيهي الزم در شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان با رياس��ت مديرعامل ش��ركت، دبي��ري معاونت درآمد و 
مش��تركين و عضويت قائم مقام ش��ركت در منطقه هاي خودگردان، 
معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت، معاون مالي پش��تيباني، معاون 
بهره برداري، مدي��ر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني و مدير 
 دفتر حراس��ت و امور محرمانه آبفاي اس��تان اصفهان تشكيل شده 

بود.
الزم به توضيح است با ابالغ طرح هدفمندسازي يارانه ها در بخش 
آب، ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان همگام با كل كشور و 
با برنامه ريزي هاي گسترده و تمهيدات مناسب تدارک ديده تالش 
خواه��د كرد تا ب��ه بهترين نحو ممكن در اجرايي ش��دن اين طرح 

بزرگ اقتصادي همكاري داشته باشد.

برگزاری نمایشگاه،  ارتقاء سطح 
بازار مبلمان را در پي دارد

 زاینده رود 
 هشتمين نمايش��گاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگي 
در محل نمايش��گاه هاي بين المللي اس��تان اصفهان گشايش يافت كه 
مسؤوالن اتحاديه صنايع مبل اصفهان معتقدند برگزاري نمايشگاه اصفهان 

در سال هاي گذشته ارتقاء سطح بازار مبلمان را در پي داشته است.  
به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان 
در اين نمايشگاه 67 شركت از دو استان اصفهان و تهران در متراژي بالغ 
بر 6000 متر مربع به عرضه محصوالت خود در زمينه هاي انواع مبلمان 
 خانگي، س��رويس خواب هاي كودک و بزرگس��ال، پارچه هاي مبلي، 
طرح هاي استيل، مبلمان راحتي، اسپرت، دكوراسيون داخلي، ويترين هاي 

خانگي و كاورهاي مبل پرداخته اند.  
مديرعامل شركت نمايش��گاه هاي بين المللي استان اصفهان دراين باره 
گفت: صنعت مبلمان كشور بايد براي حضور در بازارهاي صادراتي منطقه 

برنامه ريزي منظمي داشته باشد. 
رسول محققيان با اشاره به برپايي هشتمين نمايشگاه تخصصي صنايع مبل 
و دكوراس��يون خانگي در اصفهان اظهار داشت: دولت نيز بايد از طريق 
انجام حمايت هاي الزم به تقويت برنامه هاي صادراتي در اين خصوص 
بپردازد. الزم به ذكر اس��ت اين نمايش��گاه تا پيش از اين نيز با نمايشگاه 
چوب مقارن بود كه از طريق تفكيك آن از دوره قبل، بخش مبلمان شكل 
تخصصي تري به خود گرفته است. در سال جاري نيز نمايشگاه مبلمان 
خانگ��ي و مبلمان اداري از هم تفكيك ش��ده و رويكردهاي تخصصي 
 تري را در پيش رو گرفته اس��ت. اين امر در راس��تاي توسعه بخشي به 

نمايشگاه هاي مبلمان بوده است. 
همچنين در حاشيه اين نمايشگاه مراسم تجليل از پيشكسوتان صنعت مبل 

در سالن همايش هاي نمايشگاه بين المللي استان برپا خواهد شد.
هشتمين نمايشگاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگي 8 لغايت 
 11 دي ماه در محل نمايش��گاه هاي بين المللي اس��تان اصفهان واقع در 

پل شهرستان طي ساعات بازديد ۹ الي 12 و 15 الي 21 برپا مي شود. 

شهردار اصفهان خواستار شد:
 كشف صحت و سقم برخي 

جار و جنجال ها نياز به بررسي دارد
 زاینده رود 

ش��هردار اصفهان تأكيد ك��رد: تمام طرح هاي اين كالنش��هر به 
صورت كارشناس��ي اجرا مي شود و به تصويب شوراي اسالمي شهر 
مي رسد همچنين براي كشف صحت و سقم برخي جار و جنجال ها 

در اين خصوص مي بايست بررسي كارشناسي گردد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، 
دكتر سيد مرتضي سقائيان نژاد با اشاره به طرح خيابان شهيد الوي و 
زيرگذر امام سجاد )ع(  گفت: هنگامي كه طرح تعريض پل بزرگمهر 
و احداث تقاطع غيرهمسطح آپادانا از سوي كارشناسان مطرح شد از 
سوي كميسيون حمل و نقل شوراي اسالمي پروژه خيابان شهيد الوي 
پيشنهاد گرديد.وي اجراي پروژه خيابان شهيد الوي را به دليل كاهش 
ب��ار ترافيكي خيابان بزرگمهر مثبت ارزيابي و تصريح كرد: اين طرح 
گزينه خوبي براي جايگزين كردن احداث تقاطع غيرهمس��طح  آپادانا 
و تعريض پل بزرگمهر مي باش��د همچنين با اجراي اين طرح اتصال 
رينگ دوم و س��وم ترافيكي محقق مي شود. وي با اشاره به برگزاري 
14 جلسه جهت بررس��ي پروژه شهيد الوي در كميته فني طرح هاي 
ش��هري خاطرنش��ان كرد: اين در حالي اس��ت كه اين طرح در چهار 
جلس��ه شوراي سياست گذاري با حضور س��ه تن از اعضاي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان بررسي و تأييد شده است. شهردار اصفهان تأكيد 
كرد: وحدت كلمه بين شوراي اسالمي شهر و مديريت شهري اصفهان 
الگو و زبانزد ديگر كالنشهر ها مي باشد و در پرتو اين وحدت و اعتماد 
و اطمينان مردم تاكنون توانس��ته طرح هاي بزرگ و عظيمي را به اجرا 

درآورد و در اختيار شهروندان قرار دهد.
دكت��ر س��قائيان ن��ژاد ج��ار و جنجال ه��اي غي��ر كارشناس��ي را 
هياه��وي تبليغات��ي عن��وان و اظه��ار ك��رد: برخ��ي باي��د بدانن��د 
در ح��ال حاض��ر صحن��ه خدم��ت رس��اني اس��ت ن��ه تبليغات��ي. 

 فضاهاي سبز  اصفهان
به روش قطره اي آبياري مي شود 

 زاینده رود 
سرپرست سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر اصفهان با بيان اينكه 
اولويت هاي اصلي طرح جامع آب خام فضاي سبز شهر در منطقه هاي 
14 گانه اجرايي شده، گفت: در حال حاضر 80 درصد آبياري فضاهاي 

سبز اين كالنشهر به صورت تحت فشار يا مكانيزه انجام مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان،  
داريوش فتحي در مورد وضعيت آبياري فضاي سبز سطح شهر، اظهار 
كرد: طرح جامع آب خام فضاي س��بز ش��هر در دس��تور كار سازمان 
پارک ها و فضاي س��بز قرار داشته و در همين راستا نقشه آبياري تحت 
فش��ار فضاي سبز ش��هر براي اجرا به تمام منطقه هاي 14 گانه ارسال 
ش��ده است. فتحي خاطرنشان كرد: هم اكنون مساحت قابل توجهي از 
 فضاي سبز شهري مكانيزه ش��ده و از آبياري قطره اي و باراني استفاده 

مي شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان :
افزایش 5 درصدي مسافران 

اتوبوسراني
 زاینده رود 

 مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه از افزايش
  5 درص��دي مس��افران اين ناوگان ب��ا اجراي هدفمن��دي يارانه ها 
 خب��ر داد و اعالم كرد: با هدفمند س��ازي يارانه ها تعداد مس��افران 
اتوبوس��راني افزايش يافته و پيش بيني شده اين ميزان به 30 درصد  

برسد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان 
عباس روحاني با اعالم اين خبر ادامه داد: در چنين شرايطي اگر ناوگان 
 اتوبوس��راني تقويت شود و تعداد اتوبوس ها افزايش يابد مي توانيم 
 خدمات رس��اني مناس��ب تري به ش��هروندان داشته باش��يم، تعداد 
 بيش��تري ازسفرهاي روزانه را تحت پوش��ش قرار داده و به نوعي 
در كاهش ترافيك و تسهيل ترددها تأثيرگذار باشيم كه اميد است در 

راستاي تحقق اين مهم، دولت حمايت هاي الزم را داشته   باشد.
مش��كل  و  گازس��وز  اتوبوس ه��اي  م��ورد  در  ادام��ه  در   وي 
 كمبود  جايگاه هاي سوخت CNG گفت: در حال حاضر يك جايگاه 
سوخت براي سوخت گيري اتوبوس ها فعال هست اما بايد جايگاه 
 قلعه ش��ور نيز جهت ارتقاي ظرفيت جايگاه هاي س��وخت رساني 
بعد از رفع مشكالت فعلي براي 446 اتوبوس گازسوز اختصاص يابد 
 تا تمام اتوبوس ها بتوانند بدون معطلي زياد و در ساعت هايي كه به 

شهرون�دان خدم�ت رس�اني ندارن�د،  سوخت گيري  كنند.
روحانی در پايان خاطرنش��ان كرد: صد دس��تگاه اتوبوس گازسوز 
به ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان در راستای هدفمندسازی يارانه ها 

افزوده خواهد شد.

گشتی در اخبارروی میز

 زاینده رود 
به گفته س��ردار كرمی در دوران فتنه سال 88 
پليس نقش بسيار انقالبی در تمامی صحنه ها داشت 
و در راه اطاعت از بيانات مقام معظم رهبری ثابت 

قدم بود.
وی اف��زود: از چند ماه قب��ل از انتخابات در همين 
دوره رياست جمهوری دش��منان سرمايه گذاری 
وس��يع و تبليغات زيادی صورت دادند كه بعد از 
ي��ك دوره روی كار آم��دن اصولگراي��ان بگويند 
بی ش��ك آنها در اي��ن دوره نمی توانند رأی و نظر 
قطعی مردم را بگيرند و در اين زمينه هم بودجه های 
كالنی تصويب كردند در واقع آنها منتظر يك جرقه 

بعد از انتخابات بودند. فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: در اصل يك قاعده كلی وجود دارد و 
آن اين است كه غربی ها برای هر موقعيت يك سناريوی 
از پيش تعيين ش��ده دارن��د و هر موقع كه موقعيتش به 
دس��ت می آيد اين س��ناريو را به روی خبر می آورند و 

اجرا می كنند.
سردار كرمی ضمن اشاره به حضور چشمگير مردم در 
انتخابات س��ال 88 گفت: اين حضور بعد از يك دوره 
روی كار بودن اصولگرايان آنها را وادار كردند كه اين فتنه 
را به وجود آورند و در آن از چهره هايی استفاده كردند كه 
هنوز ماهيت واقعی آنها برای مردم مشخص نبود و برای 

جامعه محترم بودند.
وی تصريح كرد: اين افراد بر آن شدند كه با ترفند دروغ 
و تقلب پيروزی شيرين انتخابات را خراب كنند. بعد از 
حادثه هايی كه اتفاق افتاد مقام معظم رهبری روشنگری 
انجام دادند و با بيانات ارزشمندشان كسانی كه بصيرت 

داشتند بعد از اين وقايع تكليف بر آنها مشخص شد و 
راه را از بيراهه تشخيص دادند.

س��ردار كرمی افزود: نيروه��ای امنيتی به ويژه پليس در 
حوادث مانند اين نقش بسيار مهمی را می توانند ايفا كنند. 
اگر افرادی كه در مجموعه پليس خدمت می كنند افراد 
بابصيرت و آگاه و ثابت قدمی باشند می توانند در بخش 

عمده ای از جامعه ايجاد اطمينان نمايند.
وی ب��ا بي��ان اينكه در فتن��ه 88 چهره دش��من به طور 
كامل مش��خص شد خاطرنشان كرد: در حوادث بعد از 
انتخابات كه دشمن نتوانست نتيجه ای كسب كند نيروی 
پليس شك و ترديد به خود راه نداد و نقش خود را در 

صحنه در جهت حفظ امنيت به خوبی ايفا كرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان هماهنگی بيشتر با نيروهای 
بسيج و نيروهای مردمی را تجربه ای گرانقدر برای پليس 
عنوان و خاطرنشان كرد: پليس با اين رويكرد توانست 
تمام صحنه ها را كنترل و آرام كند. از طرفی فتنه سال 88 
به ما آموخت كه بايد همواره بصيرت خود را كه به مانند 

يك قطب نما عمل می كند بيشتر كنيم. 
س��ردار كرمی گفت: همچنين معلوم شد كه تعامل 
پليس با مردم كه هميشه جزو مدافعان اصلی انقالب 
هستند می تواند نقش تعيين كننده و سرنوشت سازی 
در حوادث باشد. همان طور كه در صحنه های فتنه 
سال 88 ديديم هر چه تعامل بين نيروهای بسيج و 
نيروهای مردمی بيشتر شده بود بيشتر فتنه ها در نطفه 
شناسايی و از بين رفتند كه اين هم از بركات تعامل 

و هماهنگی بين مردم و بسيج با پليس است.
همچنين معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان 
درب��اره ۹ دی 88 گفت: دش��من در دوره فتنه بعد 
از انتخابات سال 88 به يك اشتباه بزرگ دست زد 
و آن اس��تفاده از عاشورا برای رس��يدن به مقاصد شوم 
خود بود. اسماعيلی تصريح كرد: در حادثه عاشورای 88 
نيروی انتظامی با بردباری، صبر و حلم وارد صحنه شد 
و در كنار آنها نيروهای مردمی و بسيجی هم با حضوری 
پرش��ور به صحن��ه آمدند كه ب��ا اين تدبي��ر عالمانه و 
هوشمندانه بساط فتنه بر هم ريخت و اجازه بهره برداری 

تبليغاتی به دشمن داده نشد.
وی از روز 8 دی م��اه ب��ه عنوان روز تنف��ر و انزجار از 
اتفاقات عاشورای تهران در تاريخ مردم اصفهان ياد كرد 
و گفت: تجربه فتنه 88 يك تجربه زنده برای س��ال های 
آينده است بايد از اين واقعه درس بگيريم تا بتوانيم در 
گذرگاه ه��ای آينده با يك بصيرت و آگاهی از اين گونه 
مس��ائل به خوبی عبور كنيم و هرگز دچار شبهه و ابهام 
نشويم و همواره اين سخن بنيانگذار جمهوری اسالمی 
كه برای اينكه به كشور شما آسيبی نرسد پشتيبان واليت 

فقيه باشيد« را مدنظر قرار دهيم.

شهرستان
فرمانده انتظامي استان اصفهان:

در فتنه سال 88 چهره دشمن مشخص شد

در شهرکرد؛
مجوز مرتع داراني که ترک دامداري 

کرده اند باطل مي شود 

رئیس اداره بازرگاني لردگان:
50 ناظر افتخاري بر وضعیت بازار 

لردگان نظارت مي کنند

مدیرکانون پرورش فکري چهارمحال و بختیاري:
فعالیت 20 کانون پرورش فکري 

کودکان 
فرماندار ش��هركرد گفت: مج��وز مرتع داراني كه ترک دام��داري كرده اند باطل 
خواهد ش��د. به گزارش فارس، س��عيد زمانيان در جلس��ه بررس��ي مسائل و 
مشكالت كش��اورزان و دامداران مرغزار ش��هركرد اظهار داشت: در سال هاي 
گذش��ته مجوزهاي بي رويه اي در زمينه احداث چاه آب در سطح مرغزارهاي 
اين شهرس��تان صادر شده كه س��طح آب هاي زيرزميني اين مزارع را به شدت 
پايين و كش��اورزان و دامداران اين مزارع را با خشكسالي و كمبود آب مواجه 

كرده است. 
وي افزود: برهمين اساس الزم است تا مسيرهاي انحرافي كه باعث مشكالتي 
در سطح مرغزارها شده در مدت 10 روز مسدود و از تردد وسائل نقليه در اين 
منطقه جلوگيري شود. زمانيان با بيان اينكه مجوز مرتع داراني كه ترک دامداري 
كرده اند باطل خواهد شد، افزود: اين در حالي ست كه تنها كشاورزان و دامداراني 

كه در حال فعاليت هستند مي توانند از مرغزار استفاده كنند.
فرماندار شهرس��تان شهركرد در ادامه با تأكيد بر ضرورت تأمين آب مورد نياز 
اراضي كش��اورزي كش��اورزان و دامداران، گفت: برهمين اساس الزم است تا 
جهاد كشاورزي، منابع طبيعي و آب منطقه اي كميته اي تشكيل و مطالعات طرح 
انتقال آب تصفيه خانه شهركرد و پخش بر روي مرغزار را بررسي و نتيجه را 
اعالم كنند. وي كاهش بارش هاي جوي در اين شهرستان را زنگ خطري براي 
كشاورزان و دامداران اعالم كرد و گفت: امسال ميزان بارش هاي جوي به شدت 
كاهش يافته است كه ادامه اين مسير سبب بروز پديده خشكسالي و اثرات بسيار 

مخرب بر توليد به ويژه كشاورزي دارد.

رئيس اداره بازرگاني لردگان گفت: 50 ناظر افتخاري اين شهرستان وضعيت 
ب��ازار و نحوه فروش كاالهاي طرح تنظيم بازار را به صورت روزانه رصد 
مي كنند. محمدرضا نجفي در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: با آغاز اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها و در راس��تاي جلوگيري از افزايش قيمت كاالها 
و يا كم فروش��ي برخي از اصناف بازرس��ان اين اداره با حضور گسترده در 
سطح بازار نظارت دقيقي بر وضعيت بازار دارند. وي افزود: برهمين اساس 
در صورت مواجه ش��دن با هرگونه گران فروشي و عدم اعالم موجودي و 
ساير تخلفات احتمالي در واحدهاي صنفي برخورد قانوني اعمال مي شود. 
نجفي خاطرنش��ان كرد: م��ردم نيز مي توانند در صورت مش��اهده هرگونه 
افزايش قيمت غيرقانوني با ش��ماره تلفن 124 س��ازمان بازرگاني تماس و 
ش��كايات خود را اعالم تا در اس��رع وقت به اين شكايات رسيدگي شود. 
رئيس اداره بازرگاني شهرس��تان لردگان با اش��اره به وضعيت بازار در اين 
شهرس��تان پس از اجراي قان��ون هدفمندي يارانه ها، گف��ت: در بازار اين 
شهرس��تان با مش��اركت و همراهي اصناف در برخي اقالم قيمت ها نه تنها 
افزايش نيافته بلكه شاهد كاهش قيمت نيز بوده ايم. وي ادامه داد: بازار آرام 
و قيمت ها بدون تغيير نسبت به هفته گذشته است كه نشان از توجه مردم 
به مقوله صرفه جويي و رعايت آن اس��ت كه اين مهم به كاهش هزينه هاي 
خانواده هاي منجر مي ش��ود. نجفي تصريح كرد: نقش آفريني مردم،  مانع از 
فعاليت افراد فرصت طلب شده است و در سطح بازار نيز هيچ وضعيت  غير 

مترقبه اي را شاهد نبوده ايم. 

مدي��ر كانون پرورش فك��ري كودكان و نوجوان��ان چهارمحال و بختياري 
گف��ت: 20 مركز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اين اس��تان 

فعال است. 
پرويز ش��اهوردي در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در حال حاضر افزون 
ب��ر 16 ه��زار نف��ر در اين مراكز در رده هاي س��ني بين هفت تا 17 س��ال 
از برنامه ه��ا و آموزش هاي اين مراكز اس��تفاده مي كنن��د.  وي با بيان اينكه 
در مراكز اين اس��تان بيش از 204 هزار جلد كتاب تخصيص يافته اس��ت، 
اف��زود: در هر مرك��ز اين كانون بيش از 12 هزار جل��د كتاب وجود دارد. 
مدي��ر كانون پرورش فك��ري كودكان و نوجوان��ان چهارمحال و بختياري 
گراي��ش به كتابخواني از ملزوم های زندگي افراد جامعه محس��وب ش��ده، 
چرا كه گس��ترش فرهنگ مطالعه منجر به ارتقاي فرهنگ جامعه مي ش��ود.  
ش��اهوردي افزود: بايد با ظرفيت ها و امكانات موجود كودكان و نوجوانان 
را آگاه و راهنمايي كرده و با تبليغ فرهنگ مطالعه آنان را به سمت مطالعه 
كتاب و كتابخواني س��وق دهي��م. وي از افتتاح دو مرك��ز كانون فكري و 
پرورش��ي كودكان و نوجوانان در دهه فجر سال جاري در شهرهاي گندمان 
و چلگ��رد خبر داد و افزود: اعتبار اختصاص يافته به اين دو مركز بيش از 
يك ميليارد و 500 ميليون ريال اختصاص يافته اس��ت. مديركانون پرورش 
فك��ري كودكان و نوجوان��ان چهارمحال و بختياري ادام��ه داد: اين كانون 
فعاليت هاي گروهي خود را در س��ه فرم كتابخانه هاي ثابت، كتابخانه سيار 

روستايي و كتابخانه هاي پستي روستايي ساماندهي كرده است. 

مهدی رفائی

صبح چهارشنبه هشتم دی ماه هم زمان با برگزاری 
ششمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی 
و فناوری اس��تان اصفهان، طی مراسم باشكوهی در 
س��الن همايش های نمايشگاه بين المللی اصفهان، از 
پژوهشگران برتر استان در اين جشنواره تقدير شد.
ششمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی 
و فناوری اس��تان اصفهان از هفتم ت��ا دهم دی ماه 
ب��ه منظور گس��ترش محورهای دانش و گش��ودن 
افق های تازه در مس��ير چش��م انداز 1404 اصفهان 
در محل نمايشگاه های بين المللی استان واقع در پل 
شهرس��تان برقرار است و استان اصفهان را در هفته 
 پژوهش و فناوری كش��ور از س��اير استان ها ممتاز 

می سازد.
مدي��ر پژوهش و فن��اوری اس��تانداری اصفهان، 7 
نفر از پژوهش��گران اي��ن جش��نواره را دارای رتبه 
كشوری بين المللی دانس��ت. وی در تشريح روند 
برگزاری جش��نواره ششم پژوهش و فناوری گفت: 
در س��ال های گذش��ته كارگروه تحقي��ق و پژوهش 
از برنامه های اس��تانداری ها حذف ش��ده بود كه به 
دستور استانداری اصفهان كارگروه پژوهش، فناوری 
و نوآوری احيا شد و با دستورالعمل های كارآمد از 
خ��رداد ماه س��ال 88 به كار مس��تمر پرداخت و از 
مرداد ماه امسال ستاد جشنواره در سه كميته علمی، 
اجرايی و ارتباطات و اطالع رس��انی تش��كيل شد و 

گروه های كارشناسی برای شناس��ايی پژوهشگران 
ش��روع به كار كرد كه در نتيجه ۹4 پژوهشگر برتر 

انتخاب شدند.
اخوان با مثبت ارزيابی كردن روند جش��نواره اطالع 
رس��انی، آن را در حد ملی ارزيابی كرد و تش��كيل 
ستاد دايمی جشنواره پژوهش و ستاد هفته پژوهش 
و فناوری به دستور استاندار را محور اصلی برنامه ها 
دانست. وی تش��كيل اين نمايشگاه در 46 غرفه را 

باعث مباهات استان اصفهان قلمداد كرد. 
وی افزود: در كش��ور كمتر از 50 دانش��مند جهانی 
وجود دارد كه 7 نفر از آنها اصفهانی هستند در حال 
حاضر اصفهان يك درصد از دانش��مندان برجس��ته 
جه��ان و 15 درصد از دانش��مندان كش��ور را دارا 

می باشد.
آقايان دكتر محمدپور، دكتر ش��هرام تنگستانی نژاد، 
دكتر ولی اله ميرخانی، دكتر شاه پور ملك پور، دكتر 
عل��ی اصغر انصاف��ی، دكتر عبدالرض��ا حاجی پور، 
دكتر مس��عود صلواتی نياس��ری و دكتر نادر رهنما 
7 دانش��مند جهانی اصفهان هس��تند كه به جز دكتر 
صلواتی از دانش��گاه كاش��ان ش��ش نفر ديگر جزو 
هيأت علمی دانش��گاه اصفهان و دانش��گاه صنعتی 

هستند.
بالغ بر 13 هزار مقاله علمی در 9 ماهه اول سال 
 ISI ــمندان ایرانی به تأیيد ــط دانش جاری توس

رسيد
توسعه پايدار فرهنگی از بحث های مهم مطرح شده 

در اين جشنواره بود. توسعه پايدار بومی اسالمی و 
تعريف دانش، ثروت، ق��درت، عدالت و اقتدار در 
اين حوزه همراه ب��ا تبيين نقش عوام و خواص در 
توسعه علم از محورهای ديگر اين مراسم بود. توجه 
ويژه به قشر نخبگان و جدا نشدن خواص علمی از 
بدنه حاكمي��ت در ارائه نظريه به مبادی اجرايی نيز 
مورد بحث و تبادل نظر گذاشته شد. بازسازی تمدن 
اسالمی و مس��ئوليت پذيری دانشگاه ها در ترويج و 
مديري��ت دانايی از وظيفه های تعريف ش��ده برای 
مديران دانشگاه ها و نيز مديريت دانش محور نيز از 
وظيفه های تعريف ش��ده برای مسئوالن دانشگاه ها 
در افق علمی كشور مورد طرح واقع شد. با توجه به 
آمار علمی ISI مؤسس��ه علم سنجی جهانی از سال 
45 تاكنون ايران رشد چشمگيری در ارائه مقاله های 
جهانی داشته است. در سال 45 تا 53 هر ساله كمتر 
از يك هزار مقاله جهانی توس��ط دانشمندان ايرانی 
ارائه ش��ده كه از سال 53 تا 70 اين رقم به بين يك 
هزار تا 2 هزار رس��يده اس��ت و از سال 70 تا 80 با 
يك جهش بزرگ اين رقم به تعداد 5 هزار مقاله در 

سال رسيده است.
اما از س��ال 80 آمار با شكوهی در ISI رقم خورد. 
در سال 83 رقم مقاله های ايرانی با وجود مخالفت 
و رد بين الملل��ی به 7 هزار مقاله و در س��ال 85 به 
10 هزار مقاله جهانی رس��يد و اكنون در س��ال 8۹، 
س��االنه بالغ بر 13 هزار مقاله از دانش��مندان ايرانی 

مورد پژوهش و تأييد ISI قرار می گيرد.

پانزده درصد از دانشمندان جهانی كشور اصفهانی هستند

 زاینده رود 
شهردار اصفهان اعالم كرد: مديريت شهری اين 
كالن شهر سه گزينه را برای خريد واگن های مترو به 
منظور جلوگيری از اتالف زمان و تأخير در راه اندازی 

10 كيلومتر قطار شهری اصفهان پيگيری نموده است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، دكتر سيد مرتضی سقائيان نژاد با 
اعالم اين خبر گفت: از سه سال گذشته تاكنون مشكل 
خريد واگن های قطار ش��هری اصفهان مطرح بوده در 
اين راستا شهرداری سه گزينه را برای رفع اين معضل 
انتخاب و در دس��تور كار خود قرار داده است. وی با 
بيان اين كه مقرر ش��ده شركت مادر تخصصی تهران 
به صورت متمركز واگن های مترو اصفهان، ش��يراز و 
تبريز را از طريق شركت چينی خريداری نمايد اذعان 

داشت: در قرارداد اوليه اين مهم اشكالی مبنی بر ساخت 
واگن های اوليه مترو برای ش��هر تبريز و به كارگيری 
آن برای اصفهان و ش��يراز مطرح گرديده اين در حالی 
اس��ت كه قوس، س��وزن و شيب قطار شهری اين سه 
ش��هر با يكديگر متفاوت می باشد بنابراين الزم است 
برای س��ه شهر اصفهان، شيراز و تبريز واگن های اوليه 
به صورت جداگانه با رعايت مباحث فنی و كارشناسی 
ساخته شود. وی تأكيد كرد: شهرداری اصفهان به عنوان 
بهره بردار قطار شهری می بايست برای مباحث نگهداری 
و آموزش با توليد كننده واگن های اين سيستم حمل و 
نقل ريلی ارتباط قوی داش��ته باشد. شهردار اصفهان با 
اشاره به اين كه الزم است مشكل های گزينه اول خريد 
واگن های قطارشهری از سوی شركت مادرتخصصی 
تهران مرتفع ش��ود اظهار كرد: هنوز تأييد خريد واگن 

به دليل ارتباطات ضعيف با ش��ركت واگن ساز چينی 
ص��ورت نپذيرفت��ه اس��ت. وی به گزين��ه دوم خريد 
واگن های قطار ش��هری اصفهان اش��اره و اعالم كرد: 
ش��ركت اصفهانی به صورت مشترک با يك شركت 
باتجربه چينی پيشنهاد فاينانس خريد واگن های قطار 
شهری اين شهر را داده بدين معنا كه ساخت واگن های 
مترو اصفهان از لحاظ كارشناسی و فنی از سوی شركت 

چينی بررسی گردد. 
دكتر سقائيان نژاد اضافه كرد: اميد است با مذاكر ه های 
انجام ش��ده از س��وی ش��ركت معتبر چينی و پس از 
بررس��ی های به عم��ل آمده و انج��ام مراحل مناقصه 
با ش��ركت ايرانی مراح��ل اجراي��ی ورود واگن های 
 قطار ش��هری اصفهان انجام گردد و اين گزينه به ثمر 

بنشيند.

شهردار اصفهان:
سه گزینه براي خرید واگن هاي مترو اصفهان در حال پيگيري است
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معاون وزیر نفت:
افزایش 38 میلیون لیتري ظرفیت تولید بنزین با اتمام طرح هاي در دست اجرا

وزیر تعاون:
سپردن امور اجرایي به تشکل هاي مردمي یك الزام قانوني است

افزایش منطقه هاي ویژه اقتصادي 
تا 59 منطقه 

يك كارشناس اقتصادی با اشاره به حمايت دولت از توليد كنندگان 
با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، گفت: اين طرح باعث به وجود 
آمدن انگيزه های توليد شده و سرمايه گذاران ترغيب می شوند تا با 

سرمايه گذاری در خط توليد، اشتغال بيشتری ايجاد كنند. 
آلبرت بغزيان در گفتگو با فارس در خصوص ش��يوه آزادس��ازی 
يارانه ه��ا در اين مقطع زمانی، اظهار داش��ت: با توجه به وضعيت 
مص��رف انرژی و نيروهاي��ی مانند برق و گاز و آب، نرخ پرداخت 
يارانه ها راه ديگری جز اجرای قانون هدفمندس��ازی يارانه ها نبود. 
وی يك��ی از داليل موفقي��ت قانون هدفمندی تاكنون را اس��تقبال 
مردم در ثبت نام اوليه دانست و گفت: اميد می رود دولت با ايجاد 
پايگاه های جديدتر افراد هدفمند و مس��تحق را شناسايی و سهميه 

و يارانه آنها را افزايش دهد. 
اين كارشناس بانكی از ديگر عوامل موفقيت قانون مذكور را نظارت 
دول��ت بر افزايش قيمت اقالم بازار عنوان كرد و ادامه داد: با توجه 
به جلس��ه های دولت با اتحاديه ها، اصناف، مراكز وارداتی، وزارت 
بازرگان��ی و بنگاه های تولي��دی و همچنين هماهنگی های صورت 
گرفته ب��رای جلوگيری از افزايش ناگهان��ی قيمت محصوالت در 
زمان اجرای اوليه قانون هدفمندی يارانه ها، تا كنون مشكل خاصی 

اتفاق نيفتاده است. 
مزایای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

وی خاطر نش��ان كرد: اج��رای قانون هدفمن��دی يارانه ها موجب 
كاهش مص��رف، صرفه جويی و اصالح الگ��وی مصرف توليدی 
خواهد شد و همكاری مردم نيز در اين زمينه الزم است. اين استاد 
دانش��گاه در خصوص وضعيت تورم با اج��رای قانون هدفمندی 
يارانه ه��ا، تصريح كرد: در تئوری و تجارب به خصوص در بخش 
سياس��ت گذاری ها ممكن است انتظارهايی صورت گيرد كه منجر 

به كاهش و افزايش نرخ تورم شود.

معاون سازمان خصوصی سازی:
هر سهم شرکت 4 هزار و 338 

ریال کشف قیمت شد
معاون س��ازمان خصوصی س��ازی از عرضه اوليه 10 درصد سهام 
ش��ركت باالس��ت در بازار اول معامالت فرابورس و فروش بيش 
از 3ميليون و 800 هزار اين ش��ركت به قيمت هر س��هم 4 هزار و 

338 ريال خبر داد. 
مه��دی عقداي��ی در گفتگ��و با ف��ارس، اظهار داش��ت: س��ازمان 
خصوصی س��ازی طبق اعالم قبلی اقدام به عرضه اوليه 10 درصد 
س��هام شركت مهندس��ی ساختمان تأسيس��ات راه آهن كرد كه در 
جري��ان اي��ن عرض��ه 3 ميليون و 800 ه��زار و 476 س��هم آن به 
قيمت هر س��هم 4هزار و 338 ريال به فروش رس��يد. وی كشف 
 قيمت س��هام اين ش��ركت وابس��ته به راه آهن را مناسب ارزيابی 

كرد.

نخستین تونل دوطبقه کشور به 
بهره برداری می رسد 

مدير كل س��اخت و توسعه منطقه هشت شركت ساخت و توسعه 
زيربناه��ای حمل و نقل گفت: عمليات اجرايی س��اخت تونل دو 
طبقه تنگه زاغ درمسير بندرعباس- سيرجان در مراحل پايانی است 

و به زودی به بهره برداری می رسد. 
ب��ه گ��زارش ايرنا از روابط عمومی ش��ركت س��اخت و توس��عه 
زيربناهای حمل و نقل، علی اكبر محمدی با اشاره به اهميت محور 
بندرعباس- سيرجان در ترانزيت كاالی كشور گفت: روزانه 40 تا 
45 هزار خودروی سبك و سنگين از اين جاده تردد می كند و 60 
درصد ترانزيت كاال نيز از اين محور صورت می گيرد. وی افزود: 
تونل تنگه زاغ به طول يكهزار و 238 متر كه در كيلومتر 102 محور 
بندرعباس - س��يرجان قرار دارد به عنوان نخس��تين تونل دوطبقه 
كشور، مهم ترين بخش محور ترانزيتی بندرعباس- سيرجان است 
كه با بهره برداری از آن بخش زيادی از مشكالت ترافيكی موجود 

مرتفع می شود. 
محم��دی ادامه داد: تونل قبلی موج��ود در تنگه زاغ به علت واقع 
ش��دن در گردنه دارای شيب هشت درصد بود كه با احداث تونل 
جديد اين شيب به سه درصد كاهش پيدا كرده و جاده به صورت 
كف��ی درآمده كه اين امر دركاه��ش تصادفات و افزايش ايمنی اين 

تونل عامل بسيار مؤثری است. 
وی با بيان اينكه محور بندرعباس- س��يرجان در گذش��ته به علت 
عرض كم و دوطرفه بودن به  جاده مرگ مشهور بود اضافه كرد: در 
زمان حاضر با احداث بزرگراه در اين مسير شاخص های ايمنی به 

نحو قابل مالحظه ای افزايش پيدا كرده است. 

بغزیان:
هدفمندي یارانه ها انگیزه هاي 

تولید را باال مي برد            

نقطه

مدير عامل ش��ركت توس��عه  صنعتی ايران با اشاره به اينكه 
مجمع س��ال مالی 8۹ ش��ركت 1۹دی ماه برگزار می شود، 

وضعيت گذشته، حال و آينده شركت را تشريح كرد. 
به گزارش فارس، محمد حسين طالقانی در نشست خبری 
با ارائه تاريخچه ای از چگونگی تأس��يس ش��ركت توسعه 
صنعت��ی ايران اظهار داش��ت: اين ش��ركت در س��ال 75 با 
س��رمايه های مردمی تأسيس و سه سال پس از ثبت شركت 

در بورس پذيرش شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 84 درص��د س��هامداران اي��ن 

ش��ركت را اف��راد حقيق��ی  و خ��رد تش��كيل می دهن��د، 
اف��زود: در س��ال 82 س��ازمان گس��ترش ب��ا جم��ع آوری 
 س��هم توس��عه صنعتی، مديري��ت اين ش��ركت را به عهده 

گرفت. 
مديرعامل شركت توس��عه صنعتی ايران گفت: در سال 86 
تعدادی از سهامی كه سازمان گسترش خريداری كرده بود 
يعنی حدود 23 درصد آن به س��هام عدالت واگذار شد. بر 
اين اس��اس مهر اقتصاد ايرانيان 34 درصد، س��هام عدالت 
23 درصد و 253 هزار س��هامدار حقيقی س��هام شركت را 

در اختيار دارند. 
اين مقام مس��ئول با اش��اره به اينكه پس از شروع مديريت 
مهر اقتصاد ايرانيان وضعيت ش��ركت بهبود يافت، تصريح 
ك��رد: بر اس��اس تصميم مديريت جديد قرار بود در س��ال 
87 قيمت هر س��هم توس��عه صنعتی به ب��االی 100 تومان 
برس��د كه در پايان س��ال مالی گذش��ته قيم��ت آن به 124 
توم��ان رس��يد. طالقانی افزود: قبل از مجمع عمومی س��ال 
گذش��ته قيمت هر س��هم ش��ركت 138 تومان بود كه پس 
از بازگش��ايی نماد قيمت هر س��هم ش��ركت به 131 تومان 
 و در نهاي��ت ني��ز در س��ال 88 قيم��ت آن ب��ه 126 تومان 

رسيد. 
وی با اش��اره به افزايش سرمايه ش��ركت خاطر نشان كرد: 
با تصويب بورس س��رمايه ش��ركت از 75 ميليارد تومان به 
۹0 ميليارد تومان افزايش يافت و پس آن با بازگشايی نماد 
ش��ركت قيمت هر سهم به 100 تومان برای هر سهم رسيد. 
به گفته مدير عامل شركت توسعه صنعتی ايران، مجمع سال 
مالی گذش��ته يعنی 31 ش��هريور 8۹ قرار است 1۹ دی ماه 

سال جاری برگزار شود. 

اين مقام مس��ئول درباره س��ود های پيش بينی شده شركت 
گفت: سود پيش بينی ش��ده برای سال 87 حدود 15 تومان 

بود كه ۹3 ريال آن محقق شد. 
وی درباره چگونگی افزايش س��رمايه ش��ركت افزود: 15 
ميلي��ارد تومان افزايش س��رمايه ای كه ش��ركت انجام داد، 
حدود 6 ميليارد و 500 ميليون تومان آن از سوی سهامداران 
و 8/5 ميليارد تومان از محل وجوه نقدی كس��ب و در مهر 

سال 8۹ محقق شد. 
طالقانی اظهار داش��ت: بعد از مجمع عمومی سال 88 سبد 
پرتفوی ش��ركت به طور متوس��ط 6 درصد افزايش يافت. 
همچنين، طی س��ال مالی گذشته ش��ركت از طريق فروش 
س��هام برخی از شركت هايی كه داشت سود مناسبی كسب 
كرد و توانس��ت پرتفوی خود را به س��مت س��هام پربازده 

سوق دهد. 
مدير عامل ش��ركت توس��عه صنعتی تصريح كرد: در سال 
گذش��ته با اقدام هايی كه در ش��ركت انجام ش��د به س��ود 
واقعی 171 ريال و س��ود تلفيقی 1۹3 ريال دست يافتيم كه 
حسابرسی شده و  آماده ارائه در مجمع 1۹ دی ماه است. بر 
اين اس��اس با اين پيش بينی، س��ود شركت بيش از دو برابر 

پيش بينی اوليه شده است. 
وی با اش��اره به اينكه نرخ بازده س��هم ش��ركت 27 درصد 
اس��ت، خاطر نشان كرد: شركت پيشنهاد داده  كه 100 ريال 
از اين ميزان س��ود تقسيم شود و مابقی برای سرمايه گذاری 

در شركت باقی بماند. 
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه سود سال مالی ۹0 شركت 
137 ريال اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر طی س��ه 
ماهه گذش��ته 101 ريال از سود پيش بينی شده تحقق يافته 

 كه نش��ان دهنده تحق��ق 60 درصدی بودج��ه در اين مدت
است.

 بخشی از اين سود مربوط به معامالتی است كه در بورس 
انجام شده و بخش ديگری از آن نيز مربوط به فروش سهام 

پترورشيمی پلينار است. 
وی درباره برنامه های آتی شركت گفت: برای آينده شركت 
بازده حداقل 20 درصدی برای هر سال در نظر گرفته شده 

كه اين ميزان هر سال افزايش يابد. 
طالقانی بيان كرد: توس��عه صنعتی با يك ش��خص حقوقی 
تفاهم نام��ه ای ب��رای ج��ذب 400 ميليارد تومان س��رمايه 
امض��ا ك��رده  ك��ه اگر انجام ش��ود، س��ود زي��ادی را برای 
ش��ركت به هم��راه دارد كه در صورت تحقق اين س��رمايه 
 در اوراق مش��اركت ي��ا ب��ازار س��رمايه س��رمايه گذاری 

می شود. 
اين مقام مس��ئول افزود: اين سرمايه گذاری در بخش اوراق 
مشاركت س��ود 80 ميليارد تومانی را برای شركت در سال 

 آينده به همراه دارد. 
وی با تأكي��د بر اينكه مطالبات توس��عه صنعتی حدود 20 
ميليارد تومان است، اعالم كرد: از ابتدای سال تاكنون حدود 
15 ميليارد تومان از مطالبات شركت كه در قالب سود سهام 

بود، دريافت شده است. 
وی درب��اره اث��ر هدفمن��دی يارانه ها بر روی اين ش��ركت 
گفت: از زمانی كه بحث هدفمندی يارانه مطرح ش��د همه 
س��رمايه گذاران و ش��ركت ها ابع��اد آن را بررس��ی كرده و 
ش��ركت توسعه صنعتی نيز در اين راستا سهام شركت هايی 
را كه داش��ت از جمله س��يمانی ها را به دليل انرژی بر بودن 

واگذار كرد.

از سوي مدیر عامل شرکت 

وضعیت گذشته، حال و آینده شركت توسعه  صنعتي ایران تشریح شد

مع��اون وزير نفت گف��ت: با اتمام پروژه ه��اي نيمه تمام 
بنزين س��ازي و بهينه س��ازي پااليش��گاه هاي موجود 38 
ميليون ليتر به ظرفيت فعلي توليد اين فرآورده در كش��ور 

افزوده مي شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس، عليرضا ضيغمي گف��ت: روزانه يك 
ميليون و 700 هزار بش��كه نفت خام تحويل شركت ملي 
پااليش پخش فرآورده هاي نفتي مي شود كه با تصفيه در ۹ 
پااليشگاه موجود در 14 هزار و 500 كيلومتر خط لوله به 
سطح كشور منتقل مي شود. وي ادامه داد: تا پايان سال ۹0 
قصد داريم به تعهدات خود در خصوص افزايش ظرفيت 
پااليش��گاه ها جامع عمل بپوشانيم. در حال حاضر روزانه 
235 ميلي��ون ليت��ر فرآورده هاي نفتي را توس��ط خطوط 
لوله، ن��اوگان درياي��ي، ريلي و جاده اي منتق��ل مي كنيم. 

معاون وزير نفت تصريح كرد: س��ال گذش��ته دولت مبلغ 
30 تا 31 ميلي��ارد دالر را بابت ياران��ه حامل هاي انرژي 
ب��ه مردم پرداخت مي ك��رد و در خصوص گاز نيز تا آنجا 
ك��ه من اط��الع دارم اين مبلغ در ح��دود 40 ميليارد دالر 
بود و ادامه اين وضعيت در س��ال جاري و سال هاي آتي 
غيرممكن به نظر مي رسيد به همين دليل مهم ترين تصميم 
 اقتص��ادي دول��ت يعن��ي هدفمند كردن يارانه ه��ا اجرايي 

شد. 
وي ادام��ه داد: در س��ال 85 حدود 5 ميلي��ارد دالر بنزين 
وارد كشور شد كه اگر هدفمند كردن اجرا نمي شد امروزه 
شاهد مبالغ بيشتري براي واردات بنزين بوديم. ضيغمي با 
اشاره به اينكه ايران يكي از نادر ترين كشورهايي است كه 
قيمت فرآورده هاي نفتي آن در پايين ترين رده ها قرار دارد 

گفت: از ابتداي س��ال 86 يعني زماني كه سامانه هوشمند 
پرداخت ها و سهميه بندي بنزين اجرايي شد مصرف بنزين 
75 ميليون ليتر در روز بود كه مصرف مي ش��د و اگر اين 
سامانه اجرا نمي ش��د شايد اكنون روزانه 100 ميليون ليتر 

بنزين مصرف مي كرديم. 
وي با اشاره به اينكه در چند روز آماده سازي هدفمند كردن 
يارانه ه��ا يعني از تير س��ال 86 تا قبل از اجراي رس��مي 
اين قانون گف��ت: روزانه مصرف بنزين به 63 ميليون ليتر 
رس��يد و در تاريخ 28 آذرماه سال جاري يعني روزي كه 
مصادف با اولين روز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 
ب��ود مصرف بنزي��ن به 62 ميليون ليتر رس��يد. ضيغمي با 
اش��اره به مصرف نفت گاز در اوج مصرف گفت: روزانه 
110 ميلي��ون ليتر گازوئيل در زمان پيك مصرف مي ش��د 

اما خوش��بختانه با اجراي قانون هدفمن��د ي يارانه ها اين 
ميزان مصرف به رقم پايين  تر رس��يد به طوري كه امس��ال 
مي��زان واردات نفت گاز ب��ه پايين ترين رقم خود در چند 
س��ال اخير رسيد. وي با اشاره به پروژه هاي در دست كار 
ش��ركت ملي پااليش و پخش گفت: ب��ا اتمام پروژه هاي 
نيمه تمام 12/8 ميليون ليتر بنزين به ظرفيت توليدي يعني 
به ظرفيت 45 ميليون ليتري حال حاضر اضافه مي ش��ود و 
با اتمام پروژه هاي بهينه سازي نيز 26 ميليون ليتر ديگر نيز 
به توليد بنزين اضافه خواهد ش��د. در ادامه اين نشس��ت 
فريد عامري مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي نيز اظه��ار كرد: اكنون ش��رايط سوخت رس��اني به 
جايگاه ه��ا در حالت ايده ال اس��ت و ش��رايط مطلوبي را 

سپري مي كند. 

وزي��ر تع��اون گفت: س��پردن اقتص��اد و ام��ور اجرايی به 
تش��كل های مردمی مطابق سياس��ت های اص��ل 44 قانون 
اساسی يك الزام قانونی است. به گزارش فارس، وزير تعاون 
در مراسم كلنگ زنی پايانه آبزيان كشور اظهار داشت: برای 
توسعه و گسترش فضای توليدی كشور با رويكرد بهره وری 
حداكثری از فرصت های اقليمی و منطقه ای نيازمند اهتمام و 

تجميع ظرفيت های خرد هستيم. 
وی ادامه داد: البته درک ش��رايط ويژه اقتصادی و اجتماعی 
كشور توس��ط مردم همواره ياريگر دولت و مسئوالن نظام 
در دس��تيابی به هدف های توسعه ای طی س��الهای گذشته 
در تمام بخش های اجرايی سياس��تگذاری بوده اس��ت. وی 
افزود: تجميع ظرفيت های مردم��ی زمانی توأم با بهره وری 
حداكث��ری از منابع ملی و بازدهی خواهد بود كه در مس��ير 
جذب مش��اركت های مردم��ی تدابي��ر و برنامه های جامع 
اجرايی مناس��بی را تعريف كنيم. عباس��ی با اشاره به اينكه 

حجم مصرف انرژی در ايران به مراتب بيشتر از كشورهای 
توس��عه يافته و در حال توسعه است، گفت: درک صحيحی 
از تصوير حقيقی زندگی به مردم ايران اين امكان را می دهد 
كه بتوانند متناس��ب با ظرفيت های اقليمی و منطقه ای و نيز 
هدف هاي توسعه ای كشور پروژه ها و برنامه های مناسبی را 

تعريف و اجرايی كنند.  
معتق��دم جوان��ان دانش پ��ژوه اي��ران ام��روز در جايگاهی 
ق��رار دارن��د كه می توانند س��اختار جامعه علم��ی جهان و 
 برآورده��ای حاكميت��ی كش��ورهای غرب��ی در اقتص��اد را 
بشكنند. وی خاطر نشان كرد: بنابراين استفاده از مزيت ها و 
قابليت های درخور كشور از جمله دسترسی به بازار بزرگ 
مصرفی و ارتباطات داخلی و خارجی اين امكان را به فعاالن 
اقتصادی كش��ور می دهد كه بهتري��ن برنامه های اجرايی را 
برای بهبود وضعيت اقتصادی و بازار سرمايه كشور تعريف 

و اجرايی كنند. 

معاون برنام��ه ريزی و هماهنگی ام��ور منطقه های آزاد و 
وي��ژه اقتصادی گف��ت: تاكنون 3۹ منطقه وي��ژه اقتصادی 
جديد و قديم در كش��ور بهره برداری ش��ده و پيش بينی 

می شود اين تعداد به 50 منطقه افزايش يابد. 
به گزارش ايرنا س��يد محمود رضا حس��ينی در نشس��ت 
مديران عام��ل منطقه های ويژه اقتصادی جديد افزود: بايد 
رقاب��ت در راه جذب س��رمايه گذار ق��وت بگيرد چرا كه 
اگر فردی از س��رمايه گذاری در ي��ك منطقه ويژه خاص 
به نتيجه نرس��د؛ امكان تزريق س��رمايه ديگ��ر منطقه ها در 
همان اس��تان يا استان های همجوار دارای منطقه های ويژه 

اقتصادی وجود دارد. 
وی به مدي��ران عام��ل منطقه های ويژه اقتص��ادی جديد 
توصي��ه كرد از حضور و نقش نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی در استان متبوع خود كمك بگيرند و با بهره گيری 
از ظرفيت ها و توانمندی های منطقه زمينه های پيش��رفت 

اقتصادی در اس��تانی كه در آن مش��غول به فعاليت هستند 
را ب��اال ببرن��د. مع��اون برنامه ري��زی و هماهنگ��ی امور 
منطقه ه��ا به نقش مركز امور مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادی 
 در روند ش��كل گيری منطقه های ويژه جديد اشاره كرد و 
گف��ت: مدي��ران عام��ل جدي��د می توانند با به��ره گيری 
مرك��ز  معاونت ه��ای  و  مديريت ه��ا  تج��ارب   از 
همچون مديريت حقوقی، كميس��يون تعيين ارزش افزوده، 
نظ��ارت و ارزياب��ی عملك��رد و مديري��ت برنامه ري��زی 
 و بودج��ه مس��ائل و مش��كالت كاری خ��ود را پيگي��ری 

كنند. 
حس��ينی تأكيد كرد: تمام بس��ترهای قانونی در منطقه های 
وي��ژه اقتصادی كش��ور فراهم اس��ت اما ن��گاه واقع بينانه 
به مش��كالت، تف��اوت مديريت ه��ا و عملك��رد صحيح 
منطقه ه��اي ويژه اقتصادی می تواند به رش��د و تعالی هر 

منطقه ای كمك كند. 

افزايش 284 درصدی قيمت هر س��هم از دو ميليون س��هم 
شركت فرابورس مانع از ادامه رقابت در نهمين روزكاری نشد 
و دو گروه از 22 متقاضی روزهای گذش��ته دست از رقابت 
تا 615 تومانی هر سهم نكشيدند. به گزارش فارس، سازمان 
خصوصی س��ازی در حالی به وكالت از سازمان گسترش 2 
درصد از س��هام ش��ركت 10 ميليارد تومانی فرابورس را به 

قيمت پايه هر سهم 160 تومان عرضه كرده بود، ماراتن خريد 
اين بلوک در نهمين روز كاری و با وجود اينكه رش��د 284 
درصدی هر سهم نسبت به قيمت پايه تكرار شد. براساس اين 
گزارش، به هنگام عرضه دو ميليون س��هم شركت فرابورس 
ابتدا 22 متقاضی از ش��ركت های كارگ��زاری و نهادها برای 

خريد اين بلوک رقابت كردند اما با افزايش بهای هر س��هم 
به ح��دود 525 تومان، تعداد زيادی از اين متقاضيان از ادامه 
رقابت منصرف ش��دند تا چهار گ��روه برای تصاحب آن در 
ميدان رقابت حضور داشته باشند. ادامه رشد قيمت هر سهم 
به بي��ش از 600 تومان هم مانع از پايان اين ماراتن نش��د و 

ام��روز در نهمي��ن روزكاری رقابت، دوگ��روه باقی مانده تا 
بهای 615 تومان هر س��هم دوشادوش هم حركت كردند تا 
تكليف صاحب دو ميليون س��هم فرابورس به فردا و ش��ايد 
روزهای هفته آينده موكول ش��ود. ش��رايط اين بلوک كه از 
س��وی كارگزاری مفيد عرضه ش��ده به صورت يكجا و نقد 

بوده است.

رقابت دو گروه برای خرید سهام فرا بورس

ابالغ وقت رسيدگي
10/162 در خصوص پرونده كالس��ه 8۹-1307 خواهان محمد مرشدي با وكالت مريم مظاهري 
دادخواستي مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي تماميت شش دانگ يك دستگاه اتومبيل 206 مدل 
81 به شماره انتظامي تهران 14- ۹23 س 16 بانضمام مطلق خسارات دادرسي و هزينه دادرسي و 
حق الوكاله وكيل به طرفيت مريم محمدي نژاد تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز يك 
شنبه مورخ 8۹/11/10 ساعت ۹ صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان 
محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 13346                                       دفتر شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
10/164 خوان��ده: آق��اي غالمرضا ميرزاي��ي فرزند براتعلي كه آقاي منصور نجف��ي فرزند نوراله 
دادخواستي به خواسته مطالبه بطرفيت شما به اين شعبه تقديم كه به كالسه 8۹0۹04 ح 1 ثبت، و 
براي روز يك شنبه مورخ 8۹/12/8 ساعت 10/30 صبح تعيين وقت دادرسي گرديده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مي گردد 

جهت شركت در جلسه دادرسي دادگاه در تاريخ مشخص شده در دادگاه حاضر شويد.
م الف/ 17۹3                                                 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شاهين شهر

اخطار اجرایي
10/166 بموجب رأي شماره 5۹7 تاريخ 8۹/7/14 حوزه 2۹ شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه خانم صديقه ده كرد ميرزايي نام پدر: سيد تقي، شغل: خانه دار 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ هفت ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال بابت اصل 
خواسته و سي هزار ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ 8۹/4/14 لغايت 
اجراي حكم مي باشد.  مشخصات محكوم له: احمد صابريان شغل: مدير قرض الحسنه حضرت 
محمد )ص(، نشاني محل اقامت: خ حكيم نظامي، جنب كوچه 33. ماده 34 قانون شوراهاي حل 

اختالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي 
ذينفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء احكام 

دادگستري اعالم مي شود.
شعبه 2۹ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/167 ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹70350۹00808، ش��ماره پرونده: 880۹۹80350۹01420، شماره 
بايگاني ش��عبه: 881421، خواهان: بانك ملت با وكالت آقاي مهدي جهانبخش هرندي به نشاني 
خيابان ش��يخ صدوق ش��مالي پالک 384، خواندگان: 1- خانم بتول نفري فرزند رمضان 2- آقاي 
اسداله نوري فرزند محمدعلي 3- آقاي ناصر جواليي زادگان فرزند رضا همگي مجهول المكان، 
4- ش��ركت نگين اصفهان س��بز به نش��اني اتوبان چمران حد فاصل پل چمران و رباط مجموعه 
ساختمان هاي پمپ بنزين و گاز، خواسته: مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات 

پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

دعوي خواهان بانك ملت با وكالت آقاي مهدي جهانبخش هرندي به طرفيت خواندگان 1- شركت 
نگين اصفهان سبز 2- اسداله نوري 3- ناصر جواليي زادگان 4- بتول نفري بخواسته مطالبه مبلغ يك 
ميليارد و دويست و يازده ميليون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه ريال وجه 27 فقره سفته 
به انضمام خسارات دادرسي و خسارات تأخير تأديه وفق قرارداد مي باشد با توجه به دادخواست 
تقديمي و فتوكپي مصدق سفته ها به شماره 607765 الي 60780 و 5۹653 الي 5۹660 و 777647 
و 85806 و 136121 به سررسيد 87/7/6 و واخواست نامه هاي صادر شده و با توجه به عدم حضور 
خواندگان و عدم ايراد و دفاع در قبال دعوي مطرح شده و نظر به اينكه خوانده رديف اول نسبت به 
دريافت وام اقدام و ساير خواندگان ضمانت وام دريافت شده را نموده اند و با توجه به وجود اصل 
اسناد تجاري در يد خواهان كه دليل بر اشتغال ذمه صادر كننده دارد دادگاه دعوي را وارد دانسته به 
استناد مواد 307 و 30۹ قانون تجارت و مواد 1۹8 و 515 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 
10 و 21۹ قانون مدني خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ يك ميليارد و دويست و يازده ميليون و 
نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 24/302/000 ريال هزينه 
دادرسي و مبلغ 12/648/200 ريال هزينه واخواست و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانوني 
در حق خواهان محكوم مي كند خسارات تأخير تأديه وفق قرارداد برمبناي 30 درصد ساليانه در زمان 

اجرا از تاريخ سررسيد محاسبه مي شود رأي صادر شده غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است. 

م الف/ 13283                                اصالني- رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/168 ش��ماره دادنام��ه: 880۹۹70354701307، ش��ماره پرون��ده: 870۹۹80358400131، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 880723، ش��اكي: آقاي اميد طاهري به نش��اني اصفه��ان خ توحيد ک 
ش��هيد ورپش��تي مجتمع باران طبقه اول واحد غرب��ي، متهمين: 1. آقاي محمدرض��ا كيهان نژاد، 
2. رس��تمي همگي به نش��اني مجهول الم��كان، اتهام: كالهب��رداري، گردش��كار: دادگاه پس از 
 بررس��ي محتوي��ات پرون��ده ختم دادرس��ي را اعالم و به ش��رح ذي��ل مبادرت به ص��دور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقايان: 1- محمدرضا كيهان نژاد فرزند حسنعلي 2- رستمي هر دو مجهول المكان 
دائر بر كالهبرداري به ميزان پانزده ميليون ريال موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي 
و انقالب اصفهان بدين توضيح كه شاكي آقاي اميد طاهري مباركه فرزند منصور اظهار داشته متهم 
رديف اول به عنوان نماينده و بازرس شركت پتروشيمي به فروشگاه مجتمع پگاه مراجعه كرد و به 
ميزان پانزده ميليون ريال وسايل براي كامپيوتر خريداري كرد و گفت مسئول خريد شركت ما مي آيد 
و وسايل را مي برد بعداً متهم رديف دوم بعنوان مسئول خريد شركت مراجعه كرد و وسايل را برد و 
قرار شد چك بدهند و ندادند و بعد فهميدم همه برنامه هاي آنها واقعيت نداشته تقاضاي رسيدگي و 
به عنوان كالهبردار درخواست مجازات آنها را دارم عليهذا دادگاه با توجه به شكايت شاكي تحقيقات 
انجام شده، اظهارات گواه تعرفه شاكي در دادسرا، كيفرخواست صادره و با عنايت به اينكه متهمين 
از طريق نشر آگهي احضار شده اند ولي حضور پيدا نكرده اند و هيچگونه دفاعي بعمل نياورده اند 
مجرميت آنها را محرز دانسته ومستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشاء 
و كالهبرداري هر يك را به تحمل يكس��ال حبس و پرداخت يك دوم از مبلغ مورد كالهبرداري 
در حق صندوق دولت و هر دو را متضامناً به رد اصل مال در حق ش��اكي محكوم مي نمايد رأي 
صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهي ميباشد.
م الف/ 13284                                توكلي- دادرس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
10/16۹ ش��ماره دادنامه: 8۹0۹۹7035430120۹، ش��ماره پرونده: 880۹۹80364600882، شماره 
بايگاني شعبه: 880۹15، شكات: 1. آقاي محمد بيگ محمدي 2. آقاي حميد بيگ محمدي با وكالت 
خانم فاطمه زاده زارع به نشاني اصفهان خ جي بعد از خ شهيد رجايي مقابل مسجد فروغي پ 24 
ط فوقاني نمايشگاه اتومبيل دانيال، متهم: آقاي مجيد شفيعي به نشاني مجهول المكان، اتهام: فروش 
مال غير، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مجيد شفيعي فرزند اسداله متواري و مجهول المكان موضوع شكايت آقايان 
محمد و حميد شهرت هر دو بيگ محمدي با وكالت خانم فاطمه زاده زارع بدين نحو كه حسب 
اوراق و محتويات پرونده آقاي حميد بيگ محمدي يك دستگاه اتومبيل سواري پژو پارس به شماره 
انتظامي 724 م ۹5- ايران 13 متعلق به پدرش محمدبيگ محمدي را در مورخه 87/11/10 به نحو 
اماني در اختيار متهم )به جهت رفتن به مس��افرت( قرار داده ولي متهم در موعد مقرر از اس��ترداد 
خودروي اماني استنكاف نموده و مبادرت به فروش اتومبيل مذكور به شخص ديگري به نام آقاي 
محمد تقي ش��كراني فرزند عباس نموده اس��ت و بدين نحو با فروش مال اماني متعلق به شاكي 
خصوصي آقاي محمد بيگي مرتكب انتقال مال غير و خيانت در امانت گرديده است كه با توجه به 
شكايت شكات خصوصي- كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان- فحواي 
اظهارات شهود و مطلعين- متواري بودن متهم و عدم حضور وي در جلسات تحقيقاتي و دادرسي 
جهت دفاع از خود عليرغم احضار وي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار و ساير قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزهكاري مشاراليه بر دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا دادگاه به استناد ماده 
1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و 
اختالس و كالهبرداري و با رعايت ماده 46 قانون مجازات اسالمي )به لحاظ تعدد معنوي جرم( 
متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت يكصد و سي و هشت ميليون ريال 
ج��زاي نق��دي در حق صندوق دولت )معادل قيمت مال موضوع جرم( و رد اصل مال به ش��اكي 
خصوصي آقاي محمد بيگ محمدي )مال��ك مال محكوم و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و 
ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه پس از انقضاي مهلت مذكور ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 13282                                 رحمتي- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی ویژه نمایشگاه مبل

بی ترديد هر سبكی در طراحی داخلی نيازمند مبلمان، وسايل جانبی، 
آرايه ها و تزئينات مخصوص به خود می باش��د. ش��يوه به كارگيری 
مبلم��ان فارغ از نحوه معماری داخلی بنا در اجرا و پياده كردن الگوی 
مورد نظر ط��راح تأثير ويژه ای دارد به گونه ای كه طراح می تواند با 
بهره گرفتن از رنگ، مبلمان، بافت، وسايل تكميلی و تزئينی و استفاده 
از ل��وازم جانبی مورد نظر، س��بك دلخواه خود را پديدار س��ازد. در 
اينجا سعی شده است با آوردن انواع مختلفی از سبك های گوناگون 
مبلمان اعم از كالس��يك و مدرن كه بی ترديد يكی از تأثير گذارترين 
فاكتورهای رسيدن به سبك طراحی مورد نظر است، انتخاب مناسب را 
برای شما آسان تر سازيم. شيوه ها ی مختلف انتخاب چينش مبلمان 
منزل در طول سال های متمادی تغيير بسياری را در تمام نقاط جهان 
تجربه كرده است. زمانی مجلل، چشمگير و جاگير بودن اجزای مبلمان 
مهم ترين عامل انتخاب آنها بود درحالی كه روزی فرا رسيد كه همه 
تنها به كاربردی بودن و ميزان استفاده از اجزای مبلمان فكر می كردند. 
در حال حاضر در بيش��تر م��وارد و در ميان اكثريت م��ردم از تمامی 
طبقه ه��ای اجتماعی هر دو عامل در تهيه و چينش مبلمان مورد نياز 
دخالت دارد. سليقه های معاصر در انتخاب مبلمان بدون شك اجزای 
ظريف، ارزش��مند، ش��يك و در عين حال كاربردی را می پسندند. با 
تكي��ه بر تمايل ه��ای جاری در انتخاب مبلمان و ني��ز چيدن آنها در 
منزل، ش��ما می توانيد دكوراسيون منزل خود را ساده و در عين حال 
چشمگير نماييد. افراد در انتخاب اجزای دكوراسيون منزل خود بيشتر 
تمايل به خلق يك تركيب قابل مالحظه دارند در حالی كه در بيش��تر 
موردها اين تالش آنها تنها منجر به ايجاد پيچيدگی و س��ردرگمی در 
بينندگان می شود. در عين حال با به كار گيری دقت مناسب می توان 
تركيب های جديد، ش��يك و نيز قابل مالحظ��ه آفريد. در پيدا كردن 
ايده های مناس��ب برای دكوراسيون منزل می بايد چند نكته را مورد 
توجه قرار دهيد. برای ديوارها و پنجره ها رنگ های درخش��ان بهتر 
اس��ت. روی پنجره ها هيچ حفاظی نوری ق��رار ندهيد و اگر مجبور 
هس��تيد اين كار را بكنيد از حفاظ های ظريف با رنگ های روش��ن 
و دلباز اس��تفاده كنيد. برای تصميم گيری روی نورپردازی مناس��ب 
س��عی كنيد از نورهای مخفی در س��قف اتاق ه��ا و بويژه اتاق های 
پذيرايی استفاده كنيد. از المپ های هالوژنه با رنگ های كم و ماليم 
و قاب های درخش��ان و نيز ديواركوب های ساده استفاده كنيد. برای 
آش��پزخانه و محل قرار گرفتن ميز ناهارخوری در س��الن المپ های 
نئون، فلورس��نت های دارای نور ماليم و درخش��ان و نيز چراغ های 
روميزی اس��تيل با رنگ های درخشان و با دسته های بلند و انعطاف 
پذير مناس��ب اس��ت. مهم ترين بخش دكوراس��يون منزل را مبلمان 
تش��كيل می دهد. اكنون با توجه به اندازه محدود بيشتر آپارتمان ها 
و نيز نياز وافر به اس��تفاده از تمامی گوش��ه و كنارهای منزل، استفاده 
از مبلمان سنگين و حجيم توصيه نمی شود. چهارچوب های ظريف 
برای مبلمان اس��تيل و نيز كنده كاری های باريك و در عين حال زيبا 
از اولويت بيش��تری برخوردارند. در عين حال اس��تفاده از بوفه های 
كوچك و متعدد، ميزهای كوچك كنار ديوار و نيز كنسول را فراموش 
نكنيد. عكس های خانوادگی سياه و سفيد در قاب عكس های استيل 
درخشان و با چهارچوب های بسيار باريك و يا چهارچوب هايی كه 
 به سختی به چشم می آيند نيز به زيبايی دكوراسيون شما كمك خواهد 

كرد.

مبله کردن خانه شما:
مبله ك��ردن خانه يك روند تكاملی اس��ت. اگر چه ممكن اس��ت 
خوب س��اختن خانه خ��ود و آن هم به طور هميش��گی  را ببينيد 
ولی در واقع ش��ما آن چه را كه برای خانه می خريد برای زندگی 
خ��ود می خريد وچرا نه. ش��ما وخانواده تان به طور دائم در حال 
تغيير هستيد و خانه شما با شما تغيير می كند. حتی اگر خانه شما 
به طور كامل مبله باش��د عاقالنه آن اس��ت ك��ه هر چند وقت يك 
 بار، بررس��ی كنيد و ببينيد آنچه داريد نياز ش��ما را تأمين می كند 

يا نه.
 برنامه ریزی جهت خرید:

مبلمانی كه بيش��تر دوس��ت داريد و عمر طوالنی تری را نزد شما 
خواهد داشت با در نظر گرفتن سه چيز انتخاب می شوند: خانواده، 

شيوه زيست و ساليق شما. 
شمار خانواده و تركيب آن هم به مقدار زياد مبلمان مورد نظر شما 

را تعيين می كند.
شیوه زیست شما:

 شيوه زيست و نه عرف و عادت، بايد در اولويت های شما نقش 
مهم��ی را ايف��ا كند. به طور مثال اگر ش��ما از ميهمان��ی دادن زياد 
خوشتان نمی آيد هزاران تومان صرف سری نهار خوری نكنيد. به 
ج��ای آن، مبلمانی را انتخاب كنيد كه از مكان و پول خود بهترين 
اس��تفاده را كرده باش��يد. مبلمان دو كاره مثل ميز قهوه خوری كه 
ارتق��اع آن را می توان برای نهار خوردن زي��اد كرد و ميز راديو و 
تلويزيون كه يك تخت خواب تاش��و را در خود پنهان كرده بيشتر 
حل كننده مش��كل شما و نيز اقتصادی هستند. ممكن است مجبور 
باش��يد كه ساخت آن را سفارش دهيد ولی به معطلی آن می ارزد. 
خانواده خود را رس��می توصيف می كنيد؟ يا خانواده ای كه زياد 
رس��می رفتار نمی كنند؟ مدت زي��ادی را در خانه می گذرانيد يا 
بيش��تر ايام روز در بيرون خانه هس��تيد؟ چه س��رگرمی ش��خصی 
داري��د؟ تمامی اي��ن عوامل در تعيين مبلمان مورد نياز ش��ما نقش 

دارند. 
خرید شیک:

خريد مبلمان جديد بايد يكی از لذت های زندگی باش��د اما برای 
بس��ياری ازخريداران می تواند يك تجربه اضطراب آور نيز باشد، 
در حالی كه ملزم نيس��ت كه چنين باش��د. يكی از ارزش��مندترين 
راه های كس��ب مهارت خريد،گش��تن گس��ترده در فروش��گاه ها 
و ازطريق كاتالوگ ه��ا، مجله ها وكتاب ها اس��ت. انتخاب های 
موج��ود را در نظ��ر بگيري��د و ب��ه تجهي��زات دارای قيمت های 
 مختلف )حتی آنهايی كه قيمتشان از بودجه شما بيشتر است( نگاه 

كنيد. 
بهترين راه اين است كه تفاوت های كيفيت، ويژگی ها وقيمت ها 
را حس كنيد. قبل از آن كه س��فر جدی برای خريد را شروع كنيد 
بايد در باره آن چه خواهان آن هستيد تصوير درستی داشته باشيد. 
در غير اين صورت، ممكن است تحت تأثيرسليقه و نظر فروشنده 
ق��رار بگيريد. هم چنين ممكن اس��ت آنچه كه به واقع خواهان آن 
هستيد موجود نباشد و شما مجبور باشيد كه ساخت آن را سفارش 

دهيد.

مبلمان خانه شما  مبلمانی شیك برای فضای های 
کوچك امروزی  

چیدمان دکوپاژ

زاینده رود
دبير اجرايی هشتمين نمايشگاه ملی 
مبلمان و دكوراس��يون خانگی اصفهان 
در گفتگ��و ب��ا زاينده رود اع��الم كرد: 
نمايشگاه امس��ال در حد استانداردهای 
كمی و كيفی ملی برگزار ش��ده اس��ت. 
محمدعلی اكبرزاده اظهار داش��ت: سال 
گذش��ته برگ��زاری موفق نمايش��گاه و 
ب��ه همراه  متناس��ب  برنامه ريزی ه��ای 
گزينش افراد، نمايش��گاه موفقی را رقم 
زد و باعث ش��د تا امسال با مشكل های 
كمتری رو به رو باش��يم، س��ال گذشته 
رضايت من��دی قريب به اتفاق ش��ركت 
كنندگان ، مس��ئوالن و بازديدكنندگان را 
ش��اهد بوديم و امس��ال با برخورداری 
از تجربه های س��ال پي��ش و تمهيدهای 
وي��ژه، اتحاديه صنايع مب��ل اصفهان در 
تعام��ل با ش��ركت نمايش��گاه های بين 
المللی توانس��ته اس��ت نمايش��گاهی با 
كيفيت و كميت باالتری نس��بت به سال 
گذش��ته ارائه نمايد و حتی در بسياری 
 از موارد از نمايش��گاه های تهران پيشی 

بگيرد.
وی اضافه كرد: از جمله اقدام های مفيد 
امسال ثبت نام اينترنتی و تشكيل سايت 
اتحاديه صنايع مبل به عنوان برگزار كننده 
نمايش��گاه بود،  كه از دو ماه پيش امكان 
ثبت نام برای همه افراد و شركت ها در 
اين سايت مهيا بود و افراد عالوه بر آن 
امكان دارند برای نمايش��گاه اسفند ماه 
»مبلم��ان اداری و دكوراس��يون داخلی« 
نيز ثبت نام كنند و ستاد برگزاری نيز با 
داشتن اطالعات افراد می تواند نسبت به 
شركت افراد با صالحيت،  توليدكنندگان 
برتر و برنده��ای مطمئن،  اقدام نمايد و 
فرصت حضور اف��راد توانمند را ايجاد 

كند.
اكب��رزاده ه��دف اصل��ی نمايش��گاه را 
حض��ور مدل ه��ا و طرح ه��ای عالی و 
توليدكنندگان مطرح و توانا با توليدات 
به روز دانس��ت كه در نمايشگاه امسال 
تا حد زيادی اين هدف ها محقق ش��ده 
اس��ت. دبير اجرايی هشتمين نمايشگاه 
مبلم��ان و دكوراس��يون خانگ��ی ادامه 
داد: در سال گذش��ته همراه با برگزاری 

نمايش��گاه، همايش منحص��ر به فردی 
در تقدي��ر از پيشكس��وتان و چهره های 
ماندگار اين صنع��ت پس از چهار دهه 
برگزار ش��د كه اين همايش مورد اقبال 
و الگوپذي��ری پايتخت نيز واقع ش��د و 
دوس��تداران اين هنر صنع��ت همايش 
تجليل را در نمايشگاه دكو 2000 تهران 
تكرار كردند كه اميدواريم اين عرصه ها 
م��ورد الگوپذيری س��اير اصناف برای 
رشد صنعتگران و هنرمندان واقع گردد.
محمدعل��ی اكبرزاده تصري��ح كرد: در 
نمايش��گاه امس��ال نيز همايش تقدير از 
ب��زرگان اين هنر صنع��ت، دومين دوره 
خ��ود را برگ��زار می كن��د و هم چني��ن 
برگ��زاری س��مينار علم��ی ب��ا حضور 

اس��تادان برتر اين رش��ته و در راستای 
نزديك��ی صنع��ت و دانش��گاه بر رونق 

نمايشگاه خواهد افزود.
در هفتمي��ن نمايش��گاه مل��ی مبلمان و 

دكوراسيون خانگی:
 تجليل از چهره های برتر هنر صنعت 

مبل
 برگزاری س��مينار علم��ی با حضور 

استادان
 تقدي��ر از توليدكنن��دگان، غرفه ها و 

برندهای برتر مبلمان

ایجاد مرکز آموزش و تش��کیل خوشه 
صنعت��ی مبلم��ان اصفهان توس��ط 

اتحادیه صنایع مبل
محمد عل��ی اكب��رزاده اذعان داش��ت: 
مركز آموزش تخصصی مبل س��ازی با 
همكاری خانه صنعت و معدن راه اندازی 
ش��ده اس��ت و طرح ايجاد و گسترش 
رشته های جديد در آن به تفاهم رسيده 
اس��ت، هم چني��ن اعط��ای اس��تاندارد 
تشويقی به كاالهای توليدی مرغوب در 
دستور كار می باشد و تشكيل خوشه های 
صنعتی در دس��تور كار دولت قرار دارد 
و ب��ه زودی خوش��ه مبل ني��ز بر مبنای 
برنامه های ش��ركت شهرک های صنعتی 

از صنايع كوچك ايجاد خواهد شد.

دبير اجرايی نمايش��گاه هش��تم مبلمان 
و دكوراس��يون خانگی اضافه كرد: بين 
30 ت��ا 40 درصد ش��ركت كنندگان در 
نمايش��گاه از شهرهای ش��يراز، مشهد، 
تبري��ز،  اه��واز و اراک هس��تند و بقي��ه 
و شهرس��تان های  اصفه��ان  اس��تان  از 
فوالدش��هر، زرين ش��هر، خمينی شهر،  
كاش��ان و نيز دولت آباد در نمايش��گاه 
ش��ركت دارند و تمهيدهای امس��ال در 
راستای كيفيت و كميت نمايشگاه بود و 
بحث فروش در نمايشگاه امسال جايی 

نخواهد داشت و در خارج از نمايشگاه  
و محل كار ش��ركت كنن��دگان صورت 

خواهد گرفت.
اكب��رزاده در خصوص ش��رايط اجناس 
ارائه شده در نمايشگاه گفت: مبلمان و 
دكوراسيون ارائه شده بايد دارای كيفيت 
مناسب، خدمات پس از فروش، قيمت 
متناسب و ضمانت الزم باشد كه در اين 
خصوص س��تاد برگزاری بازرس��انی را 
برای گزارش مورده��ای تخلف مأمور 

ساخته است.
وی از جمله موردهای مهم مدنظر برای 
شركت كنندگان نمايشگاه را، غرفه آرايی 
جهت باال بردن كيفيت و دكورس��ازی، 
نصب برگه شناسايی و مشخصات كاال، 

ارائه نمونه طرح ه��ا و الگوهای جديد، 
معرفی برندها و شركت ها با كاتالوگ و 
بروشور و به كارگيری راهنمای حرفه ای 
جهت بازديدكنندگان برشمرد و افزود: 
ع��دم اجازه ارائه كااله��ای خارجی در 
بخش مبلمان داخلی نمايشگاه از ديگر 
برنامه هايی بوده ك��ه نمايندگان اجناس 
خارجی فقط در بخش جنبی و به شرط 
واردكننده مستقيم بودن و با قيد كيفيت 
باال می توانن��د محصوالت خود را ارائه 

نمايند.

دبیر اجرایی هشتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خانگی:

برگزاری نمایشگاه امسال در حد استانداردهای 
كمی و كیفی ملی

مرکز آموزش 
تخصصی 
مبل سازی با 
همکاری خانه 
صنعت و معدن 
راه اندازی شده 
است و طرح 
ایجاد و گسترش 
رشته های جدید 
در آن به تفاهم 
رسیده است
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متسو: 
درخشش رحمتی 
مانع پیروزی ما شد

قطبی: 
روی بازی با قطر 
تمرکز نکنید؛ هدف 
قهرمانی است

اصفهانی بودن 
فدراسیون به 
ضرر تیم های 
اصفهانی است

س��رمربی فرانس��وی تيم مل��ی فوتبال قطر درخش��ش 
مهدی رحمتی را س��تود و گفت: مشكل از مهاجمان ما 

نبود. 
به گزارش فارس، برونو متسو پس از تساوی بدون گل قطر 
برابر ايران به مصدوميت يوسف احمد، كاپيتان تيمش اشاره 
ك��رد و گفت: هن��وز از ميزان مصدومي��ت احمد بی خبرم و 

نمی دانم كه مصدوميتش تا چه حد است. 
يوس��ف احمد برای دادن چند آزمايش راهی بيمارستان شد، 
اما گفته ش��ده كه شكستگی دست وی چندان جدی نيست. 
س��رمربی قطر تأكيد كرد: من روی فرصت ها و زمان های از 
دس��ت رفته تمركز نمی كنم، اما همان ك��ه مقابل تيمی مانند 
ايران توانس��تيم فرصت های خوبی را ب��ه وجود آوريم بايد 

به آن افتخار كنيم. 
وی اف��زود: اينك��ه فرصت ه��ای م��ا مقابل ايران از دس��ت 
رف��ت، مش��كل مهاجم ما نب��ود، بلكه بايد به درخش��ش و 
 عملكرد خوب س��يد مهدی رحمتی، دروازه بان ايران توجه 

كنيم.

 س��رمربی تيم ملی فوتبال ايران گفت: نبايد حواسمان 
را روی نتيجه ديدار دوس��تانه با قط��ر متمركز كنيم. به 
گزارش فارس، افش��ين قطبی پس از تساوی بدون گل مقابل 
قطر در بازی نخس��ت عنوان كرد: نبايد حواس��مان را روی 

اين نتيجه متمركز كنيم و هدف فقط قهرمانی ايران است.
ژاپن ني��ز در مرحله مقدمات��ی و ديداره��ای تداركاتی جام 
جهانی 2010 نتيجه های ضعيفی را كس��ب كرد، اما برخالف 
اين نتيجه های ضعيف در جام جهانی موفق ظاهر ش��د. وی 
ادام��ه داد: باي��د خيل��ی باهوش تر بازی كني��م و با چيز های 
جديدی كه از ديدارهای تداركاتی می آموزيم برای بازی های 

رسمی پيشرفت كنيم.
س��رمربی تيم ملی ايران تصريح كرد: روند آماده سازی خوبی 
را ب��رای حضور در جام ملت ها ط��ی می كنيم و تمرين های 
مطلوبی ك��ه در قط��ر برنامه ريزی كرده ايم، ب��ه خوبی پيش 
م��ی رود. با اين روند، ب��رای روز 21 دی در آمادگی مطلوبی 
قرار خواهيم داش��ت تا مقابل عراق به بهترين شكل به ميدان 

برويم.

پ��س از كش و قوس های ف��راوان دي��دار دو تيم فوتبال 
ذوب آه��ن اصفهان و مس كرمان ك��ه در هفته نوزدهم با 
برتری شاگردان ابراهيم زاده پايان يافت تكرار خواهد شد. تجديد 
بازی ذوب آهن و مس كرمان به عقيده كارشناسان فن بدعتی در 
فوتبال ايجاد خواهد كرد كه ضربه های ناخوشايندی را در آينده 
بر پيكره فوتبال ايران وارد می كند، اما بايد اين را گفت كه آقايان 
تهمت ه��ای فراوانی را به تيم های اصفهانی زدند و مس��ئوالن 
اصفهانی فدراس��يون را عامل جانبداری از ذوب آهن و سپاهان 
عن��وان كردند ولی پس از رأی كميته انضباطی درباره تكرار اين 
مسابقه نه تنها موجب حمايت از تيم اصفهانی نشد بلكه 3 امتياز 
به دس��ت آمده را از ذوب آهن گرفتند و اين برای جامعه فوتبال 
ما معضل بزرگی به حساب می آيد كه داوران كشورمان از قانون 
داوری بی خبرند و گناه باش��گاه ها چيست كه بايد تاوان ندانم 
كاری های آقای عنايت )رئيس كميته داوران( را پس بدهند. در 
هفته گذش��ته مجيد جالل��ی )مربی فوالد خوزس��تان( و صمد 
مرفاوی)مربی مس كرمان( به سپاهان و ذوب آهن توهين هايی 

كردند. 

خبر

زاینده رود
در پايان هفته دهم مس��ابقه های فوتبال دسته اول كشور، مصطفی 
شجاعی مهاجم با تجربه فوالد نطنز با هفت گل زده برترين گلزن اين 
رقابت ها محس��وب می شود. پس از اين بازيكن، مسلم فيروز آبادی از 
گل گهر س��يرجان و فونيكه از ايرانجوان بوش��هر با 5 گل در رتبه دوم 

قرار دارند.
حس��ين چرخابی س��رمربی كهنه كار فوالد نطنز برای گلزنی در بازی 
با ماش��ين س��ازی تبريز حس��اب ويژه ای روی مصطفی ش��جاعی و 
جالل الدي��ن علی محمدی )3 گله( باز ك��رده و اين دو بازيكن نيز در 

محوطه جريمه حريف از شم گلزنی بااليی برخوردار هستند.

زاینده رود
هفته دوم س��وپر ليگ بسكتبال كشور طبق برنامه از ساعت 16 با 
انجام پنج ديدار پيگری خواهد ش��د كه تيم های تهرانی مهرام و بانك 
س��امان به مصاف هم می روند. شركت ملی حفاری از راه و ترابری قم 
پذيرايی می كند. ش��هرداری گرگان ميزبان پتروش��يمی بندر امام است. 
دانش��گاه آزاد تهران در كاش��ان ميهمان توزين الكتريك خواهد بود و 
ذوب آهن در ش��هركرد هيأت بس��كتبال اين ش��هر را پيش رو خواهد 
داش��ت. شاگردان فرزاد كوهيان در ديدار اول خود توانستند تيم بانك 
س��امان را با حس��اب ۹8 بر42 شكس��ت دهند و در مكان دوم پشت 
س��ر مهرامی بايس��تند كه توانس��ت با نتيجه 117 بر 48 از سد شركت 
ملی حفاری بگذرد. ديدار هفته اول توزين الكتريك )ديگر تيم اس��تان 
اصفهان( هم مقابل BA به تعويق افتاد و قرار اس��ت اين مس��ابقه روز 

دوشنبه برگزار شود.

زاینده رود
هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال كشور با انجام پنج ديدار طبق برنامه 
امروز س��اعت 16 در ش��هرهای مختلف پيگيری خواهد ش��د و تيم های 

اصفهانی به مصاف حريفان خود می روند.
ماهان نباید به قرچک امتیاز دهد

سالن پيروزی شهر اصفهان شاهد ديدار دو تيم فوالد ماهان و شهيد منصوری 
قرچك خواهد بود. ش��هيد منصوری با 36 امتياز در صدر جدول و ماهان 
با 7 امتياز كمتر در رده س��وم جدول ايس��تاده اس��ت. در صورت شكست 
شاگردان افضلی در اين رقابت حساس، قرچكی ها گام بلندی برای قهرمانی 
برمی دارند. از باشگاه ماهان خبر می رسد كه هيأت مديره وحيد شمسايی را 
بخشيده و او در اين مسابقه به ميدان می رود و بايد منتظر ماند كه آيا بازوبند 
كاپيتانی ماهان را به آقای گل فوتسال جهان خواهند داد. شاگردان افضلی 
برای اينك��ه در كورس قهرمانی باقی بمانند نياز مبرمی به امتيازهای كامل 
اين ديدار دارند. ماهان هفته قبل در داربی اصفهان مقابل تيم گيتی پسند تن 
به تس��اوی 4 بر 4 داد و اين تساوی برای شهيد منصوری بهترين نتيجه به 
حساب می آمد. صدرنشين ليگ نيز با نتيجه 3 بر 2 بر ميزبانش دبيری تبريز 
غلبه كرد. محمد هاشم زاده و محمد طاهری به علت مصدوميت غايبان بزرگ 
ماهان محسوب می شوند. پيروزی نماينده اصفهان خوشحالی گيتی پسند را 
نيز در پی خواهد داش��ت و رقابت در صدر جدول جذاب تر می ش��ود. در 

بازی رفت شهيد منصوری 4 بر 5 از حريفش شكست خورد.
گیتی پسند در اهواز به دنبال پیروزی 

تيم دوم جدول در س��الن نفت اهواز ميهمان ش��ركت ملی حفاری است. 
گيتی پس��ند برای اينكه رده دوم جدول را از دست ندهد چشم به كسب 3 
امتياز دوخته است. اين تيم ابراهيم مسعودی را به علت محروميت در تركيب 
ندارد. تيم حفاری دو هفته ای است كه طعم پيروزی را نچشيده و به رده نهم 
سقوط كرده است. علی طاهری مديرعامل گيتی پسند گفته در اين مسابقه 
جای هيچ اشتباهی وجود ندارد و تنها بايد به پيروزی فكر كرد. دو تيم در 

اصفهان به تساوی 3 بر 3 رسيدند.
فیروز صفه در مصاف با فوالد

ديگر تيم اصفهانی )فيروز صفه( كه در مش��هد علم و ادب را با تس��اوی 
يك بر يك متوقف كرد؛ بايد در س��الن شهيد پور شريفی تبريز به مصاف 
گسترش فوالدی برود كه دو هفته با برنامه ريزی شگفت انگيز كميته فوتسال 
با قرعه استراحت رو به رو شده است. نماينده تبريز با 28 امتياز و 2 بازی 
كمتر در رده چهارم قرار دارد و از مدعيان اصلی قهرمانی محسوب می شود. 
فيروز صفه نيز با 2 مس��ابقه كمتر و 24 امتياز دو رتبه پايين تر از گس��ترش 
فوالد قرار دارد. افش��ين س��په به علت محروميت نمی تواند تيم تبريزی را 
مقابل فيروز صفه همراهی كند. هر دو تيم در هفته شش��م به تساوی 2 بر 

2 رسيده بودند.
علم و ادب برای جبران شکست به میدان می رود

تيم كيش اير در س��الن هالل احمر شهر مقدس قم از علم و ادبی پذيرايی 
می كند كه در بازی قبلی مقابل فيروز صفه با تساوی يك بر يك متوقف شد. 
نماينده قم نيز با حساب 5 بر 3 از سد ارژن فارس گذشت. اين تيم وضعيت 
جالبی در جدول ليگ برتر ندارد و در مكان دهم جدول جا خوش كرده و 

نماينده مشهد نيز با 20 امتياز در رده هشتم جدول ايستاده است. 
نبرد نقره داغ ها در شهر گل و بلبل

تيم های لبنيات ارژن فارس و دبيری تبريز كه هفته قبل به ترتيب مقابل كيش 
اير و شهيد منصوری شكس��ت خوردند؛ در سالن شهيد ابوالفتحی شيراز 
رو در روی هم خواهند ايس��تاد و هر دو تيم به خصوص دبيری به تقسيم 
 امتيازها راضی نيس��ت تا جايگاه خود را در جدول رده بندی سر و سامان 

دهد.

ورزش

بازیکنان فرانسوی، راحت طلب و 
بی تفاوت به مسائل اجتماعی 

يك س��ايت خبری، بازيكنان فوتبال فرانسه را انسان های 
راحت طلب و بی درد نس��بت به مسائل اجتماعی خواند. 
به گزارش فارس، در روزهای پايانی س��ال 2010 ميالدی  
كه مردم جهان در تكاپوی آغاز س��ال نو، رفع مشكل های 
زندگی و ش��ريك كردن ديگران در ش��ادی های شب عيد 
می باشند، بازيكنان فرانسوی تنها در انديشه خود هستند. 
بازيكنان فرانس��ه به عوض داشتن دغدغه ای مشابه جهت 
شاد  كردن ديگران، تنها به فكر خوش گذرانی، راحت طلبی، 
رفتن به تعطيالت و سپری كردن اوقات فراغت به بهترين 

شكل هستند.
اين سايت با طرح چنين انتقادی از رفتارهای غيراجتماعی 
بازيكنان فرانسوی، نمونه هايی از رفتارهای انسان دوستانه 
انگليسی ها را برشمرد و آنها را باعاطفه خواند. اين سايت 
نوش��ت: در انگليس چه بازيكن، چه مربی و حتی س��اير 
منسب های يك تيم، به خوبی در قبال اجتماع خود احساس 
مسئوليت می كنند. آنها خوب می دانند اگرچه از راه فوتبال 
پول درمی آورند؛ اما همه زندگی زمين بازی نيس��ت. آنها 
وقتی در اوج دغدغه های تيمی و شغلی وقت می گذارند و 
به ديدن كودكان و انسان های درد مند در روزهای واپسين 
س��ال می روند، در عمل نشان می دهند از روحيه اجتماعی 
بااليی برخوردار بوده و مايلند در كريس��مس لبخند را بر 
لبان كودكان بنش��انند. اين س��ايت در ادامه گزارش خود 
تصاويری از بازديد چند روز قبل تيم های منچستريونايتد 
و ليورپول از دو بيمارستان مخصوص كودكان منتشر كرد 
كه چهره هايی چون وين رونی، مايكل كريك، نمانيا ويديچ،  
فان درسار، فرناندو تورس، استيون جرارد و... در بيمارستان 
با كودكان عكس ه��ای يادگاری گرفتند و با دادن هدايايی 

باعث خوشحالی كودكان شدند.

بازگشت به 38 سال قبل 
جام در دستان مصطفی عرب 

تي��م مل��ی فوتب��ال كش��ورمان در پنجمي��ن دوره جام 
ملت های آس��يا توانس��ت برای دومين بار قهرمان اين 
ج��ام لقب بگيرد. اين رقابت ها در بانكوک تايلند انجام 
ش��د. ايران در اولين مس��ابقه با كامبوج دي��دار كرد و 
توانس��ت اين تيم را با دو گل شكس��ت دهد. شاگردان 
رنجبر در نيمه نخس��ت با تك گل حس��ين كالنی جلو 
افتادن��د و 45 دقيق��ه دوم صفر ايرانپ��اک در حضور 2 
هزار تماش��اگر ورزش��گاه ملی بانكوک، دومين گل را 
برای ايرانيان به ارمغان آورد. اين مس��ابقه روز هفدهم 
ارديبهشت سال 1351 برگزار شد. دو روز بعد ايران با 
هت تريك حسين كالنی عراق را از پيش رو برداشت، 
نيم��ه اول ايران يك بر صفر عراق را شكس��ت داد. در 
روز بيس��ت و سوم ارديبهشت ايران با نتيجه نزديك 3 
بر 2 از س��د تايلند گذشت. در اين مسابقه بهرام مودت 
جايگزي��ن ناصر حجازی ش��د، ايران در اي��ن ديدار تا 
دقيقه 75 با حس��اب 2 گل از حري��ف خود عقب بود 
ك��ه در فاصله 5 دقيقه علی جباری به طرز باور نكردنی 
 3 گل وارد دروازه تايلن��د ك��رد و به مرحله نيمه نهايی 

رسيد.

تي��م ملی كامب��وج در اين جام يك ش��گفتی رقم زد و 
كوي��ت را با 4 گل حذف كرد و حريف ايران ش��د. در 
نيمه نخس��ت هر دو تيم به تساوی يك بر يك رضايت 
دادن��د و پروي��ز قلي��چ خان��ی دومين گل اي��ران را از 
 روی نقط��ه پنالتی برای ش��اگردان محمد رنجبر به ثمر 

رساند. 
نام صفر ايرانپاک زننده گل اول ايران در مس��ابقه ثبت 
ش��د و ايران با پيروزی 2 ب��ر يك به فينال رقابت ها راه 

يافت و حريف كره جنوبی شد.
ه��ر دو تي��م در وقت قانونی به تس��اوی ي��ك بر يك 
رس��يدند. علی جباری تك گل بازی را به ثمر رساند و 
حسين كالنی نيز در وقت اضافی دروازه كره جنوبی را 
گشود. محمد رنجبر )سرمربی ايران( از ناصر حجازی، 
ابراهيم آشتيانی، اكبر كارگر جم، مجيد حلوايی، مصطفی 
عرب )كاپيتان(، علی جباری)مه��دی مناجاتی(، پرويز 
قليچ خانی، جواد قراب، حس��ين كالنی، غالمحس��ين 
مظلومی)صف��ر ايرانپاک( و همايون به��زادی در ديدار 

نهايی بهره برد.

جواد سلطانی 

پ��س از تغيير و تحول در رأس اداره كل 
تربيت بدنی اس��تان اصفهان و جايگزين 
ش��دن خدابخش به جای غالم ش��يران، 
زمزمه هاي��ی در خصوص تغيير و تحول 
در هيأت كش��تی اصفهان شنيده شد. اين 
زمزمه های زودهنگام ناش��ی از حرف و 
حديث ه��ای مطرح ش��ده در خصوص 
چگونگ��ی انتخاب داود ش��يران )رئيس 
هيأت كشتی اصفهان( در زمان مسئوليت 
غالم ش��يران به عنوان مدي��ركل تربيت 

بدنی استان اصفهان بود.
داود ش��يران كه در اصل از يك خانواده 
كشتی خيز و كش��تی دوست می باشد و 
خود يكی از كشتی گيران مطرح اصفهان 
بود؛ در س��ال 85 و در زمان مس��ئوليت 
منتقم��ی )مديركل وق��ت تربيت بدنی( 
كانديد حضور در هيأت كشتی شهرستان 

اصفهان شد. 
پ��س از حض��ور داود ش��يران در هيأت 
كش��تی شهرس��تان اصفهان و با توجه به 
فعاليت ه��ای خوب او ك��ه تحرک قابل 
قبولی به كش��تی شهر اصفهان داده بود و 
با توجه به حالت انفعالی هيأت كش��تی 
استان به رهبری سعيد انصاری، تحركات 
مختلف��ی ب��ا حمايت رئيس فدراس��يون 
كشتی برای سپردن سكان هدايت كشتی 
استان به داود ش��يران صورت گرفت تا 

اينك��ه اين مهم در زم��ان مديركلی غالم 
شيران طی برگزاری مجمع عمومی هيأت 
كشتی استان و انتخاب داود شيران از قوه 
ب��ه فعل درآمد تا داود ش��يران جايگزين 
 س��عيد انصاری در هيأت كش��تی استان 

شود.
هم زمان ب��ا انتخاب داود ش��يران برای 
كش��تی اصفهان، ح��رف و حديث های 
زيادی در خصوص مدارک شخصی ارائه 
شده توسط او برای ثبت نام در انتخابات 
مط��رح ش��د. ح��رف و حديث هايی كه 
هيچ ك��س حاضر به صحب��ت كردن در 
خصوص آن به صورت شفاف و مستند 

نشد تا اينكه در ابتدای سال جاری دكتر 
خدابخش به عنوان مدي��ركل جايگزين 
غالم ش��يران ش��د. پس از اي��ن تغيير و 
تحول، اولين شايعه و اولين زمزمه، بحث 
چگونگی انتخاب داود ش��يران به عنوان 
رئيس هيأت كش��تی اس��تان بود. در طی 
اي��ن ۹ ماه ح��رف و حديث های زيادی 
در خص��وص چگونگی اي��ن انتخاب و 
شرايط احراز اين مسئوليت توسط شيران 
به صورت غير رس��می ولی بس��يار داغ 

مطرح شد. 
گفته می ش��ود كه در اين رابطه بس��ياری 
از نهاده��ا و ارگان ه��ای ذيصالح خارج 

از تربيت بدنی اقدام به كار كارشناس��انه 
كرده ان��د. ب��از در همي��ن رابط��ه گفته 
می ش��ود اداره كل تربي��ت بدنی با توجه 
به اظهارات مكتوب مس��ئوالن ذيصالح 
اس��تان در خصوص چگونگ��ی انتخاب 
ش��يران درخواس��ت ايج��اد تغيي��ر در 
هيأت كش��تی اس��تان و ابطال انتخابات 
دو س��ال قب��ل را كرده اند. ول��ی يزدانی 
خرم )رئيس فدراس��يون كش��تی( حاضر 
 به قب��ول آن نش��ده ك��ه همين مس��أله 
زمينه ساز يكسری صف بندی های مخرب 
 در ورزش كشتی استان را به همراه داشته 

است.
در اينج��ا ب��دون آنكه خواس��ته باش��يم 
ب��ه نفع و ي��ا عليه هر ي��ك از دو طرف 
ماج��را اظهار نظ��ری كرده باش��يم و با 
اين نيت ك��ه تداوم اي��ن صف بندی ها، 
گروكش��ی ها و م��چ گيری ه��ا می تواند 
ضربه های مخربی بر پيكر كشتی اصفهان 
وارد كند، از مس��ئوالن ارشد و ذيصالح 
استان، مسئوالن فدراسيون كشتی و حتی 
مس��ئوالن س��ازمان تربيت بدن��ی انتظار 
داريم ب��ه صورت صري��ح و قاطع وارد 
صحنه ش��وند و پس از بررس��ی بهتر و 
كامل تر مس��ائل، آنگونه كه صالح كشتی 
اصفهان است اقدام به تصميم گيری كنند، 
در غي��ر اين صورت و در صورت تداوم 
اين اوضاع بايد ش��اهد روزهای بدتری 

برای كشتی اصفهان بود. 

ورزش و اخالق

همراه با جام

مصطفی شجاعی برترین گلزن 
لیگ دسته یک

ذوب آهن در شهرکرد به میدان می رود

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال
ماهان برای خود و گیتی پسند 

به میدان می رود

مصاحبه

پژمان سلطانی 

هفت��ه يازدهم رقابت های ليگ دس��ته 
اول فوتب��ال كش��ور ام��روز و فردا با 
انجام 4 ديدار پيگيری می ش��ود و تيم 
فوالد نطنز جمعه در ورزش��گاه شهيد 
منوچهری س��اعت 14 ميزبان ماش��ين 
س��ازی تبري��ز خواهد ب��ود. به همين 
منظ��ور روزنامه زاينده رود با حس��ين 
چرخابی سرمربی دوست داشتنی اين 
تي��م مصاحبه ای انج��ام داده كه توجه 
شما خوانندگان عزيز را به اين گفتگو 

جلب می كنيم:
در م��ورد وضعیت تی��م فوتبال 

فوالد نطنز توضیح دهید؟
خوشبختانه پس از بردی كه در مشهد 
مقابل پي��ام به دس��ت آورديم روحيه 
بچه ه��ا دو چندان ش��ده و با طراوت 

خاصی در تمرين ها حاضر می شوند.
نظ��ر ش��ما در م��ورد گ��روه الف 
مس��ابقه های لی��گ دس��ته اول 

فوتبال کشور چیست؟
خوش��حالم ك��ه صحبت ه��ای بنده به 
واقعيت پيوس��ت. پس از قرعه كش��ی 
بيش��تر كارشناس��ان اعتقاد داشتند كه 
گ��روه )ب( گروه مرگ اس��ت و آنجا 
گفت��م كه گروه��ی كه تيم م��ا در آن 
حضور دارد گروه آس��انی نخواهد بود 
و ش��ما اگر به ج��دول رده بندی نگاه 
كنيد تيم نخست جدول )نفت مسجد 
س��ليمان( با قعرنش��ين )اتكا گلستان( 
تنها 8 امتياز اختالف دارد و فاصله بين 

تيم ها بسيار اندک است.
چ��ه تیم های��ی به مس��ابقه های 
لی��گ برتر فوتبال کش��ور صعود 

خواهند کرد؟
همانطور كه گفتم همه تيم ها ش��انس 
ب��رای صعود دارن��د و تم��ام بازی ها 
س��خت و مش��كل اس��ت و به همين 
علت پيش بينی در م��ورد تيم هايی كه 
س��ال آينده در ليگ برت��ر حضور پيدا 

می كنند خيلی دشوار است.
ب������ا  هفت������ه  ای������ن   ب��ازی 
ماش��ین س��ازی تبریز را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در اين ديدار فوالد نطنز ميزبان اس��ت 
و اگ��ر بازيكنانم با غ��رور وارد زمين 
نشوند تيم ماشين سازی را با شكست 

بدرقه خواهيم كرد.
در ورزش��گاه ش��هید منوچه��ری 
نطنز چند دیدار برگزار کردید و 
آیا تماشاگران نطنزی برای دیدن 
بازی های شما در ورزشگاه حاضر 

می شوند؟
تاكنون س��ه مس��ابقه در اين ورزشگاه 
انجام دادي��م و در هر بازی نزديك به 
3 هزار تماشاگر از منطقه های كاشان، 
اردستان و نطنز برای تشويق تيم فوالد 
نطنز به ورزش��گاه آمدن��د و اميداورم 
فردا ه��م ما را تنها نگذارند تا 3 امتياز 

كامل اين ديدار را كسب كنيم.
در ورزش��گاه صفائی��ه مبارک��ه 

وضعیت تماشاگر چطور بود؟
در مبارك��ه تماش��اگر چندان��ی برای 
تش��ويق به ورزش��گاه نمی آم��د، ولی 
بايد اين را گفت كه ورزشگاه صفائيه 
 برای تيم س��پاهان نوين )فوالد نطنز( 
خوش يمن بود و در طول چهار سالی 
ك��ه من هداي��ت اين تي��م را بر عهده 
داش��تم تنها يك باخ��ت آن هم مقابل 
چوكای تالش در كارنامه ام ثبت ش��د، 
اما از نظر تعداد تماش��اگر شهرس��تان 

نطنز نسبت به مباركه برتری دارد.
درب��اره تیم ملی ای��ران توضیح 
قهرمان  می توان��د  آی��ا  دهید، 

جام ملت های آسیا شود؟
م��ا زمانی می تواني��م پيش بينی 

كنيم ك��ه بدانيم آي��ا تيم های 
شرق آس��يا با تمام قوا پای 

خواهند  مسابقه ها  اين  در 
گذاش��ت ي��ا ن��ه؟ اگر 

و  ژاپ��ن  تيم ه��ای 
ب��ا  كره جنوب��ی 

نفرات اصلی در 
رقابت ها  اين 
حاضر شوند 
نس  ش�����ا
اي��ران برای 
قهرم��ان��ی 
ن����گ  كم ر

اما  می ش��ود، 
كه  در صورت��ی 

بازيكنان  تيم ها  اين 
جوان را جهت كس��ب 

مس��ابقه های  ب��ه  تجرب��ه 
جام ملت های آس��يا در دوحه 

رهس��پار كنند، تي��م ايران با داش��تن 
مهره های ارزش��مند و كليدی می تواند 

برای چهارمين بار بر بام آسيا بايستد.
ایران به همراه تیم های امارات، 
 D ع��راق و کره ش��مالی در گروه
قرار دارد، به نظر ش��ما حریفان 
اصل��ی ای��ران در این گ��روه چه 

تیم هایی هستند؟
ب��ه عقيده من تيم های كره ش��مالی و 
عراق هميش��ه مقابل اي��ران بازی های 
درخش��انی را به نمايش گذاش��تند و 
شاگردان افش��ين قطبی در درجه اول 
بايد تمركز اصلی خود را روی صعود 
از اي��ن گروه بگذارند، ه��ر چند نبايد 

اماراتی ها را دست كم بگيريم.
نظرتان در مورد افشین 

قطبی چیست؟
س��رمربی تيم ملی 

نظ��ر  هم��ه  از 
اس��ت،  خ��وب 
ولی فدراس��يون 

ل  تب������ا فو
می توانس��ت 
مرب��ی  ي��ك 
برتر داخلی يا 

خارجی را جانشين افشين قطبی كند.
امض��ای ق����رارداد قطب��ی ب�����ا 
ژاپ��ن  ش��یمیزو  فوتب��ال   تی��م 

غیر حرفه ای نبود؟
خير ب��ا توجه به اينكه ق��رارداد قطبی 
با فدراس��يون فوتبال كشورمان پس از 
پايان رقابت های جام ملت های آس��يا 
تمام خواهد ش��د، وی حرفه ای عمل 
كرده و ق��راردادش با تي��م ژاپن هيچ 

ايرادی ندارد.
اگر قطبی ای��ران را قهرمان جام 
ملت ه��ا کند فدراس��یون دنبال 

مربی دیگری می رود؟
اي��ن را باي��د از فدراس��يون و قطب��ی 
پرس��يد. اين توافقی ب��وده كه بين دو 

طرف انجام شده است.
حرف آخر؟

روزنام��ه  و  ش��ما  از 
زاينده رود كه هميش��ه 
اس��تان  ورزش  حامی 
اصفه��ان بوده تش��كر 
و قدردارن��ی می كن��م 
و از ه��واداران نطنزی 
می خواهم كه فردا ما را 

تنها نگذارند.

حسین چرخابی: ورزشگاه صفائیه برای ما خوش یمن بود

ماشين سازی تبریز را با شکست بدرقه می كنيم

کشتی اصفهان و ضرورت حل ریشه ای مشکل های آن

مشکل كشتی اصفهان چیست؟



آب و هوای امروز )شهرکرد( 17 °13 ° -3 °-5 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

دوشنبه 29 آذر 1389/ 14 محرم 1432/ شماره Monday 20 December 2010    419 )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام حسین)ع(:
 نیاز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
از این نعمت افسرده و 
بیزار نباشید.

° 11° 13آب و هوای امروز )اصفهان( -8 °-7 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

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
 Thursday 30 December 2010    428 پنج شنبه 9 دی 1389/ 24 محرم 1432/ شماره

امام علی )ع(:
ایمان خود را با صدقه 
دادن و اموالتان را با زکات 
دادن نگاهدارید و امواج 
بال را با دعا از خود برانید.

روزی بود...

كت��اب »راهنم��ای كام��ل ب��رای به راه 
نوش��ته جي��م و  بزرگه��ا«  آدم   آوردن 
تصويرگ��ری  ب��ا  الدري��ج   دانك��ن 
ديويد ماس��تين با ترجمه پژمان و سارا 

طهراني��ان از س��وی 
كيمي��ا«  »كتابه��ای 
وابس��ته به انتشارات 
م�نتش���ر   ه�رم��س 

شد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، 
برای  اين كت��اب كه 
ك��ودكان و نوجوانان 
است  ش��ده  نوش��ته 
ش��امل س��ه كت��اب 
»چگون��ه آدم بزرگها 
را ب��ه راه بياوري��م«، 
چ��ه  بزرگه��ا  »آدم 
منظور  و  می گوين��د 

واقعی شان چيست« و » روشهای ديگر 
برای به راه آوردن آدم بزرگها« است.

كتاب »راهنمای كامل برای به راه آوردن 
آدم بزرگها« اثری طنزآميز اس��ت كه در 
قالب همدردی ب��ا كودكان و نوجوانان 
و آموختن ش��يوه های ش��يطنت به آنها 

نوشته شده است. 
در مقدمه كتاب با عنوان »چرا اين كتاب 
راس��تش  می خوانيم:  اس��ت«  ضروری 
اينكه، آدم بزرگها هميش��ه راه خودشان 

را رفته اند. بچه ها برای هركاری بايد از 
آدم بزرگها اجازه بگيرند. چرا؟ 

چون آدم بزرگها رئيس اند. 
اما چ��را آنها بايد رئيس باش��ند؟ چون 
ن��ه،  باهوش ترن��د؟ 
بزرگه��ا  آدم  بيش��تر 
توی  ه��م  ملخ  عقل 

كله شان نيست. 
كه  است  اين  جواب 

آدم بزرگها«
الف( بزرگترند. 

پي�ش   پ�وله���ا  ب( 
آنهاست. 

داليلی ب��رای تا دير 
وق��ت بي��دار ماندن، 
چ��ه كلك��ی س��وار 
كنيم ت��ا از بزرگترها 
چگونه  بگيريم،  پول 
حرفهای دوپهلوی آدم بزرگها را اشتباه 
برداش��ت كنيم و بهتري��ن راه های برای 
درآوردن ل��ج آدم بزرگه��ا از راه لباس 
پوش��يدن، مباحثی هس��تند ك��ه در اين 

كتاب به آنها پرداخته شده است. 
كت��اب »راهنم��ای كام��ل ب��رای به راه 
ش��مارگان  ب��ا  بزرگه��ا«  آدم  آوردن 
2000 نس��خه در 263 صفح��ه و ب��ه 
ش��ده  منتش��ر  توم��ان   3800  قيم��ت 

است.

»راهنمای کامل برای ب��ه راه آوردن آدم بزرگها« 
منتشر شد 

یاد یاران یاد باد

فان��وس درياي��ی بن��دی كليولن��د اوهايو در اث��ر هوای به 
ش��دت س��رد و وزش باد ش��ديد در اليه های ضخيمی از 
يخ به گونه ای پوش��يده شده است كه نمی توان ذره ای از 

ساختمان اصلی را به چشم ديد.
به گزارش مهر، اين تصوير يك كيك عروسی يا يك مجسمه يخی يا يك 

هتل يخی و يا قصر برفی نيست، اين تنها يك فانوس دريايی در ورودی 
بندر كليولند در اوهايو اس��ت كه در تاريخ 16 دس��امبر 2010 در اليه ای 

از يخ پوشيده شده است. 
هفته گذش��ته پراكندگ��ی ذرات آب در هوا و دمای زي��ر انجماد منطقه، 
فان��وس درياي��ی پيِرهد را به بس��تنی يخی بزرگی تبديل كرده اس��ت كه 
نگهبانان س��احلی را در نگرانی احتمال وقوع حادثه در خطوط س��احلی 
اين بندر باقی گذاش��ته است. چراغ اين فانوس به همراه ديگر بخش های 
س��اختمان آن به طور كامل از يخ پوشيده ش��ده و برای يك ماه به همين 

شكل باقی خواهند ماند. 
دريانوردان اين منطقه برای تردد در اطراف اين بندر هش��دارهای كافی را 
دريافت كرده اند با اين همه به دليل شرايط فصلی تمامی عبور و مرورهای 
آبی اين منطقه متوقف شده است. نكته خوشحال كننده درباره اين فانوس 
دريايی اين است كه به دليل خودكار بودن فانوس، فردی درون آن به دام 
يخ ها نيافتاده اس��ت. وزش ش��ديد باد و درجه پايين حرارت باعث شكل 

گرفتن اين ساختار چند اليه و 20 متری يخی شده است. 
فانوس دریایی قبل از تبدیل شدن به مجسمه یخی  

بس��ياری بر اين باورند كه ش��دت س��ردی هوا و انجماد در س��ال 2010 
در اين منطقه اس��تثنائی بوده و هرگز پيش نيام��ده كه يخ بتواند كل بدنه 
س��اختمان فانوس دريايی را به شكلی بپوش��اند كه ذره ای از بدنه اصلی 

ديده نشود و ساختمان شكلی مانند يك كيك تولد به خود 
بگيرد. 

در ح��ال حاضر هي��چ برنامه ای به منظ��ور زدودن يخ ها از 
بدنه فانوس دريايی چيده نشده است و احتمال می رود اين 

فانوس دريايی تا ماه مارچ به همين شكل منجمد باقی بماند.

تصویر بزرگترین بستنی یخی جهان 

كارت هوش��مند ملی كه يك��ی از مهم ترين مباحث زير 
ساختی برای استقرار دولت الكترونيك محسوب می شود 
طبق قانون برنامه پنجم توس��عه تا پايان س��ال ۹5 برای 
ايرانيان باالی 15 س��ال كه حدود 64 ميليون نفر هستند 

صادر می شود. 
کارت هوشمند ملی برای تمامی ایرانی ها 

به گزارش مهر، محمد ابراهيم طريقت قائم مقام مجری 
طرح كارت هوش��مند ملی در نشست خبری به تشريح 
برنامه های اجرايی پروژه كارت هوش��مند ملی پرداخت 
و با بيان اينكه براساس برنامه ريزی های صورت گرفته، 
اين طرح به صورت مرحله ای اجرا خواهد ش��د گفت: 
برای اين منظور چند مرحله پيش بينی ش��ده اس��ت كه 
در طرح پيش از پايلوت كارت هوش��مند ملی برای يك 
جامعه مشخص 10 هزار نفری در شهر قم طراحی و در 
اس��فند سال 88 نيز اجرا شد. پس از اين مرحله پايلوت 
واقعی برای يك ميليون نفر در قم انجام می ش��ود و پس 
از آن برنامه ريزی برای فاز نهايی صورت می گيرد كه در 
آن تمامی ش��هروندان ايرانی كارت هوشمند ملی صادر 
خواهد ش��د. وی با بيان اينكه ب��رای اجرای اين مراحل 
پژوهش های فنی و تج��اری فراوانی صورت گرفته و با 

ش��ركت های ارائه دهنده خدمات در حوزه های مختلف 
مذاكره انجام شده است در مورد هزينه های اين طرح نيز 
تأكيد كرد: بسياری از هزينه هايی كه صورت می گيرد به 
صورت سرمايه ای بوده و در صورت راه اندازی مشخص 
می ش��ود بنابراين برآورد بودجه در قالب كيفيت در نظر 
گرفته شده معنی می يابد. طريقت با تأكيد بر اينكه كارت 
هوش��مند ملی يكی از مهم ترين پي��ش نيازهای هويت 
ديجيتال اس��ت كه هم زمان ب��ا برنامه دولت الكترونيك 
بايد به صورت وس��يع و فراگير دنبال شود ادامه داد: در 
اين طرح به هر شهروند ايرانی يك كارت هوشمند ملی 
داده می ش��ود كه به عنوان مرج��ع هويت فرد در فضای 
ديجيت��ال و خدمات مربوطه ق��رار می گيرد.  وی گفت: 
اين ط��رح منحصر بفرد در حوزه فن��اوری اطالعات از 
حيث فراگير بودن و ملی بودن بسيار داراي اهميت است 
و ويژگ��ی خاص آن نيز طرح حاكميتی بودن ماهيت آن 

است.  
تصویب هفت خدمت برای کارت هوشمند ملی  

طريقت با اش��اره به داليل انتخاب استان قم برای اجرای 
اي��ن طرح و با بيان اينكه اين اس��تان از جمله انتخابهای 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای گس��ترش و 

تقويت زيرس��اخت های ارتباطی بوده است اضافه كرد: 
ب��رای تعيين خدمات كارت هوش��مند مل��ی نيز كميته 
راهبری تش��كيل شده كه براس��اس مجموعه جلسه های 
برگزار ش��ده 7 خدمت اساس��ی ب��ر روی اين كارت به 
تصويب رسيده است. وی تأكيد كرد: هفت كاربرد درون 
كارت هوشمند ملی در حوزه ديجيتال به دو دسته تقسيم 
می شوند كه دس��ته اول را كاربردهای هويتی نامبرده با 
محوريت وزارت كش��ور تشكيل می دهند. از جمله اين 
كاربردها می توان به شناس��ايی، تصديق هويت، امضای 

ديجيتال و انتخابات الكترونيكی اشاره كرد. 
قائ��م مقام مج��ری طرح كارت هوش��مند ملی در مورد 
دس��ته دوم كاربردهای اين كارت به كاربردهای شهروند 
الكترونيكی اش��اره ك��رد و گفت: اين كاربردها ش��امل 
سالمت الكترونيك با محوريت وزارت بهداشت، يارانه 
الكترونيكی با محوري��ت وزارت رفاه و كاربرد بانكی با 

محوريت بانك مركزی خواهد بود. 
وی ادام��ه داد: در ارتب��اط ب��ا كاربرده��ای ش��هروند 
الكترونيك��ی، سلس��له جلس��ه های كارشناس��ی با س��ه 
وزارتخانه كشور، بهداش��ت و رفاه با حضور نمايندگان 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و س��ازمان ثبت 

احوال ش��روع ش��ده كه با برنامه ريزی ص��ورت گرفته 
مشخصات فنی و ساير ملزومات اين كاربردها نهايی شده 
 و در طرح پايلوت كارت هوش��مند ملی در قم عملياتی 

می شوند.  
کارت هوشمند ملی جایگزین کارت های ملی کنونی  
طريقت با تأكيد بر اينكه تا سال ۹5 تمامی ايرانيان باالی 
15 س��ال دارای كارت هوشمند ملی خواهند شد كه در 
ذات خ��ود يك كارت چند منظ��وره برای امور مختلف 
خواهد بود اظهار داش��ت: با اج��رای اين طرح به مرور 
كارت ه��ای ملی كنون��ی جمع آوری ش��ده و كارتهای 

هوشمند جايگزين آنها خواهند شد. 
وی با اش��اره به ش��كل ظاهری اين كارت ها افزود: نام، 
نام خانوادگی، نام پدر و عكس و اثر انگش��ت برای اين 
كارت ها تعبيه شده است و اين كارت برای ارائه خدمات 

مختلف تا 75 كيلوبايت حافظه دارد. 
قائ��م مقام مجری طرح كارت هوش��مند مل��ی افزايش 
امنيت فيزيكی، بيومتريك، تراشه و زيرساخت و حداقل 
امكان جعل هويت از طريق تجهيز ديتا سنتر ثبت احوال 
به اثر انگش��ت را از جمله هدف ه��ای اين طرح عنوان 
كرد و گفت: انگيزه ه��ای متفاوتی از ابعاد تكنولوژيك، 
سياس��ی، فرهنگی و اجتماع��ی در اين طرح مدنظر قرار 

گرفته است. 

صدور كارت هوشمند ملی برای همه ایرانی ها 

اولین قرعه كشي مخصوص مشتركین تلفن هاي ثابت 
استان 313 جایزه براي مشتركین خوش حساب

مشترکین محترم تلفن های ثابت سراسر استان با پرداخت به موقع و الکترونیک 
قبوض خود از جوایز نفیس این دوره شرکت مخابرات استان بهره مند مي گردند.

3 سفر زیارتي به مشهد مقدس
10 دستگاه گوشي تلفن همراه با سیم کارت اعتباري همراه اول

100 عدد سیم کارت اعتباري همراه اول
200 عدد شارژ 50000 ریالي همراه اول

جدول امتیازات مشترکین تلفن ثابت

2 )امتیاز(پرداخت به موقع )تا زمان آخرین مهلت پرداخت(
پرداخت الکترونیک )عابر بانک، تلفن بانک، اینترنتي 

2 )امتیاز(و...(

3 )امتیاز(پرداخت الکترونیک از طریق سامانه 1818 

3 )امتیاز(نداشتن بدهي در 3 دوره قبلي 

4 )امتیاز(پرداخت بدهي دوره هاي قبلي

5 )امتیاز(پرداخت بدهي و دایري مجدد تلفن هاي تخلیه شده
روابط عمومي شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

از شما که صورتحساب تلفن خود را به 
موقع و از طریق سامانه 1818 پرداخت 

مي نمائید سپاسگزاریم.

مشترك گرامي

)به راحتي به اینترنت وصل شوید و هزینه آن را روي قبض تلفن خود پرداخت نمائید.(

مطمئن ترین راه براي پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه حتي بدون دریافت 
قبض و به صورت 24 ساعت شبانه روز

اینترنت هوشمند شركت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

سامانه پرداخت غیرحضوري

سرویس ارزش افزوده شركت مخابرات استان

منتظر باشید!
جوایز و امکانات ویژه اي براي مشترکین تلفن ثابت با کارکرد باال در نظر گرفته شده است.

قصه گویي 

 نداي حافظ

 مشاوره با وكال و پزشکان

سرویس اطالع رساني

1818 دريافت ريز مكالمات

ع از هزينه مكالمات
اطال

9721818 پايين ترين قيمت
باالترين كيفيت 

9722020


