
برادر گرامي جناب آقاي محمود شيخ االسالم
 انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان رئيس دانشگاه پيام نور شهركرد تبريك 

عرض نموده و از خداوند بزرگ موفقيت روزافزون شما را در انجام اين 
مسئوليت خطير آرزومنديم.

روزنامه زاينده رود

آم�����وزي  س����واد  نهض��ت   م���دي����ر 
چهارمحال و بختياري گفت: هم زمان با س��ي 
و دومين س��الگرد پيروزي انقاب اس��امي، 
جشن ريشه كني بي سوادي در 521 روستاي 

استان برگزار مي شود.  
  محمدحسين حس��ين زاده در گفتگو با ايرنا 
افزود: براس��اس سرشماري سال 85 در استان 
832 روس��تا وجود دارد ك��ه از اين تعداد 32 
روستا خالي از سكنه است و در 68 روستا در 
 سال 88 جشن ش��كرگذاري باسوادي برگزار

شد. 
وي گفت: گروه هدف ريش��ه كني بي سوادي 
بي��ن 10 ت��ا 49 س��ال اس��ت كه پي��ش بيني 
مي شود براس��اس برنامه ريزي ستاد راهبردي 
سوادآموزي، ريشه كني بي سوادي تا سال 91 

در استان انجام شود. 
وي اف��زود: دهه فجر امس��ال در هفت ش��هر 
استان جش��ن ريشه كني بي س��وادي برگزار 

خواهد شد. 
وي گف��ت: در ح��ال حاض��ر در اس��تان32 
 هزار و 966 نفر بي س��واد شناس��ايي شده كه 
برنامه ريزي باسواد شدن آنها نيازمند همكاري 
دس��تگاه هاي اجرايی از جمل��ه اداره كل امور 
روستايي استانداري، شوراهاي اسامي، كميته 

امداد، بهزيستي و بسيج است. 
وي اف��زود: آموزش فرد ب��ه فرد و آموزش از 
طري��ق اعضاي باس��واد به بي س��واد خانواده 
نهض��ت  هدف ه��ای  تحق��ق  در  مي توان��د 
س��وادآموزي و پوشش كامل بي سوادي مؤثر 

باشد. 
وي گف��ت: امس��ال بي��ش از 11ه��زار نف��ر 
سوادآموز در رده سني 10 تا 49سال در استان 
دوره هاي مختلف س��واد آموزي مش��غول به 
تحصيل هستند كه 70 درصد اين افراد را زنان 

تشكيل مي دهند. 

جشن ريشه كني بي سوادي 
در  روستاهای

 چهارمحال و بختياري  

دبير شورای شهر اصفهان:

کشمکش در راه اندازی متـرو 
خلل وارد می کند

معادن  و  صنايع  سازمان  رئيس 
چهارمحال و بختياری از صدور 
واحد   110 تأسيس  مجوز 
صنعتی با سرمايه گذاری افزون بر 
يک هزار و 691 ميليارد ريال در 
اين استان از ابتدای سال جاری 

تاكنون خبر داد. رحمان كرمی در گفتگو با فارس در شهركرد اظهار 
داشت: از ابتدای سال جاری تاكنون افزون بر 71 ميليارد دالر...

سراسری/ صفحه2

پ��س از اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها در كشور و شركت آب و 
فاضاب روستايی استان اصفهان 
دومين جلسه س��تاد هدفمندی 
آب  خص��وص  در  يارانه ه��ا 
استان تشكيل   شرب روستائيان 

 گردي��د. در اين جلس��ه ك��ه با موضوع ه��ای مهمی نظي��ر تبليغات و 
اطاع رسانی و اجرای تعرفه های جديد، جداسازی كنتور مشتركان...

شهرستان/ صفحه4

مدي��ر ش��ركت مل��ی پخ��ش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: پس از اجرای هدفمندی 
يارانه ها، مصرف س��وخت نفت 
گاز در اس��تان اصفه��ان 27/5 

درصد كاهش داشته است. 
محم��د فرازمند در گفتگو با ايمنا، با بيان اينكه نرخ نفت گاز برای غير 

حمل و نقل ها با دو قيمت 150 و 350 تومان عرضه می  شود...
سراسری/ صفحه2

جواز تأسیس 110 واحد صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری صادر شد 

آخرين تصمیمات در خصوص 
آب شرب روستاهاي اصفهان

مصرف گازوئیل در اصفهان
27/5 درصد کاهش يافت

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

با حضور صفار هرندی؛
ابعاد فتنه 88 در شهرکرد بررسی و تبیین 
می شود 

قيام 19 دی
حماسه جاويد
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اين شركت قصد دارد اقالم مازاد خود از قبيل آهن قراضه، چوب، كمد، 
آلومينيوم، ترازو، يخچال، فريزر، ليفتراک و...را از طريق مزايده به فروش 

برساند.
مراجعه  با  بازديد  ضمن  می آيد  بعمل  دعوت  عالقمند  متقاضيان  از  لذا 
و  www.escocorp.ir آدرس:   به  شركت  اين  سايت های  وب   به 
يا www.9514050.ir و كسب اطالعات الزم آمادگی خود را حداكثر تا 
تاريخ 89/10/20 ساعت 15 در پاكت در بسته تحويل دبيرخانه شركت 

نموده و رسيد دريافت نمايند.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای تعاونی ذوب آهن اصفهان

مزایده بزرگ شرکت تعاونی مصرف ذوب آهن

جناب آقاي دکتر سعيد یوسف پور 

استان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل  عنوان  به  را  جنابعالي  شايسته  انتضاب 
توجهات  سايه  در  اميدواريم  مي نماييم.  عرض  تبريك  بختياري  و  چهارمحال 

حضرت حق در انجام اين مسئوليت موفق و سربلند باشيد.

روزنامه زاينده رود

دانشگاه محل درك رموز هستي و سنت هاي الهي است.

س
فار

س: 
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 9 January 2011

دبير شورای اسامی شهر اصفهان گفت: با اين 
واگن های  خريد  بحث  تعلل ها،  و  كشمكش ها 
قطار شهری راه به جايی نمی برد و با اين وضعيت 

قول تكميل مترو كار درستی نيست.
به گزارش فارس از اصفهان، عليرضا نصراصفهانی 
اصفهان،  شهر  اسامی  شورای  علنی  جلسه  در 
برنامه ريزی در خريداری واگن های قطار شهری 
را امری ضروری دانست و اظهار داشت: تأخير در 
خريد واگن های قطار شهری يكی از مشكل هايی 
دارد  وجود  شهر  در سطح  كه  می رود  شمار  به 

و همين امر طعم شيرين فعاليت های عمرانی را 
تحت تأثير قرار داده است. 

وی با اشاره به اينكه هر روز بحث جديدی در 
برای قطار شهری مطرح  زمينه خريداری واگن 
می شود، تصريح كرد: يک روز صحبت از قرارداد 
دارد و  آنها وجود  از  واگن  با چينی ها و خريد 
واگن سازی  كارخانه  ايجاد  از  حرف  ديگر  روز 
در اصفهان و انتقال فناوری آن به اصفهان مطرح 
 می شود. دبير شورای اسامی شه����ر اصفه��ان
اجرايی شدن و  در  تنها  اين كشمكش ها  افزود: 

راه اندازی متروی شهری خلل وارد می كند. 
تعلل ها،  و  كشمكش ها  اين  با  شد:  يادآور  وی 
به  راه  شهری  قطار  واگن های  خريد  بحث 
تكميل  قول  وضعيت  اين  با  و  نمی برد  جايی 
نيست. نصراصفهانی همچنين  كار درستی  مترو 
آموزشگاه های  و  غيرانتفايی  مدرسه های  درباره 
فرستادن  از  شهرداری ها  داشت:  بيان  علمی 
پرونده مدرسه های غيرانتفاعی و آموزشگاه  های 
علمی كه از مصوبه های دولت و تحت نظارت 
را شروع می كنند،  كار خود  پرورش  آموزش و 
به كميسيون ماده 100 جلوگيری می كنند و شايد 
تنها چهار درصد از اين مدارس در مكان مناسبی 
واقع شده باشند. وی اضافه كرد: درصد زيادی 
قرار  خود  كار  مكان  را  مسكونی  منازل  آنها  از 
تمهيدهای  آنها  ساماندهی  برای  بايد  كه  داده اند 

الزم انديشيده شود.
بخش  در  اصفهان  شهر  اسامی  شورای  دبير 
برخی  از  انتقاد  با  خود  از صحبت های  ديگری 
از  بعضی  گفت:  روزنامه ها  در  شده  درج  اخبار 
پر  را  خود  صفحه های  اينكه  برای  روزنامه ها 
منتشر  اخبار كپی شده رسانه های ديگر را  كنند 
می كنند. وی تصريح كرد: صفحه های روزنامه ها 
بايد براساس نياز روز جامعه و وضعيت كنونی 
اين  محوريت  با  نيز  اخبار  و  شود  بسته  مردم 
خاطرنشان  نصراصفهانی  شوند.  تهيه  موضوع 
اصاح  رعايت  اصل  تكراری  اخبار  درج  كرد: 
كه  قرار می دهد  را تحت الشعاع  الگوی مصرف 
توجه  آن  به  رسانه  صاحبان  و  خبرنگاران  بايد 

بيشتری داشته باشند.

سراسری

دبیر شورای شهر اصفهان:

کشمکش در راه اندازی مترو خلل وارد می کند باراک اوباما، در حالی به طور رسمی از 
را  خود  روزه   10 سفر  آبان ماه  پانزدهم 
كه  كرده  آغاز  شرقی  جنوب  آسيای  به 
اعتراض های مردمی به سياست های اين 
كشور، راهی دشوار را پيش روی او قرار 
جمهوری  رئيس  پای  هنوز  است.  داده 
عنوان  )به  هندوستان  خاک  به  امريكا 
به  او  روزه   10 سفر  از  مقصد  نخستين 
كه  بود  نرسيده  شرقی(  جنوب  آسيای 
اعتراض های  كليد  آبان ماه  چهاردهم  از 

مردمی به اين سفر زده شد. 
اوباما در سفر به آسيا، ديدار با مقام های 
هند، اندونزی، ژاپن، كره جنوبی و رئيس 
جمهوری چين را در دستور كار دارد. با 
اين حال، اقامت سه روزه او در هندوستان 
نشان از اهميت اين كشور در معادله های 
بين المللی امريكا دارد. مؤسسه  مطالعات 
اس.  آی.  يو.  )ای.  اروپا  اتحاديه  امنيتی 
اس( و شورای اطاعات ملی امريكا )ان. 
گزارشی  در  مهرماه  چهاردهم  آی. سی( 
پيش بينی كردند كه هند تا سال 1394 به 

سومين قدرت جهان تبديل خواهد شد. 
بر پايه اين گزارش، هند در زمان حاضر پس 
از آمريكا، چين و اتحاديه اروپا، چهارمين 
كشور قدرتمند دنيا است. از سوی ديگر، 
در زمان حاضر هند از لحاظ حجم مبادله 
آمريكاست.  تجاری  شريک  دوازدهمين 
ژورنال،  استريت  وال  امريكايی  روزنامه 
بيست و ششم مهرماه نوشت: باراک اوباما 
درصدد است در اين سفر به منظور تغيير 
روابط  در  متنشج  شدت  به  فضای  كلی 
بزرگ ترين  دارای  كشور  دو  تجاری 
دموكراسی ها در جهان، در نخستين گام 
معامله فروش پنج ميليارد و 800 ميليون 
به  را  نظامی  ترابری  هواپيماهای  دالری 
دهلی نهايی سازد و راه را برای انجام ديگر 
هموار  تجاری  و  تسليحاتی  معامله های 
كند. به نوشته اين روزنامه، حجم تجارت 
دوجانبه هند و امريكا هم اكنون به مرز 37 
ميليارد و 600 ميليون دالر در سال رسيده 
به  تازگی  به  هند  ديگر،  سوی  از  است. 
كعبه آمالی برای كشورهای غربی همچون 
روسيه، فرانسه، انگلستان و آلمان تبديل 
بازرگانی  مبادله های  حجم  است.  شده 
هفت  حدود  به  سال  در  هند  و  روسيه 
توافق  كشور  دو  و  می رسد  دالر  ميليارد 
كرده اند كه اين رقم را به 10 ميليارد دالر 
افزايش دهند. بحث توسعه همكاری های 
فنی- نظامی نيز طی سفر چهاردهم مهرماه 
آناتولی سرديوكوف )وزير دفاع روسيه( به 
دهلی نو پيگيری شد. با اينكه دهلی نو در 
دو دهه اخير ميلياردها دالر انواع تسليحات 
پيشرفته را از اين كشور خريداری كرده 
و با كمک روسيه به توليد جنگنده های 
»براهموس«  موشک های  و  »سوخو-30« 
اين  امريكا بر  اما سايه  دست زده است، 
در  را  هشدار  زنگ های  سودآور،  بازار 

گوش مسكو به صدا در می آورد. 
همكاری های  امريكا  سفر،  اين  از  پس 
 30 حدود  از  پس  را  هند  با  خود  اتمی 
سال از سر گرفت. با وجود اعام بوش و 
توافقنامه سال 1387 در همين زمينه، هنوز 
عرصه  به  امريكايی  بزرگ  شركت های 
هسته ای هند وارد نشده اند. گويدو وسترول 
و  بيست  كه  آلمان(  امورخارجه  )وزير 
هفتم مهرماه به هند رفته بود،  نسبت به 
ممنوعيت جامع  معاهده  امضای  احتمال 
آزمايش های هسته ای )سی. تی. بی. تی( 
توسط هند ابراز اميدواری كرد و همچنين 
همكاری  درباره  خود  هندی  همتای  با 
دو كشور در زمينه مبارزه با تروريسم و 
تبادل  دوجانبه  اقتصادی  روابط  تقويت 
سوی  از  هسته ای  موضع  البته  كرد.  نظر 
دولت هند با توجه خاصی دنبال می شود 
محقق  پانت«  »پوشپين  كه  طوری  به 
مركز مطالعات بين المللی دانشگاه جواهر 
را  هند  از  اوباما  ديدار  دهلی،  نهرو  لعل 

واقعيتی تلخ خواند. وی هفتم آبان ماه طی 
 مقاله ای در روزنامه هندی زبان »نئی دنيا« 
نوشت: واقعيت اين است كه دولت اوباما 
نهايت تاش های خود را انجام داده است 
تا از طريق محاصره يا به هر شكل ديگر، 
هند را به امضای قرارداد ان.پی.تی وادار 

كند. 
تاج  هتل  در  اوباما  اقامت  از  گذشته 
حمله های  هدف های  از  يكی  كه  محل 
تروريستی پنجم آذرماه 1387 بود، دست 
هوايی  نيروی  هواپيمای  فروند   15 كم 
امنيتی  تجهيزات  زيادی  مقادير  امريكا 
طول  در  اوباما  امنيت  تضمين  برای  را 
به  كردند.  بمبئی  وارد  هند  از  ديدار وی 
نظر می رسد تأمين امنيت به عنوان يكی 
از دغدغه های مشترک مقام های هندی و 
امريكايی به حساب می آيد. از همين رو، 
بی دليل نخواهد بود كه مذاكره هايی درباره 
مناقشه های هند و پاكستان به ويژه پس از 
حوادث خونين چند ماه اخير كشمير بين 
دو طرف انجام پذيرد. حساسيت مقام های 
هندی به اين موضوع تا آنجاست كه آنان 
يكی از داليل اين درگيری ها را بی مديرتی 
كمک های  تزريق  در  امريكايی  نيروهای 
دفاع  وزير  می دانند.  پاكستان  به  نظامی 
هند در حاشيه ديدار پنجم مهرماه خود با 
مقام های امريكايی تأكيد كرده بود گرچه 
تروريسم  با  مبارزه  برای  ساح ها  اين 
هند  عليه  اما  می شود  داده  پاكستان  به 
از  بنابراين  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
آمريكايی ها خواسته شد مكانيسمی برای 

كنترل اين ساح ها پيدا كنند. 
پايگاه هندی »دی.  تيرماه  بيست و سوم 
تايمز آف اينديا« از رشد پنج برابری بودجه 
نظامی هند خبر داد. نگاه ويژه دهلی نو به 
افزايش توان نظامی خود، عرصه مساعدی 
را برای رقابت كشورهای غربی در راستای 
فراهم  بالقوه  بازار  اين  گرفتن  اختيار  در 
آورده است. به نظر می رسد مقام های هند 
سعی در داشتن نگاهی همه جانبه و منطقی 
به اين رقبای غربی دارند. تمايل هند به 
امنيت سازمان  عضويت دائم در شورای 
ملل نيز چشم انداز آتی سياست بين المللی 
همين  بر  می دهد.  تشكيل  را  نو  دهلی 
اساس، هند از كنار حضور اين كشورها در 
عرصه داخلی خود به افزايش اقتدار جهانی 
می انديشد. حال، اگر دستيابی به اين هدف 
با نشان دادن روی خوش به امريكا محقق 
شود، در همين راستا گام برمی دارد. بحران 
اقتصادی اخير اياالت متحده نيز واشنگتن 
را به يافتن بازارهای جديدی برای مصرف 
شايد  تا  است  كرده  وادار  خود  كاالهای 
بيكاری  برای  نيز  درمانی  مسير،  اين  از 
فزاينده مردم خود بيابد. هم زمان با حضور 
اوباما در بمبئی، شركت هندی »ريليانس 
تجهيزات  و  اسباب  كه  كرد  اعام  پاور« 
نيروگاهی را برای تأسيسات برقی 24 هزار 
مگاواتی از شركت جی.ای امريكا تأمين 
مسافربری  هواپيمايی  شركت  می كند. 
اسپايس جت هند نيز اعام كرد از شركت 
بويينگ، 33 فروند هواپيمای 737 می خرد. 
بر پايه همين ديدگاه، باراک اوباما پانزدهم 
آبان ماه طی سخنانی در شهر بمبئی اعام 
فعاليت های  آينده  بازار  هند  كه  كرد 
اقتصادی امريكا خواهد بود. اوباما گفت: 
كار انجام چند معامله تاريخی به ارزش 
با هدف  كشور  دو  بين  دالر  ميليارد   10
ايجاد فرصت های شغلی برای حدود 50 
هزار نفر در امريكا به پايان رسيده است. 
از سوی ديگر، موقعيت منطقه ای هند و 
رقابت های ديرين اين كشور با پاكستان و 
چين، فشارهايی نامرئی را بر دهلی نو وارد 
می آورد تا برای عقب نماندن از سير رو 
به رشد خود، به هر وسيله ای دست بزند. 
حتی اگر اين ابزار، تقاضا از امريكا برای 
نظارت و ساماندهی به كمک های خود به 

پاكستان باشد.

و  آب  شركت  توسعه  و  طرح  معاون 
گفت:  اصفهان  استان  روستايي  فاضاب 
با وجود كاهش نادر بارندگي و نزوالت 
آسماني سال سختي در راستاي تأمين آب 
در  پيروزه  سبزه علي  دارد.  وجود  شرب 
گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به اينكه 
با وجود كمبود آب ذخيره شده و همچنين 
آسماني  نزوالت  و  بارندگي  نادر  كاهش 
سال سختي در راستاي تأمين آب شرب 
وجود دارد، اظهار داشت: برنامه ريزي دقيق 
و آگاهي مصرف  كنندگان و كنترل تقاضا 
از جمله موارد مقابله با اثرات خشكسالي 
آبرساني  پروژه   101 گفت:  وي  است. 
استان اصفهان در سال  در 23 شهرستان 
و  طرح  معاون  است.  شده  انجام  جاري 
توسعه شركت آب و فاضاب روستايي 
استان اصفهان با بيان اينكه اين پروژه هاي 
ضررهاي  و  اثرات  راستاي  در  آبرساني 
كرد:  تصريح  است،  كشاورزان  به  كمتر 
از  حدودي  تا  اثرات  اين  كردن  اجرايي 
مشكل ها كاسته است. وي در ارتباط با 
مكان  هاي اجرايي شدن طرح هاي آبرساني 

افزود: از اين ميزان 16 پروژه با اعتباري 
افزون بر 3/5 ميليارد تومان در شهرستان 
اصفهان انجام گرفته است. پيروزه ادامه داد: 
همچنين شهرستان هاي لنجان، نجف آباد، 
مباركه و تيران و كرون با اعتباري افزون 
بر يک ميليارد تومان از ديگر شهرستان هايي 
هستند كه پروژه هاي آبرساني در آنها انجام 

شده است. 
دارايي هاي  تملک  پروژه هاي  هزينه  وي 
شركت از محل اعتبارهای خشكسالي در 
سال جاري را 14/5 ميليارد تومان دانست 
و بيان داشت: همه اين هزينه  ها به منظور 
روستاها  در  خشكسالي  اثرات  كاهش 

صرف شد. 
و  آب  شركت  توسعه  و  طرح  معاون 
اظهار  اصفهان  استان  روستايي  فاضاب 
داشت: اصاح شبكه هاي فرسوده، اجراي 
انتقال،  خطوط  و  داخلي  شبكه  خطوط 
انتقال  چاه،  حفر  ذخيره،  مخازن  احداث 
آب و آبرساني سيار از مواردي به شمار 
استان  مختلف  روستاهاي  در  كه  مي رود 

انجام شده است. 

آمريکا به دنبال جای پايی محکم در شبه قاره 

جهان نما ایراننصف النهار

ترکیه برای ساخت نیروگاه اتمی با 
فرانسه مذاکره می کند 

روزنامه اخبار العرب چاپ امارات متحده عربی نوش��ت: وزير انرژی تركيه 
اعام كرد كه كش��ورش به منظور ساخت نيروگاه اتمی، سرگرم گفتگوهای 
مقدماتی با ش��ركت های فرانسوی است.  به گزارش ايرنا، تانر يلديز افزود: 
هرچند اكنون سرگرم مذاكره با شركت های ای.دی.اف و جی.دی.اف فرانسه 
هس��تيم اما شركت توش��يبای ژاپن در گفتگوهای مربوط به ساخت نيروگاه 
اتم��ی، اولويت دارد. خبرگزاری آناتولی تركيه نيز به نقل از يلديز اعام كرد 
كه يک شركت فرانسوی برای ساخت نيروگاه اتمی در تركيه اعام آمادگی 
كرده و آنكارا اكنون س��رگرم بررس��ی و ارزيابی پيشنهادهای مربوط به اين 
موضوع است، اما به هر حال مذاكره با ژاپنی ها در اولويت است. تركيه سال 
گذشته توافقنامه ای به ارزش 20 ميليارد دالر برای ساخت نخستين نيروگاه 
اتمی خود، با روسيه امضا كرد. اين كشور همچنين در صدد ساخت دومين 
نيروگاه اتمی خود در نزديكی دريای سياه است و ماه گذشته با شركت توشيبا 
توافقنامه ای را به اين منظور امضا كرد اما گفتگوها در اين خصوص هنوز به 

پايان نرسيده است.

بازگشت حزب جنبش متحد قومی 
پاکستان به ائتالف دولت  

پس از اين كه دولت پاكس��تان از انجام اصاحات اقتصادی عقب نشينی كرد، 
ح��زب »جنبش متحد قومی« اعام كرد كه قص��د دارد به ائتاف دولت در 
پارلمان بازگردد. به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، نخس��ت وزير پاكستان با 
كاهش قيمت س��وخت تاش كرد تا حمايت حزب خارج ش��ده از ائتاف 
حاكم را برای بازگشت به اين ائتاف جلب كند. جنبش متحد قومی پيش از 
اين به خاطر افزايش 9 درصدی قيمت سوخت از ائتاف حاكم خارج شده 
بود اما »يوسف رضا گيانی«، نخست وزير پاكستان پس از مذاكره با رهبران 
اين حزب اعام كرد ك��ه اين اصاحات اقتصادی را اجرا نمی كند و قيمت 
س��وخت را افزايش نمی هد. حزب جنبش متحد قومی اعام كرد كه از اين 
تصميم برای بازگرداندن قيمت س��وخت به همان قيمتی كه در گذشته بود، 
اس��تقبال می كند و به زودی به ائتاف حاكم بر می گردد. با اعام بازگش��ت 
ح��زب جنبش متحده قومی به ائتاف دولت، انتظار می رود بحران سياس��ی 
اين كشور فروكش كند. صندوق بين المللی پول كه در نوامبر 2008 با اعطای 
وام 11 ميليارد دالری به پاكس��تان، اقتصاد اين كشور را نجات داد خواستار 
اصاحات مالی و اقتصادی بيشتر در اين كشور از جمله كاهش يارانه سوخت 

از سوی دولت پاكستان است. 

شیلی، فلسطین را به عنوان يک کشور 
مستقل به رسمیت شناخت 

آلفردو مورنو )وزير خارجه شيلی( گفت كه كشورش، فلسطين را به عنوان 
كشوری مس��تقل به رسميت می شناس��د. به گزارش خبرگزاری فرانسه از 
س��انتياگو، مورنو با قرائت بيانيه وزارت خارجه ش��يلی گفت: دولت شيلی 
تصميم گرفت كه موجوديت فلس��طين را به عنوان كشوری آزاد و مقتدر به 
رس��ميت بشناسد. پيش از اين نيز در س��ال 2010 ميادی)1389 (، برزيل، 
آرژانتين، بوليوی و اكوادور، فلسطين را به عنوان كشوری مستقل در محدوده 
مرزهای سال 1967 به رسميت شناختند و اروگوئه هم برای پيوستن به جمع 
مدافعان يک كشور مستقل فلسطينی در سال جاری ميادی اعام آمادگی كرده 
است. حدود مرزی ياد شده متعلق به قبل از دست اندازی رژيم صهيونيستی 
به كرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه در جنگ موسوم به شش 
روزه در سال 1967 ميادی است. كوبا، ونزوئا، نيكاراگوئه و كاستاريكا از 

ديگر كشورهايی هستند كه يک كشور فلسطينی را پذيرفته اند. 

دبیرکل ناتو:
 خروج از افغانستان مشروط به 

توانايی نیروهای افغان است 
راسموس��ن«،  ف��وگ  »آندرس 
دبيركل سازمان پيمان آتانتيک 
ش��مالی )نات��و( در مصاحبه ای 
اختصاصی با بی بی سی گفت تا 
زمانی كه مطمئن نباشيم نيروهای 
امنيتی افغان قادر به تأمين امنيت 
كشور خود هستند، اين كشور را 
ترک نخواهي��م كرد. به گزارش 
ايلنا به نقل از بی بی سی، دبيركل 
ناتو در پاسخ به اين پرسش كه 

آيا براس��اس تصميمی كه پيش از اين اعام شده ناتو در سال 2014 يعنی 3 
سال ديگر با خارج كردن همه نيروهای رزمی خود، كنترل امنيت افغانستان 
را ب��ه طور كامل به نيروهای افغان واگ��ذار خواهد كرد؟ گفت: اين )خروج 
از افغانس��تان در سال 2014( هدف ما اس��ت اما بايد اضافه كنم كه كل اين 
روند بس��تگی به شرايط دارد. چنين اقدامی مس��تلزم اين است كه نيروهای 
افغان بتوانند مس��ئوليت تأمين امنيت را بر عهده بگيرند، به مردم افغانس��تان 
اطمينان می دهم تا زمانی كه مطمئن نباشيم نيروهای افغان می توانند مسئوليت 
تأمين امنيت را برعهده بگيرند، اين كشور را ترک نخواهيم كرد. راسموسن و 
حامد كرزی )رئيس جمهوری افغانستان( در 20 نوامبر 2010 ميادی توافقی 
را امضا كردند كه براس��اس آن ناتو مس��ئوليت تأمين امنيت افغانستان را در 
سال 2014 به طور كامل به نيروهای افغان واگذار خواهد كرد. حامد كرزای 
امضای اين توافق را دستاورد بزرگی برای افغانستان خواند و رهبران ناتو نيز 
توافقات اين اجاس را يكی از بزرگ ترين موفقيت های اين سازمان در طول 
6 دهه حياتش تلقی كردند. از نخس��تين روزهای پس از امضای اين توافق، 
پرس��ش های زياد و جدی در مورد عملی ش��دن آن مطرح شد، آيا به واقع 
نيروهای افغان خواهند توانست مس��ئوليت كامل تأمين امنيت افغانستان را 
به تنهايی به عهده بگيرند؟ اندكی پس از توافق ليسبون، »جو بايدن«، معاون 
باراک اوباما نيز اعام كرد كه تحت هر ش��رايطی تا پايان 2014 از افغانستان 
خارج خواهند ش��د. سخنان بايدن پرس��ش هايی در مورد آينده افغانستان را 
بيش��تر و جدی تر كرد. اما حاال آندرس راسموس��ن می گويد كه به افغان ها 
اطمين��ان می دهد ك��ه اين توافق تنها در صورتی به اج��را در خواهد آمد كه 

نيروهای افغان توان تأمين امنيت كشورشان را داشته باشند.

مع�����ادن  و  صن�����ايع  س��ازم���ان  رئيس 
تأسيس  از صدور مجوز  بختياری  چهارمحال و 
بر  افزون  سرمايه گذاری  با  صنعتی  واحد   110
از  استان  اين  در  ريال  ميليارد   691 و  يک هزار 

ابتدای سال جاری تاكنون خبر داد. 
شهركرد  در  فارس  با  گفتگو  در  كرمی  رحمان 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاكنون افزون 
اين استان  ميليارد دالر در بخش صنعت  بر 71 
صادرات انجام شده كه اين ميزان صادرات نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته 20 درصد افزايش 
كاالهای صادراتی  به  اشاره  با  وی  است.  داشته 
روغن  خانگی،  لوازم  سيمان،  گفت:  استان  اين 
خوراكی، آب معدنی، كاشی، سراميک، خميرمايه، 
آبزيان،  خوراک  بهداشتی،  آالت  چينی  موكت، 
پاستيكی، روغن خواركی  كيسه های  و  ظروف 
مايع، آجر نسوز و ماكارونی  و مخازن سوخت 
از مهم ترين كاالهای صادراتی اين استان به شمار 

می رود. 
اين  صادراتی  كاالهای  بيشتر  داد:  ادامه  كرمی 

پاكستان،  افغانستان،  عراق،  كشورهای  به  استان 
استراليا  و  نيجريه  امارت،  كويت،  تاجيكستان، 
اروپا صادر شده است. رئيس سازمان صنايع  و 
و معادن چهارمحال و بختياری از صدور جواز 
تأسيس 110 واحد صنعتی از ابتدای سال جاری 
مجوز  گفت:  و  داد  خبر  استان  اين  در  تاكنون 
اين واحدهای صنعتی با سرمايه گذاری افزون بر 
يک هزار و 691 ميليارد ريال صادر شده است كه 
با راه اندازی اين تعداد واحد صنعتی، زمينه اشتغال 
يک هزار و 395 نفر در اين استان فراهم می شود. 
وی ميزان سرمايه گذاری صنعتی در اين استان را 
افزون بر 921 ميليارد ريال اعام كرد و گفت: اين 
ميزان سرمايه گذاری در 62 واحد توليدی زمينه 
اشتغال بيش از 820 نفر را به طور مستقيم فراهم 

كرده است. 
كرمی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  گفت:  يارانه ها 
بخش صنعت  در  را  مثبتی  و  مطلوب  تأثيرهای 
اشاره  با  وی  داشت.  خواهد  همراه  به  معدن  و 

به سياست های تشويقی سازم����ان صن��ايع و 
صنعت��ی،  بخش  سرمايه گ�����زاران  به   مع�ادن 
گفت: اعطای تسهيات بانكی با نرخ ارزان قيمت 
به سرمايه گزاران بخش صنعتی با هدف پيشبرد 
توليدات صنعتی، استفاده از خط اعتباری انرژی با 
نرخ سه درصد توسط صنعتگران، ارائه تسهيات 
بازسازی و نوسازی صنايع با نرخ 9 درصد و ارائه 
تسهيات بانكی با نرخ 11 درصد به واحدهای 
دولت  حمايتی  بسته های  مهم ترين  از  توليدی 
در راستای ارتقای كيفيت توليدات اين استان با 

اجرای قانون هدفمندی يارانه ها است. 
بهره وری  ارتقای  راهكارهای  به  اشاره  با  كرمی 
در بخش صنعت گفت: ارتقای آموزش كارگران، 
بازار،  تقويت  و  ساماندهی  سرمايه،  بهره وری 
ارتقای صادرات صنعتی، استانداردسازی كاال و 
ارتقای كيفيت توليد كاال با صرف حداقل هزينه 
مهم ترين  از  انرژی،  مصرف  ميزان  كاهش  و 
راهكارهای ارتقای بهره وری در بخش صنعت به 

شمار می رود.

فجر  ده��ه  ستاد  هنری  ف���رهنگی  كميته   دبير 
چهارمحال و بختياری از برگزاری همايش تبيين 
گزارش  به  داد.  خبر  شهركرد  در   88 فتنه  ابعاد 
جلسه  در  رضوانی  داريوش  شهركرد،  از  فارس 
اداره  كل  فرهنگی هنری  معاون  معارفه  و  توديع 
ارشاد اسامی اين استان با اعام اين مطلب اظهار 
داشت: اين همايش امروز با حضور محمدحسين 
صفارهرندی )وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسامی( 

برگزار  شهركرد  غدير  هنری  فرهنگی  تاالر  در 
در  فتنه  ابعاد  تبيين  ضرورت  بر  وی  می شود. 
جامعه تأكيد كرد و افزود: با برگزاری همايش ها و 
كارگاه های آموزشی ويژه در همين راستا می توان 
ابعاد فتنه 88 را در جامعه به مردم معرفی كرد و آنها 

را با چرايی و جزئيات آن آشنا كرد. 
اين  مردم  پرشور  و  به حضور حماسی  رضوانی 
سرنوشت ساز  و  حساس  صحنه های  در  استان 
كشور اشاره كرد و گفت: مردم آگاه و هوشمند اين 
استان با درايت باال و پيروی از ولی فقيه خود در 
تمامی صحنه های حساس و تاريخی كشور حضور 
قهرمانانه داشته و برای استان افتخارهای بی شماری 
ستاد  هنری  فرهنگی  كميته  دبير  كرده اند.  كسب 
دهه فجر چهارمحال و بختياری در ادامه با بيان 
اينكه بيش از 250 برنامه فرهنگی و هنری در دهه 
برگزار خواهد شد، گفت:  استان  امسال در  فجر 
آرمان ها و  از  تا  است  مناسبی  دهه فجر فرصت 
)ره(  خمينی  امام  و  اسامی  انقاب  ارزش های 
دفاع كرد و دستاوردهای انقاب را بيش از پيش 
به مردم شناساند و آنها را برای مقابله با فتنه های 

دشمن آماده كرد. رضوانی خاطرنشان كرد: بحث 
جنگ نرم و نفوذ تفكر استكباری و استعماری و 
انحراف فكری و ناتوی فرهنگی از برنامه های بلند 
 مدت استكبار است كه بايد به آن توجه شود. وی 
اصلی  الزمه  بصيرت افزايی  اساس  اين  بر  گفت: 
تدوين  جوان  نسل  برای  كه  است  برنامه هايی 
نيز محوريت  برنامه های دهه فجر  می شود و در 
برنامه ها با بصيرت افزايی است. رضوانی خاطرنشان 
و  هنری  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  كه  كرد 
ارتقای  در  بتواند  كه  مرتبط  آموزشی  كارگاه های 
بصيرت بخشی و هوشمندی مردم نقش مهمی ايفا 
كند مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود مردم 
بهترين بهره را از ايام مبارک دهه فجر ببرند. وی 
عنوان  اسامی  ارزش های  را خاستگاه  فجر  دهه 
كرد و گفت: اگر اخاص و مجاهدت و فداكاری 
بی نظير ملت ايران، به ويژه شهدا و ايثارگران نبود، 
نه در جنگ تحميلی به پيروزی می رسيديم و نه 
انقاب اسامی تداوم داشت، بنابراين برماست كه 
با گسترش فرهنگ ايثار و شهادت، انقاب اسامی 

را بيمه كنيم. 

  با 1691 میلیارد ریال سرمایه گذاری؛
جواز تأسيس 110 واحد صنعتی در چهارمحال و بختياری صادر شد 

با حضور صفار هرندی؛
ابعاد فتنه 88 در شهركرد بررسی و تبيين می شود 

معاون آبفار استان اصفهان:
انجام 101 پروژه آبرسانی به روستاهای استان

ایستگاه یارانه
فرازمند: 

مصرف گازوئيل در اصفهان 27/5 درصد كاهش يافت
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شركت  مدير 
منطقه اصفهان گفت: پس از اجرای هدفمندی 
يارانه ها، مصرف سوخت نفت گاز در استان 
است.  داشته  كاهش  درصد   27/5 اصفهان 
محمد فرازمند در گفتگو با ايمنا، با بيان اينكه 
نرخ نفت گاز برای غير حمل و نقل ها با دو 
قيمت 150 و 350 تومان عرضه می  شود، اظهار 
داشت: با توجه به اين دو نرخ، دولت سهميه 
سازمان  كشاورزی،  بخش های  برای  حمايتی 
صنايع و استانداری در نظر گرفته كه اين سه 
نياز  الزم،  سياستگذاری های  براساس  بخش 
اين بخش ها را  به نفت گاز در  مصرف كننده 

تأمين می كنند.   
وی سهميه حمايتی دولت برای اين بخش ها 
و  ك���رد  عنوان  توم���ان   150 قيمت  با   را 
صنايع  سازمان  كشاورزی،  بخش های  افزود: 
بين  گاز  نفت  توزيع  زمان  در  استانداری  و 
به  با توجه  نقل  مصرف كنندگان غير حمل و 

نياز آنها ممكن است درصدی يا بخشی از آن 
را برای اين افراد صادر كنند.

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شركت  مدير 
با  كه  سئوال  اين  به  پاسخ  در  اصفهان  منطقه 
در  بنزين  مصرف  يارانه ها  هدفمندی  اجرای 
روبه رو  افزايشی  يا  كاهش  با  اصفهان  استان 
بوده، بيان داشت: در حال حاضر با توجه به 
هدفمندسازی  اجرای  از  اندكی  زمان  مدت 
زود  بسيار  زمينه  اين  در  نتيجه گيری  يارانه، 
بنزين 100  دليل سهميه  به  از طرفی  است و 
از  شده  اعام  تومانی   400 سپس  و  تومانی 
سوی دولت، اين كاهش و افزايش هم اكنون 
نشان خوبی  به  را  خود  نمودار   نمی تواند 

دهد.
 وی با بيان اينكه در حال حاضر مصرف بنزين 
سال جاری  آذر  نسبت  به  اصفهان  استان  در 
اجرای  از  قبل  گفت:  است،  نداشته  تفاوتی 
هدفمندی يارانه ها مصرف بنزين در استان 4 

ميليون و 242 هزار ليتر بوده كه پس از اجرای 
يارانه ها اين مصرف به 4 ميليون و 267 هزار 

ليتر رسيده است. 
فرازمند اظهار داشت: پس از اجرای هدفمندی 
 CNG يارانه ها به دليل افزايش قيمت سوخت
از  كه  می دهند  ترجيح  شهروندان  از  برخی 
بنزين برای حمل و نقل خودرو خود استفاده 
 CNG كنند و اين مسأله سبب كاهش مصرف

شده است.
طرح  اجرای  چشم انداز  و  اهداف  وی 
هدفمندی يارانه ها را در سطح وسيعی دانست 
و گفت: رفاه اجتماعی، تشويق مصرف كنندگان 
عدالت  ايجاد  خود،  سوخت  مديريت  برای 
خط  اصاح  مصرف،  بهينه سازی  اجتماعی، 
توليد كارخانه ها و كاهش آاليندگی های ناشی 
از مصرف بيش از حد سوخت، از جمله مزايای 
اجرای هدفمندسازی يارانه ها در سراسر كشور 

است.   
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رو در روآژیر

اگر در موقعيت هايی قرار گرفته ايد كه 
گفتن كلمه »نه« برای تان دش��وار بوده 
است. بايد بدانيد كه چرا شما هنگامی 
كه »نه «گفتن را ترجيح می دهيد »بله « 
می گوييد. ب��رای مثال: برای )تعطيات 
ن��وروز( با گروهی از دوس��تانتان، يک 
سفر زيارتی - سياحتی، ترتيب داده ايد 
اما پدر و مادر عاقمند به حضور شما 
در خانه )ب��رای عيد نوروز( هس��تند. 
رئي��س تان، انج��ام كارهای بيش��تری 
را در ي��ک مقطع زمانی از ش��ما انتظار 
دارد، حال آنكه ش��ما برای آن ساعت، 
برنامه ای از قبل تعيين كرده ايد. اس��تاد 
از ش��ما می خواهد كه اگ��ر می توانيد 
روی يک ط��رح تحقيقی )كه خودش 
روی آن كاركرده اس��ت(، به او كمک 
كنيد. شما يک لباس پشمی خريده ايد 
و دوست ش��ما می خواهد در صورت 
امكان آن را قرض كند. اگر ش��ما از آن 
دسته افرادی هستيد كه بارها، در مقابل 
چنين درخواست هايی، تسليم شده و با 
آنه��ا موافقت می كنيد و به طور دائم از 
اين بابت احساس ناخوشايندی داريد، 
ممكن اس��ت بخواهي��د بدانيد كه چرا 
ش��ما هنگامی كه »نه «گفتن را ترجيح 
می دهيد »بله « می گوييد. ممكن اس��ت 
نگ��ران از دس��ت دادن ارتباطات مؤثر 
ي��ا نگران وارد آمدن آس��يبی به روابط 
با ديگران باشيد. بنابراين، ارتباط های 
خ��ود را مانن��د ش��یء ش��كننده تلقی 
می كنيد كه البت��ه به اطاعت های دايمی 

شما وابسته می باشد. 
شما همانند بس��ياری از افراد، چه بسا 
از ن��ه گفتن احس��اس گن��اه می كنيد، 
چون ش��ما آموخته ايد برای دوری از 
آس��يب وارد كردن به احس��اس های 
ديگران، از خواس��ته های خود دس��ت 
بكش��يد. بنابراين، احس��اس مسئوليت 
ش��ما در قبال احس��اس های شخصی 
ديگ��ران، به حق جل��وه می كند، گويی 
ش��ادی آنها در گرو موافقت شماست. 
بدين ترتيب ممكن است شما احساس 
كني��د با نه گفتن ب��ه دليل خودخواهی 
و خودمداری، انس��ان بدی هستيد زيرا 
شما ياد گرفته ايد كه بايد فداكار باشيد 

و خود را ناديده انگاريد. 
اكنون بايد بدانيم چ��ه راه هايی، گفتن 

كلمه » نه « را آس��انتر می سازد؟ اولين 
كاری ك��ه باي��د انجام داد، تش��خيص 
احساس های دست و پاگير يا باورهايی 
است كه در فكر شما وجود دارند. برای 
مثال: اگر دوس��تتان می خواهد اتومبيل 
ش��ما را برای رفتن به سفر قرض كند، 
با گفت��ن كلمه نه، چه نتيج��ه منفی را 
پيش بين��ی می كنيد؟ آيا می ترس��يد به 
كارفرمای خود پاسخ منفی بدهيد، آيا از 
بركنارش��دن از كارتان در هراسيد؟ اگر 
به استاد خود پاسخ منفی بدهيد، آيا بيم 
داريد، نمره پايين را در آن درس كسب 
كنيد؟پس ش��ما در ابت��دا انتظار فاجعه 
آميزی از»نه گفتن« را تشخيص داده ايد 
و در گام بعدی، آن انتظار با واقع نگری 
بيشتری بيان می شود. برای مثال: ممكن 
است به خودتان بگوئيد اگر پاسخ منفی 
بدهم چه بسا دوستم از اين كه اتومبيل 
را ب��ه او قرض ن��دادم، از من ناراحت 
بش��ود، ولی دوست شما، به خاطر اين 
گونه مس��ائل ناراحت نيس��ت او حتی 
ممكن اس��ت به خاطر آن كه كلمه »نه« 
را به صراحت، ب��ه كار برده ايد، احترام 
بيشتری برايتان قائل باشد. ممكن است 
كارفرم��ای ش��ما از اين ك��ه حاضر به 
اضافه كار نش��ده ايد، خوشحال نباشد؛  
اما وقت��ی در آن روز، اضافه كاری برای 
ش��ما مايه دردس��ر بوده، خ��ودداری، 
امری موجه بوده اس��ت. وقتی با كاری 
كه مايل به انجامش نيس��تيد، موافقت 
می كنيد، از خودتان ناراحت می شويد. 
همچني��ن ممك��ن اس��ت از ديگ��ری 
رنجيده و يا از او خش��مگين شويد در 
اين گونه م��وارد كلمه » نه «به صورت 
غيركامی، سكوت، فكر كردن راجع به 
مسائل ديگر به هنگام حضور در جمع، 
ظاهر می گردد. خود را ناديده انگاشتن، 
ناخواسته ای  رفتارهای  س��بب تحميل 
اس��ت كه ديگران از م��ا می خواهند و 
اين امر س��بب می ش��ود آنها نسبت به 
ابراز درخواس��ت های غير منطقی خود 
تش��ويق ش��وند. پس از آنكه باورها و 
اعتقادات خود را به شيو های منطقی تر 
مرت��ب كرديد، برای گفت��ن كلمه »نه« 
آمادگ��ی بيش��تری پيدا می كني��د و از 
اين امر احس��اس خوبی به شما دست 

می دهد. 

زاینده رود
بنابر اطاعات آماری ارائه ش��ده 
توسط س��ازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنی شهرداری اصفهان در سال 88 اين 
سازمان 4037 مورد عمليات در محدوده 
حوزه های آتش نش��انی 22گانه انجام 
داده است و در حال حاضر متوسط زمان 
رسيدن مأموران سازمان به محل حادثه 4 

دقيقه و بيست ثانيه می باشد.
از تعداد عمليات های مزبور 2344 مورد 
حري��ق و 1746 م��ورد حادثه توس��ط 
مأموران آتش نش��انی اطف��اء و كنترل 
شده است كه بيش��ترين مورد عمليات 
مربوط به مرداد ماه با 462 مورد عمليات 
و كمتري��ن مورد در بهمن م��اه با 255 
مورد عملي��ات بوده اس��ت. در بخش 
حريق ش��هريورماه با 268 مورد حريق 
پرحادثه ترين ماه بوده و در بهمن ماه تنها 
110 مورد حري��ق در اصفهان گزارش 

شده است.
در بخش حوادث آتش نشانی خردادماه 
ب��ا 180 م��ورد حادثه و آذرم��اه با 108 
مورد حادثه، حداكثر و حداقل حوادث 
را داش��ته اند، در طی ح��وادث و آتش 
سوزی های س��ال 88 در محدوده شهر 
اصفهان 834 نفر نجات يافته اند در حالی 
ك��ه از اين حوادث 417 مورد زخمی و 

87 كش��ته برجای مانده است كه تعداد 
مجروحين نس��بت به س��ال گذشته 39 
نفر كاه��ش و تعداد افراد فوت ش��ده 
18 نفر افزايش داش��ته اس��ت. در حال 
حاضر تعداد 22 ايستگاه آتش نشانی در 
محل ه��ای: خيابان مطهری،  خيابان امام 
خمينی، خيابان دانش��گاه، خيابان جی، 
فلكه بزرگمهر، خيابان كاوه، فلكه الله، 
خيابان آتش��گاه، خيابان هاتف، خيابان 
امام خمينی )قلمس��تان(، پل انديش��ه، 
مجموعه پل های دفاع مقدس، س��پاهان 
شهر، خيابان ش��يخ بهايی،  خوراسگان، 
اتوب��ان خ��رازی، خيابان مش��ير، بازار،  
ش��هرک نگين، زينبيه، خياب��ان فيض، 
رهنان و خيابان اس��تقال وجود دارد و 
تعداد 1375 شير آتش نشانی فشار قوی 
در سطح شهر نصب شده است. در سال 
88 ايستگاه فلكه بزرگمهر با مهار 271 
مورد آتش س��وزی و 224 مورد حادثه 
رتبه اول عملياتی را در بين ايس��تگاه ها 
داش��ته است و ايستگاه های فلكه الله و 
خيابان امام خمينی در بخش آتش سوزی 
فعال ترين و پركارترين ايستگاه ها پس از 
آن بوده اند. در بخش كنترل حوادث نيز 
ايس��تگاه های خيابان دانشگاه و خيابان 
كاوه پس از ايستگاه بزرگمهر بيشترين 

حوادث را كنترل نموده است.

برون گرايی و درون گرايی چه هس��تند؟ 
برون گراي��ی ب��ه چ��ه دردی می خورد؟ 

درون گرايی به چه درد می خورد؟
 ش��ما جزء ك��دام گروه هس��تيد؟ از آن 
برون گراهای دو آتيش��ه كه به هيچوجه 
ب��ا تنهاي��ی ح��ال نمی كنن��د ي��ا از آن 
درون گراه��ای خفن كه فقط در گوش��ه 
عزلت خودش��ان خوش��ند؟ يا شايد هم 
مثل بيش��تر مردم جنس شخصيتتان ميانه 
رو است؟ به هر حال، احتمال اينكه نمره 
شما به طور دقيق وسط ماجرا باشد خيلی 
كم اس��ت و به احتمال زياد، شما به يک 
طرف قطب درون گراي��ی يا برون گرايی 
تمايل داريد. در اين ش��ماره می خواهيم 
يک تعريف دقيق كارشناس��ی از اين دو 
واژه دهان مالی شده، بدهيم. انواع ريزتر 
ب��رون گرايی و درون گرايی را بگوييم و 
برويم سراغ كاربردهايی كه دانستن جنس 
شخصيت دارند. تا به حال فكر كرده ايد 
كه می ش��ود رشته تحصيلی، شغل، محل 
زندگ��ی و س��بک زندگی خودم��ان را 
براساس ويژگی های شخصيتمان بچينيم؟ 
اين ش��ما و اين هم همه آن چيزهايی كه 
می خواستيد درباره برون گرايی و درون 
گرايی بدانيد اما يا حال پرس و جو كردن 
را نداشتيد يا كسی دم دستتان نبود كه از 

او بپرسيد.
درون گرايی يعنی چه؟ كسی كه اولين بار 
خيلی مفصل و منظم درباره درون گرايی و 
برون گرايی فكر كرد، روانشناس مشهوری 
بود به اسم يونگ. او می گفت درون گراها 
كسانی هس��تند كه وقتی در مقابل جهان 
بيرون ق��رار می گيرن��د، دودل و منفعل 
می ش��وند. درون گراه��ا آدم های توداری 
هس��تند كه خودش��ان را بروز نمی دهند. 
آنه��ا از احس��اس ها و هيجان های ش��ان 
تنها برای دوس��ت های مع��دود و خيلی 
صميمی حرف می زنند. برای همين اگر 
يک فرد درون گ��را ببينيد، با اينكه حس 
می كنيد آدم مؤدبی را تماش��ا می كنيد اما 
اگر او را نشناس��يد، فكر می كنيد، با آدم 
بی اعتناي��ی مواجه ش��ده ايد. بر خاف 
آن چيزی كه فكر می كني��د، برای درون 
گراها فرديت داش��تن خيلی مهم نيست، 
آنها اگر عضو گروهی شوند به طور كامل 
 خودش��ان را ب��ا آن گروه يك��ی و يگانه 

می دانند. 
برون گراي��ی يعنی چه؟ ب��رون گراها در 
دنيای بيرون س��ير می كنند. آنها دوست 

دارن��د كه س��رخوش، اجتماعی، رقابت 
جو، س��ريع و واقع گرا باش��ند. برای آنها 
هر چيزی كه شفاف تر و مشخص تر باشد 
بهتر اس��ت. آنها ابهام را تحمل نمی كنند. 
غي��ر از اي��ن، برخ��اف درون گراه��ا، 
برون گراها عاش��ق فرديت هس��تند. آنها 
دلشان می خواهد كه با ديگران فرق داشته 
باش��ند و اين فرق داش��تن را ابراز كنند. 
برای همين اس��ت كه برون گراها خيلی 
رقابت جو، مس��تقل و حتی پرخاش��گر 
هس��تند. يک آدم برون گ��را گاهی حتی 
اش��تباه قبل��ی خ��ودش را نمی پذيرد و 
ب��ا لجاج��ت می خواهد حرف��ش را به 
كرسی بنش��اند. درون گراها، برون گراها 
را ب��ه پر حرف ب��ودن، س��طحی بودن، 
پرخاش��گر بودن و بی توجهی نسبت به 
ديگران متهم می كنند. جالب اينجاس��ت 
كه با وجود تمام اي��ن اتهام های متقابل، 
در 40 س��الگی به طور معمول آدم ها به 
ط��رف مقابل شخصيتش��ان می چرخند: 
ب��رون گراه��ا، درون گ��را می ش��وند و 
برعك��س. فرق بحران 40 س��الگی با آن 
بحران اين اس��ت كه در 30 س��الگی آدم 
بيش��تر به انتخاب  هايش ش��ک می كند؛ 
انتخاب های مثل: انتخاب همسر، انتخاب 
شغل يا انتخاب رش��ته تحصيلی. اما در 
40 سالگی كه به قول يونگ ظهر زندگی 
اس��ت آدم حت��ی در م��ورد عميق ترين 
 ويژگی ه��ای ش��خصيتی اش ه��م ترديد 

می كند.

انواع و اقسام برون گرایی
آدم ه��ا در برخ��ورد ب��ا جه��ان از چهار 
اب��زار اس��تفاده می كنند؛ از فكرش��ان، از 
حواس پنجگانه ش��ان، از شهودشان و از 
هيجان هايشان. اگر می خواهيد دقيق تر فرق 
اين چهار ابزار را بفهميد، فردی را تصور 
كنيد كه كنار يک رودخانه ايستاده است. 
اگر در او عاطفه و هيجان مس��لط باش��د 
محور زيبايی رودخانه می شود. اگر تحت 
تسلط حواس خود باشد رودخانه را همان 
طور كه هست می بيند بی آنكه احساسی 
نسبت به آن داشته باشد، درست مثل اينكه 
دارد عك��س يک رودخانه را می بيند. اگر 
انديشه به او مس��لط باشد، سعی می كند 
رودخانه را از نظر علمی به عنوان مثال از 
لحاظ زمين شناسی بررسی كند و باالخره 
اگر شهودگرا باش��د، رودخانه را رازی از 
طبيع��ت تلقی می كند ك��ه معنای عاطفی 

عميقی در آن پنهان است.
برون گرای متفکر: برون گراها؛ متفكر، 
منطقی، واقع بين و متعصب هستند. آنها 
مطابق با مق��ررات جامعه عمل می كنند. 
آنها احساس ها و هيجان های خودشان را 
سركوب می كنند و به همين خاطر ممكن 
اس��ت آدم های خشک و س��ردی به نظر 
برسند. آنها دانش��مندان خوبی می شوند 
زي��را تمركز آنها بر آگاه ش��دن از دنيای 
بيرونی و اس��تفاده از قواعد منطقی برای 
توصيف كردن آن اس��ت. روان شناسان 
می گويند بيشتر انگليسی ها و فرانسوی ها 

برون گرای متفكرند. 
برون گرای احساساتی: برون گراهای 
احساس��اتی، همان طور كه از اسمش��ان 
بر می آيد، عاطفی، حس��اس و معاشرتی 
هستند. به طور معمول زنان بيشتر در اين 
تيپ ش��خصيتی قرار می گيرند تا مردان. 
هيجان هايشان  با  احساسی  برون گراهای 
با دني��ا ارتباط برق��رار می كنن��د و نه با 
افكارش��ان. آنها بيش از حد به باورها و 

انتظارات ديگران حساسند. 
انواع و اقسام درون گرایی

درون گراها هم مثل برون گراها؛ براساس 
همان چهار اب��زار برخوردش��ان با دنيا، 
تقس��يم بندی می ش��وند؛ يعنی يا حسی 

هستند يا احساسی يا شهودی يا متفكر.
 درون گراه��ای متفکر: درون گرای 
متفكر؛ كسی كه دوست دارد يک گوشه 
بنش��يند و نظريه از خ��ودش توليد كند. 
آنها دوس��ت دارند بيش��تر خودش��ان را 
بشناس��ند تا ديگران. در ضمن چون كه 
درون گرا هس��تند با ديگران خوب كنار 
نمی آيند و نمی توانند درست باورهايشان 
را ب��ه ديگران منتقل كنن��د و اين افراد به 
جای احساسات بر فكر تأكيد دارند و از 
قضاوت عملی ضعيف برخوردار هستند. 
درون گرای ش��هودی: اين گونه افراد 
تماس كمی ب��ا واقعيت دارن��د و ژرف 
انديش، خيال پرداز، كناره گير و بی اعتنا 
به مس��ائل عملی هستند. معلوم است كه 
با اين توصيف ها ديگ��ران آنها را خوب 
درک نمی كنند. آنه��ا عجيب و غريب و 
نامتعارف به نظر می رسند و در كنار آمدن 
ب��ا زندگی روزمره و برنام��ه ريزی برای 

آينده مشكل دارند.
درون گرای احساسی: درون گراهای 
احساسی تفكر منطقی را سركوب می كنند. 
اين افراد هيجان عميقی دارند ولی از ابراز 
علنی آن خودداری می كنند. آنها مرموز و 
دست نيافتنی به نظر می رسند و به ساكت 
ب��ودن، متواض��ع ب��ودن و بچگانه بودن 

گرايش دارند. 
درون گرای حسی: درون گرای حسی، 
منفع��ل، آرام و ج��دا از دنيای روزمره به 
نظر می رس��ند؛ انگار س��اكن جزيره ای 
هستند كه دنيای روزمره هيچ ارتباطی به 
آنها ندارد. جالب اينجاست كه اين آدم ها 
خيلی خوش��بين هس��تند و فكر می كنند 
آدم های دور و برش��ان همه كارهايش��ان 

خيرخواهانه است.

جامعه

رويكرد تمامی دادس��راهای كشور، برخورد جدی با 
قاچاقچيان محصوالت فرهنگی ب��ه ويژه بازی های 
رايانه ای است. به گزارش موج، محمد رضا حبيبی ضمن 
بيان مطل��ب فوق اذعان داش��ت: برخورد ب��ا قاچاقچيان 
بازی های رايانه ای، يک بحث جدی است كه بايد از سوی 
س��اير دادستان ها نيز جدی گرفته شود. اين مقام دادسرای 
عموم��ی و انقاب اصفهان اضافه ك��رد: قاچاق بازی های 
رايانه ای، يكی از حربه های دشمنان نظام مقدس جمهوری 
اس��امی ايران و يكی از ش��اخه های جنگ نرم محسوب 
می شود و قاچاقچيان بازی سعی دارند با بازی های مخرب، 
افكار كودكان ما را تخريب كنند. دادستان عمومی و انقاب 
اصفه��ان تصريح ك��رد: دش��منان قصد دارند ب��ا قاچاق 
بازی ه��ای رايانه ای از درون، اعتقادها و فرهنگ اس��امی 
ايران��ی كودكان و نوجوان��ان ما را تخريب كنند تا اگر اين 
اتفاق بيافت��د، ديگر هيچ نياز به س��اح و جنگ فيزيكی 
نباش��د. حبيب��ی ادام��ه داد: كش��ورهای مس��تكبر هرگاه 
می خواهند بر كش��ور ديگری مسلط ش��وند، از ابزارهای 
فرهنگی استفاده می كنند كه امروزه بازی های رايانه ای، يكی 
از بهترين ابزارهای انتقال مفاهيم به كودكان و نوجوانان به 
ش��مار می رود. وی با بيان اين كه دادستانی اصفهان، بحث 
مب��ازره با قاچاقجيان بازی های رايان��ه ای را به طور جدی 
دنبال می كن��د، افزود: در حال حاضر ش��عبه ای خاص به 
منظور رسيدگی به قاچاق محصوالت فرهنگی كه يكی از 
اين محصوالت، بازی های رايانه ای محسوب می شود، در 
دادس��تانی اصفهان داير شده است. همچنين اين دادستانی 
در تمام��ی جلس��ه های متولي��ان كش��ف و برخ��ورد با 
قاچاقچيان مانند اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی و نيروی 
انتظامی حضور مس��تمر دارد. حبيبی درب��اره راهكارهای 
جلوگي��ری از ورود بازی های قاچاق به كش��ور و وظيفه 
مسئوالن فرهنگی كشور گفت: وظيفه دادستانی، برخورد با 
معلول اس��ت و معتقدي��م كه برخورد به موقع، س��ريع و 
قاطعانه يكی از عوامل الزم برای پيشگيری است، اما كافی 
نيست. اين مقام دادسرای عمومی و انقاب اصفهان افزود: 
ب��رای مقابله با هر معضلی بايد از اب��زار مختص آن بهره 
جست يعنی اگر قرار است با تهاجم فرهنگی دشمن مبارزه 
كني��م، بايد كار فرهنگی گس��ترده ای به وي��ژه در عرصه 
بازی ه��ای رايانه ای صورت گيرد. حبيبی ب��ا بيان اين كه 
دس��تگاه های فرهنگ��ی م��ا از جمل��ه وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت علوم و حتی صدا و سيما، تعامل مناسبی 
با بني��اد ملی بازی های رايانه ای به عن��وان متولی بازی در 
كشور ندارد، افزود: وقتی يک محصول فرهنگی مانند بازی 
رايانه ای به صورت قاچاق وارد كش��ور می ش��ود و ما اين 
بازی ه��ا را از كودكان خ��ود دور می كنيم، بايد جايگزينی 
مناس��ب برای آن داشته باشيم تا مخاطب ما ديگر به دنبال 

استفاده از محصول های غربی نباشد.

تشديد مجازات قاچاقچيان 
بازی های رايانه ای

پنجرهزیر پوست شهر

اطفاء و كنترل بيش از 4 هزار حريق و حادثه 
در سال گذشته

آتش سوزی تاالب گندمان به 
موقع اطفا شد 

برگزاری جشنواره ملی هنرهای 
تجسمی با موضوع قرآنی در شهرکرد

میانگین افزایش نرخ کرایه تاکسی 
در اصفهان 14 درصد است

فرماندار شهرستان بروجن گفت: با حضور به موقع 
م��ردم و محيط بانان حريق ت��االب گندمان در اين 
شهرس��تان به موق��ع اطفا و از گس��ترش آتش س��وزی 
جلوگيری ش��د. فتاح كرمی در گفتگ��و با ايرنا افزود: اين 
آتش سوزی كه در آخرين ساعات پنجشنبه شب رخ داد 
در حدود يک تا دو هكتار از اراضی تاالب را در برگرفت. 
وی تصري��ح كرد: ب��ا تاش و همكاری مطلوب بس��يج 
مردمی بخش گندمان و روستاهای حاشيه تاالب گندمان 
از گسترش آتش س��وزی به ديگر منطقه های اين تاالب 
جلوگيری ش��د. به گفته وی، علت اين آتش س��وزی در 
دست بررس��ی اس��ت اما احتمال دارد كه خطای انسانی 

موجب بروز آتش در حاشيه اين تاالب شده باشد.

مدي��ركل فرهن��گ و ارش��اد اس��امی چهارمحال 
وبختي��اری از برگ��زاری جش��نواره مل��ی هنرهای 
تجمس��ی با موضوع قرانی با عنوان تجلی حسن خبر داد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، داريوش رضوانی در نشس��ت خبری 
فعاليت ه��ای فرهنگی هن��ری دهه فج��ر چهارمحال و 
بختياری افزود: فراخوان اين جشنواره همزمان با دهه فجر 
در چهارمحال وبختياری آغاز می شود و هنرمندان بزرگی 
در اين جش��نواره حضور خواهند يافت. به گفته وی، اين 
جشنواره در رشته نقاشی با موضوع مفاهيم قرآنی برگزار 
می شود و برای تش��ويق هنرمندان نيز تهميدات الزم در 
اين زمينه انديش��ه شده اس��ت. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اس��امی چهارمحال وبختياری گفت:همزم��ان با گرامی 
داش��ت س��الگرد پيروزی ش��كوهمند انقاب اس��امی 
215برنامه فرهنگی و هنری در اين استان به مناسبت دهه 

فجر برگزار می شود

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی 
اصفهان با بيان اين كه ميانگي��ن افزايش نرخ كرايه 
تاكس��ی در اصفهان 14 درصد اس��ت، گفت: نرخ كرايه 
تاكسی بر اس��اس قيمت فعلی بنزين و گازوييل محاسبه 
گرديده و س��عی در حفظ حقوق مس��افر و راننده ش��ده 
است. به گزارش ايسنا،عليرضا تاجمير رياحی با بيان اين 
كه مصوبه وزرات كش��ور برای افزايش نرخ كرايه تاكسی 
تا س��قف 16 درصد اس��ت، اظهار كرد: در اطاعيه دوم 
وزرات كش��ور نرخ كرايه تاكسی ها در كانشهرها با 15 

درصد افزايش اعام شد. 
تاجمير رياحی بيان كرد: تاكس��ی های خطی در جايگاه ها 
مستقر ش��ده و به صورت منظم و حساب شده سرويس 
دهی می ش��ود و در زمينه تعداد تاكس��ی با كمبود روبرو 

نيستيم. 

دث
حوا

زاینده رود
س��رهنگ جهانگي��ر كريم��ی مع��اون اجتماع��ی 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان در حاش��يه بازديد از 

شهرس��تان نايين در جم��ع خبرنگاران 
اطاع رسانی صحيح را رسالت اصلی 
برش��مرد و گف��ت: در عصر اطاعات 
با ارائ��ه مطالب و موض��وع های روز 
می توان زمينه را برای ريشه يابی و حل 
مسائل مختلف در جامعه فراهم كرد. 

اين مقام مسئول كم توجهی خانواده ها، 
فق��ر فرهنگ��ی و نب��ودن خودباوری 
را از جمل��ه عوام��ل ايج��اد بس��ياری 
از ناهنجاری ه��ا در جامعه دانس��ت و 
افزود: با فرهنگ سازی مناسب در فرد، 

خانواده و جامعه می توان بسياری از تبليغات و عمليات 
روانی و برنامه ريزی بيگانگان را بی اثر كرد و از انحراف 

و به چالش افتادن جامعه پيشگيری كرد. 
مع��اون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان 
نقش رس��انه های گروهی را در اين برهه از زمان بس��يار 
حس��اس برش��مرد و عنوان ك��رد: در 
عصر ارتباطات و اطاعات می بايست 
با اس��تفاده از مطبوعات، صدا و سيما،  
س��ايت ها و خبرگزاری ه��ا ك��ه ابزار 
رسانه ای هستند نقش اطاع رسانی را 

به نحو مطلوب ايفا كرد.
س��رهنگ كريم��ی در پاي��ان اط��اع 
يافتن م��ردم از فعاليت ه��ا و عملكرد 
پلي��س را يک ض��رورت برش��مرد و 
الزمه تحقق اين ام��ر را تعامل هر چه 
بيش��تر رس��انه های گروهی ب��ا پليس 
 دانس��ت و همكاری هر چه بيشتر با رسانه ها را خواستار 

شد.

زاینده رود
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان نائين گفت: ط��ی آبان و 
 آذرماه س��ال جاری تصادفات فوتی 100 درصد كاهش يافته 

است.
وی خاطرنش��ان كرد: طی 9 ماه سال جاری تصادفات جرحی 
و فوتی به ترتيب 25 و 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل كاهش داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان نايين افزود: در اين شهرستان بيش 
از يک ه��زار و 500 كيلومتر بزرگراه وج��ود دارد كه همگی 
اين بزرگراه ها تحت نظارت و كنترل انتظامی هس��تند. وی با 
بيان اينكه در طول ش��بانه روز بيش از 24 هزار دستگاه انواع 
خ��ودرو از اين راه ها عبور می كنند تصري��ح كرد: محورهای 
شهرس��تان نايين به عن��وان مهم ترين راه های عبوری اس��تان 
محسوب می ش��وند كه بدين منظور اقدام های سختگيرانه ای 
 نيز جه��ت برخورد با رانندگان متخل��ف در اين راه ها اعمال 

می شود.

زاینده رود
سرهنگ حسين حسين زاده تصريح كرد: در پی كسب 
خب��ری مبنی بر وجود انباری حاوی تعداد زيادی الس��تيک 
خودروی قاچاق و خارج از ش��بكه توزيع در س��طح ش��هر 
اصفهان و تأييد درس��تی اين خبر مأموران پليس با هماهنگی 
اداره تعزي��رات،  از محل موردنظر بازديد به عمل آوردند كه 
ب��ه دنبال آن 2 هزار و 800 حلقه الس��تيک خارجی خودرو 
ب��ه ارزش 2/5 ميليارد ريال كه به ص��ورت قاچاق و خارج 
از ش��بكه توزيع وارد كشور شده بود كشف و ضبط گرديد. 
رئيس پليس آگاهی اس��تان اصفهان اف��زود: تمامی كاالهای 
كشف شده به اداره بازرگانی استان تحويل داده شده و مالک 
اين كاالها به نام »محمد- پ« شناسايی و به جرم وارد كردن 
كاالی قاچاق و اخال در نظام اقتصادی كشور دستگير شد. 
گفتنی اس��ت: فرد دستگير شده جهت سير مراحل قانونی به 

مراجع قضايی تحويل شد.

چگونه »نه« بگوييم

مهدی رفائی

چهره شهر برايم غريب بود. فكر نمی كردم برای تماشای 
غروب زيبای خورشيد دچار زحمت شوم. به راه افتادم. 
باالخره كاری بايد می كردم. با خود فكر كردم چه كسی 
به ديدن زيباترين غروب خورشيد خواهد رفت. نخستين 

برج را كه ديدم جوابم را گرفتم.
از طبقه سی و هشتم به طور حتم همه چيز زيباتر است. 
از اينجا اتوبوس های 16/5 متری عادی و اكسپرس مثل 
دانه های درش��ت تر تس��بيح ترافيک اند. از اينجا زورآباد 
و آبادی ه��ای ديگر حتی با وج��ود بزرگ ترين رنگ ها، 

بی رنگند. به هيچوجه ديده نمی شوند.
بنگاه معامالت ملکی، خیابان کردس��تان ساعت 
10 صبح: اين روزها كلنگی توی بورس نيست، فضای 
زيادی اش��غال می كند، اما تعداد كمی از افراد را در خود 
جا می دهد؛ جای اون آسمانخراش می سازيم كه پانصد 

برابر جمعيت جا بشوند.

آق��ای »ح- آ« كه به س��هم خود يكی از ش��ركای برج 
س��ازان تهران است، می گويد؛ »طبقه آخر برج كه بيشتر 
از شش��صد متر بنای مفيد دارد و به درد شما نمی خورد 
كه اگر پانصد ميليون تومان هم پول داشته باشيد شب و 
روزتان يكی می ش��ود، خريدار پنتهاوس كسی است كه 

پانصد ميليون برايش آب خوردن باشد!«
یکی از کارشناس��ان فروش ب��رج: تعداد زيادی از 
مش��تريان مه كه اغلب خريدار و فروش��نده اند خانم ها 
هس��تند، زندگ��ی در برج ب��رای آنها عاوه ب��ر تفريح، 
جاذب��ه ای اس��ت ت��ا آنها در كش��ور خود بمانن��د و به 

كشورهای خارجی مهاجرت نكنند.
خانم خریدار یکی از واحدهای مس��کونی طبقه 
دهم )ب��رج(: من منزل ش��خصی ام را فروخته ام، و با 
پولی كه مرحوم ش��وهرم برايم گذاشته بود يكی از اين 
طبقات را خريدم. برای زن تنهايی مثل من، اينجا عاوه 
بر امنيت و خدمات، س��اير وسايل رفاهی را نيز به طور 

كامل در اختيارم می گذارد.
یک شهروند سی ساله: وقتی فكر می كنم كه تهران 
يكی از نواحی زلزله خيز جهان است، نگاهی به برج های 
بلند می اندازم، با آنكه می دانم در مقابل زلزله و س��يل و 
ساير حوادث، موارد ايمنی رعايت شده اما باز هم نگران 
هستم؛ كه منظره ويرانه برج ها به زيبايی قامت برافراشته 

آنان نيست!
مهندس، طراح و کارش��ناس زیبایی برج: وجود 
شيش��ه های رفلكس و رنگی به زيباس��ازی فضای شهر 
كمک می كند. آس��مان، ابر، درخت حتی دود به وسيله 
اين نمای شيش��ه ای منعكس ش��ده و زيبايی خاصی به 

خيابان ها می دهد.
مری��م فرش��یان دانش��جوی ت��رم آخ��ر یکی از 

دانشگاه ها: خوش به حالش��ان، پول دارند می خرند، 
بهترين نقطه و گران ترين جاها را هم می خرند! دارندگی 

و برازندگی!
منطق��ه: الهيه، آجودانيه، دروس، ظف��ر، ميرداماد، ولی 

عصر، آفريقا و...
مش��کل: ماليات، پايان كار،  كنتور برق، انش��عاب آب، 

خطوط تلفن و...
تجهیزات: س��ونا، جكوزی، آيفون تصويردار، سيستم 
چيلر، تنظيم نور، آسانس��ور شيش��ه ای، نما تمام شيشه،  

تعداد طبقات از بيست تا 38 طبقه...
مالک برج: برج سازها سكته كرده اند.

محمود رضايی كارمند )مس��تأجر( ای بابا،  هر كه بامش 
بيش برفش بيشتر.

قصد م��ا از اين گ��زارش تقدير و انتق��اد از برج داران، 
برج س��ازان و برج خ��ران و آنهايی ك��ه در پنتهاوس ها 
مس��كن گزيده ان��د يا مقايس��ه آنان با جماعت��ی كه در 
زورآبادها زندگی می كنند نيس��ت؛ هم، دوره رومانتيسم 
گرايی گذش��ته و هم به قول يكی از مشاورين مسكن، 
»يک عده ای پول دارند و كيف پولشان را می كنند نوش 
ج��ان! دند بقيه هم نرم!« دوس��ت ديگری هم می گفت: 
»باالخره پول و س��رمايه های كان بايد يک جايی خرج 
ش��وند ديگر.« و يا به گفته برخ��ی از صاحبنظران فقط 
چنين آسمان خراش هايی هستند كه پاسخگوی جمعيت 

پانزده ميليونی تهران خواهند بود!
بله؛ چه عيبی دارد ك��ه بناهای زيبا و بديع در خيابان ها 
چشم ها را خيره كند و لحظه ای ما را از دنيای سرگردانی 
و مشكات روزمره برهاند و با خود به خيال حل معمای 
آن س��وی ديگر شيش��ه های رفلكس ببرد! ورزش دهن 

است، نيست؟

نگاهی به پنتهاوس های تهران

دارندگی و برازندگی 500 ميليون تومان مثل آب خوردنه! 

برون گرایی و درون گرایی، از نمای نزدیک

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان:

اطالع رسانی صحيح رسالت اصلی رسانه های گروهی است
كاهش تصادفات فوتی 

در نائين 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اعالم کرد:

كشف بيش از 2 ميليارد 
كاالی قاچاق
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اشتغال زايی مستقیم فوالد مبارکه 
اصفهان برای 21 هزار نفر

 زاینده رود 
مدي��ر عامل ف��والد مبارك��ه اصفه��ان گفت: ش��ركت فوالد 
مبارك��ه تاكنون برای بيش از 21 هزار نفر اش��تغال مس��تقيم و بيش 
از ده ه��ا هزار فرصت ش��غلی ديگر نيز در صنايع مختلف كش��ور 
ايجاد كرده اس��ت. ضمن اينكه ط��ی دو هفته آينده نيز تعداد 1000 
 نفر ش��غل جدي��د در اين مجتمع ب��رای افراد بوم��ی ايجاد خواهد 

شد.
دكتر سميعی نژاد با بيان اينكه حدود 5 ميليون و 200 هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی تخت در اين شركت توليد می شود افزود: 700 
هزار تن  از محصوالت در واحد فوالدس��ازی و نورد پيوسته )سبا( 

و 4/6 ميليون تن در فوالد مباركه توليد می شود.
مدير عامل فوالد مباركه با اش��اره به افزايش توليد از ش��هريور ماه 
سال جاری تاكنون در شركت فوالد مباركه اظهار داشت: با استفاده 
از تكنولوژی ه��ا و افزاي��ش توليد، قيمت فوالد م��ورد نياز مصرف 

كننده230 تومان كاهش يافته است.
س��ميعی نژاد در ادامه به اجرای طرح های توس��عه برای رسيدن به 
ظرفي��ت 10ميليون تن در س��ال خبر داد و گف��ت: با اجرای هرچه 
س��ريع تر اين طرح ها تعداد 10 هزار ش��عل جديد به طور مس��تقيم 
ايج��اد خواهد ش��د. وی افزود: ظرفيت ناحيه فوالدس��ازی و نورد 
پيوس��ته )س��با( از 700 هزار تن به 1/4 ميليون تن افزايش خواهد 
ياف��ت. ضمن اينكه طرح ش��هيد خرازی نيز ب��ا افزايش توليد 2/6 
ميلي��ون تن از ديگر طرح های مهم و اس��تراتژی فوالد مباركه برای 

رسيدن به ظرفيت 10 ميليون تن می باشد. 

کسب رکورد جديد ارسال تختال از 
ناحیه فوالدسازی به ناحیه نوردگرم

 زاینده رود 
مهندس مهرداد عبدالرحيم زاده، رئيس واحد آماده سازی تختال 
ناحيه فوالدس��ازی از كس��ب ركورد جديد ارس��ال تخت��ال از ناحيه 
فوالدس��ازی به نوردگ��رم در يازدهم ديماه به مق��دار 20 هزار و 60 
تن خبر داد و گفت: واحد خنک س��ازی و آماده سازی تختال وظيفه 
تحويل تختال از واحد ريخته گری مداوم و خنک س��ازی آن در آب 
يا هوا و بازرس��ی سطحی و رفع عيب تختال ها و انبارداری آنها را به 
عهده دارد كه به طور متوسط روزانه 13 هزارتن تختال به انبار نوردگرم 

ارسال می نمايد.
وی اف��زود: باتوجه ب��ه نياز باالی ناحيه نوردگ��رم و ضرورت تأمين 
هرچه بيشتر تختال برای تداوم توليد آن، اين ركورد در جهت افزايش 

رضايت مشتری حاصل آمد. 
رئيس واحد آماده س��ازی تختال اين افتخار را حاصل تاش كاركنان 
صديق واحد آماده سازی تختال در بخشهای توليد و تعميرات، كنترل 
كيفی، برنامه ريزی توليد و دفتره��ای فنی توليد و تعميرات، كاركنان 
انبار تختال نوردگرم و بخشهای سرويس دهنده دانست و ضمن تشكر 
و قدردان��ی از اين واحدها اظهار امي��دواری كرد: چنين افتخاراتی در 

آينده تداوم يابد.

امام جمعه کاشان:
دشمن واليت پذيري ملت را نشانه 

گرفته  است 
امام جمعه كاشان گفت: دشمن برای تحقق اهداف خود واليت پذيری ملت را 
هدف قرار داده  است. به گزارش فارس، آيت اله عبدالنبی نمازی در خطبه های 
اين هفته نماز جمعه اين شهرستان اظهار داشت: تبعيت محض امت اسامی از 
واليت مطلقه فقيه سبب شكست دشمنان در برابر امت اسامی ايران گرديده 

 است. 
عضو ش��ورای خبرگان رهبری با اشاره به جايگاه ويژه تقليد در جامعه 
خاطرنشان كرد: آنچه كه بايد درجامعه به ويژه نسل جوان و دانش آموزان 
گسترش يابد موضوع تقليد است كه اين وظيفه دبيران، ائمه جماعات 
و روحانيون هست. وی در بخش ديگری از خطبه ها گفت: حادثه قيام 
19 دی ماه 56 كه با انتشار بيانيه ای در روزنامه اطاعات آغاز شد نشان 
از آگاهی مردم و توجه به مقوله حجاب بود. نمازی با توصيه به پدران 
و مادران و به ويژه بانوان و دختران جوان نسبت به رعايت امر حجاب 
به عنوان يكی از فرامين و ضروريات اس��ام يادآور شد: تمام فرقه های 
اسامی كه قائل به وحی هستند حجاب را الزم و ضروری می دانند و در 
ميان مسلمانان كشورهای اروپايی نيز حجاب گسترش يافته و با توجه 
به اين ش��رايط در س��رزمين اسامی ايران كه رهبری جهان اسام را بر 
عهده دارد حجاب بايد به گونه ای باشد كه ديگر نيازمند توصيه نباشد. 
خطيب نماز جمعه كاش��ان در ادامه با اشاره به سالروز توطئه قتل ميرزا 
تقی خان اميركبير يادآور شد: در 18 دی ماه 1230 اين سلحشور هوشيار 
و آگاه به سياست زمان خود كه به اصاح امور آشفته دولت و مملكت 
زمانه و كوتاه كردن دست استعمارگران در مداخله امور كشور و حذف 
درباريان چاپلوس و متملق پرداخته بود توسط اطرافيان ناصرالدين شاه 
به بهانه حاكميت كاش��ان از پايتخت خارج شد و در حمام فين كاشان 

به قتل رسيد.

افتتاحیه دومین دوره آموزش 
تکمیلی بسیجیان بروجن

 زاینده رود 
در آس��تانه فرارسيدن والدت با س��عادت امام محمد باقر)ع( 
 افتتاحي��ه دومين دوره آم��وزش تكميلی بس��يجيان بروجن برگزار 

شد.
 ب��ه گ��زارش بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری، در اي��ن 
 دوره آموزش��ی بس��يجيان ش��هرهای بروج��ن، فرادنب��ه و نقنه با 
 حض��ور در گ��ردان مق��دس ام��ام حس��ين)ع( اي��ن ش��هر برای 
ن������ام  ثب����ت  تكميل�����ی  آم����وزش  دوره  در   ش����ركت 

كردند.
فرمانده گردان امام حس��ين )ع( بروجن گفت: بس��يجيان ش��ركت 
كنن��ده در اين دوره طی مدت 45 روز آموزش های الزم عقيدتی و 

سياسی را فرا می گيرند.
س��رهنگ پاسدار ساس��ان ش��هرياری هدف از برگزاری اين دوره 
آموزش��ی را آش��نايی نس��ل س��وم انقاب ب��ا جنگ نرم دش��من 
و همچني��ن ارتق��ای ت��وان رزم ب��رای دف��اع همه جانب��ه از نظام 
 مق��دس جمه��وری اس��امی و حف��ظ دس��تاوردهای آن اع��ام 

كرد.

مسئول بسیج طالب سپاه قمر بنی هاشم )ع(
خطبه های حضرت امام سجاد و 

زينب کبری )س( شام را منقلب کرد
 زاینده رود 

 مس��ئول بس��يج ط��اب و ام��ور روحانيون س��پاه قم��ر بنی 
هاش��م )ع( در جم��ع كاركن��ان ب��رادر و خواه��ر س��پاه گف��ت: 
 خطبه های حضرت امام س��جاد و زينب كبری )س( شام را منقلب 

كرد.
به گ��زارش بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری، در آس��تانه 
س��الروز ورود كاروان اس��يران ب��ه ش��ام مراس��می در حس��ينيه 
برگ��زار  )ع(  هاش��م  بن��ی  قم��ر  س��پاه  بهاالدين��ی  ال��ه   آي��ت 

شد.
در اين مراس��م حجت االس��ام حمي��د محمدی به ح��وادث اين 
روز اش��اره ك��رد و گف��ت: يك��ی از س��خت ترين مراح��ل س��فر 
 كرب��ا، كوفه و ش��ام حضور اهل بيت امام حس��ين )ع( در ش��ام

بود.  
وی ادامه داد: به هنگام ورود كاروان به شام، شمر فرمان داد اهلبيت 
را از دروازۀ س��اعات ك��ه پرجمعيت ترين جمعيت را هميش��ه در 
كن��ار خودش داش��ت، عبور دهند و س��رهای بري��ده را ال به الی 
كجاوه ه��ا ببرن��د، اهل بيت را ب��ه اين صورت حرك��ت دادند، تا 
 در ميان ش��هر كنار مس��جد جامع كه محل بازداشت اسرا بود قرار 

بدهند.
حجت االسام محمدی افزود: پيرمردی از اهالی شام وقتی اسيران 
را دي��د، فك��ر می كردند همه كافرن��د، جلو آمد و گف��ت خدا را 
 ش��كر می كنم كه شما را كشت و ش��اخ فتنه را با نابود كردن شما 

بريد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:
مردم واليی بودن خود را بارها به 

نمايش گذاشته اند 
نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری  گفت: حضور چش��مگير و 
حماس��ی مردم در دو روز تاريخی نه��م دی 88 و 19 دی 57 و در همه  

صحنه های سرنوشت ساز كشور نشان دهنده واليی بودن آنهاست. 
به گزارش فارس، آيت اله محمدرضا ناصری در خطبه های نماز جمعه 
اين هفته شهركرد كه در مصای بزرگ امام خمينی اين شهر برگزار شد، 
با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی و تقويت ايمان اظهار داشت: پيروی 
از دستورات دينی و عمل به فرامين الهی در اصاح جامعه و هدايت آن 
به سمت رشد و توسعه همه جانبه نقش مهمی دارد كه بايد به آن توجه 
ويژه ای داشت. وی بر ضرورت حفظ عفاف و حجاب در جامعه تأكيد 
كرد و افزود: حفظ حجاب و پوشش اسامی سامت جامعه را تضمين 
می كند و سبب می شود كه جوانان و نوجوانان آن جامعه به دام فساد و 

بی بندوباری گرفتار نشوند. 
ناص��ری كنترل نگاه را گام نخس��ت در رعايت عف��اف و حجاب در 
جامعه دانس��ت و افزود: كنترل و حفظ چش��م و پرهي��ز از نگاه آلوده 
به نامحرم نقش بس��زايی در جلوگيری از ارتكاب به گناه دارد. خطيب 
جمعه شهركرد تصريح كرد: حجاب و پوشش اسامی در جامعه دارای 
اهميت بااليی اس��ت به گونه ای كه دنيای غرب تاش می كند از طريق 
ابزارهای ضداخاقی و وسايل ضدفرهنگی به ارزش ها و باورهای دينی 
جوانان خدشه وارد كند و آنها را به سمت بی حجابی و بدحجابی سوق 
دهد. ناصری افزود: بر همين اساس والدين، مربيان، مسئوالن فرهنگی 
و روحانيون موظفند ضمن آگاه سازی جوانان از مسائل دينی و اخاقی 
بس��تر مناسبی برای اش��اعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه فراهم 

كنند. 

اخبار شهرکردروی میز

 زاینده رود 
بنابر اطاعات و آمار ارائه شده توسط معاونت 
حمل و نقل و ترافيک ش��هرداری اصفهان بيش��ترين 

تع��داد س��فر ثبت ش��ده در س��اعت اوج صبح 
مربوط به س��واری های شخصی با بيش از 148 
هزار مورد سفر و حركت در سطح شهر اصفهان 
اس��ت. پس از آن موتورسيكلت ها با بيش از 96 
هزار مورد س��فر و پس از آن مينی بوس ها با 82 

هزار مورد بيشترين تردد را داشته اند.
در ساعت اوج صبح تاكس��ی ها و مسافركش ها 
بالغ بر 22 هزار مورد س��فر، اتوبوس های واحد 
بيش از 14 هزار مورد و اتوبوس های غير واحد 
بي��ش از 37 هزار مورد س��فر را ثبت نموده اند. 
جالب اس��ت بداني��م در اين مي��ان دوچرخه ها 
 ب��ا 13 هزار م��ورد س��فر كمترين س��هم را در 

جابه جايی افراد دارند.
در اين ميان در اوج سفرهای روزانه سواری شخصی 
32/9 درصد سهم جا به جايی مسافران شهر اصفهان 

را دارا می باشد كه سهم تاكسی ها در اين مورد 23/6 
درص��د اس��ت،  اتوبوس های واح��د 18/3 درصد و 
موتورسيكلت ها 8/3 درصد در جا به جايی مسافران 
نقش دارند در اين ميان دوچرخه تنها 6/6 درصد در 

جا به جايی مسافر و افراد نقش دارد.
در اين آم��ار وانت ها 4 درص��د و اتوبوس های غير 
واحد 3/3 درصد و نيز مينی بوس ها سهم 4 درصدی 

در جابه جايی مسافر دارند.
اين آمار بيان كننده آن اس��ت كه در ساعت های اوليه 
صبح بيشتر افراد با ماشين شخصی يا موتورسيكلت 
به مح��ل كار و تحصي��ل خود می روند و در ش��هر 
اصفهان كمترين س��هم جا به جايی مس��افر در سطح 
شهر را مينی بوس و دوچرخه دارا می باشد و هنوز در 
اصفهان اس��تفاده از وسيله شخصی نسبت به وسايل 

نقلی عمومی برای افراد در اولويت است.

 زاینده رود 
ش��ركت فوالد مباركه به عنوان دومين ش��ركت 
 ب��زرگ بورس��ی و بزرگ تري��ن ش��ركت تولي��دی 
در چهارمين نمايش��گاه ب��ورس، بانک و خصوصی 
مؤث��ری حض��ور  و  فع��ال  ب��ه ص��ورت   س��ازی 

يافت.
اكبر گل بو، رئيس امور س��هام و مجامع با اعام اين 
خبر افزود: اين نمايش��گاه همه ساله و پس از شروع 
واگذاری ه��ای مرتب��ط با اص��ل 44 در محل دايمی 
نمايش��گاه های بين المللی تهران تش��كيل می شود كه 

امسال نيز اين نمايشگاه با حضور كارگزاران بورس، 
بانک ها، شركت های بيمه و شركت های پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار برگزار ش��د و ش��ركت فوالد 
مباركه نيز برای اولين س��ال در اين نمايشگاه حضور 

يافت.
افتتاحي��ه اي��ن نمايش��گاه باحض��ور وزي��ر محترم 
اقتصاد و دارايی جناب آقای دكتر حس��ينی و رئيس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار جن��اب آقای دكتر 
صالح آب��ادی و س��اير اركان ب��ازار س��رمايه اعم از 
مديران و كارشناسان بورس، كارگزاران، شركت های 

 بيمه، بانک ها و  ش��ركت های بورس��ی برگزار ش��د؛ 
دكتر حسينی در مراسم افتتاحيه اعام نمود كه ارزش 
 بازار سرمايه ايران از ابتدای امسال تاكنون دو برابر شده 

است.
وی با بيان اينكه ش��اخص بازده نقدی بورس اوراق 
بهادر از ابتدای س��ال 88 تا كنون 140 درصد رشد را 
نشان می دهد بورس را به عنوان محلی مناسب برای 
س��رمايه گذاری و كسب سود و همچنين تأمين مالی 
ش��ركت ها خوان��د و بر حمايت دول��ت از اين بازار 

تأكيد نمود. 

شهرستان
شهرداری اصفهان اعالم کرد:

سهم جا به جایي  مسافر توسط وسائط مختلف نقليه

افتتاح نهمین دوره نمايشگاه 
بین المللی تجهیزات و تأسیسات 

سرمايشی-گرمايشی 

مثلث طاليی در نجف آباد درخشید 
 

 زاینده رود 
نهمين نمايش��گاه بين المللی تجهيزات و تأسيسات سرمايشی-گرمايشی 
درحالی تا 20 دی ماه در محل نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان برپاست كه از 
نظر تعداد مشاركت كنندگان خود نسبت به دوره گذشته 20 درصد افزايش داشته 
است. به گزارش واحد رسانه، مديرعامل شركت نمايشگاه های بين المللی استان 
اصفهان در حاشيه اين نمايشگاه ضمن اعام اين مطلب گفت: اين نمايشگاه كه در 
حال حاضر از تمام ظرفيت خود برای پذيرش متقاضيان استفاده كرده است، درواقع 
زيرگروهی از نمايشگاه ساختمان در اصفهان بوده است. رسول محققيان با بيان اينكه 
سياست شركت نمايشگاه  های استان مطابق با استانداردهای جهانی، تخصصی كردن 
هرچه بيشتر عناوين نمايشگاهی است، افزود: نمايشگاه ساختمان كه تا چند سال 
پيش بسياری از عناوين فعلی نمايشگاه استان را در خود جای داده بود، در حال 
حاضر به شش عنوان نمايشگاهی مستقل تبديل شده است كه هر يک از آنها به 
صورت تخصصی برپا می شود و مخاطبان و گروه هدف خاص خود را دارد. وی 
با اشاره به اين كه افزايش تعداد مشاركت كنندگان از نتيجه اين رويكرد است، ادامه 
داد: از اين طريق جلوگيری از سردرگمی مخاطب و بازديدكننده و حضور بيشتر 
و فعاالنه تر كارشناسان و متخصصان امر را شاهد خواهيم بود. محققيان همچنين 
با اعام اين كه تعداد متقاضيان اين نمايشگاه بيش از تعداد مشاركت كنندگان فعلی 
است، كمبود فضای نمايشگاه را از داليل عدم پذيرش اين تعداد دانست و گفت: در 
اين نمايشگاه 110 مشاركت كننده در فضايی بالغ بر 9500 مترمربع حضور دارند.  

 زاینده رود 
تقوي��ت اتحاد نيروه��ای امدادی امنيت، نجات و س��امت به عنوان 
س��ه ضلع مثلث طائی به منظور افزايش سامت در جامعه امری ضروری 
اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی مركز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزشكی اس��تان اصفهان، محس��نی  فر، مس��ئول امور پايگاه های اورژانس 
پي��ش بيمارس��تانی نجف آباد با اعام اين مطلب گف��ت: به منظور افزايش 
س��امت در جامعه و تقويت همكاری و اتحاد نيروهای امدادی اورژانس، 
پلي��س، هال احمر و آتش نش��انی برای اولين بار در شهرس��تان نجف آباد،  
 نشس��تی مش��ترک با حضور نمايندگان ه��ر يک از اين بخش ه��ا برگزار 
شد. وی در ادامه افزود : معرفی مدير حوادث و فوريتهای پزشكی بررسی 
مشكات نقاط ضعف و قوت و نيز چگونگی تعامل تبادل اطاعات و ارائه 
آموزش های پايه ای تخصصی به يكديگر برنامه ريزی در جهت گس��ترش 
آموزش ها در ميان مردم از طريق آموزش و پرورش، ش��هرداری ها، س��طح 
پارک ها و مساجد در آينده ای نزديک از مباحث مطرح در اين جلسه بوده 

است. 
گفتنی اس��ت اين جلس��ه در 16 دی ماه س��ال جاری با حض��ور نماينده 
فرمان��دار نجف آباد نماينده فرمانده��ی نيروی انتظامی رئيس هال احمر، 
رئيس آتش نش��انی و مس��ئول امور پايگاه های اورژانس پيش بيمارستانی 
شهرستان نجف آباد در محل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان برگزار  
ش��د.همچنين اولين پوش��ش مش��ترک امنيت، نجات و سامت با حضور 
اورژانس، پليس، هال احمر و آتش نش��انی روز جمعه 17 دی همزمان با 

برگزاری نماز باران در اين شهرستان انجام شد.

 زاینده رود 
امروز با حضور اس��تاندار اصفه��ان عمليات اجرايی 
اح��داث 4 ط��رح صنايع س��لولزی چ��وب، صنايع 
ش��يميايی پليمر و بشكه سازی در يكی از واحدهای 

صنعتی شهرک صنعتی رازی شهرضا آغاز شد.
اي��ن طرح ها ش��امل مراحل 3 و 4 صنايع ش��يميايی 
پليمر با توليد روزانه 210 تن انواع رنگ، ماستيک و 
اكريليک پايه آب، واحد بشكه سازی با توليد روزانه 
 HPL 7 هزار و 500 بشكه و توليد انواع روكش های
چ��وب و مامين با ظرفيت توليد س��االنه 100 هزار 
مترمربع ورق است كه با سرمايه گذاری 250 ميليارد 

ريالی بخش خصوصی اجرا می شود.

ب��ا بهره ب��رداری از اين طر ح ها اس��تاندار اصفهان با 
تجلي��ل از فعاليت های ارزش آفرين جوانان كش��ور 
گفت: امروز اشتغال و توليد بيش از هر چيز سرلوحه 
كار دولت است. عليرضا ذاكر اصفهانی با بيان اين كه 
در اس��تان اصفهان نيز به دو حوزه )اشتغال و توليد( 
و )فرهنگ و هنر( بيش از س��اير حوزه ها توجه شده 
است افزود: استان اصفهان هشت هزار واحد صنعتی 
و توليد 70 درصد آهن و فوالد كشور، دارای جايگاه 

ويژه ای در كشور است.
استاندار اصفهان وجود ظرفيت های بی شمار نخبگان 
و س��رمايه های انس��انی را از ديگر شاخص های اين 
استان برشمرد و اظهار داش��ت: برای استان اصفهان 

در بخش توليد بايد بيش از پيش كار شود.
وی ب��ه وجود ظرفيت های ارزش��مند ديگر اس��تان 
همچ��ون دو س��ايت هس��ته ای، صناي��ع هوافض��ا، 
فناوری های نانو، نانوتكنولوژی و انرژی های نو اشاره 
كرد و افزود: بهره مندی از 100 واحد دانشگاه نخبه 
پرور با 200 هزار دانش��جو قابليت ه��ای ويژه برای 
استان فراهم كرده است. استاندار اصفهان با بيان اين 
كه در 9 ماهه گذشته بيش از 90 هزار فرصت شغلی 
در اس��تان ايجاد ش��ده گفت: بخش خصوصی نشان 
داده است كه در عرصه سرمايه گذاری و توليد موفق 
نبوده و مديريت اس��تان ب��ه طور جدی از اين بخش 

حمايت می كند.

احداث چهار طرح صنايع سلولزي چوب در شهرك صنعتي شهرضا

 زاینده رود 
پ��س از اج��رای قان��ون هدفمن��دی يارانه ه��ا در 
كش��ور و ش��ركت آب و فاض��اب روس��تايی اس��تان 
يارانه ه��ا  اصفه��ان دومي��ن جلس��ه س��تاد هدفمن��دی 
 در خص��وص آب ش��رب روس��تاييان اس��تان تش��كيل 
گردي��د. در اين جلس��ه كه ب��ا موضوع ه��ای مهمی نظير 
تبليغ��ات و اط��اع رس��انی و اجرای تعرفه ه��ای جديد، 
جداس��ازی كنتور مش��تركان آپارتمانی و چند واحدی در 

معرض بحث و بررسی قرار گرفت. 
مديرعامل شركت آب و فاضاب روستايی استان اصفهان 
در اين جلسه با بيان اينكه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها 

در بحث آب شرب روستاييان در آذرماه سال جاری اجرا 
می گ��ردد و قبوض آب ش��رب روس��تاييان ترتيبی اتخاذ 
خواهد ش��د كه همگان به س��ادگی قادر به محاس��به آب 

بهای خود می باشند.
 عل��ی محم��دی در اين جلس��ه به ل��زوم اعتماد س��ازی، 
اط��اع رس��انی، آم��وزش، ارتب��اط نزديک با مش��تركان 
و مص��رف كنن��دگان آب ش��رب روس��تايی و پاس��خ 
كامل به س��ئواالت مش��تركان تأكيد و ل��زوم دقت در امر 
كنتورخوان��ی، قاريان كنت��ور، نرم افزاره��ای قبوض آب 
 و جلوگي��ری از هرگون��ه اش��تباه احتمالی را خواس��تار 

شد.

 زاینده رود 
مديرعام��ل س��ازمان پايانه های مس��افربری 
شهرداری اصفهان بيان داشت: سرپرستان پايانه ها 
بايس��تی از س��امت اتوب��وس و همچنين تجهيز 
اتوبوس به وس��ايل گرم كننده و لوازم زمستانی و 

زنجير چرخ مطمئن شوند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان س��يد رضا حكيم فعال با بيان 
اينك��ه در فص��ول مختلف س��ال هيچ مش��كلی 
در ارائ��ه خدم��ات و امكان��ات به م��ردم نداريم 

گفت: س��ازمان پايانه ها جهت رفاه حال مسافران 
سيس��تم های گرمايش��ی را لحظه به لحظه كنترل 
می نمايد همچنين موارد نظافتی در پايانه ها تشديد 
ش��ده است. وی با اشاره به اينكه سازمان خدمات 
رفاهی مناس��بی برای مسافران در چهار پايانه شهر 
اصفهان مهيا كرده اس��ت افزود: محل اس��تراحت 
مناسب، پذيرايی مناس��ب و فراهم نمودن فضای 
مفرح در پايانه ها از جمله اقدام هايی اس��ت كه به 

مسافران ارائه خواهد شد. 
وی همچني��ن از تش��ديد نظارت ب��ر معاينه فنی 

اتوبوس ه��ا در فصل زمس��تان خب��ر داد و گفت: 
سرپرس��تان پايانه ها بايستی از سامت اتوبوس و 
همچني��ن تجهيز اتوبوس به وس��ايل گرم كننده و 

لوازم زمستانی اطمينان كسب نمايند. 
مديرعامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان با اشاره به اينكه سازمان پايانه های اصفهان 
دارای بهترين ايس��تگاه معاينه فنی در كشور است 
تصري��ح ك��رد: اصفه��ان از لح��اظ امكان��ات در 
خصوص معاينه فنی هيچ كمبودی ندارد و اجرای 

معاينه و نظارت بر اتوبوس ها را بر عهده دارد. 

حضور شركت فوالد مباركه  اصفهان در چهارمين نمايشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی

سهم ممتاز بهزيستی اصفهان 
در ارائه خدمات 

 زاینده رود 
 كارشناسان دفتر ارتباطات مردمی سازمان بهزيستی استان اصفهان با 
توانمندس��ازی  دفت��ر  سرپرس��ت  نص��ر،  دكت��ر  نظ��ارت  و   حض��ور 
معل��والن و مس��ئول دبيرخانه س��تاد هماهنگی و پيگيری مناسب س��ازی 
 كشور، پرونده های در خواس��تی مردم  در دور سوم سفر رياست جمهور 
ق��رار بازبين��ی  و  بررس��ی  م��ورد  را  اصفه��ان  ب��ه  دول��ت  هي��أت   و 

دادند.
دكتر نصر، كه به منظور پاس��خگويی و بررس��ی پرونده های در خواس��تی 
مردم  در دور س��وم سفرهای رياس��ت جمهور به اصفهان سفر كرده بود، 
با اش��اره به حجم عظيم نامه های دريافتی توس��ط بهزيستی استان اصفهان 
 عملك��رد دفت��ر ارتباطات مردمی اين س��ازمان را بس��يار خ��وب ارزيابی 

نمود.
  سرپرس��ت دفت��ر توانمن��د س��ازی معل��والن و مس��ئول دبي��ر خان��ه 
 س��تاد هماهنگ��ی و پيگي��ری مناس��ب س��ازی كش��ور ب��ا بي��ان  اينكه 
راس��تای  در  كش��وری   1 رتب��ه  دارای  اصفه��ان  اس��تان   بهزيس��تی 
س��اير  در  كش��وری  1ت��ا5  رتب��ه  و  مردم��ی  مش��اركت های   ج��ذب 
زمينه ها می باش��د عملكرد بهزيستی اس��تان اصفهان را در تمامی حوزه ها 
بسيار مطلوب و رضايت بخش خواند و نظم حاكم بر امور اداری و اجرايی 
بهزيس��تی اس��تان اصفهان را حاكی از مديريت صحيح و كار آمد مديركل 

بهزيستی اين استان عنوان كرد.

 در چهارمحال و بختیاری؛
نرخ برق واحدهای کشاورزی

هر کیلو وات 120 ريال محاسبه می شود 
رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزی چهارمحال و بختياری گفت: در راستای ارائه 
سياست های تشويقی به دامداران و كشاورزان نرخ برق واحدهای كشاورزی اين 

استان هر كيلو وات 120 ريال محاسبه می شود.
صفدر نيازی در گفتگو با فارس اظهار داشت: باتوجه به ضرورت اجرای مطلوب 
قانون هدفمندی يارانه ها اين سازمان در راستای ارائه سياست های تشويقی، ارائه 
تسهيات و خدمات رسانی مطلوب و بهينه به دامداران و كشاورزان اين استان را 
در دستور كار قرار داده است. وی افزود: برهمين اساس توزيع جو با قيمت پايه به  
ازای هر كيلوگرم جو 2 هزار و 900 ريال به ميزان 12 هزار تن، محاسبه نرخ برق 
موردنياز در بخش كشاورزی با قيمت پايه هر كيلو وات 120 ريال، محاسبه نرخ 
گاز با قيمت پايه 600 ريال در هر يک متر مكعب ويژه فعاالن بخش كشاورزی و 

دامداری اين استان در نظر گرفته شده است. 
ني��ازی ادامه داد: همچنين روزانه 120 ه��زار ليترگازوئيل در بخش های مختلف 
توليدات كشاورزی، گاوداری، مرغداری و واحدهای گلخانه ای با قيمت پايه هر 
ليتر يک هزار و 500 ريال اختصاص داده شده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
چهارمحال و بختياری اضافه كرد: مجوز توزيع گندم خوراكی دام و طيور به ازای 
هر كيلوگرم يک هزار و 750 ريال از جمله خدمات ارائه ش��ده به كش��اورزان و 
دامداران اين استان است كه اين امر كمک شايانی در كاهش قيمت ها ايجاد می كند. 
وی پرداخت تسهيات بانكی به مرغداری ها و گاوداری های فعال اين استان را به 

منظور اصاح سيستم گرمايشی از ديگر اقدام های اين سازمان عنوان كرد. 

آخرين تصميمات در خصوص آب شرب روستاهاي اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

تشديد نظارت بر معاينه فنی وسايل نقليه در فصل زمستان
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مزايده حضوري
10/216 اجراي احكام دادگاه عمومي بخش بادرود در نظر دارد يک قطعه زمين كشاورزي 
واق��ع در بادرود- مزرعه پيروز آباد به مس��احت تقريب��ي 6/000 مترمربع ملكي روح ا... 
فخاري فرزند هدايت كه در رابطه با پرونده اجرايي 313/87 بمبلغ 108/000/000 ريال 
توس��ط كارشناس خبره ارزيابي شده اس��ت به فروش برساند ضمنًا ملک بصورت مشاع 
مي باش��د و ملک فروخته مي ش��ود و ملک در اجاره نيست و شخص يا اشخاص نسبت 
به آن حقوقي ندارند و مش��خصات ملک شماالً به عرض 60 متر به شارع عام جنوب به 
عرض 60 متر به ش��ارع عام و ش��رقًا به طول يكصد مترمربع به زمين احمدعلي فخاري 
و غرب��ًا به طول يكصد مترمرب��ع به زمين حاجي علي نوريان. ه��ر كس باالترين قيمت 
را پيش��نهاد نمايد به آن فروخته خواهد ش��د. برنده مزاي��ده 10 درصد قيمت پايه را في 
المجل��س پرداخت و مابقي آن ظ��رف حداكثر يک ماه كه اجراي اح��كام تعيين مي كند 
مي بايس��ت پرداخت نمايد. جلس��ه مزايده در روز يكشنبه مورخه 89/11/17 ساعت 11 
صبح در محل اجراي احكام خواهد بود. در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه 
بهاي ملک را نپردازد سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد خواهد شد. 

متقاضيان مي توانند قبل از مزايده از ملک بازديد بعمل آورند. 
م الف/ 610                    بدريان- قاضي اجراي احكام دادگاه عمومي بخش بادرود

مزايده
10/246 آگهي مزايده پرونده اجرايي كاس��ه: 40 و 39 و 31438-2/845. ش��ش دانگ 
عرصه و اعيان يک باب خانه پاک ش��ماره 26/2115 مجزي ش��ده از شماره 547 فرعي 
واقع در قريه دس��تجرد مورچا 26 اصلي از دهس��تان ماربين بخ��ش 14 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان خيابان فروغي كوچه آس��ياب نبش بن بست شادي پاک 15 كه سند آن 
در صفحه 230 دفتر 270 اماک به ش��ماره ثبت 29402 و با شماره چاپي 989725 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 12 متر خط مستقيم مفروض است به كوچه 
چهار متري شرقًا به طول 25/10 متر خط مستقيم مفروض است به شارع جنوبًا به طول 
13/80 متر ديواريس��ت مشترک با زمين 546 غربًا به طول 26 متر خط مستقيم مفروض 
اس��ت به قطعه شماره 2114 فرعي كه طبق نظر كارشناس رسمي پاک فوق حدود 328 
مترمربع عرصه با دسترسي پاک از شرق، به صورت يک طبقه زيرزمين به مساحت 70 
مترمربع، همكف و طبقه اول جمعًا با 250 متر س��اخت مي باش��د ساختمان با قدمت 25 
ساله بدون اسكلت با سقف آهن و آجر، كف ها موزائيک فرش، درب هاي داخلي چوبي 
و خارجي فلزي، بدنه نقاش��ي و داراي سرويس بهداشتي و آشپزخانه با كابينت معمولي 
فلزي، نماي س��اختمان سمت حياط س��نگ و سمت كوچه سيمان سفيد و بدنه و سقف 
زيرزمين س��يمان سفيد و حياط سازي به صورت موزائيک و بدنه سيمان سفيد مي باشد. 
ملكي آقاي حس��ين پورعابديني و خانم ملوک داراب زاده مورناني )به نسبت پنج دانگ 
و يک دانگ( كه طبق اس��ناد رهني شماره هاي 142030-85/7/29 و 86/9/14-146903 
و 148904-87/3/19 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ملي ايران شعبه ميدان انقاب 
اصفه��ان واقع مي باش��د و طب��ق اعام بانک مدت بيمه نامه س��ند رهني ف��وق تا تاريخ 
89/10/30 اعتبار دارد و از س��اعت 9 الي 12 روز ش��نبه مورخ 89/11/9 در اداره اجراي 
اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت ش��رقي- چهار راه اول سمت چپ 
به مزايده گذارده مي ش��ود. مزايده از مبلغ پايه دو ميليارد و يكصد و شصت ميليون ريال 
ش��روع و به هر كس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته مي شود. الزم 
به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق 
اشتراک و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و 
عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گردد. ضمنًا اين 
آگهي در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 89/10/19 درج و منتشر 

مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد.
م الف/ 13795                        اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تأسيس
10/279 شماره: 3785/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت آريان بهين كنترل با مسئوليت 
محدود. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/10/09 تحت ش��ماره 42691 و شناس��ه ملي 
10260605153 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/09 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خاصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطاع عموم در 
روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: اتوماسيون برق و الكترونيک تجهيزات 
صنعتي، كارخانه هاي فوالدس��ازي، ريخته گري مداوم، اتومبيل سازي، نيروگاه هاي برق، 

ماش��ين سازي، نفت و گاز و پتروش��يمي، مجتمع هاي ساختماني، انجام مطالعات و ارائه 
گزارشات تخصصي و خدمات مشاوره اي اتوماسيون صنايع، برقراري سيستم هاي مكانيزه 
در تمامي زمينه هاي مربوط به فن آوري اطاعات، آي تي و اتوماس��يون صنعتي وكنترل 
فني پروژه و پي ال س��ي- مشاوره فني جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت و هرگونه 
نظارت فني، نصب و اجراء و پياده س��ازي و برقراري برنامه نگهداري فني ش��بكه اي در 
زمين��ه اتوماس��يون صنايع مختلف، خري��د و فروش، واردات و ص��ادرات كليه كاالهاي 
مجاز مرتبط با بهينه س��ازي الكترونيكي خاص سيس��تم هاي مجاز هوشمند كارخانه ها و 
شركت ها و سازمان ها، شركت در كليه مناقصات و مزايده هاي دولتي و خصوصي وا خذ 
نمايندگي از ش��ركت هاي داخلي و خارجي، دريافت وام و تسهيات در بانكهاي كشور 
و مش��اركت با شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي در موارد فوق. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان خيابان ش��ريف واقفي- كوي علي اكبر بيک- نبش فرعي محموديان- پاک 54، 
س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
جعفر س��لطاني به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي ميثم سلطاني به سمت عضو 
هيئت مديره. 3-5- آقاي ميثم س��لطاني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي 

مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 13871/2     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
10/281 شماره: 3778/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت فكور صنعت البرز با مسئوليت 
محدود. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/10/09 تحت ش��ماره 42687 و شناس��ه ملي 
10260605094 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/09 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خاصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زي��ر جهت اطاع عموم در 
روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: تعمير، نصب و راه اندازي تجهيزات 
برقي ومكانيكي و تأسيس��اتي كارخانجات و ساختمان ها و انجام هر گونه امور خدماتي 
طراحي و نظارت و اجرا در زمينه امور ساختماني و كارخانجات و شهرسازي و تعويض 
و ترميم لنت نوار نقاله و طراحي و س��اخت قطعات صنعتي و اجرا و نظارت تأسيس��ات 
گازرس��اني و آبرس��اني و واردات و ص��ادرات كليه كاالهاي مج��از بازرگاني و صنعتي. 
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان بلوار كشاورز- خيابان كشاورزي- بن بست انديشه- پاک 93، 
4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/050/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
آقاي سيدمجتبي رسولي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي احمدرضا فرامرزي به 
س��مت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي سيد محمد حسيني به سمت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي سيد محمد حسيني به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاء تمامي 
اعضاي هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: طبق 

اساسنامه.
م الف: 13871/4     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
10/282 ش��ماره: 14589/ث-89/10/9 آگهي تغيير مركز اصلي ش��ركت پارس آس��انبر 
س��پاهان با مسئوليت محدود، ثبت شده بش��ماره 30029 و شناسه ملي 10260506217،  
برابر صورتجلس��ه مجم��ع فوق العاده ش��ركاء مورخ 89/10/5 مركز اصلي ش��ركت در 
اصفهان به خيابان هشت بهشت غربي- كوچه شهيد محمد شمندي- ساختمان پرديس- 
طبقه 4- واحد 11 كدپس��تي 8154854455 انتقال يافت و ماده 4 اساس��نامه بشرح فوق 

اصاح شد.
م الف: 13871/5     آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان

ابالغ رأي
10/291 كاس��ه پرونده: 89-201 ح ش 23، مرجع رس��يدگي: ش��عبه 23 شوراي حل 
اخت��اف اصفهان، ش��ماره دادنام��ه: 587-89/6/2، خواه��ان: ايرج بصيري به نش��اني: 
سپاهانشهر، خيابان غدير، تعاون 2، كوچه رزم شرقي، كوچه كيهان، پاک 32، خواندگان: 
1- فرهاد نوري زوردجاني مجهول المكان 2- محمود فردوسي نشاني: بهارستان، خيابان 
ارديبهش��ت، مرغ و ماهي كيا، خواسته: مطالبه، به تاريخ 89/5/30 شعبه 23 شوراي حل 
اخت��اف به تصدي امضاءكننده زير تش��كيل پرونده كاس��ه 89-201 ح ش 23 مفتوح 
اس��ت با ماحظه اوراق پرونده، شورا با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد.
رأي شورا

در خص��وص دعوي ايرج بصيري ب��ه طرفيت 1- فرهاد ن��وري زوردجاني 2- محمود 
فردوسي به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه يكفقره چک شماره 096404 
عهده بانک صادرات ش��عبه سكزي اصفهان به انضمام تأخير تأديه و خسارات دادرسي، 
نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده 
رديف دوم محمود فردوس��ي به عنوان ضامن رديف دوم هيچ گونه ايراد و دفاع موجهي 
در خص��وص دعواي مطروحه و مبن��ي بر پرداخت دين و برائ��ت ذمه خويش به عمل 
نياورده اند لذا ش��ورا دعوي خواهان را وارد تش��خيص داده و به استناد مواد 198، 519، 
515، 522 ق.آ.د.م و م��واد 313 و 310 قانون تجارت رأي بر محكوميت خوانده رديف 
دوم محمود فردوس��ي به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته به انضمام 
هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه براساس شاخص بانک مركزي از تاريخ سررسيد 
مورخه 1388/7/30 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد. رأي صادره 
غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ اباغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و س��پس ظرف 20 
روز قاب��ل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. در خصوص 
خوانده رديف اول با توجه به استرداد دعوي از طرف خواهان به استناد بند ب ماده 107 

قانون آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي گردد.
م الف/ 13980                              شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

 
اخطار اجرايي

10/292 ش��ماره: 716/89 بموجب رأي ش��ماره 851 تاريخ 89/8/19 حوزه 28 شوراي 
حل اختاف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي بهروز محتشم 
االص��ل نام پدر: محمد مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 47/550/000 
بعنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ي هزار ريال بعنوان خس��ارت دادرسي و پرداخت 
خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چكها 415876-89/3/10 و 89/2/30-175861 
و 175875-89/3/3 و 415879-89/3/7 لغاي��ت زم��ان وصول در ح��ق خواهان آقاي 
 جواد الماس��ي نش��اني محل اقامت: خ پروين دوم، طبقه زيرزمين، بانک انصار. به استناد 
م��اده 19 آئي��ن نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي، 
فرهنگي محكوم عليه مكلف اس��ت: پ��س از اباغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد 
آن��را بموقع اجرا بگ��ذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و ي��ا انجام تعهد و مفاد 
رأي بده��د در غير اين ص��ورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا 

دادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 13929                              شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
10/293 در خصوص پرونده كاس��ه 89-1658 ش 33 خواهان نادر باقري دادخواستي 
مبن��ي بر مطالبه مبلغ 3/500/000 ريال بابت فاكتورهاي پيوس��تي دادخواس��ت بانضمام 
مطلق خس��ارات به طرفيت حس��ن روزبان تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز 
س��ه شنبه مورخ 89/11/26 س��اعت 12 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره 
يک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگي اباغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13995                              شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ رأي
10/295 شماره دادنامه: 8909970353401318، شماره پرونده: 8709980365801501، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890395، ش��اكي:  آقاي محسن مهرس��اب با وكالت آقاي اكبر 
نصرآزاداني به نش��اني اصفهان خ ش��ريعتي غربي س��اختمان رامين طبق��ه دوم واحد 4، 
متهم: آقاي ادريس عمرزهي به نش��اني سيستان و بلوچستان خاش جاه آه شهي روستاي 
چاه كمال )فعا مجهول المكان(، اتهام: ايراد صدمه بدني غيرعمدي، گردش��كار: دادگاه 
با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعام و با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهم بنام آقاي ادريس عمرزهي فرزند ابراهيم دائر بر ايراد صدمه بدني 
غيرعمدي بر اثر بي احتياطي در امر رانندگي حس��ب ش��كايت مصدوم بنام آقاي محسن 
مهرس��اب و گواهي پزش��كي قانوني و نظريه كارش��ناس عالي تصادفات كه علت تامه 

تصادف بي احتياطي از طرف راننده سواري زانتيا به شماره انتظامي 714 ع 35/ تهران 14 
بلحاظ عدم توجه به پشت سر در موقع حركت با دنده عقب تشخيص داده كه اين نظريه 
با جهات مس��لم قضيه مباينتي نداشته و متواري بودن متهم بزه انتسابي محرز ومستنداً به 
مواد 367 و 442 و 481 و 717 قانون مجازات اس��امي متهم موصوف 1- بابت پارگي 
بخيه شده در حد متاحمه پشت پاشنه پاي راست به يک و نيم درصد ديه كامل 2- بابت 
شكس��تگي اس��تخوان ران راس��ت بدون عارضه جوش خورده به هشت صدم ديه كامل 
3- بابت ارش آس��يب نس��ج نرم متعاقب عمل پيچ و پاک گذاري به دو صدم ديه كامل 
در حق آقاي محس��ن مهرس��اب و من باب جنبه عمومي بزه با رعايت بند يک از ماده 3 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به پرداخت مبلغ سيصد هزار ريال بعنوان جزاي 
نق��دي در حق دولت محكوم مي گ��ردد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت ده روز پس از 

اباغ واقعي قابل واخواهي در همين دادگاه ميباشد.
م الف/ 13965                   مرادي- رئيس شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

فقدان سند مالکيت
10/296 ش��ماره: 14303 معصومه مايي باس��تناد يكبرگ استش��هاد محلي كه هويت و 
امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي شده كه سند مالكيت يک دانگ مشاع از ششدانگ 
يک باب خانه پاک 4355 واقع در اردس��تان يک اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفهان كه در صفحه 548 دفتر 125 اماک ذيل ثبت 6622 به نام معصومه مايي صادر 
گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و معامات متعددي انجام نشده چون درخواست 
صدور س��ند مالكيت المثني نموده طبق م��اده 120 اصاحي آئين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سندمالكيت 
نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا با مدارک مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 322                                فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

فقدان سند مالکيت
10/297 ش��ماره: 14181 ورثه علي خاني باس��تناد يک برگ استشهاد محلي كه هويت و 
امضا ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي شده كه س��ند مالكيت 29 حبه مشاع از 72 حبه 
ش��ش دانگ قطعه ملک پاک 6335 واقع در كوي راهميان اردس��تان يک اصلي دهستان 
گرمس��ير بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحه 217 دفتر 144 اماک ذيل ثبت 3327 به 
ن��ام علي خاني صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و معامات متعددي انجام 
نش��ده چون درخواست صدور س��ند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصاحي آئين 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملک 
مزبور يا وجود سندمالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء 
مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالكيت يا 

سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 323                               فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

تحديد حدود اختصاصی  
10/301 چون تحديد حدود شش��دانگ يكبابخانه پاک ش��ماره 50/59 واقع در اله آباد 
بخش يک ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدحس��ين الهي نژاد و غيره 
فرزند قنبرعلي و غيره در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نيامده اينک بنابه دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1389/11/14 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل 
خواه��د آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكي��ن و مجاورين اخطار می گردد كه در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان اماک مطابق 
م��اده 20 قان��ون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
می بايس��ت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم 
دادخواست را از مرجع ذيصاح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز 
تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام 

خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/10/19
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و اماک شهرضا 

اقتصاد

معاون وزير نفت با اشاره به اينكه درحال حاضر كارگروهی در شركت 
ملی گاز تشكيل شده است كه در حال بررسی ميزان بهينه مصرف در 
فصل گرما است گفت: با توجه به قانون هدفمند كردن يارانه ها احتمال 
كاه��ش قيمت در فصل گرما وجود ندارد. ج��واد اوجی در گفتگو با 
ف��ارس در خصوص الگوی بهينه مصرف و قيمت های جديد گاز در 
سال آينده و فصل گرما گفت: در حال حاضر كار گروهی در شركت 
ملی گاز تشكيل شده است كه در حال بررسی ميزان بهينه مصرف در 
فصل گرما است. وی ادامه داد: با توجه به قانون هدفمند كردن يارانه ها 
احتم��ال كاهش قيم��ت در فصل گرما وجود ن��دارد اما در خصوص 
ميزان بهينه مصرف اين احتمال می رود كه تغييراتی وجود داشته باشد. 

تعیین ماهانه نرخ سود به معنای 
شناورسازی اين نرخ نیست

عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد با بيان اينكه اگر نرخ سود بانكی متأثر 
از نرخ تورم باش��د اثرات منطقی تری خواهد داشت، گفت: بررسی و 
تعيين ماهانه نرخ س��ود به معنای شناورسازی اين نرخ نيست. محمد 
جواد محقق در گفتگو با فارس، در مورد تعيين نرخ سود شناور برای 
سال 90، اظهار داشت: بانک مركزی بايد شيوه تعيين نرخ سود را تغيير 
دهد و براساس تعيين كف و سقف برای حق الوكاله بانک ها عمل كند 
تا اين بنگاه های اقتصادی به سمت كارا شدن حركت كنند. وی افزود: 
شايد االن در كشور بانكی نباشد كه هزينه عملياتی آن كمتر از 5 درصد 
باشد در حالی كه در دنيا حداكثر نرخ عملياتی بانک ها بين يک تا سه 
درصد اس��ت.  اين كارش��ناس اقتصادی با بيان اينكه بهتر است بانک 
مركزی حداقل و حداكثری را برای نرخ حق الوكاله بانک ها معين كند، 
تصريح كرد: در صورتی كه اين اتفاق بيافتد بازار با ثباتی برای اقتصاد 

خواهيم داشت. 

 تهران گران ترين و
 سیستان و بلوچستان ارزان ترين 

استان های کشور 
بر اساس نتيجه ها طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوار در سال 1388، 
اس��تان تهران با متوسط هزينه118ميليون و903 هزار و 809 ريال برای 
يک خانوار ش��هری در سال، گران ترين استان كش��ور بوده است. به 
گزارش ايسنا، اين در حالی است كه استان فارس با هزينه حدود 115 
ميليون ريال و اس��تان خوزستان با 112 ميليون ريال در سال برای يک 
خانوار ش��هری، در رتبه های بعدی قرار دارند. از س��وی ديگر استان 
سيس��تان و بلوچس��تان با 57 ميليون و 736 هزار 645 ريال در س��ال 
كمترين هزينه را برای يک خانوار شهری در آن سال داشته است و پس 
از آن استان های خراسان جنوبی با 63 ميليون ريال و يزد با 65 ميليون 

ريال، در رده های دوم و سوم استان های كم هزينه قرار دارند. 

 معاون وزير نفت:
کاهش قیمت گاز در فصل گرم 
سال منتفي است            

نقطه

مدي��ر عامل بانک توس��عه ص��ادرات ايران از 
اصاح سيس��تم پولی و بانكی كش��ور در سال 

آينده به نفع توليد و اشتغال خبر داد.
 »ك��وروش پرويزي��ان« در بيس��ت و يكمين 
جلسه ستاد راهبردی توس��عه اقتصادی استان 
اصفهان و عراق در تاالر هيأت نمايندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: همان گونه كه دولت 
در بخش قيم��ت حامل های انرژی و هدفمند 
شدن يارانه ها تحول بزرگی را ايجاد كرد، در 
سيس��تم پولی و مالی ني��ز اصاحاتی صورت 
خواهد داد. وی بسته سياستی و نظارتی بانک 
مركزی در س��ال آين��ده بر اس��اس تقويت و 
حمايت توليد و اشتغال دانست و گفت: تأمين 
نياز مال��ی توليد كنن��دگان و صادركنندگان از 
دغدغه های دولت است كه پس از تأمين مالی 

مسكن مهر مورد توجه قرار می گيرد.
وی اضاف��ه كرد: در بخش مس��كن مهر دولت 
س��رمايه گ��ذاری وس��يعی را آغاز ك��رده كه 
نمونه آن را در كاه��ش نرخ بانكی اين بخش 
شاهد هس��تيم. وی تأس��يس و فعاليت مداوم 
ش��ركت های هلدين��گ ب��زرگ در كش��ور را 
نيازمند منابع مالی بيش��تری دانس��ت و گفت: 
س��رمايه كنونی همه بانک ه��ای ايرانی اهم از 
دولت��ی و خصوصی كمت��ر از 20 ميليارد دالر 
است و اين ميزان پاسخگوی نياز شركت های 

بزرگ اقتصادی نيست. 
 وی اف��زود: نقدينگی موجود در بانک ها اهم 
از س��پرده های نقدی حقيق��ی و حقوقی 260 
ميليارد دالر است. وی تصريح كرد: پيش بينی 
ص��ادرات 70 ميلي��ارد دالر كاال و 15 ميليارد 
دالر خدمات فنی و مهندسی در طرح پنج ساله 

نيازمن��د تأمين منابع مالی ب��رای بانک ها 
ارائ��ه خدمات ب��ه صادركنندگان  جهت 
اس��ت. وی تأمين اعتبار ب��رای صادرات 
100 ميلي��ارد دالر را نيازمن��د افزاي��ش 
س��رمايه بانک ها دانس��ت و گفت: بانک 
توس��عه صادرات تنها ب��ا دو ميليارد دالر 
س��رمايه ظرفيت تأمين مال��ی طرح های 
صادرات��ی را دارد. وی قيمت تمام ش��ده 
منابع مال��ی برای بانک ها و مؤسس��ات 
مال��ی و اعتباری را باال دانس��ت و گفت: 
اگر س��رمايه بانک ها اصاح نشود بانكها 
مجبورند تسهيات با نرخ باالی 17 درصد 
به مش��تريان ارائه كنند. وی از نمايندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی خواس��ت كه 
در بودجه س��ال آينده نس��بت به افزايش 
س��رمايه بانكها ديدگاه مثبتی داشته باشند 
و تصريح كرد: افزايش س��رمايه بانک ها 

باعث توسعه صادرات كشور و ارائه تسهيات 
با نرخ پايين تر به توليد كنندگان می شود. وی 
افزايش سقف اعتبار بانک های عراقی در نزد 
صندوق ضمانت ص��ادرات ايران از ده ميليون 
به هفتاد ميليون دالر را گامی در توسعه ارتباط 
اقتصادی ايران و عراق برشمرد. وی صادرات 
را يک امر يكباره و بدون توجه به برنامه ريزی 
درازمدت ندانس��ت و گفت: نگاه به صادرات 
بايد نگاهی مداوم، مس��تمر و درازمدت باشد 
زيرا به دس��ت آوردن ب��ازار صادراتی نيازمند 
اس��تمرار حض��ور صادركنندگان اس��ت. وی 
اس��تان اصفهان را بهرمند از زيرس��اخت های 
توس��عه ص��ادرات در بخش ه��ای مختل��ف 
ب��ه ويژه خدمات فنی و مهندس��ی دانس��ت و 

گفت: صادرات خدمات فنی و مهندس��ی اهم 
از خدم��ات تجهي��زات، صدور ماش��ين آالت 
و خدمات انس��انی در بخش های پزش��كی و 
صنايع دستی از اس��تان اصفهان را كمتر شاهد 
هس��تيم. وی افزود: كشور قطر در بخش های 
مختلف از جمله خدمات فنی و مهندسی بازار 
مناس��ب برای صادركنندگان است كه با توجه 
ب��ه ميزبانی ج��ام جهانی در اين كش��ور زمينه 
مس��اعدی ب��رای افزايش ص��ادرات غير نفتی 
كشور است. وی تأكيد كرد: بانكها نمی توانند 
كليه ذخاير خود را اهم از سپرده های مشتريان 
را تحت عنوان تسهيات به مشتريان ارائه كنند 
زيرا طبق مصوبه بانک مركزی بخشی از منابع 

بانكی بايد ذخيره شود. 
»محم��ود اس��اميان« رئي��س ات��اق بازرگانی 

اصفهان در اين جلس��ه گفت: همكاری و 
هماهنگی توليد كنندگان و صادركنندگان 
با س��ازمان های دولت��ی در اجرای قانون 
هدفمن��د ش��دن يارانه ها بايد بيش��تر از 
گذشته باش��د تا هزينه اجرای آن كاهش 
يابد. وی اجرای اين قانون را ناگزير برای 
اقتصاد كشور دانست و گفت: اگر اجرای 
اي��ن قانون عقب ت��ر می افتاد كش��ور با 

هزينه های بيشتری روبرو می شد. 
 وی اج��رای اي��ن قانون را ب��ر صادرات 
كاال و خدمات كش��ور تأثيرگذار دانست 
و گف��ت: ب��ا توجه ب��ه ثبات ن��رخ ارز، 
مزيت ه��ای صادرات به ط��ور طبيعی به 
دلي��ل افزاي��ش قيمت تمام ش��ده كاهش 
می يابد. وی افزايش هزينه حمل و نقل و 
هزينه های توليد را نيازمند بررس��ی دقيق 
دانست و گفت: بايستی بر مبنای واقعيات 
به تجزيه و تحليل شرايط كنونی پرداخت زيرا 
بازارهای هدف صادراتی به سختی حفظ شده 

است.
 »مظف��ر انصاری« رئي��س س��ازمان بازرگانی 
اصفه��ان در اين جلس��ه گفت: بانک توس��عه 
ص��ادرات ب��رای حفظ و احيای تش��كل های 
صادرات��ی با ارائه خدم��ات ويژه ای می تواند 
گام ارزنده ايی در توسعه صادرات بردارد. وی 
ارائه تسهيات بانكی در قالب جوايز صادراتی 
و تأمين سرمايه در گردش واحدهای صادرتی 
را از ديگر راهكاره��ای تقويت صادركنندگان 

ذكر كرد. 
 »حميد رضا مومنی« عض��و هيأت نمايندگان 
ات��اق بازرگانی اصفهان در اين جلس��ه گفت: 

افزايش اختيارات شعبه بانک توسعه صادرات 
اس��تان اصفهان می تواند، صادركنندگان را در 

دريافت تسهيات صادراتی ياری رساند.
اتحادي��ه  رئي��س  كيان��ی«  رض��ا  »محم��د 
صادركنندگان محصوالت كش��اورزی اس��تان 
اصفهان در اين جلس��ه گفت: تغيير س��اختار 
اقتصاد كش��ور به ويژه در بخش هدفمند شدن 
يارانه ها بايد در بخش سيستم پولی و مالی نيز 

صورت گيرد. 
وی تغيي��ر نظام پولی و مال��ی همگام با طرح 
تحول اقتصادی كش��ور را بس��يار مهم دانست 
و گفت: اگر همزم��ان با اجرای طرح هدفمند 
ش��دن يارانه ها نظام پولی كش��ور تغيير نكند 
بس��ياری از واحدهای تولي��دی و صادراتی با 
چالش تعطيلی رو به رو می شوند. وی افزود: 
بخش كش��اورزی نس��بت به س��اير بخش ها 
نيازمند حمايت بيشتر دولت به ويژه در بخش 

كاهش نرخ بهره بانكی است. 
وی مقررات س��خت بانک توس��عه ص��ادرات 
برای ارائه تس��هيات به صادركنندگان را نيازمند 
بازنگری دانس��ت و گفت: اگر توسعه صادرات 
كش��ور در اولوي��ت ق��رار دارد بايد تس��هيات 
 بانك��ی با ن��رخ پايين ت��ر در اختيار آن��ان قرار 
گي��رد. وی ايجاد ش��عبه هايی از بانک توس��عه 
صادرات در كش��ورهای ه��دف از جمله عراق، 
افغانستان و سيرالئون را عامل تقويت صادركنندگان 
دانس��ت و گفت: ايجاد ش��عبه در كش��ورهايی 
كه ب��ه صورت اس��تراتژيک صادركنن��دگان در 
ح��ال فعاليت می باش��ند می تواند ب��ه تقويت 
 ص��ادرات و تأمين مال��ی صادركنن��دگان ياری 

رساند. 

مدير بانك توسعه صادرات ايران: 

سيستم پولی و بانکی کشور در سال آینده به نفع توليد و اشتغال اصالح می شود

ي��ک عضو كارگ��روه بانك��داری بدون ربا ضم��ن اينكه 
سياس��ت شناورس��ازی ن��رخ س��ود را مقدم��ه ای برای 
 آزادس��ازی و واگ��ذاری اين ن��رخ به بازار عن��وان كرد، 
گفت:  نرخ س��ود بايد به گونه ای به بانک ها اباغ شود كه 
 حداقل نرخ تورم را برای سپرده گذاران باالی يک سال تأمين 

نمايند. 
سيد عباس موس��ويان در گفتگو با فارس در مورد تعيين 
نرخ س��ود شناور برای س��ال 90 با بيان اينكه اين نرخ در 
بانكداری بدون ربا به س��ود سپرده ها، تسهيات پرداختی 
و حاش��يه سود تقسيم می ش��ود،  اظهار داشت:  با توجه به 
قانون بانكداری بدون ربا، بانک وكيل سپرده گذاران است 
و مناب��ع اين گ��روه را جمع می كن��د و در اختيار فعاالن 
اقتص��ادی قرار می دهد و از آنها س��ود دريافت می كند و 

حق الوكاله خود را از اين سود برداشت 
 و مابقی را به سپرده گذاران اختصاص 

می دهد. 
نرخ سود باید حداقل اثرات نرخ 
ت��ورم را برای س��پرده گذاران 

جبران کند 
اين عضو كارگ��روه بانكداری بدون 
ربا گفت:  براس��اس قواعد ش��رعی و 
قان��ون بانكداری ب��دون ربا اگر نرخ 
سودی بر بانک تحميل شود كه كمتر 
از ن��رخ تورم اس��ت در نتيجه اتاف 
منابع و دارايی های سپرده گذران را به 

همراه خواهد داشت.  

تأكيد  ضمن  موسويان 
براينكه مورد مذكور از 
نظر ش��رعی و قانونی 
است،  اش��كال  دارای 
بانک  ك��رد:   تصري��ح 
مركزی و شورای پول 
و اعتبار بايد به گونه ای 
بس��ته های سياس��تی- 
نظارت��ی و نرخ س��ود 
را به بانک ها اباغ كند 
كه آنها بتوانند حداقل 
ن��رخ ت��ورم را ب��رای 
س��پرده گذاران ب��االی 

يک سال تأمين نمايند. 
پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای شناورسازی 

نرخ سود معقول بود 
موسويان تأكيد كرد:  در صورتی كه براساس منطق مذكور 
سياست گذاری شود حداقل نرخ تورم به عنوان كف سود 
م��ورد انتظار برای بخش س��پرده ها و تس��هيات معقول 

خواهد بود. 
اين كارش��ناس اقتصادی ضمن اش��اره به اج��رای قانون 
هدفمن��دی يارانه ه��ا و تأثير اج��رای اين قان��ون بر نرخ 
ت��ورم، افزود: ب��ا توجه به اينك��ه نرخ تورم برای س��ال 
آينده قابل پيش بينی نيس��ت،  پيش��نهاد رئي��س كل بانک 
 مركزی برای تعيين نرخ س��ود س��ال 90 معقول و درست 

است.

موسويان: 
شناورسازي نرخ 

سود مقدمه واگذاري 
اين نرخ به بازار 

است
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ويژه

زاینده رود 
روز نوزده��م دی م��اه، يادآور حماس��ه بزرگ و 
باشكوهی است كه برگ ديگری از كتاب زرين انقاب 
اس��امی را رقم زد. 19 دی س��الروز قيام خونين مردم 
قم اس��ت؛ همان روزی كه در تاريكی اس��تبداد و ستم 
روزنه ها را به س��وی روش��نايی گشود و روند انقاب 
را به گونه ای ش��كل داد كه طوم��ار دو هزار و پانصد 
س��اله نظام شاهنش��اهی در مدت زمان كوتاهی در هم 

پيچيده شود. 
اي��ن روز ب��زرگ و به ياد ماندن��ی را گرامی می داريم 
و ب��ر ش��هيدان و ايثار گران اين حماس��ه جاويد درود 

می فرستيم.
شهر قیام و انقالب

ش��هر مقدس ق��م در تاريخ انقاب هم��واره به عنوان 
پايگاه اصلی و س��ازمان دهنده قيام و مبارزه عليه نظام 
ستم شاهی به شمار می رفته است. وجود حوزه علميه 
و روحانيت متمركز در اين ش��هر نيز در اين مهم تأثير 
به س��زايی داشته است. آغاز مبارزه و شكل گيری آن و 
نيز رهبری مردم توس��ط حضرت امام خمينی )ره( در 

همين شهر صورت پذيرفت. 
پ��س از قي��ام خونين 15 خ��رداد 42 نام ق��م به عنوان 
مرك��ز اصل��ی و هداي��ت كنن��ده مبارزه ه��ا ب��ر س��ر 
زبان ه��ا افت��اد و پس از چهارده س��ال، قي��ام 19 دی 
56 ك��ه آن را »جرق��ه انق��اب« ني��ز ناميده ان��د ب��ار 
 ديگ��ر موجب قيام��ی همگانی و مبارزه هايی گس��ترده 

شد.
ذخیره الهی

مقام معظم رهبری درباره جايگاه ش��هر قم در پيروزی 
انقاب اس��امی می فرمايد: برای ساختن يک بنا، اول 
باي��د پايه ه��ای محكم آن را كار گذاش��ت. هر چه بنا 
بزرگ ت��ر و س��نگين تر و ماندگارتر باش��د، پايه های 
 آن محكم ت��ر و قوی تر و شكس��ت ناپذيرتر خواهد 

بود. 
اگ��ر ما مب��ارزه ملت اي��ران را كه به ط��ور عمومی و 
تعيين كننده، از سال پنجاه و شش آغاز شد به يک بنای 
رفيع و مستحكم تشبيه كنيم، پايه های قوی و شكست 
ناپذي��ر و ماندگار اين بنای مس��تحكم، در قم نش��انده 
 و كار گذاش��ته ش��د. قم يک ذخيره الهی برای اس��ام 

بود.
جرقه قیام

در روز هفده��م دی ماه س��ال 56 مقال��ه ای با عنوان 
»استعمار سرخ و سياه«، با امضای احمد رشيدی مطلق 

در روزنامه اطاعات درج گرديد. 
نويس��نده اين مقاله، كه در س��الروز كشف حجاب به 
چاپ رس��يد، به حضرت امام خمينی )ره( اهانت كرده 
ب��ود. با اين كه برای اولين بار نب��ود كه عوامل نظام به 
حض��رت ام��ام )ره( اهانت می كردن��د و اين بار حتی 
اهانت به طور صريح صورت نگرفته بود، اّما جرقه ای 
در ش��هر مق��دس قم زده ش��د كه به قيام��ی خونين و 

تاريخ ساز مبدل گرديد. 
اين مقاله احساسات و عواطف مردم را نسبت به رهبر 
و مقتدايش��ان )كه در تبعيد به سر می برد( برانگيخت 
 و خش��م و انزج��ار عموم��ی از نظ��ام را ب��ه هم��راه 

داشت.
لقب امام خمینی)ره(

از عواملی كه در ش��كل گيری قيام نوزده دی و تسريع 
شكل گيری انقاب نقش مهمی داشت، شهادت فرزند 
گران قدر امام بود. ش��هادت سيد مصطفی خمينی )ره( 
موجی از انزجار و نفرت را نسبت به نظام در بين مردم 
برانگيخ��ت؛ چرا كه آن را اقدامی از س��وی نظام و به 

دستور شاه می دانستند.
به همين دليل مجالس گرامی داش��ت حاج آقا مصطفی 
ب��ه صحنه ه��ای مبارزه علي��ه نظام و حماي��ت از امام 
تبديل می ش��د. در همين محافل بود كه مردم به پاس 
مجاهدت ها و رنج هايی كه رهبرشان متحمل گرديده 
بود، به او لقب »امام« دادند. پيام ها و سخنان امام )ره( 
در آن ايام ش��عله های انقاب را فروزان تر و مردم را 
بيدارت��ر نمود. نظام كه از روی آوردن همه جانبه مردم 
به رهبرشان خشمگين شده بود در اقدامی عجوالنه، با 
چاپ مقاله ای توهين آميز شخصيت حضرت امام )ره( 

را زير سئوال برد.
اين اقدام تاوان س��ختی برای نظام به همراه داشت و به 

قيام بزرگی عليه حكومت جور انجاميد.
نويس��نده مقاله اهانت آميز »ارتجاع س��رخ وس��ياه« در 
روزنام��ه اطاعات كه خش��م و انزج��ار عمومی مردم 
را ب��ر انگيخت »رش��يدی مطل��ق« معرفی ش��ده بود. 
 درباره اين نويس��نده حرف ه��ای فراوانی به ميان آمده 
اس��ت. ول��ی آنچ��ه از اس��ناد و م��دارک و اعترافات 
كارگ��زاران نظام پليد پهلوی بر می آيد، اين اس��ت كه 

شاه در چاپ آن نقش اساسی داشته است. 
محاف��ل مطبوعات��ی آن را به داري��وش همايون، وزير 
اطاع��ات وقت نس��بت می دهن��د. وی در خاطرات 
خ��ود می گوي��د: مقال��ه از وزارت دربار سرچش��مه 
می گرف��ت. اي��ن مطلب كه ش��اه روايت اولي��ه مقاله 
 را نپس��نديد و گف��ت باي��د تندت��ر بش��ود، درس��ت 

است.
شعله های قیام

اولين حركت اعتراض آميز در برابر انتشار مقاله موهن 
در روزنامه اطاعات، توس��ط روحاني��ت و مردم قم، 
فردای انتش��ار آن يعن��ی روز هجدهم دی ماه ش��كل 
گرفت. در اين روز دروس حوزه تعطيل ش��د و مراجع 

نيز درس خود را تعطيل نمودند. 
پ��س از آن بازار قم ه��م به حوزه ملحق گرديد و مردم 
به هم��راه علما و روحانيان به من��زل مراجع می رفتند 
و آمادگی خود را برای اقدام عليه اين حرمت ش��كنی 
اع��ام می نمودند. مراجع هم با س��خنان خود، ضمن 
آرام س��اختن مردم و روحانيت و تس��لی دادن به آنها، 
عاوه برمحكوم س��اختن نظام در اين اقدام توهين آميز 

بر ادامه مبارزه و اعتراض ها تأكيد نمودند.
سخنان آیت ا... گلپایگانی )ره(

مردم و علما صبح روز هجدهم دی ماه به سمت منزل 
آيت ا... گلپايگانی حرك��ت كردند. خيلی زود محوطه 
 درون��ی و بيرون��ی منزل ايش��ان از جمعيت پر ش��د. 
آيت ا... گلپايگانی با چهره ای غمگين و افس��رده وارد 
می ش��وند. پس از اين كه ايش��ان آيه استرجاع )انا هلل 
و انا اليه راجع��ون( را می خواند بغض مردم می تركد 

وصدای گريه از هر سو بلند می شود. 
آيت ا... گلپايگانی ادامه می دهند: ما هم از وارد ش��دن 
اين ضايعه بزرگ بر جامعه روحانيت و بر فقه و اجتهاد 
خبردار ش��ديم. اين ها اش��تباه می كنن��د؛ اين ها فكر 
نكنن��د، ما ديگر س��كوت كرده اي��م و چيزی نخواهيم 
گفت و دس��ت بر می داريم. اين ها بايد بدانند كه اگر 
س��ر نيزه را حتی به زير گلوی ما بگذارند، ما حرفمان 

را می زنيم.
دیدار با علما

صب��ح روز نوزده��م دی ماه 
1356 )برابر با بيس��ت و نهم 
محرم 1398(، با تعطيل شدن 
بازار قم در حمايت از حوزه 
و محكوم ك��ردن اقدام نظام 
ادام��ه تعطيلی دروس  نيز  و 
ح��وزه، جمعيت زي��ادی در 

مسجد اعظم گرد آمدند. رفتن به منازل آيات پی گرفته 
شد و به ترتيب آقايان آيت ا... ميرزا هاشم آملی، عامه 
طباطبائ��ی، آيت ا... وحيد خراس��انی و آيت ا... مكارم 
شيرازی برای مردم سخنرانی و از حضرت امام خمينی 

)ره( حمايت نمودند.
فریادهای خاموش

در بع��د از ظه��ر نوزده��م دی ماه 56 آي��ت ا... نوری 
همدانی س��خنرانی كردند. مردم پس از س��خنان ايشان 
آرام و بی سر و صدا به طرف منزل آيت ا... مشكينی به 
راه افتادن��د. جمعيتی بيش از ده هزار نفر كه در آن ايام 
خفقان و اضطراب جمعيت بسيار زيادی بود، با عزمی 
راسخ و اراده ای پوالدين بر آن بودند تا قدرت پوشالی 
نظام شاهنش��اهی را در زير گام های استوارش��ان خرد 
كنن��د. مردم به توصيه آي��ات و مراجع، آرام راهپيمايی 
می كردن��د و فريادها در حنجره ها به دنبال راه گريزی 
می گشت. بعدها سخنرانان مذهبی از اين سكوت بهره 
برده، رژيم را آماج حمله های خود قرار دادند كه چرا به 

روی مردمی كه حتی شعار نمی دانند آتش گشود.
آغاز درگیری

س��اعت حدود 4:30 بعد از ظهر ن��وزده دی، مأموران 
شهربانی و س��اواک كه در يكی از ميادين قم راه مردم 
را س��د كرده بودند ب��ه دنبال يک برنامه س��اختگی، با 
شكستن شيشه بانک به س��وی مردم بی دفاع كه حتی 
شعار هم نمی دانند، آتش گشودند. مردم نيز كه ترسی 
به دل نداش��تند با چوب و پرتاب سنگ، در برابر تير و 
گلوله شجاعانه مقاومت كردند. با مشاهده اولين شهيد، 
خش��م و نفرت مردم نسبت به نظام بيش از پيش شد و 
ترس و وحش��ت از دل ها رخت بر بست. جمعيت با 
ش��عار »اهلّل اكبر« و »ال اله اال اهلّل« و با در دس��ت داشتن 
س��نگ و چوب به س��وی عّمال ش��اه س��رازير شد و 

درگيری به اوج خود رسيد.
غروب غم انگیز

غروب روز نوزدهم دی ماه، ش��فق سرخ و گلگون بود 
و فضای ش��هر پر از غم و غربت ش��ده ب��ود. همه جا 
پر از مأموران ش��هربانی بود و تظاهر كنندگان پراكنده 
ش��ده بودند. تنها چيزی كه در منطقه درگيری به چشم 
می خورد عبا، عمامه و كفش هايی بود كه از روحانيان 
و م��ردم به جا مانده و آغش��ته به خون ب��ود. مردم به 
خيابان های اطراف رفته، اين ش��عار را س��ر می دادند 
»از جان خود گذش��تيم، با خون خود نوشتيم، يا مرگ 
يا خمينی«. اين ش��عار زيب��ا در پايان آن روز غم انگيز، 
عش��ق بی كران مردم را به رهبر محبوب خويش نشان 

می داد.
شهدا و مجروحان نوزده دی

در مورد ش��هدا و مجروحان قي��ام 19 دی آمار دقيقی 
در دس��ت نيست. آن گونه كه از گفته ها و نوشته های 
ش��اهدان عينی برداشت می ش��ود خيلی از مجروحان 
از ترس س��اواک به بيمارس��تان مراجعه نكرده بودند؛ 
زيرا در آن زمان، س��اواک، تظاهر كنندگان زخمی را با 
زنجير به تخت بيمارس��تان می بست تا پس از بهبودی 
آنها را به س��اواک منتقل نمايند. در مورد شهدا نيز غير 
از چن��د نفر كه به ط��ور يقين در آن روز به ش��هادت 
رس��يده اند سخن از شهيد ديگری به ميان نيامده است. 
البته احتمال اين كه خانواده ش��ماری از شهدا از ترس 
س��اواک شهدای خود را مخفيانه به خاک سپرده باشند، 
ضعيف نيس��ت. به هر تقدير ش��مار مجروحان بس��يار 
زياد بود، اما تنها نام پنج ش��هيد به ثبت رس��يده است 
كه س��ه تن از آنان طلبه، يک 
نفر جوان و ديگری نوجوانی 

سيزده ساله است.
حضور همه قشرها

ويژگ��ی خاص قي��ام نوزده 
دی شركت و همكاری تمام 
قش��رهای مردم بود. اين قيام 
نيز همچون هميشه با رهبری 

روحانيت ش��كل گرف��ت، اما اگر حمايت و پيوس��تن 
مردم به روحانيت نبود، به پيروزی نمی رس��يد. پس از 
اين كه علما دروس حوزه را تعطيل كردند، قش��رهای 
مختلف م��ردم نيز به آنان پيوس��تند. بازاريان با تعطيل 
كردن بازار قم، نقش عمده ای در اعتراض به اقدام های 
نظام داش��تند. مردم نيز پير و جوان وارد صحنه مبارزه 
ش��دند و در حمايت از امام خمينی)ره( و روحانيت با 

علما و طاب همراهی كردند.
واکنش مطبوعات و رسانه ها

مطبوعات و رس��انه های آن زمان ابتدا با قضيه 19 دی 
بس��يار گذرا برخورد كرده، آن را تحقي��ر نمودند. آنها 
ت��اش كردند كه قيام را بس��يار كوچک جلوه دهند و 
وانمود كنند كه هيچ اتفاقی رخ نداده اس��ت. همچنين 
تظاهر كنندگان را مش��تی افراد معلوم الحال لقب دادند 
كه از اين ش��هر به آن ش��هر در حال ترددند. »سركوب 
اغتشاش قم« تعبيری بود كه در رسانه ها درباره قيام به 
كار برده شد. ولی پس از آن از تيترهايی نظير: »تظاهرات 
قم به خاک و خون كش��يده شد« استفاده كردند و اين، 
نشان می داد كه در رس��انه ها، افكار روشن و طرفدار 
حض��رت ام��ام)ره( و انقاب، يافت می ش��ود. به هر 
حال اين قيام بر روند انقاب تأثير بس��يار گذاش��ت و 
سانس��ورهای خبری و تحقيرها نتوانس��ت جلو قيام و 

انتشار خبر آن را در سراسر كشور بگيرد.
فریادی که آسمان ایران را شکافت

مقام معظم رهبری در زمان رياس��ت جمهوری خود در 
سالروز قيام 19 دی پيامی صادر كردند كه بخشی از آن 
چنين است: نوزدهم دی ماه يادآور قهرمانی های مردم 
ايثارگر قم، ش��هر قي��ام و ش��هادت و روز آغاز مبارزه 
قاطع و مستمر امت اسامی با رژيم منحوس پادشاهی 

است. 

در نوزده��م دی ماه هزار و س��يصد و پنجاه و ش��ش 
و در اوج ق��درت رژيم ش��يطانی پهلوی، در روزهايی 
كه اس��تبداد به جنون كش��يده ش��اه خائن، كار عمال و 
كارگزاران رژيم را به گس��تاخی و وقاحت كش��انده و 
اختناق حاكم همه فرياده��ای ملت محروم و دربند را 
در س��ينه خفه ك��رده بود، يک باره فري��اد پرخروش و 
هماهنگ مردم قم آس��مان ايران را ش��كافت و خواب 
دژخيمان پهلوی را بر آشفت. مقاله توهين آميزی كه به 
دستور شاه خائن عليه امير مستضعفان و مرجع شيعيان 
جهان به چاپ رس��يده بود، همچون جرقه ای باروت 
خشم مردم مسلمان قم را منفجر ساخت. رژيم نامردمی 
حاك��م نيز بن��ا به ماهيت ض��د خداي��ی و ضد خلقی 
خويش دستور داد تا مزدورانش به روی مردم بی دفاع 
آت��ش گش��ودند و خون پاک و مطهر مس��لمانان مبارز 
را ب��ه زمين ريختند. قيام دليرانه مردم قم نقطه ش��روع 
مب��ارزه ای بی امان بود كه تا لحظه س��قوط حكومت 
رژي��م پهل��وی ادامه ياف��ت و پس از آن ني��ز تا امروز 
 در جبهه ه��ای داخلی و خارج��ی ادامه دارد و خواهد 

داشت.
آثار و نتیجه های قیام 19 دی

قيام 19 دی با مظلوميت ش��هدا و حركت روحانيت و 
مردم به بار نشست و حركت ساز شد. 

پيام حضرت ام��ام )ره( روح تازه ای در كالبد مجروح 
مل��ت دميد و انقاب آهنگ و ش��تاب تازه ای به خود 
گرفت. مبارزه عليه رژيم طاغوت شكل همه جانبه ای 
پي��دا كرد و خون ت��ازه ای در رگ نهضت جوش��يدن 

گرفت. 
به دنبال قيام 19 دی، نهضت به ش��هرهای ديگر كشيده 

شد و حماسه چهلم ها شكل گرفت. 
تبريز، يزد، جهرم، تهران، مشهد و شهرهای ديگر كشور 
ش��اهد قيام هايی خونين در گرامی داشت شهدا بودند. 
ابتدا تبريز در چهلم شهدای قم به خاک و خون كشيده 
ش��د و پس از آن شهرهای ديگر به همين ترتيب شاهد 
حماسه هايی جاويد بودند. حماسه چهلم ها نهضت را 
به ثمر رس��اند و با بازگشت امام خمينی )ره( به كشور 
به پيروزی انقاب اسامی انجاميد. 19 دی نقطه عطفی 
در نهضت اسامی مردم به رهبری امام خمينی)ره( بود 
كه مشعل انقاب را ش��عله ور ساخت و پيروزی عليه 

حكومت طاغوت را به ارمغان آورد.
تأثیر قیام بر نظام طاغوت

نظام شاهنشاهی تا پيش از قيام مردم در 19 دی، مسأله 
مبارزه و خش��م و نفرت م��ردم از حكومت طاغوت را 
جّدی تلقی نمی كرد. فراگير ش��دن نهضت و قيام های 
پی در پی، پايه های كاخ و بيداد ستم شاهی را به لرزه 
در آورد و نظ��ام درياف��ت كه در مع��رض خطر جّدی 

نابودی قرار دارد.
بنابراي��ن تمام توان خ��ود را برای س��ركوب مبارزه ها 
و قيام ه��ا ب��ه كار گرفت. ام��ا در اي��ن كار توفيقی به 
دس��ت نياورد؛ چ��را كه خون ش��هدا و روحی كه امام 
)ره( در ملت دميد كار خود را كرده بود و هيچ س��دی 
نمی توانست سيل خروشان نهضت را تاب بياورد. نظام 
ب��ا تمام قدرت به ميدان آمد و روحانيت و مردم نيز به 
رهبری ام��ام )ره( و با توكل به خدای متعال، به مقابله 

با حكومت پرداختند.
رسالت نسل نوزده دی

امروز نسل نوزده دی رسالت و وظيفه ای بس سنگين 
و مه��م بر دوش دارد. اين نس��ل عاوه بر درک دوران 
مب��ارزه و جه��اد علي��ه طاغ��وت، آفرينن��ده زيباترين 
جلوه های ايثار و فدا كاری در هشت سال دفاع مقدس 
بوده و ع��اوه بر آن مديريت و گ��ردش امور اجرايی 
نظام را از آغازين روزهای پيدايش حكومت اس��امی 

بر عهده داشته است. 
انتقال روحيه و انگيزه های مبارزاتی و اعتقادی كه باعث 
آفرينش قيام 19 دی و پيروزی انقاب گرديد، به نسل 
امروز و جوانان نسل سوم، اصلی ترين و مهم ترين وظيفه 
نسل 19 دی می باشد. بی شک بقای آينده نظام اسامی 
 در گرو انتقال تاريخ پرشكوه گذشته انقاب به نسل آينده 

است.
مژده فتح

ن��وزده دی م��اه در مي��ان روزهای انق��اب همچون 
خورشيدی در آسمان نيلگون می درخشد؛ خورشيدی 
كه در فصل س��رما نهضت را گرمايی دوباره بخشيد و 
امي��د به فت��ح را در دل ها زنده ك��رد. نوزدهم دی ماه 
جاری ش��دن آيه »اِنّا َفتَْحنا لََک َفتَْحا ُمبينا« بر لب های 
تفتي��ده انقاب بود. قي��ام 19 دی، در م��اه محرم، ماه 
پيروزی خون بر شمش��ير، مژده فت��ح ديگری را برای 
اس��ام به ارمغ��ان آورد. درخت س��رخ انقاب جوانه 
زد و ش��كوفه های اس��تقال و آزادی س��بز شد تا در 
بهمن 57 به بار بنشيند. اينک سالروز آن حماسه هاست 
ش��هادت  و  ايث��ار  جلوه ه��ای  آور  ي��اد  ام��روز   و 
اس��ت. نوزده دی م��اه يادآور تكبيرهايی اس��ت كه در 
برابر ش��ليک هر گلول��ه، فضای كفرآل��ود آن زمان را 
می شكافت و چون تيری بر قلب طاغوت می نشست. 
ياد ش��هدای مظل��وم و گلگ��ون كفن قي��ام 19 دی و 
تمامی ش��هدای اس��ام و انق��اب را گرامی می داريم 
 و خالصان��ه ترين دروده��ا را به روان پاكش��ان تقديم 

می كنيم.

زاینده رود 
تاريخ يكصد س��ال اخير در ايران 
نزاع بي��ن دو انديش��ه و گفتم��ان بوده 
اس��ت و در فرازه��ای مختل��ف اين دو 
رويكرد گفتمان�ی پنجه در پنجه يكديگر 
انداخته ان��د. يكی به نام تجدد و مدرنيته 
و ديگری به نام س��نت و اس��ام گرايی. 
حادث��ه 19 دی ماه س��ال 56 و 9دی ماه 
88، از آن حماس��ه هايی بود كه خروش 
باشكوه و عظيم جمعيتی را نشان داد كه 
به مخالفت با ليبراليست ها و متجددين 
غربگرا و به نام دفاع از مظاهر اس��امی 
و نش��ان دادن نف��رت از اهانت كنندگان 
 به س��احت ارزش های دينی، برخاس��ته 
بودن��د. اگ��ر در روز 19دی م��اه غيرت 
دين��ی مردم ب��ه خاطر اهانت ب��ه امام و 
مرجعيت مبارز و انقابی ش��كل گرفت، 
9دی ماه س��ال88 هم تجلی گاهی ش��د 
تا خ��روش انقاب��ی نس��ل های قديم 
و جدي��د اي��ران را به اهان��ت كنندگان 
 ب��ه مقدس��ات دينی م��ردم ب��ه تصوير 

بكشد.
فتنه 88 هماورد مدافعين واقعی انقاب 
اس��امی و واليت فقيه با كسانی بود كه 
متأث��ر از گفتمان مدرنيته و تجددخواهی 
ليبراليسم درصدد عبور از واليت مطلقه 
فقي��ه بودند. ساختارش��كنی های بعد از 
انتخابات س��ال88، خروجی انديش��ه و 
تفكر ليبراليسم بود كه جريان دوم خرداد 
منادی آن بود! ايدئولوژی های سياس��ی 
محص��ول ي��ک فرآيند طوالن��ی مدت 
است و در گذر زمان عمق و گستردگی 
پي��دا می كند و ايدئولوژی ليبراليس��م و 
اباحه گری در ماجراهای سال88 به نقطه 
سرريز رس��يده بود كه ديگر توان ماندن 
در حصار افكار و تئوری ها را نداش��ت. 
نزاع بين مدرنيته و ليبراليس��م با انديشه 
اسام فقاهتی به س��ال ها قبل از انقاب 
اسامی برمی گردد و در دوره هايی اين 
نزاع آنچنان وضعيتی پيدا كرده كه مسير 
تاريخ را عوض كرده اس��ت. 19 دی ماه 
مس��ير تاريخ را عوض كرد، تغييری كه 
منجر به پيروزی انقاب اس��امی ايران 
ش��د. 9دی ماه هم كه جل��وه ديگری از 
نزاع بين گفتمان ليبراليسم با اسام مبتنی 
بر واليت بود، خط انحراف گونه ای كه 
انديش��ه غالب و حاكم بر دوم خرداد در 
مس��ير انقاب ايجاد كرده بود را مسدود   
ك��رد. فتنه س��ال88 چهارمين ش��كاف 
ي��ا فتنه ای بود كه در طول حيات س��ی 
س��اله انقاب اسامی اتفاق افتاده است. 
آرايش قبل از انقاب سه گفتمان اساسی 
مطرح بودند كه صف بندی های موجود 
را دچار تغييرهای اساس��ی كرده اس��ت. 
ضمن اينك��ه اين گفتمان ه��ا رقابت و 
اختاف های اساس��ی با هم داش��تند اما 
وجه مش��ترک همه آنها مخالفت با شاه 
ب��ود. در اي��ن مي��ان گفتمان ها اس��ام 
سياسی فقاهتی، اسام ليبراليسم و اسام 
ماركسيس��م بود و حضرت امام گفتمان 
اسام سياسی فقاهتی را تئوريزه، عملياتی 
و مديري��ت می كرد. در نهايت به دالئل 
گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سياس��ی 
گفتمان اسام سياس��ی فقاهتی توانست 
در سال 57 حاكميت را در اختيار بگيرد.
اولين ش��كاف و فتنه اساسی، كشور در 
ح��وزه گفتمانی از س��ال 57 ش��روع و 
تا س��ال 60 ادامه داش��ت و اين شكاف 
س��ه س��اله، به منازعه بين گفتمان اسام 
سياسی فقاهتی با اسام ليبراليسم تبديل 
شد و در نهايت گفتمان ليبراليسم به دليل 
سخن امام در نامه عزل منتظری منافات 
و ناسازگاری با اهداف اصولی انقاب از 

سوی امام و مردم طرد شد.
دومين ش��كاف در س��ال66 هم در بين 
طرفداران اسام سياسی فقاهتی به وجود 
آمد، درپی اين شكاف مجمع روحانيون 
مب��ارز به دليل اختاف بر س��ر مديريت 
اقتصادی كش��ور و مجادل��ه درباره فقه 
مدرن و سنتی از جامعه روحانيت مبارز 
انش��عاب پيدا در واقع اي��ن مرحله آغاز 
زاوي��ه گرفتن برخ��ی از اعضای مجمع 
روحانيون با واليت مطلقه فقيه هم بوده 

است.
در همي��ن مرحل��ه و دوران دو مرك��ز 
فكری و انديش��ه ای، ب��ار ديگر مباحث 
مرب��وط به ليبراليس��م را در بدنه نخبگی 
و دانشگاهی ايران مطرح كردند و اولين 
مكان مركز مطالعات استراتژيک رياست 
جمهوری اس��ت كه رياست آن را يكي 
از چهره هاي ش��اخص مجمع روحانيون 

برعهده داش��ت؛ كه اي��ن مركز در طول 
مسئوليت اين فرد به پاتوق افرادی تبديل 
می شود كه بعدها در فتنه 88 از مسئوالن 
و مسببان اصلی اغتشاش ها و آشوب ها 

می شوند.
دومين م��كان تجديدنظر طلب��ان، برای 
تغيي��ر در ح��وزه انديش��ه و فرهن��گ، 
حلق��ه كي��ان اس��ت. حلق��ه كي��ان از 
حيث انديش��ه ای به بس��ط ليبراليس��م 
و روش��نفكری مدرن و تج��دد خواهی 
در دي��ن در اين س��ال ها می پردازد، كه 
با ط��رح موضوع هايی چون پلوراليس��م 
دينی، تجربه دينی، صراط های مستقيم، 
هرمنوتيک ب��ه كار فكری و تئوريک در 
 سطح جامعه و به طور مشخص نخبگان 

می پردازد.
سومين فتنه با آغاز سال 76 خود را نشان 
می دهد. در اين مرحله گفتمان ليبراليسم 
كه در اوايل انقاب از سوی امام طرد شده 
بود و در دوره سازندگی به تئوری پردازی 
مش��غول بودند، مجال اجرايی ش��دن و 
عملياتی ش��دن پيدا می كند. شكاف بين 
اصولگرايی و اصاح طلبی در س��ال 81 
 به عنوان پنجمين ش��كاف سياس��ی در 
جمه��وری اس��امی بود ك��ه در نهايت 
اصولگرايان توانس��تند با شعار بازگشت 
به گفتمان انقاب اس��امی در سال 81 
ش��وراها، در سال 82 مجلس هفتم و در 
س��ال 84 رياس��ت جمهوری نهم را در 
اختي��ار بگيرد و گفتمان ليبراليس��م دوم 
خ��رداد به ظاهر از حاكميت سياس��ی و 
فرهنگی كنار رف��ت و اما فتنه 88 پنجم 
مهم ترين شكاف سياسی نظام جمهوری 

اسامی  است.
و  بسترسياس��ی  و  رون��د  اي��ن  در 
ليب��رال دوم  انتخابات��ی، طي��ف  بهان��ه 
خ��رداد، گفتم��ان ماركسيس��م، بهائيان، 
سلطنت طلبان، برخی قدرت های غربی، 
امريكا و رژيم صهيونيس��تی، حول يک 
محور، هجمه مش��ترک خود به گفتمان 
انقاب اس��امی و مرك��ز ثقل آن از اين 
رو، ش��كاف و فتنه 88 جدي��د هماورد 
مدافعي��ن واقعی انق��اب، يعنی واليت 
مطلق��ه فقيه را در دس��تور كار قرار داده 
بودند. اس��ام و واليت فقيه با كس��انی 
اس��ت كه متأث��ر از گفتم��ان مدرنيته و 
تجددخواهی ليبراليسم، درصدد عبور از 

اسام سياسی فقاهتی بودند.
واضح اس��ت كه مردم ب��ه دليل پايبندی 
به دين و ارزش های اس��امی و پيروی 
از مق��ام معظم رهبری هرگز اجازه عبور 
از گفتمان اسام و انقاب اسامی را به 
افراد و گروه های سياس��ی نخواهند داد 
و فتنه س��ال 88 تا مدت ها انقاب را از 
گزند تئوری های تجددطلبی و مدرنيته 
خواهی ليبراليسم بيمه كرد و جايگاه تابنده 
واليت فقيه بيش از گذشته رخ نمايی و 
پرتوافكنی كرد و اين گونه بود كه همان 
دو گفتمان رايج و موجود )گفتمان اسام 
فقاهتی و گفتمان ليبراليسم( در كشاكشی 
دشوار و فتنه گون، به مصاف هم رفتند و 
اين بار نيز چون ب��اور و عقايد عمومی 
مردم، مبتن��ی بر الگو و منط��ق ايرانی- 
اس��امی بود و خاس��تگاه دينی داشت، 
گفتمانی كه دين را دغدغه و آرمان خود 

می پنداشت، غالب آمد.
جن��س حضور ب��ا معنای م��ردم در نهم 
دی م��اه از جنس قي��ام 19 دی 56 بود. 
ه��ر دو حض��ور هدفمن��د ب��ه حمايت 
از ي��ک چارچ��وب گفتمان��ی ش��كل 
گرف��ت و خاس��تگاه و مبانی مش��ترک 
داش��ت. اگ��ر مبان��ی حضور م��ردم در 
19 دی 56 ب��ه وقوع پرش��تاب انقاب 
اس��امی كمک كرد؛ مؤلفه ها و عوامل 
حض��ور م��ردم در 9 دی 88 نيز به يقين 
 به تثبي��ت پايه ه��ای انقاب اس��امی 

منجر شد. 
در 9 دی ب��از ملت مس��لمان، برنايی و 
پوياي��ی انقاب��ی را ثابت كردن��د كه بر 
مبن��ای ش��اخصه ها و هنجارهای دينی 
و اصل��ی مترق��ی واليت فقيه و نقش��ه 
 راه ام��ام عزي��ز و خل��ف صال��ح امام، 
حضرت آي��ت ا... العظم��ی خامنه ای، 
بني��ان نهاده ش��ده ب��ود. مردم در س��ال 
اول ده��ه چه��ارم انق��اب ب��ه بهترين 
وج��ه ممكن ثابت كردن��د كه در فضای 
مفهوم��ی و چارچوب گفتمانی اس��ام 
سياس��ی فقاهتی تأم��ل و تدبر می كنند 
و نسبتی با گفتمان و باورهای ليبراليسم  
و  نداش��ته  س��كوالر  تجددگراي��ی   و 

ندارند.

9 دی؛ 
نفی گفتمان لیبرالیسم 

قيام 19 
دی

حماسه 
جاوید

قیام دلیرانه مردم قم نقطه شروع 
مبارزه ای بی امان بود که تا لحظه سقوط 
حکومت رژیم پهلوی ادامه یافت و پس 
از آن نیز تا امروز در جبهه های داخلی و 

 خارجی ادامه دارد و خواهد 
داشت
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علیرضا افضل:
بازی از کیفیت 
مطلوبی برخوردار 
نبود

خلعتبری: 
مطمئن باشید عراق 
را شکست می دهیم

محمد طاهری: 
به قهرمانی امیدوار 
هستیم

زاینده رود 
سرمربی تيم فوتس��ال فيروز صفه اظهار داشت: بازيكنانم 
سرحال نبودند و نتوانستند بازی خوبی را به نمايش بگذارند و اين 
مسابقه از كيفيت مطلوبی برخوردار نبود. عليرضا افضل افزود: اين 
تيم راه ساری نبود  و بازيكنانش بازی خودشان را انجام ندادند. به 
عقيده من آنها انگيزه نداشتند و يا به علت مشكل مالی بی انگيزه 
ظاهر شدند. وی گفت: آغاز فصل تيم را برای اول تا سوم جدول 
بستم و قول دادم كه فيروز صفه را به اين جايگاه خواهم رساند و 
اكنون روی كاغذ اميد به قهرمانی داريم. ما 6 بازی داريم و تيم های 
شهيد منصوری و صنايع گيتی پسند به ترتيب 4 و 5 بازی بايد انجام 
دهن��د و ما دو ديدار مقابل اين دو تيم بايد انجام دهيم. افضل در 
مورد بازی هفته آينده مقابل پرسپوليس توضيح داد: ياران حيدريان 
در خانه بازی می كنند و مسابقه سختی برای ما خواهد بود. وی 
پيرامون تعريف و تمجيد مديرعامل شهيد منصوری اضافه كرد: اين 
تعاريف نظر لطف مديرعامل شهيد منصوری را می رساند و بايد 
منتظر ماند كه فيروز ريخته گران برای سال آينده من را می خواهد و 

اكنون فقط تمركزم برای موفقيت فيروز صفه است.

مهاج��م تيم ملی فوتب��ال گفت: مطمئن باش��يد كه در 
بازی اول جام ملت های 2011 آسيا، عراق را شكست 
خواهي��م داد. محمدرضا خلعتبری در خصوص ش��رايط تيم 
اظه��ار  آس��يا  ملت ه��ای  ج��ام  در  اي��ران  فوتب��ال   مل��ی 
داش��ت: رقابت های بسيار سختی است و همه تيم ها با قوای 
تمام در اين مس��ابقه ها حاضر می ش��وند تا بتوانند جام را از 
آن خود كنند. وی ادامه داد: ايران نيز از اين موضوع مستثنی 
نيست و با برگزاری اردوها و تمرين های خوب آماده رقابت 
ب��ا حريف��ان قدرتمند هس��تيم. تم��ام تاش خ��ود را انجام 
می دهيم و اميدوارم بتوانيم به مقامی دس��ت يابيم، هرچند كه 
بايد اين امر محقق ش��ود. مهاجم تيم ملی درباره ش��رايطش 
عنوان كرد: ش��رايط آماده ای دارم، البت��ه حضورم در تركيب 
بس��تگی به نظر س��رمربی دارد. اگر حتی ي��ک دقيقه هم به 
ميدان بروم مطمئن باش��يد با تمام قوا ظاهر خواهم شد. وی 
راج��ع به تك��رار ديدار با م��س تصريح كرد: هيچ مش��كلی 
وج��ود ندارد و مطمئن باش��يد اگر ما بار ديگ��ر با آنها بازی 

كنيم باز هم پيروز می شويم.

زاینده رود 
در مس��ابقه دو تي��م فوتس��ال فيروز صفه و راه س��اری، 
بازيكنان دو تيم ديگر اصفهانی گيتی پسند و فوالد ماهان نيز از 
نزديک ش��اهد اين مسابقه بودند و در اين بين به سراغ محمد 
طاهری بازيكن 17 گله ماه��ان رفتيم و در مورد بازی با ارژن 
فارس از او س��ئوال كرديم. وی گف��ت: بازی از نظر كيفيت از 
س��طح بااليی برخوردار بود. در نيمه نخس��ت و 15 دقيقه نيم 

دوم، بازی در اختيار بچه های ما بود.
طاه��ری ادامه داد: در اواخر بازی ب��ه علت اينكه از حريف با 
تفاضل بيش از يک گل جلو بوديم مسابقه را برده می پنداشتيم 

كه در نهايت با حساب 4 بر 3 ارژن را شكست داديم. 
وی افزود: با اين پيروزی ماهان و تس��اوی تيم شهيد منصوری 
مقابل حفاری، هنوز به قهرمانی اميدوار هستيم. فوتبال و فوتسال 
غير قابل پيش بينی است. محمد طاهری در پايان پيرامون بازی 
في��روز صفه و راه س��اری توضيح داد: في��روز صفه تيم جوان 
و تاكتيک پذيری اس��ت كه در اين مس��ابقه به حق بر شاگردان 

مصطفی آذری غلبه كرد.

گزارش

پژمان سلطانی

هفته بيس��تم ليگ برتر فوتسال كشور با پيروزی تيم های اصفهانی پايان 
يافت. تيم ش��هيد منصوری در قرچک مقابل شركت ملی حفاری تن به 
تساوی 4 بر 4 داد. كيش اير قم با حساب 5 به 3 بر ميزبانش دبيری تبريز 
غلبه كرد. علم و ادب مشهد 3 بر 2 از سد گسترش فوالد گذشت و فوالد 
ماهان در ش��يراز با حس��اب 4 بر 3 لبنيات ارژن را از پيش رو برداشت. 
گل های ماهان را جواد اصغری مقدم، اصغر حس��ن زاده، مجيد رئيسی 
و مصطفی طيبی به ثمر رس��اندند. با اين پيروزی و تساوی قرچكی ها، 
شاگردان حسين افضلی به قهرمانی اميدوار شدند. در جذاب ترين مسابقه 
اي��ن هفته دليران اصفهان )فيروز صفه( با حس��اب 5 بر 2 حريف خود 
راه س��اری را با شكس��ت بدرقه كردند. در شروع بازی حسين عظيمی، 
محمد زارع، محمد نكويی، حميدرضا يوس��فی و قدرت بهادری برای 
ميزبان پا به ميدان گذاشتند و مصطفی آذری نيز در تركيب اصلی تيمش 
از عارف عالی منش، حميد مرادخانی، محمود لطفی، حميد س��االری و 
ساالر شهناسی استفاده كرد. فيروز صفه يک محروم به نام مهرداد جابری 
داشت كه به علت سه اخطاره بودن اين ديدار را از دست داد. در آن سو 
س��اروی ها دو مصدوم به نام ياس��ر ابراهيمی و مرتضی منصور سماعی 
داش��تند و طاها مرتضوی نيز به علت س��ه اخطاره بودن نتوانس��ت راه 
ساری را در اين بازی همراهی كند. در نيمه نخست، بازی به طور كامل 
در اختي��ار ش��اگردان عليرضا افضل بود و به ج��رأت می توان گفت كه 
ساروی ها حتی نتوانستند موقعيت گل 50 درصدی ايجاد كنند و بازيكنان 
جوان فيروز صفه كارهای تاكتيكی و تكنيكی خود را بر شاگردان آذری 
ديكته و 3 گل توس��ط قدرت بهادری، حس��ن لوالكی و فرشاد شارقی 
وارد دروازه ع��ارف عالی منش كردند. قدرت بهادری با اين گل 18 گله 
شد و تنها يک گل كمتر از آقای گل ليگ برتر )مسعود دانشور( به ثمر 
رس��انده اس��ت. حس��ن لوالكی نيز وقتی گلش را زد در آغوش خواهر 
خردسالش قرار گرفت و فرشاد شارقی با اشتباه بازيكنان ميهمان ضربه 
كرنر را تبديل به گل كرد. ش��اگردان عليرضا افضل با برتری 3 بر صفر 
به رختكن رفتند و با آغاز نيمه دوم ساروی ها تيمشان به يكباره متحول 
ش��د و توپ و ميدان را در اختي��ار گرفت و حتی تا فرو ريختن دروازه 
فيروز صفه پيش رفت كه در يک ضد حمله محمد نكويی در دقيقه 27 
برای چهارمين بار شادی را به جمع شاگردان اصفهانی آورد. هنوز يک 
دقيقه از شادمانی شاگردان افضل نگذشته بود كه ساالر شهناسی يكی از 
گل های خورده را برای نارنجی پوش��ان راه، جبران كرد پس از اين گل، 
بازيكن��ان فيروز صفه به خود آمدند و همانند نيمه نخس��ت توپ را به 
نفع خود به گردش درآوردند و چهار دقيقه به پايان بازی، حميد يوسفی 
تفاضل را به 4 گل رساند. بازی در لحظه های پايانی با نتيجه 5 بر يک 
دنبال ش��د و در دو ثانيه آخر مس��ابقه همه منتظر س��وت پايان مسابقه 
بودند كه حميد مرادخانی دومين گل س��اروی ها را به ثمر رساند. حميد 
س��االری بازيكن راه ساری در اين ديدار از سعيد عباسی )داور مسابقه( 
كارت زرد دريافت كرد. از حاش��يه های اين مس��ابقه می توان به حضور 
برخی از بازيكنان فوالد ماهان و گيتی پسند در سالن مسابقه اشاره كرد. 
گفتنی اس��ت: سيد مهدی ابطحی )س��رمربی گيتی پسند(، علی طاهری 
)مديرعامل( و امين كريميان سرپرست اين تيم در سالن حضور داشتند و 
تيم فيروز صفه را مورد آناليز قرار دادند. تيم گيتی پسند در هفته بيست و 
دوم به مصاف شاگردان عليرضا افضل خواهد رفت. هم اكنون تيم های 
شهيد منصوری، صنايع گيتی پسند، فوالد ماهان و فيروز صفه به ترتيب با 

38، 34، 33 و 30 امتياز در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. 

جواد خلیفه سلطانی

اگر اش��تباه نكرده باشم چيزی در حدود ده ماه قبل جنابعالی به عنوان سكاندار جديد 
ورزش استان جايگزين غام شيران در اداره كل تربيت بدنی شديد و باز اگر اشتباه نكرده 
باش��م مهم ترين مسئوليت های شما قبل از حضور در اصفهان فعاليت و انجام وظيفه 
در تربيت بدنی استان های چهارمحال و بختياری، آذربايجان غربی، فارس و همچنين 
معاونت در اداره كل تربيت بدنی اصفهان بوده اس��ت. پس با توجه به رزومه و سوابق 
كاری شما، بايد ادعا نمود كه جنابعالی در اوج پختگی و تجربه كاری، مسئوليت تربيت 
بدنی استانی را قبول كرده ايد كه فعاليت و حضور در آن می تواند آرزوی هر مديركلی 
باشد چرا كه وجود و فعاليت باشگاه هايی با سابقه، فعال، كارآمد و با امكانات همچون 
سپاهان و ذوب آهن، آن هم با مديران و مسئوالنی اليق و پر تاش، می تواند بسياری از 
دغدغه ها و نگرانی های هر مديركلی را مرتفع نمايد. به همين اساس بايد شما كه خود از 
جنس ورزش هستيد و مهم تر از آن، خود يک اصفهانی هستيد بسيار خوشحال باشيد كه 
در چنين استانی با ويژگی های برشمرده شده فوق انجام وظيفه می كنيد. البته حضور در 
چنين استانی می تواند پيامدهای منفی هم به همراه داشته باشد چرا كه اگر توانمندی ها، 
داشته های فنی، برنامه ريزی و مديريتی و همچنين وزن و اعتبار ورزشی، اجتماعی و... 
شما باالتر و يا حداقل هم وزن مديران باشگاهی و ديگر مسئوالن ورزش استان نباشد، 
شما از نظر اعمال مديريت و عرض اندام به عنوان متولی و سكاندار ورزش استان دچار 
مشكل های خاصی می شويد. آقای مديركل، سخن در خصوص ورزش استان بسيار 
زياد است و نمی توان آن را در يک و يا چند مطلب خاصه نمود. تاش داريم تا در گذر 
زمان و در مواقع الزم با شما در خصوص تک تک مسائل و مشكل های ورزش استان 
طرح موضوع نماييم و حال در گام اول خطاب به شما می گوييم كه ظرف ده ماه گذشته 
بيش��تر وقت شما صرف بررسی شرايط، بررسی داشته ها و نداشته ها، بررسی امكانات 
سخت افزاری و نرم افزاری و سپس برنامه ريزی های مربوطه و تدوين آن شده و شما و 
ديگر همكارانتان كه در چند مورد مانند بيشتر بازيكنان تيم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن 
و بازيكنان فوتسال فوالد ماهان و گيتی پسند وارداتی و غير بومی هستند، كمتر توانسته ايد 
وارد فاز اجرايی برنامه های تدوين شده خود شويد. ديگر زمان بررسی ها و برنامه ريزی ها 

به سر آمده، حاال زمان اجرايی كردن كارها است. تا سامی ديگر، بدرود...

ورزش

زاینده رود 
رقابت های فوتبال پانزدهمين دوره جام ملت های 
 B آسيا در قطر امروز وارد روز سوم می شود و از گروه
اين رقابت ها كه ژاپن، اردن، عربستان و سوريه حضور 
دارند؛ س��اعت 16:45 در ورزشگاه قطر اسپورت، ژاپن 
به مصاف اردن می رود. بدون ش��ک ژاپن و عربس��تان 
با س��ه عنوان قهرمان��ی در اين ج��ام از مدعيان اصلی 
صع��ود از اين گروه محس��وب می ش��وند. ژاپنی ها به 
س��امورايی های آب��ی معروفند و به تيم ملی عربس��تان 
ش��اهين های سبز می گويند و س��وريه نيز به خود لقب 
عقاب های س��رخ را اختصاص داده اس��ت. اين تيم با 
مش��كل های متعددی دست و پنجه نرم می كند چرا كه 
خيلی دير تمرين های خ��ود را آغاز كردند. عقاب های 
س��رخ يک مربی به نام راتوميردوجكوويچ داش��تند كه 
با بركناری او قبل از اين رقابت ها، ش��رايط س��ختی را 
برای تي��م خود رقم زدند. ضمن آنك��ه اين تيم تجربه 
حض��ور در ميدان های بين المللی را نيز ندارد و ش��ايد 
از اين حيث نتوان برای تيم هايی چون س��وريه و اردن 
شانسی برای صعود قائل شد. تيم ملی عربستان ساعت 
19:45 در ورزش��گاه الريان، س��وريه را پيش رو دارد. 
عربس��تانی كه در مس��ابقه های جام خليج فارس سال 
2010 ب��ا تيم اصلی به اين رقابت ها نرفت اما به راحتی 
ب��ه فينال بازی ه��ا راه يافت. ژاپنی ها ه��م يک مربی به 
نام آلبرتوزاكرونی با س��بک جدي��د در رأس كادر فنی 
خ��ود می بينند، تيمی كه اس��تعدادهای خوبی در اختيار 
دارد و ب��ازی با كيفيت و با نظم��ی را ارائه می دهند و 
اين تيم از ش��انس زيادی برای قهرمان��ی در اين دوره 
برخوردار اس��ت. اردنی ها در ادوار گذش��ته و در جام 
ملت ها سال 2004 در چين تنها توانستند به مرحله يک 
چهارم نهايی صعود كنند. ژوره پس��يرو )مربی پرتغالی 
تيم ملی عربستان س��عودی( برای قهرمانی در اين جام 
پس از 15 س��ال بس��يار اميدوار است. پس��يرو اواسط 
س��ال 2009 در ميانه رقابت های مقدماتی جام جهانی 
هدايت عربس��تان را بر عهده گرفت. وی سابقه كار در 
تيم هايی مثل اس��پورتينگ ليسبون و رئال مادريد را به 
عنوان كمک مربی دارد. به مس��ابقه دو تيم ژاپن و اردن 
برمی گرديم جايی كه آبی پوشان ژاپنی از همه جهت به 
اردن برتری دارند، فوتبالی س��ريع كه از عمق، جناحين 
و ضربه های ايس��تگاهی با برنامه خاصی در زمين پياده 
می كنند تيم اردن ني��ز در اين ديدار جهت اخذ حداقل 
امتياز به زمين خواهد آمد و به نظر می رس��د بازيكنان 
اي��ن تيم توان گرفتن يک تس��اوی از ش��اگردان آلبرتو 

زاكرونی را نخواهند داشت.
در ديدار دوم، عربستان و سوريه هر دو فوتبالی شبيه به 
هم دارند اما از نظر تجربه شاهين های سبز به عقاب های 
سرخ می چربند و سوريه اگر می خواهد يكی از مدعيان 

صعود از گروه B باشد بايد از سد عربستان بگذرد.

هفته اول دور برگشت سوپرليگ كاراته نكته های ريز و 
درشت زيادی داشت كه تدام باخت های صدرای زيرآب 
و محسن اشرفی و قضاوت نايب رئيس در حساس ترين 
ديدار از جمله آنها بود. حساس��يت ديدارهای اين هفته 
عباس پناهی رئيس فدراس��يون را نيز به اصفهان و سالن 
17 شهريور كش��اند كه تا حدودی تمامی صندلی هايش 
را تماشاگران مشتاق پر كرده بودند. اين هفته هر هشت 
تيم س��وپرليگی حاضر بودند ولی »ج��وآن« كره ای تنها 
خارجی حاضر در اين مسابقه ها بود كه با دانشگاه آزاد به 
مي��دان رفت. خارجی های صدرای زيرآب غايب بودند 
و رافائ��ل آقايف به دليل مصدوميت به ايران نيامده بود. 
تيم كاتای ايتاليا نيز مقدمات س��فرش برای ش��ركت در 
مس��ابقه های اين هفته فراهم نش��د تا جدال ها به طور 
كام��ل ايرانی باش��د. برای اينكه از ح��رف و حديث ها 
جلوگيری ش��ود سيروس يزدانی نايب رئيس فدراسيون 
خود قض��اوت ديدار فوالد و نفت را برعهده گرفت. در 
دو دي��دار نفت با فوالد و دانش��گاه آزد باز هم محس��ن 
اشرفی در بخش انفرادی كاتا تن به شكست داد تا كم كم 
به فكر خداحافظی بيفتد. او به داود ش��اهچراغی و فريد 
حقيقی باخت. تيم صدرا نيز كه هفته های نخست، خود 
را به عنوان يكی از مدعيان قهرمانی معرفی كرده بود اين 
روزها را با ناكامی كامل پش��ت سر می گذارد، به طوری 
كه در رده های آخر جدول رده بندی قرار گرفته اس��ت. 
جاسم ويشگاهی به دليل مصدوميت برای اين تيم مبارزه 
نمی كند و نفرات خارجی اين تيم نيز غايب هس��تند. در 
هفته های گذش��ته يار گرجس��تانی صدرا بود كه او هم 

اين هفته نيامد.

اصغر قلندری

دي��دار دو تيم ش��هرداری زرن��د كرمان و 
ذوب آهن اصفهان در هفته دوم مسابقه های 
هندبال ليگ باش��گاه های برتر كش��ور، به 
واسطه بی انگيزگی سبزجامگان كه ناشی از 
عدم پرداخت مطالبات آنان از سوی باشگاه 
بود؛ چندان شروع خوبی نداشت! هر چند 
كه ذوب آهن در اولين بازی خود در خانه و 
در مقابل چشم صدها تماشاگر و هوادار دو 
آتشه و متعصب موفق شد با نتيجه 23 بر 19 

حريف سختكوشی را از پيش رو بردارد.
در اين بازی پر فراز و نشيب و پر برخورد، 
شاگردان كيوان صادقی به راحتی نيمه اول 
را 10 به 7 باخت��ه و به رختكن رفتند تا با 
شناختی كه كادر فنی از شيوه بازی حريف 
سرسخت خود پيدا كرده و با نقاط ضعف 
و قوتشان آشنا ش��ده اطاعات الزم را در 
اختيار بازيكنان پر تجربه و ملی پوش خود 
ق��رار دهد تا با تغيير تاكتيک جبران مافات 
كرده و نتيجه نهايی را به س��ود خود تمام 
كنند كه البته همين تدابير مؤثر واقع شد و در 
نهايت پيروز ميدان شدند. اما ذوب آهنی ها 
با وجود اي��ن موفقيت در اولين گام هرگز 
در حد و اندازه خود ظاهر نش��دند و بازی 
خ��وب و قابل قبولی ارائ��ه ندادند و بارها 
موقعيت های گلزن��ی را حتی زمانی كه با 
دروازه بان تک به تک شده بودند از دست 
دادند تا آه از نهاد  كادر فنی به ويژه صادقی 
س��رمربی تيم و هواداران حاضر در س��الن 
برآيد! و اين نشان می دهد كه تيم ذوب آهن 
فاقد شوت زن خوب است و مسئوالن بايد 
هر چه س��ريع تر اين خأل را پر كنند. با اين 
حال عبدالحميد جمالی و محمدرضا رجبی 

دو يار زحمتكش و پر تاش تيم ذوب آهن 
هر يک با شش گل زده بهترين های ميدان 
بودند سهم مسعود محسنی، مهدی قشقايی 
راد، ايمان احسان نژاد، عليرضا ربيع و پيمان 
صادقی 2 گل و هانی زمانی يک گل در اين 
بازی بود كه رضايت بخش نيس��ت! علت 
چيست؟ پاسخ را از زبان مربيان می شنويم 
و اما شاگردان محسن اخگر )سرمربی تيم 
شهرداری زرند كرمان( در نيمه اول خوب 
ظاهر شدند اما در نيمه دوم يک مقدار از نظر 

قدرت بدنی كم آوردند و در حقيقت مقهور 
تغيير روش و سيس��تم بازی حريف شدند 
و تن به شكست دادند. سيد رضا مهدوی، 
مهدی آزاد منجي��ری و مهرداد صمصامی 
هم هر يک با 4 گل مهره های برتر اين تيم 
بودند. در تيم ذوب آهن عاوه بر نفراتی كه 
ياد ش��د محس��ن وليان دروازه بان جوان و 
آينده دار كه درون دروازه قرار داشت، عباس 
اس��دزاده، رس��ول دهقان، احس��ان ايوبی، 
حبي��ب رهنما، كوروش صادق��ی و پرويز 

احسانی هم همكاری داشتند. اصغر فروتن 
سرپرست و كيوان صادقی و مرتضی تربتيان 

هم مربيان تيم بودند.
ب��ی توجه��ی باش��گاه ذوب آهن بر 

هندبال 
كيوان صادقی )سرمربی تيم ذوب آهن( بعد 
از ديدار تيمش مقابل شهرداری زرند گفت: 
بازی خوبی نبود و بيشتر شبيه هندبال بيست 
س��ال پيش بود. از هندبال م��درن امروزی 
خبری نبود و من از نحوه بازی ش��اگردانم 
به هيچوجه راضی نيستم! درست است كه 
بازی را برديم ولی كيفيت بازی پايين بود و 
بچه های ما موقعيت و فرصت های زيادی را 
هدر دادند و بيش از پانزده موقعيت تک به 
تک را از دست دادند و توپ ها را به خارج 
فرستادند. حتی پنالتی ها را هم گل نكردند! 
در عوض تمام پنالتی های حريف تبديل به 
گل شد. هندبال يعنی شوت زنی، اگر تيمی 
مثل تيم ما شوت نداش��ته باشد نمی تواند 
كاری از پيش ببرد. ما بايد به فكر دو بازيكن 
خوب و ش��وت زن باشيم البته بی توجهی 
مسئوالن باشگاه به ورزش هندبال هم مزيد 
بر علت است چه می ش��ود اگر بخشی از 
نگاهشان را به هندبال بيندازند و از هندبال 

هم مثل فوتبال حمايت كنند؟!
ع��دم پرداخت��ی ه��ا؛ بی انگیزگ��ی 

هندبالیست ها 
مرتض��ی تربتيان )مرب��ی ذوب آهن( اظهار 
داش��ت: بازيكنان ما بی انگيزه ش��ده اند و 
اين بی انگيزگی مربوط می ش��ود به عدم 
پرداختی ها. مسئوالن بايد توجه بيشتری به 
هندبال داش��ته باشند و برای تيم كه بيشتر 
بازيكنانش ملی پوش هس��تند انگيزه ايجاد 

كنند.

همراه با جام

در حاشیه سالم آقای...

دلیران اصفهان از ساروی ها انتقام گرفتند
ماهان به قهرمانی امیدوار شد

سالم آقای مدير کل

ذوب آهن بی انگیزه کار کرد!

بازیکنان مطالبات خود را می خواهند 

توپ و تور

زاینده رود 
در ش��ش هفته ای كه از شروع مسابقه های واليبال 
ليگ برتر باش��گاه های كشور گذشته، درگروه الف تيم 
باريج اسانس كاش��ان كه بر خاف بيشتر تيم ها بدون 
حتی يک بازيكن خارجی و با جوان های پر انگيزه خود 
ش��گفتی سازترين تيم بوده و لقب تيم پديده را به خود 
اختصاص داده، با كس��ب ي��ازده امتياز در صدر جدول 
بازی ها جای گرفته و همچن��ان روی نوار پيروزی گام 

بر می دارد.
جوان های جويای نام اين تيم كه واژه هايی از قبيل شايسته 
و برازنده را در اذهان متبادر می سازند بعد از واگذاری دو 
گيم نخستين بازی به حريف قدر خود يعنی ارتعاشات 
صنعتی ايران آن هم در مقابل چشم صدها تماشاگر دو 
آتش��ه و متعصب كاش��انی، با روشن شدن موتور مهره 
كليدی و جوان قبراق و سرحال خود )امير غفور( فعل 
خواستن توانستن است را به خوبی صرف كردند و ثابت 
نمودند كه هيچ كاری غير ممكن نيس��ت و با تاش��ی 
خستگی ناپدير به كمک تعويض به موقع سرمربی جوان 
و با دانش خود مير مصطفی شجاعی سه گيم بعدی را 
با نتيجه های درخش��ان به سود خود تمام كردند تا فاتح 
س��ه برد و اين بازی سخت و ماراتن گونه ای باشند كه 
بيش از 2 س��اعت به طول انجاميد. البته اگر اشتباه های 
فردی به ويژه در امتيازهای پايانی رخ نمی داد، بی ترديد 
دو گيم اول و دوم را هم با نتيجه های مش��ابه 26 بر 24 
ب��ه حريف واگذار نمی كردند. به هر تقدير تيم جوان و 
انرژيک باريج اسانس كاشان در سايه رهبری خوب كادر 
فنی و در رأس آن مير مصطفی شجاعی دارنده باالترين 
مدرک مربيگری بين المللی و بازيكن سابق تيم های ملی 
و مديريت و سرپرس��تی شايس��ته و قابل تحسين سيد 
مجيد اعتماد حسينی بار ديگر لياقت و شايستگی خود 
در به دست آوردن عنوان قهرمانی را با پيروزی ارزشمند 
برابر تيم ارتعاشات صنعتی ايران به اثبات رساند و نشان 
داد كه واليبال كاشان ريشه در سال های دور دارد. حسينی 
در س��ال گذشته نيز مسئوليت سرپرستی اين تيم را در 
ليگ دسته يک بر عهده داشته و نقش مؤثر و اساسی در 
قهرمانی باريج اسانس ايفا نمود. از انگيزه سيری ناپذير 

 ش��اگردان ش��جاعی هر چند بنويس��يم و بگوييم كم 
نوشته و گفته ايم. امير غفور مهره كليدی و پر ثمر كاشانی 
تيم باز هم با س��رويس ها و اس��پک های مهارنشدنی از 
6 نقط��ه زمين چهره برتر ميدان بود. مس��عود غامی و 
مهدی صادق زارع س��رعتی زنان تيم، عالی اسپک زدند 
و خوب دفاع كردند. جواد ميرآفتاب و حامد تاروردی 
مؤثرتري��ن بازيك��ن در گرفتن توپ ه��ای اول و زدن 
آبش��ارهای قدرتی بودند. سعيد مصطفی وند و ادريس 
دانشفر در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند و به همين 
دليل تعويض شدند. عليرضا بهبودی و فرزاد مابهرامی 
استادانه پاس دادند و در زدن توپ های اول موفق عمل 
كردند به ويژه مابهرامی كه با س��رويس های موجی و 
غير قابل دريافت ناجی شد. مجيد محسنی ليبروی تيم 
نظير ديگر ليبروه��ای تيم های بزرگ با ظرافت خاصی 
توپ های اول دريافتی را ساعد زد. بهنام حمامی هرگاه 
به بازی فراخوانده ش��د قابليت های خود را به نمايش 
گذاشت با اين همه تيم باريج اسانس دارای نقاط ضعف 
در عدم پوشش توپ های س��ر دفاع و تاكتيک دفاع از 
مدافع، گرفتن توپ های اول و برگش��تی از دفاع و زدن 
سرويس »ضربه اول« است كه اميدواريم با تمرين های 
الزم و رهبری س��رمربی تيم )شجاعی( و مربی )محمد 
ف��دوی( هر چه زودتر و پيش از ديدار با تيم های زخم 
خورده ای مثل داماش، سايپا، دانشگاه آزاد و ارتعاشات 

اين نقاط ضعف و آسيب پذير ترميم پيدا كند.
در حاشیه:

1 – پخش مستقيم و زنده مسابقه واليبال باريج اسانس 
كاش��ان برای نخس��تين بار از طريق ش��بكه سه سيما 
با همكاری مجدانه ش��بكه پنج اس��تان و گ��روه توليد 
برنامه های ورزشی با حضور تقی قربانی تهيه كننده اين 

برنامه از نكات مهم اين ديدار بود.
2- حضور به موقع واحد سيار و كادر فنی و گزارشگر 
شبكه پنج اصفهان برای پوشش اين مسابقه به صورت 
زنده و همكاری در جهت رفع مشكل دريافت تصاوير 
شبكه سه و ارسال تصوير و صدا از داخل سالن كوچک 
تختی كاشان كه در سايه تاش تحسين برانگيز عوامل 
فن��ی به ويژه مهندس برومن��د، علی قانع و تقی قربانی 

ميسر گرديد.
3- عدم گنجايش سالن جهان پهلوان تختی كاشان برای 
استقبال بيش از 3 هزار تماشاگر مشتاق و عاقه مندی 
كه نتوانستند اين بازی را از نزديک مشاهده كنند و پشت 

درهای بسته ماندند.
اميدواريم س��الن 3 هزار نفری كاشان كه از دو سه سال 
پيش عمليات س��اختمانی آن آغاز شده هرچه زودتر به 
پايان برسد و مورد بهره برداری قرار بگيرد تا اين معضل 
مهم كاش��انی های وزش دوس��ت حل شود كه به گفته 
 رئيس تربيت بدنی كاش��ان تا پايان س��ال 1391 آماده 

بهره برداری می شود.
4- در آماده س��ازی س��الن تختی )محل برگزاری اين 
مسابقه(، سيد مجيد اعتماد حس��ينی و عوامل اجرايی 
مس��ابقه و سرپرس��ت س��الن س��نگ تمام گذاشتند و 

زحمت های فراوانی را متحمل شدند.
5- از آنجايی ك��ه واليبال از ديرباز با ورزش فرهنگيان 
و فرهيختگان عجين بوده، توقع و انتظار ما اين اس��ت 
كه بازيكنان همچنان ش��أن خودش��ان را حفظ كنند و 
فارغ از كبر و غرور و زياده طلبی به دستور مربيان خود 
سر بنهند تا سرمش��ق و الگو برای جوان ترها باشند. بر 
خاف تيم باريج اس��انس كه نظم و انضباط حرف اول 
 را در اين تيم می زند و كادر فنی به ويژه شجاعی اجازه 
كوچک ترين س��رپيچی از فرامين سرپرستی و مربيان 
را ب��ه هيچ يک از بازيكنان نمی دهد؛ متأس��فانه در تيم 
ارتعاش��ات صنعتی شاهد يک حركت ناشايست بوديم 
بازيكنی كه رشد بادكنكی پيدا كرده و از كارآيی چندان 
خوبی برخوردار نيس��ت با بی احترامی به كادر فنی و 
بی حرمتی به تماشاگران و بينندگان برنامه توپ و تور 
ش��بكه 3 سيما در لحظه های حساس پايانی گيم پنجم 
به خاطر اينكه در طول بازی در تركيب تيم قرار نگرفته 
وقتی مأمور زدن سرويس شد با غيض و عصبانيت چنان 
به توپ مشت زد كه توپ زوزه كشان نه تنها زمين 9×9 
بازی كه فضای س��الن را شكافت و در سينه كش ديوار 
فرود آمد! اين حركت در ش��أن يک ورزش��كار نيست. 
با اين حال نامی از اين بازيكن نمی بريم، ش��ايد نادم و 

پشيمان شود.

ش��هاب گ��ردان در م��ورد ش��رايط تيم 
مل��ی برای حض��ور در ج��ام ملت های 
آسيا اظهار داش��ت: اردوی خوبی را در 
قطر داش��تيم و خوش��بختانه بازيكنان از 
ش��رايط روحی خوبی برخوردارند و از 
 لحاظ بدنی هم در آمادگی كامل به س��ر 

می برند. 
وی در پاس��خ به اين سئوال كه آيا فكر 
می كن��د در تركيب اصلی ب��ازی كند يا 
خير، عنوان كرد: نظر س��رمربی است كه 
چ��ه بازيكنی بازی كن��د و چه بازيكنی 
روی نيمكت يا سكو حضور داشته باشد 
و من هم با اين موضوع مش��كلی ندارم. 

دروازه ب��ان تيم ملی در م��ورد رقابت با 
مه��دی رحمتی گف��ت: رحمتی يكی از 
مهره ه��ای تاثيرگ��ذار تيم ملی اس��ت و 
فك��ر می كنم حق طبيعی اش باش��د كه 
در تركيب اصل��ی جا بگيرد. رقابت بين 
دروازه بانان هميش��ه وجود دارد و خود 
رحمت��ی هم چند مدت نيمكت نش��ين 
بود و يک باره در تركيب اصلی جا پيدا 

نكرد. 
گ��ردان با مدع��ی خواندن اي��ران برای 

كسب قهرمانی تأكيد كرد: درست است 
كه ايران چند سالی است در آسيا مقامی 
نداشته است، اما هميشه يكی از مدعيان 
 قهرمانی بوده و مردم هم از تيم ملی انتظار 

دارند. 
وی گفت: رقيبان سر سختی برای كسب 
قهرمانی داريم و به نظر من هر تيمی كه 
پتانسيل بااليی داشته و حرفه ای تر باشد 

قهرمان می شود.
اميدوارم پس از 35 س��ال به حقمان كه 

قهرمانی اس��ت، برس��يم. گردان درباره 
تيم ه��ای هم گ��روه ايران خاطرنش��ان 
كرد: همه تيم ها س��خت هس��تند، اما به 
نظ��ر من عراق با قهرمان��ی اش در دوره 
قبل س��خت ترين حريف ما محس��وب 
می ش��ود و خوش��بختانه يا متأسفانه در 
 نخستين بازی هم بايد به مصاف اين تيم 

برويم. 
دروازه بان ملی پوش ذوب آهن در مورد 
ديدار مج��دد با مس تأكيد ك��رد: برای 
تيمی كه می خواهد قهرمان ش��ود بازی 
دوباره هيچ ترس��ی ندارد و هر مس��ابقه 

برای ما حكم فينال را دارد. 

باريج اسانس كاشان روی نوار پيروزی 

سامورایی های آبی مقابل اردن
شاهین های سبز در برابر 

عقاب های سرخ 

پیروزی سپاهان و پايان 
صدرنشینی پوشالی نفت 

فروتنی گردان در قبال رحمتی
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مرکزی، طبقه اول
یک شنبه 19 دی 1389/ 4 صفر 1432/ شماره Sunday 9 January 2011           436 )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام سجاد)ع(:
 بهترین گشاینده کارها، 
راستی و بهترین برنده آن 
وفاداری است.

به منظور توجه به درخواست مردم و استفاده از نظر متخصصان در فرآيند بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه 
خالصه  به  توجه  با  شود  مي  دعوت  صاحبنظران  و  طرح  اجرايي  محدوده  محترم  اهالي  از  نطنز  عرش  سيمان 

مشخصات و اثرات مثبت و منفي اجرايي بر محيط زيست نسبت به تکميل فرم زير اقدام نمايند.

الف- مشخصات طرح:
1- نام طرح: كارخانه سيمان عرش نطنز

2- مکان طرح: در 15 كيلومتري شهرستان نطنز در زمره اراضي سيوند- حقر- كوه چرخه شهرستان نطنز واقع 
در استان اصفهان مي باشد.

تن   3000 روزانه  توليد  ظرفيت  با  ظرفيت  هکتار   100 وسعت  به  زميني  در  طرح  اين  طرح:  مشخصات   -3
سيمان.

ب- مهمترين آثار مثبت طرح:
1- افزايش سطح درآمد خانوارها با ايجاد اشتغال كه قطعاً به فراهم آوردن رفاه نسبي براي آنها خواهد بود.

2- توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي منطقه با توجه به موقعيت شهرستان
3- استفاده از ظرفيت منطقه به خصوص معادن تأمين ماده اولين صنعت سيمان

ج- مهمترين آثار منفي زيست محيطي طرح و اقدامات پيش بيني شده جهت كاهش آنها
- آلودگي هوا در اثر فعاليت كارخانه و توليد غبار )كاهش اين اثر با نصب فيلترها خواهد بود(

- اثر بر روي چشم انداز منطقه
- آلودگي صوتي: جلوگيري از آلودگي صوتي توسط ايجاد فضاي سبز و استفاده از عايق هاي صوتي در كارخانه

د- مشخصات فرد نظر دهنده:
1- مشخصات فردي )تاريخ تولد، رشته، سطح تسهيالت و تجربه كاري(.

2- چرا اين طرح براي شما اهميت دارد؟ )نزديك به آن هستند؟ يا با تخصص شما ارتباط دارد؟(
3- آدرس، تلفن، فاكس، پست الکترونيکي )اختياري(،

5- اظهارنظر:
آيا اجراي طرح را ضروري مي دانيد؟ بله            خير        مشروط به رعايت شرايط

)در صورتي كه اظهارنظر مفصلتر است، پيوست فرمائيد(.

و- فقط فرم هايي بررسي مي شود كه حداكثر يکماه بعد از تاريخ آگهي به آدرس: تهران، بزرگراه شهيد همت، 
پارک طبيعت، پرديسان، دفتر ارزيابي زيست محيطي رسيده باشد. 

شماره نمابر: 88269918.

فرم نظرخواهي در مورد ارزیابي زیست محيطي 
کارخانه سيمان عرش نطنز

شركت پتروشيمي بندر امام )سهامي خاص( تحت عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد انجام خدمات 
موضوع بند يك فراخوان حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي )يك مرحله اي( بين پيمانکاران داراي 

تأييد صالحيت و باتجربه به يك پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
1( موضوع مناقصه:

نگهداري  و  تعمير  و  تنظيفات  داري،  خانه  هتل داري،  شامل:  آفتاب  آموزشي  مجتمع   راهبري  و  مديريت 
تأسيسات )متعلق به دستگاه مناقصه گزار( واقع در شهركرد- روستاي چغاخور، مطابق با شرح خدمات و 

ساير مدارک ضميمه اسناد مربوط.
2( دستگاه مناقصه گزار:  شركت پتروشيمي بندر امام )سهامي خاص(- واقع در استان خوزستان- بندر امام 

خميني- مجتمع پتروشيمي بندر امام.
3( مدت و محل اجراي كار

مدت انجام خدمات موضوع مناقصه، از تاريخ شروع به كار پيمانکار، يکسال تمام شمسي خواهد بود و محل 
آن، مجتمع آموزشي آفتاب واقع در روستاي چغاخور- شهركرد- ميباشد.

4( شرايط شركت در مناقصه
1- داراي تأييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان در رشته خدمات عمومي، تعمير و نگهداري 

تأسيسات
نگهداري  و  تعمير  و  تنظيفات  داري،  خانه  )هتل داري،  مناقصه  موضوع  زمينه  در  تجربي  سابقه  داشتن   -2

تأسيسات(
5( مهلت، زمان و محل دريافت اسناد مناقصه

مهلت دريافت اسناد 4 روز )به استثناي پنجشنبه و ايام تعطيل( طي ساعات اداري )8 الي 16( پس از انتشار 
نوبت دوم اين آگهي )كه به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.( و محل مراجعه 
امام خميني- مجتمع پتروشيمي بندر  بندر  امور پيمان هاي مناقصه گزار به نشاني: استان خوزستان-  دفتر 

امام- دفتر مركزي مجتمع- طبقه همکف- واحد 115- تلفن 2375-0652255 و 021-60962203 
6( محل، مهلت و زمان تحويل پيشنهادات

مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت حداقل ده روز كاري پس از دريافت اسناد مناقصه و زمان آن تاريخ قيد 
شده در اسناد مذكور ميباشد و محل آن دفتر امور پيمانها به نشاني مندرج در بند 5 فوق مي باشد.

7( ميزان تضمين شركت در مناقصه و نوع آن
سپرده شركت در مناقصه، مقطوعًا )به عدد( 250/000/000 ريال ميباشد كه مي بايست به صورت ضمانت 

نامه بانکي معتبر و يا واريز وجه نقد به حساب مناقصه گزار )درج شده در اسناد مناقصه( تسليم گردد.
8( مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد

نامه كتبي و فتوكپي برابر اصل تأييد  متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست ضمن همراه داشتن معرفي 
و  تعمير  و  عمومي  هتل داري، خدمات  انجام خدمات  موضوع  با  قرارداد  و همچنين يك  مربوطه  صالحيت 
نگهداري تأسيسات و با مبلغ حداقل چهار ميليارد ريال، طي مهلت مذكور در بند 5 فوق، به محل دفتر امور 

پيمان هاي مناقصه گزار مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 www.kharazmi.com    .    www.shana.ir رساني  اطالع  سايت  در  حاضر  آگهي  متن  ضمن   در 

قابل مالحظه مي باشد.

انجام  دارد  نظر  در  گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  تحت  خاص(  )سهامي  امام  بندر  پتروشيمي  شركت 
بين  مرحله اي(  )يك  عمومي  مناقصه  برگزاري  طريق  از  را  حاضر  فراخوان  يك  بند  موضوع  خدمات 

پيمانکاران داراي تأييد صالحيت و باتجربه به يك پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
1( موضوع مناقصه:

توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز مجتمع آموزشي آفتاب )متعلق به دستگاه مناقصه گزار( واقع در 
شهركرد- روستاي چغاخور، مطابق با شرح خدمات و ساير مدارک ضميمه اسناد مربوطه.

استان خوزستان-  در  واقع  )سهامي خاص(-  امام  بندر  پتروشيمي  گزار:  شركت  مناقصه  دستگاه   )2 
بندر امام خميني- مجتمع پتروشيمي بندر امام.

3( مدت و محل اجراي كار
مدت انجام خدمات موضوع مناقصه، از تاريخ شروع به كار پيمانکار، يکسال تمام شمسي خواهد بود و 

محل آن، مجتمع آموزشي آفتاب واقع در روستاي چغاخور- شهركرد- ميباشد.
4( شرايط شركت در مناقصه

1- داراي تأييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان در رشته فضاي سبز
2- داشتن سابقه تجربي در زمينه توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز

5( مهلت، زمان و محل دريافت اسناد مناقصه
الي 16( پس  اداري )8  ايام تعطيل( طي ساعات  )به استثناي پنجشنبه و  مهلت دريافت اسناد 4 روز 
از انتشار نوبت دوم اين آگهي )كه به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.( و 
محل مراجعه دفتر امور پيمان هاي مناقصه گزار به نشاني: استان خوزستان- بندر امام خميني- مجتمع 
تلفن 2375-0652255 و  امام- دفتر مركزي مجتمع- طبقه همکف- واحد 115-  بندر  پتروشيمي 

 021-60962203
6( محل، مهلت و زمان تحويل پيشنهادات

مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت حداقل ده روز كاري پس از دريافت اسناد مناقصه و زمان آن تاريخ 
قيد شده در اسناد مذكور ميباشد و محل آن دفتر امور پيمانها به نشاني مندرج در بند 5 فوق مي باشد.

7( ميزان تضمين شركت در مناقصه و نوع آن
سپرده شركت در مناقصه، مقطوعًا )به عدد( 150/000/000 ريال ميباشد كه مي بايست به صورت 
ضمانت نامه بانکي معتبر و يا واريز وجه نقد به حساب مناقصه گزار )درج شده در اسناد مناقصه( تسليم 

گردد.
8( مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد

متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست ضمن همراه داشتن معرفي نامه كتبي و فتوكپي برابر اصل تأييد 
صالحيت مربوطه و همچنين يك قرارداد با موضوع توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز و با مبلغ حداقل 
دو ميليارد ريال، طي مهلت مذكور در بند 5 فوق، به محل دفتر امور پيمان هاي مناقصه گزار مراجعه و 

نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 www.kharazmi.com  .   www.shana.ir اطالع رساني  متن آگهي حاضر در سايت   در ضمن 

قابل مالحظه مي باشد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومي
یک مرحله اي- شماره ت م ن / 89/98

فراخوان مناقصه عمومي
 یک مرحله اي- شماره م ن / 89/97

روابط عمومي شرکت سهامي پتروشیمي بندر امام روابط عمومي شرکت سهامي پتروشیمي بندر امام

نوبت اولنوبت اول

شركت سهامی پتروشيمی بندر امامشركت سهامی پتروشيمی بندر امام


